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ÖM-spalten
Bröder!
Januari är snart till ända och vi har inlett vårt logearbete för året. Dagen är
grå och mulen men ljuset kommer tidigare och varar längre för varje dag som
går, så visst går vi mot ljusare tider.
Min förhoppning är att Ni brr skall se
ljust på framtiden och det arbete vi har
att utföra som Odd Fellows. Tänk på att
vi behövs för alla och envar.
Verkligheten där ute behöver oss. Låt
oss ändra på uppfattningen att vi inte
fyller någon funktion. För det är precis
tvärtom. Vårt synsätt på medmänsklighet och barmhärtighet är vår styrka,
som behövs i dagens verklighet med
tanke på den utslagenhet, den ekonomi,
den otrygghet och den osäkerhet, som
många upplever i dagens samhälle.
Genom att vi Odd Fellows försöker leva
efter våra medmänskliga ideal har vi en
inneboende kraft att verka och hjälpa
våra medmänniskor.
Om vi skall nå målet med framgång behöver vi vara många. Fler nya medlemmar krävs och jag vädjar därför åter till
Dig broder att Du inventerar Din vänskapskrets efter presumtiva medlemmar till vår loge.
Nästa INV är i april men redan nu kan
man lämna in ansökan om medlemskap. Br PS tillhandahåller blankett och
till br ExÖM Ove Hagström kan Du vända Dig när det gäller information till den
inträdessökande.
Väl mött till kommande sammanträden.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 8 februari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball I, Redogörelse Brödragåvan, DN:s ber.
Brödramåltid
I klubben: Louis de Geer och SON; Barbro
Sonska berättar om Norrköpings stoltheter
Klädsel: vårdad

Torsdag 15 februari kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 16 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG
Revisionsutskottets berättelse, N1 DN
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 22 februari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec I
Revisionsutskottets berättelse
I bankettsalen: Festmåltid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
------------------------------------------------------------PÅMINNELSE!
Repetition rec I – måndag 19 februari kl 18.15
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM
VI HYLLAR
18/2
br Eric Sandberg
70 år
2/3
br Evert Lundkvist
80 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Michael Mahrs, Luftema och Lennart
Segerberg, Segeri Industri, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 11 januari
46 brr hade infunnit sig till årets första sammanträde för att bl.a. skaka ner julmaten och ta
del av årets lösen. Br avgående StRepr Owe Axelsson tackade brr ÖM för allt stöd under de
gångna åren och önskade logens nyvalde StRepr br Nils-Gunnar Nilsson lycka till. Br Anders
Jacobson informerade om de nya lokalerna och hur dessa skall användas. Han lovade att
almanackor skall komma upp i anslutning till dessa. Br ÖM tackade för den vackra julblomman och informerade också om att han tillsammans med diakon Åsa Sjölund
överlämnat julgåvan – 3.000 kronor ur Lennart Torstenssons fond – till en ensamstående
mamma i Borgs församling. Det beviljades utträde ur logen för brr Leif Björnlund och Bernt
Andersson.
I klubben underhöll oss Einar Fröding med värmlandshistorier och detta tillsammans med
den goda maten, som br KM dukat upp, gjorde att kvällen kändes trivsam och att alla kunde
gå hem med ett småleende på läpparna.

Söndagen 14 januari
Barnjulfesten samlade som vanligt många besökare. 62 barn och 88 vuxna mötte upp för att
dansa kring granen, få kaffe och festis med en massa gott till, bl.a. tårta samt inte minst köpa
lotter till de alltid lika uppskattade lotterierna. Det bjöds även på barnteater och avslutningsvis kom TOMTEN och delade ut godispåsar till alla de snälla barnen.

Torsdagen 25 januari
dök 51 brr upp för att bl.a. ta ställning till årets budget, som redovisades av DN:s ordförande. Ifrågasattes huruvida stadgarna följdes när årsavgiften för 2001 fastställdes. Det
fordras nämligen 2/3-del majoritet för att ett sådant beslut skall vara giltigt. Ärendet tas
därför ånyo upp vid nästa sammanträde. Logen beviljade bidrag ur Hörselfonden om 3.055
kr till en student. Frågan angående dukning avgjordes sålunda att kostnaden för uppdukningen kommer att läggas på måltidsavgiften (ca 5 kr per måltidskuvert). Beslöts att rec I, II
och III även fortsättningsvis genomförs före de ordinarie förhandlingarna medan rec INV
efter. Br Ove Hagström uppmanade envar att rekrytera nya medlemmar till vår loge. Br UM
informerade om Odd Fellows Riksgolf 20-21 juli. Br Mikael Hagdahl överlämnade en efterlängtad inventarieförteckning till br ÖM, som tackade såväl honom som övriga involverade
brr för väl utfört oegennyttigt arbete.
I klubben gav Norrköpings barn- och skolöverläkare dr Jan Tenstam oss många tänkvärda
allvarsord om tillståndet i dagens skola och om våra barn och deras olika bekymmer. En
nyttig information till alla närvarande mor-, far- och föräldrar. Kvällen avslutades med
vinlotteri, där några brr kunde vandra hemåt med en flaska gott vin – dock ej undertecknad!
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
ÅRETS JUBILARER
brr Hans Osin 80 år 15/1, Eric Sandberg 70 år 18/2, Evert Lundkvist 80 år 2/3, Rune Kopp 70 år 8/3,
Jan-Erik Larsson 50 år 13/3, Jan Ohlsson 60 år 18/3, Rolf Sundström 60 år 18/3, Ivar Bjärestrand 80
år 3/4, Karl Ljunge 80 år 11/5, Berndt Carlsson 60 år 18/5, Ove Pettersson 60 år 22/5, Göran
Thoresson 70 år 24/6, Lars Svahn 50 år 29/6, Alf Johansson 70 år 1/7, Nils Fremred 60 år 11/7,
Bengt G Eriksson 70 år 31/7, Nils Johansson 60 år 4/8, Ulf Persson 60 år 21/8, Lennart Persson 60
år 18/9, Lars Andersson 60 år 14/10, Rolf Kjell 60 år 14/10, Kenth Trygg 60 år 23/11, Sven-Åke
Hansson 60 år 10/12, Bernt Schneider 50 år 21/12.
Vi hyllar naturligtvis våra tjugofyra jubilarer i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera datumen
i Din almanacka redan nu rekommenderar
Red

