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ÖM-spalten
Bröder!
När solen, en dag som denna, visar sig
på ett sådant sätt och ger oss värme,
som man normalt upplever på sommaren, kan man inte tro att vi passerat
höstdagjämningen – härligt! Härlig
värme brr emellan kunde vi i allra
högsta grad uppleva vid Veteranernas
Afton i torsdags. – Vilken härlig kväll!
Att sprida värme – vänskap, kärlek och
sanning är ju de mål vi har och detta
ska vi även göra i det dagliga livet. Hur
lätt är detta i ett allt mer uppskruvat
tempo, som dagligen råder? Framförallt
ute i arbetslivet men även på fritiden.
Denna fråga blir väldigt påtaglig när en
nära anhörig eller god vän går bort.
Har jag verkat mot henne eller honom,
som den Odd Fellow jag lovat att vara?
Svaret kan väl aldrig bli 100 %-igt ja.
Det finns ju alltid lite till som jag kanske
borde ha gjort eller kunnat göra.
Jag tror ändock att Odd Fellows mål,
som vi ständigt blir påminda om, hjälper oss i vår strävan att vara goda medmänniskor.
För att sprida värme och medmänsklighet behöver vi fler brr, nya medlemmar,
som var och en efter bästa förmåga kan
bidra till denna utveckling. Därför, mina
brr, vädjar jag ännu en gång att Ni inventerar Era vänner för att finna nya
medlemmar till november månads invigning.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 12 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball III
Brödramåltid
Gemensam klubb med
loge nr 139 Ramunderhäll
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 19 oktober kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 20 oktober kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
KPG
Besök hos läger nr 5 Österled, Linköping
Instr GRG
N2 ÄM, N1 StRepr
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 26 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec III
Sista dag för anmälan av inträdessökanden
I bankettsalen: Festmåltid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
--------------------------------------------------------

PÅMINNELSE!
Repetition rec III – måndag 23 okt kl 18.30
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM
VI TACKAR
brr Tommy Linderholm, Kontorsbutiken och
Peter Neuman, Synsam Optiker Neuman, som
tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 31 augusti
24 brr hade hörsammat kallelsen till exp.sammanträdet, där br ÖM hälsade oss välkomna
till höstens fortsatta arbete. Br St.Repr meddelade att han vid nästa sammanträde avger
rapport från Storlogemötet. Meddelades att vi får besök av loge 167 Grimskär den 26
oktober.

Torsdagen 14 september
Br ÖM hälsade 39 brr välkomna till höstens första logesammanträde, som inleddes med
parentation över vår avlidne br Arvid Sjölin. Br St.Repr rapporterade från Storlogemötet i
Stockholm 16-18 juni bl.a. om höjning av årsavgiften till Storlogen – 40 kr för bröder och 20
kr för patriarker, om att ballotering skall återinföras inför alla gradgivningar, om att br JanAnders Tolf, Linköping, valdes till ny storsire och att br Kjell Sjöström, Finspång, återvaldes
som DSS. Storlogemöte kommer fortsättningsvis att hållas vart 4:e år mot tidigare vart 5:e.
Br UM informerade om klubbstyrelsens förslag att låta Charlies svara för uppdukningen vid
våra måltider. Brr Åke Grahn, Anders Jacobson och Niklas Uneram valdes som logens
”brandmän”. Br ÖM påminde om att invigningsgraden närmar sig. Han bad därför alla brr
att försöka finna nya medlemmar. Han nämnde också att vi försöker arrangera en resa till
loge 13 Åland den 16/10. (Anmälan till br ÖM senast 1/10). Till att representera logen vid
konstitueringen av Rebeckaföreningen Mathilda Lenning utsågs br Nils-Gunnar Nilsson.
I klubben hade vår KM tillsammans med br Tage Östlund och Charlies dukat upp en välsmakande anrättning, som avnjöts under vederbörligt glam och stoj.

Torsdagen 28 september
hade 53 brr mött upp för att fira Veteranernas Afton. Br DSS Kjell Sjöström delade ut
veterantecken till brr Sven Folkesson, Eric Sandberg och Åke Wennerblad. Aftonen var alldeles speciell, då det ”gamla gardet” tjänstgjorde som ämbetsmän, br Harald Svanberg som
ÖM, br Karl Ljunge som UM, br Claes Anell som FS, br C-G Liberg som FS, br Martin
Hornmark som SkM och br Ulf Grimelius som CM. Samtliga löste sin uppgifter som förr i
världen! Stämningen i logesalen förhöjdes ytterligare när br Organist som postludium
spelade Duke Ellingtons av br Harald beställda ”Sophisticated Lady”.
I bankettsalen var det dukat till fest och när sedan br Torsten Loberg bjöd på både sherry
före och ett särdeles utsökt vin till maten var lyckan fullkomlig. Br Olle Linderhjelm vid
flygeln spelade för br Torsten hans önskade skotska folkmelodi ”Amazing Grace”, där
samtliga brr, förstärkta med br DSS, bildade en fullständigt magnifik och mäktig bakgrunds-Kör. Vilket ”sound” i bankettsalen! Br Torsten tackade för uppvaktningen. Br ÖM
hälsade de nya veteranerna välkomna och br Åke Wennerblad tackade på deras vägnar.
Vilken härlig veteranafton! Nu är det bara ett år kvar till nästa!
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
MATRIKELN
kommer att korrigeras i november inför nästa tryckning. Har Du ändringar, kontakta mig
omgående.
PS
MÅNADENS FUNDERING
“Det är många som tror att bara därför att någonting sägs gravallvarligt så är det förståndigt.”
G C Lichtenberg, Tyskland
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