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ÖM-spalten
Bröder!
Vintern har svårt att bestämma sig.
Nyss var det flera grader varmt och nu
har vi åter sträng kyla och blåst. Vi Odd
Fellows har däremot ett bestämt mål att
arbeta mot och i takt med att vi får allt
ljusare dagar tycker jag också att vi kan
se ljust på framtiden när det gäller vår
loge.
Efter att nyligen ha fått statistiken för
förra året kan jag konstatera att vi höjde
närvaron med nästan 3 %, att logen har
flest antal medlemmar i distriktet och
sannolikt den lägsta medelåldern – tre
mycket positiva faktorer!

Kallelse
Torsdag 8 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball II
I klubben; Brödramåltid med
vinprovning – br Jan Lundström
Meny; ärtsoppa, pannkakor sylt och grädde
(eller annan mer anpassad matsedel ?!)
Klädsel: vårdad

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

Fredag 16 mars kl 19.00
Positivt är också att vi till dags dato fått
in tre ansökningar till INV i april och
några fler är på gång. Fram till den 22
mars är Du Broder välkommen med fler
anmälningar. Kom ihåg att ta kontakt
med br ExÖM Ove Hagström om information till de inträdessökande.
På våra klubbaftnar hittills i år har tre
mycket uppskattade program genomförts. Den 8 mars arrangerar br Jan
Lundström vinprovning. Då hoppas jag
få se, om inte alla 164 så i alla fall ett
stort antal av logens brr närvarande!
Du Broder, som inte besökt oss på ett
tag, kom nästa gång. Du br Fadder med
en eller flera recipiender, puffa på dem
så kanske vi kan nå mitt mål. Om inte
annat så vore det stimulerande att
överträffa jullogens antal närvarande.
Väl mött till mars månads logekvällar.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG
Instruktionsföredrag GRG
N2 och V DN, N och V Rev.- och Valutskott
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 22 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec II
I bankettsalen; Festmåltid.
Meny; sparrissallad med marinerade
kräftstjärtar, thailändsk kyckling
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
PÅMINNELSE!
Repetition rec II - söndag 18 mars kl 16.00
Repetition rec INV - måndag 26 mars kl 18.15
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM
VI HYLLAR
8/3
br Rune Kopp
13/3
br Jan-Erik Larsson
18/3
br Jan Ohlsson
18/3
br Rolf Sundström
3/4
br Ivar Bjärestrand
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

70 år
50 år
60 år
60 år
80 år

Vad hände?
Torsdagen 8 februari
54 brr hade hörsammat kallelsen till månadens första sammanträde för att ballotera åtta brr
till gradgivning i rec I. Vår representant i GEU br Anders Jacobson informerade om läget
med uthyrningen av den f.d. banklokalen där den tilltänkte hyresgästen backat ut vid sent
tillfälle. Han informerade också om hur de nya lokalerna (Gunnarssons f.d. lägenhet)
kommer att användas. Han uppmanade logens brr att skänka en tavla eller någon möbel
eller matta för att göra lokalerna lite trevligare. Den vid föregående sammanträde bordlagda
frågan ang. årsavgiften hade behandlats av valämbetsmännen och då inga reservationer
gjorts vid tidigare sammanträden konstaterades att ärendet behandlats riktigt och lades
därför till handlingarna. Br Jan Lundström redovisade på ett föredömligt sätt DN:s berättelse varefter han även fick i uppdrag av br Owe Eriksson att redovisa Brödragåvan. Br
StRepr Nils-Gunnar Nilsson höll information om Timglaset och Klubban.
I klubben hade br KM dukat upp en välsmakande anrättning och när sedan Barbro Sonska
från Destination Norrköping med stor kunskap och mycken inlevelse berättade om Louis de
Geer, vårt konserthus och vår symfoniorkester så glömde flera brr (bl.a. Red) att titta på
klockan. Det blev sannerligen en mycket lyckad afton i sann Odd Fellow-anda.

Vad hände mera?
Se sid 3 !

