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ÖM-spalten
Bröder!
Julen står för dörren och de kvarvarande dagarna av detta milleniums första
år är lätt räknade. Ett nytt år väntar bakom knuten med förväntningar av olika
de slag. Innan dess hoppas jag dock att
Ni brr skall få njuta av julens frid och
läckerheter, få en stunds vila och avkoppling från vardagens mödor och får
möjlighet att umgås med Era nära och
kära. Glöm dock inte att för många i
dagens samhälle är det kanske inte
självklart att få umgås med de sina.
Många lever ensamma och då kan ett
besök, ett telefonsamtal, en blomma
eller ett julkort betyda mycket.
När vi åter möts på det nya året har jag
och övriga ämbetsmän ett år kvar av
vår ämbetsmannaperiod. Tänk vad fort
tiden går. Summerar vi året som gått så
kan vi främst glädjas åt att vi fått åtta
nya brr. Men också åt trevliga program
och sammankomster. Och att hälsotillståndet bland bröderna har varit ganska gott. I övrigt har förbättringar skett
med matrikel, hemsida och e-post. Vi
har fått ordning på våra inventarier och
har inför nästa år ett budgetunderlag,
som skall underlätta den ekonomiska
planeringen. Mycket återstår dock att
arbeta vidare med under nästa år.
Ett stort tack till alla Er brr för det stöd
och den hjälp jag fått av Er under mitt
första år som ÖM. Min förhoppning är
att återse Er alla brr vid nästa års första
logemöte och jag och min familj önskar
Er och Era familjer ett Riktigt Gott Nytt
År.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 11 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Brödramåltid
I klubben: Värmlandshistorier mm av
Einar Fröding!
Klädsel: vårdad

Söndag 14 januari kl 15.00
BARNJULFEST
Anmälan tel 011-199 535 senast 8/1
Se bifogade inbjudan

Torsdag 18 januari kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 19 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
ÄI
DN:s berättelse
N och V av utskott
Klädsel: HD

Torsdag 25 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Brödramåltid
I klubben: Har skolelever hälsoproblem idag?
Skolöverläkare Jan Tenstam tänker högt!
Klädsel: vårdad
VI HYLLAR
15/1
br Hans Osin
80 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Jörgen Andersson, Golvmaterial och
Nils-Gunnar Nilsson/Tonny Nilsson, Arken
Norrköpings Akvarier, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nr av BN.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 14 december
Inte mindre än 89 brr hade hörsammat kallelsen till årets sista logesammanträde, som
traditionsenligt genomfördes med luciatablå och julhögtid. För tablån svarade denna gång
elever från Walldorfskolan. Vi beslutade skänka 10.000 kr ur julinsamlingen till välgörande
ändamål samt att ur Lennart Torstenssons fond dela ut 3.000 kr till en ensamstående
mamma i Borgs församling. Brr Jörgen Andersson, Sven-Åke Hansson och Gunnar Lagerström gratulerades till att ha erhållit Lägrets 3:e grad. Vid den efterföljande julhögtiden
framfördes skön musik av br Organist, julbetraktelse av br Kaplan samt julhälsningar av
brr ÖM och UM.
I klubben hade ett överdåd av julens läckerheter dukats upp av Lisbeth och Tommy och br
KM såg till att alla fick mat och dryck i god tid innan julauktionen tog sin början. Det sjöngs
många trevliga snapsvisor och en och annan historia hanns också med innan lottförsäljningen inleddes. Julauktionen inbringade med lottförsäljning och kollekt inte mindre
än 13.000 kr. Ett stort tack till utropare Mikael Hagdahl och hans åtta raska medhjälpare
för ett utomordentligt arbete – inte bara under kvällen. Ett varmt tack också till brr NilsGunnar Ellnemark och Tage Östlund och deras medhjälpare för allt arbete med
klubbmästeriet under det gångna året! Det var många som gick hem med ett småleende på
läpparna efter en hellyckad afton i god Odd Fellow-anda!

Lördagen 16 december
Till det numera traditionsenliga exp.sammanträdet i Östra Stenby hade 35 brr trängt ihop
sig i det mysiga lilla Boglinatorpet. Dagordningen behandlades snabbt varefter alla brr
tågade upp till den vackra kyrkan där anhöriga och gäster redan hade intagit sina platser.
Dels för att beskåda fortsättningen på intarsia-arbetet, dels för lyssna till Karin Linderhjelm,
som berättade om några verkligt färgstarka vikboländska kvinnor under 1900-talet. Br ÖM
Berndt Carlsson hälsade alla välkomna till årets adventshögtid och br CM Gunnar Blomstrand höll en mycket tänkvärd adventsbetraktelse. Vi sjöng bl.a. ”Bereden väg för Herran”,
prosten Carl Olof Herrman ledde andakten och flöjtisten Karin Samuelsson spelade så innerligt och vackert till br Olle Linderhjelms orgelackompanjemang.
I den julpyntade bygdegården kurade vi skymning och välkomnades med glögg och pepparkaka. Borden stod vackert uppdukade med väldoftande hembakat bröd, som Östra Stenby
Diakonikrets duktiga damer åstadkommit. Under tiden, som vi lät oss väl smaka, underhöll
flöjtisten Karin Samuelsson, ackompanjerad av br Olle Linderhjelm. Per-Henrik Brolinsson
berättade fascinerande om ett vikboländskt kvinnoöde och Carl Olof Herrman läste dikt till
bakgrundsmusik av br Olle, som också var den som knöt samman programmet. I lotteridragningen blev några lyckliga vinnare av bordsdekorationer, gjorda av Birgitta Andersson.
Br ÖM tackade med blommor alla medverkande samt några av bröderna för goda insatser
under året. Han berättade också om egna upplevelser hos en spågubbe i småländska Stenberga för 40 år sedan och tillönskade avslutningsvis alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
“HJALMAR PÅ NÄTET”
Du, Odd Fellow-vän som åker med till Örebro den 13 januari, har väl noterat att bussen avgår från
Norrköpings Busscentral kl 15.30 – alltså INTE från Odd Fellow-huset. Vi ses.
Tage Östlund

