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ÖM-spalten
Bröder!
Löven flimrar i luften och skymningen
kommer snabbt om kvällen. Hösten har
tagit greppet om oss. Den mörka och
tunga årstiden, som ofta resulterar i
segdragna förkylningar och allmän
trötthet. Bristen på ljus och en allt
stressigare tillvaro kan göra oss deppiga men det går att göra motstånd. I
tidningarna kan vi läsa om olika tips,
som kan få oss att må bättre. För Dig,
som är Odd Fellow, finns ju alltid logen
och brödragemenskapen som ett stöd
och ett bättre alternativ än apotekens
ginseng. En kväll i logen tillsammans
med övriga bröder ger Dig också kraft
och ork, stimulerar immunförsvaret och
ökar sannolikt den mentala prestationsförmågan.
Vi bröder i Gustaf V kan se fram emot
flera ljuspunkter under den närmaste
tiden. Om en månad kan vi få fem nya
bröder eftersom vi erhållit fyra ansökningar plus en från i våras balloterad.
Vid ungefär samma tidpunkt har vi vår
traditionella höstfest med damer, en
kväll som Ni inte får missa. En lång
tradition har ju också vår julhögtid med
efterföljande auktion. Minst hundra
bröder är ett måste den kvällen. Så
avslutar vi året på Vikbolandet den 16
december med adventshögtid i Östra
Stenby kyrka och ”Kura Skymning” i
Bygdegården.
Visst finns det stimulerande ljuspunkter
att se fram emot!
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson
--------------------------------------------------------VI HYLLAR
19/11
Karl Strömberg
80 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

Kallelse
Lördag 4 november kl 16.00
MINNESLOGE
Anordnas av loge 138 Norrköpingshus
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, svart slips

Torsdag 9 november kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball INV, N1 StRepr
Brödramåltid
I klubben: ”Inte Det Gamla Vanliga!!”
Klädsel: vårdad (kavaj och slips)

Torsdag 16 november kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 17 november kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec KPG, Instr GRG
N2 och val StRepr
Förslag utdelning jubileumsfonden
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 23 november kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec INV
Beslut om medlemsavgift, N2 och val StRepr
I bankettsalen: Festmåltid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Lördag 25 november kl 18.00
HÖSTFEST MED DAMER
Valfri festklädsel
Läs bif. inbjudan

OBS - ÄNDRING!
Repetition rec INV – söndag 19 nov kl 16.00 !!
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM

Vad hände?
Torsdagen 12 oktober
samlades 56 brr till en gemensam kväll med loge 139 Ramunderhäll, vår dotterloge i
Söderköping. Vi hade våra sammanträden efter varandra. Åtta logebrr balloterades för
tredje graden. Från GEU hade inkommit förslag om utnyttjande av lokaliteterna eftersom
man inte kunnat hyra ut lägenheten som finns. Detta skulle innebära bl.a. att vi fick ett nytt
sammanträdesrum och en samlingssal (pub-lokal) där vi kan inmundiga en öl eller liknande
innan logesammanträdet.
I klubben hade br KM dukat till brödramåltid, ugnstekt laxfilé med créme fraiche och kokt
purjolök. Ungdomsgruppen Suzuki underhöll med mycket fin musik.

Torsdagen 26 oktober
samlades 44 brr till logesammanträde där vi hade besök av sju brr från loge 167 Grimskär
från Kalmar med deras br ÖM Bo Persson i spetsen samt vår tidigare logebr Hans
Lindström. Vi hade glädjen att se åtta brr – Ulf Eriksson, Peter Glad, Jan Jardmark, Mikael
Ljungberg, Alex Plahn, Eric Sandberg, Bernt Schneider samt Ingemar Thornell – erhålla
Sanningens grad. En mycket fin och väl genomförd gradgivning av ceremonielet med br CM
Gunnar Blomstrand i spetsen. Br HP Sven-Olof Rödin informerade recipienderna om
verksamheten i lägret nr 15 Stegeborg. Br ÖM meddelade att hörselfonden sedan starten har
delat ut 38.458:-. Informationsutskottet meddelade att nya matrikeln är klar till den 14
december. Som postludium spelade br Organist Hoagy Carmichaels finstämda ”Georgia On
My Mind”.
Br KM serverade - med klubbens ”tjänande” bröders benägna insats - en charmant meny,
som inkluderade både strömming och värmlandsstek. Br Alex Plahn framförde recipiendernas tack. Kalmarbröderna tackade för sig med en tavla av av just Grimskär (ett skär ute i
Kalmarsund – red:s anm) och välkomnade oss till förnyat besök i kvasta-stan! Kvällen blev
mycket trivsam och avslutades följdriktigt först en bit in på nästa dag.
Bengt Liljestrand
UM p.t.

Speaker´s Corner
LÄST I BRÅVALLABLADET:
Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast. Därför går vi miste om nutiden.
Alltså: Tag väl vara på Din dag så kommer framtiden av sig själv!
Red
“DET ÄR BRA
att fylla på hjärnan med nya kunskaper för då rensar man ut eventuella gamla och onyttiga.”
(Skrivet av Kar de Mumma och insänt av br Mikael Hagdahl)
VI TACKAR
brr Jan Aspdahl, Aspdahls Elektriska och Bo Thuresson, BT:s Byggtjänst, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