Speaker´s Corner
FÖR SEX MÅNADER SEDAN
påminde vi om att alla Ex-Äm-kragar måste märkas med både logens och innehavarens namn. Det
saknas ändå märkning på ett antal kragar.
Ekonomiutskottet
VÅR FÖRSTA E-POST-SYSTER !!
Kerstin Haapaniemi har uttryckt önskan att i fortsättningen få BrodersNytt via e-post. Självklart
syster Kerstin får Du det. Välkommen!
Red
MÅNADENS NEJLIKA !
Som nybliven pensionär har jag börjat besöka vår seniorklubb och kunnat konstatera ett hjärtligt
bemötande, trivsam samvaro, gott kaffe och h-e-m-b-a-k-a-t bröd. Ingen dålig kombination.
Månadens nejlika till br Åke och Gunda Wennerblad, som vid dessa tillfällen fungerar som värdar.
Nils-Gunnar Nilsson
VI TACKAR
brr Jan Eriksson / Curth Sundgren, Ringstad Bygghandel och Anders Rappestad, Screenograf,
som tillsammans finansierar distributionen av detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet
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Vad hände ….. mera?
Torsdagen 22 februari
Vi var 42 brr som fick vara med om en fantastisk rec. i Vänskapens grad, som brr Curt
Conradsson, Lennart Eriksson, Kent Hansson, Jan Ohlsson och Leif Pettersson erhöll.
Br CM Gunnar Blomstrand och hans eminenta medhjälpare Mikael Hagdahl, Owe
Karlström, Tonny Nilsson och Dennis Oké framförde till beledsagande orgelmusik den
dramatiska delen av gradgivningen på ett suveränt sätt och alla var överens om att
bättre går det inte att framföra denna gradgivning! Vi kunde konstatera att vi redan
fått in tre ansökningar till upptagning i logen och jag uppmanar så många som möjligt
att komma in med ytterligare ansökningar. Vi fick också information om att Suveräne
Storsiren från USA besöker Sverige den 17 mars och br ÖM meddelade att det finns
plats för några brr att medfölja den buss, som logerna kommer att anlita till Stockholm.
Från GEU meddelade br Anders Jacobson att man skall behandla frågan om ny orgel i
logesalen men som alltid är det en fråga om pengar. Kanske finns det några brr, som
kan tänkas sponsra den nya orgeln?! Alla åtta Odd-organisterna i Norrköping har
skriftligen tillstyrkt investeringen. Br ÖM gratulerade brr Thomas Persson och Thomas
Söderholm till att ha erhållit Lägrets första grad. Slutligen föredrog br Owe Karlström
revisorernas berättelse och gav såväl Valämbetsmännen, Drätselnämnden som verkställande ledamoten i Brödragåvan full och tacksam ansvarsfrihet för år 2000.
I bankettsalen ställde brr Ulf Eriksson, Anders Jacobson och Tage Östlund tillsammans
med br KM upp och serverade en utsökt måltid. Br tjgExÖM utbringade den sedvanliga
skålen för Konungen och Fäderneslandet och lika traditionsenligt hälsade br ÖM alla
välkomna till bords innan br UM lika traditionsenligt höll tal till kvällens recipiender.
Recipiendernas tacktal hölls av br Kent Hansson, som bad br CM utbringa en skål för
vår loge varefter logesången sjöngs med sedvanlig bravur av brr tenorer och basar till
diskret flygelackompanjemang. Kvällen avslutade br ExÖM Torsten Loberg med att
mycket utförligt berätta om bakgrunden till handligen i kvällens gradgivning. Aftonen
passerade alltså midnatt innan vi sa go´natt till varandra.
Claes Anell
UM

Lägret informerar
Fredagen 16 februari genomfördes 2001 års första reception i Patriarkgraden med recipiender bl.a. från loge nr 117, Gustaf V. Br Hasse Andersson, loge nr 19, Louis de Geer
installerades som Lägrets ordinarie organist.
Även i år kommer Lägret att sända en FN-stipendiat till New York. Efter genomgång av
inlämnade uppsatser och intervjuer har stipendiat från de Geer-gymnasiet i Norrköping
utsetts att vara vår representant för distriktet. Stipendiet utdelas i slutet av mars.
Fredric Åman
HP

BrodersNytt nr 3 mars 2001

sid 4

KULTURISTRESOR ???

Intresseförfrågan!!!
Vid flera tillfällen har det framkommit att många är intresserade av att göra en
weekendresa till något trevligt ställe.
Elsy och jag fick i uppdrag att ta fram ett första förslag.
Vi hade glädjen att besöka Hjo en solig dag i augusti 2000 och blev mycket
förtjusta.
Förslaget är:
Avresa med buss, som jag kör, lördag den 8 september 2001 på förmiddagen.
Inkvartering på Hotell Bellevue i Hjo.
Den dagen är ” Bygghantverkets dag” som visar alla gamla hantverk och hur man
bevarat sin vackra trästad.
Möjlighet finns också till en guidad stadsvandring som rekommenderas.
Hemresa söndag förmiddag.
Eventuell överraskning efter vägen.
Kostnad för buss 38 passagerare: Cirka 5000.Dubbelrum 700.Enkelrum
Halvpension
( förrätt, varmrätt, bordsvatten/lättöl samt kaffe)
Stadsvandring

= 130.-/person
= 350.-/person
= 500.= 150.-/person
= 30.-/ person

Detta är alltså en intresseförfrågan och för att gå vidare så vill jag ha ditt
svar senast på Skärtorsdag den 12 april.
Det behövs lång framförhållning vad gäller buss och hotell.
Dessa är preliminärbokade men jag måste lämna besked i mitten på april.
Då bussen tar max 38 personer gäller ” först till kvarn”.
Broderliga hälsningar Rolf Sundström
tel 011-33 21 23
e-mail: rosy@beta.telenordia.se

