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ÖM-spalten
Bröder!
….. torsdag kväll och nyss hemkommen från jobbet, andra torsdagen i
månaden, det är logekväll med gradgivning och brödramåltid och jag är
inte där!! I tankarna är jag närvarande
hela tiden och undrar vad som händer
där just nu och bl.a. hur lång kvällen
kan bli. Att alla närvarande brr har trevligt är jag övertygad om. Vänskapen
och den goda Gustaf V-andan finns där
som vanligt – men inte jag.
För första gången under de senaste 18
åren av mitt snart 28-åriga medlemskap
har jag varit borta två logemöten i rad
och det känns konstigt. För många brr
är detta kanske ett vanligt problem och
självklart måste ju arbetet gå i första
hand. Det finns säkert flera orsaker
som påverkar möjligheterna att besöka
logen två gånger i månaden. Första
logemötet i mars var ju välbesökt och
det gladde mig mycket.
I år är det som bekant vänskapens år
och vänskap ska ju vi Odd Fellows
sprida omkring oss var vi än befinner
oss. Ett bra sätt att få kraft och stimulans till detta är att besöka logen så ofta
som möjligt. Till INV i april kan vi väl ta
ett krafttag för att försöka slå rekord.
Du och jag som inte varit på logen
under mars, vi ses då eller hur?!
Många närvarande brr förhöjer stämningen för de som skall invigas och ger
dem en bra start som Odd Fellows. Väl
mött till april månads sammanträden.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 12 april kl 19.00 (obs! tiden)
Ordinarie föredragningslista
Ball INV
I klubben; Brödramåltid
Meny; Påskbuffé
Vid kaffet: (Program ej inkommet)
Klädsel: vårdad

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

Fredag 20 april kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec GRG
Instruktionsföredrag PG
Lägrets årsdag
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Tisdag 24 april kl 18.45 (obs tiden!)
ORDENS ÅRSDAG
Gemensamt firande, som anordnas av
loge nr 7 Maria
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
Måltidsanmälan till vår KM senast 23/4

Torsdag 26 april kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Nubbemacka,
fläskkotlett med kryddig grönpepparsås
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
VI TACKAR
brr Jan Lundström, Lindebergs Aukt. Revisorer och Per Johansson, VIEW, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 8 mars
Br ÖM p.t. Claes Anell hälsade 63 brr och en gästande br Hans Wärn från loge nr 166 Alcea,
Åkersberga varmt välkomna till kvällens logesammanträde. Br Anders Jacobsson rapporterade från Stiftelsen att man söker hyresgäster till två affärslokaler i fastigheten. Alla brr, som
kan bistå med att finna hyresgäster, kan vända sig br Anders. Br Olle Linderhjelm
framförde en vädjan att de brr som talar vid ExÖM- och K-platserna verkligen använder de
därstädes befintliga mikronerna för att underlätta för alla brr i logen att kunna uppfatta
budskapen. För att få en musikalisk övergång till kvällens vinprovning bjöd br O som
postludium på Henri Mancinis ”Days of Wine and Roses”.
I klubben hade br KM p.t. Tage Östlund och hans medhjälpare dukat upp till en riktig
festmåltid. Br Jan Lundström, som arrangerade aftonens vinprovning, erhöll sakkunnig
hjälp av proffset Rolf Karlamark, som gav oss mängder av välbehövlig och stimulerade
vinkunskap. Som en exklusiv start serverades vi en utsökt champagne. Denna ädla dryck får
endast tituleras champagne om den kommer från just det franska vindistriktet Champagne.
Till fiskpatén testade vi två vita viner, det tyska Kerner och Taltarini från Australien. Den
ugnstekta kassslern förstärktes med de röda vinerna Antigua Usanza (Rioja) från Spanien
och det italienska Barbera D`asti. Vi tackar av hela vårt hjärta br Jan Lundström och
Lindebergs Revisionsbyrå för sponsringen och Rolf Karlamark för vinlektionen. Det var en
höjdarkväll i klubben ansåg vi alla. Och tyckte lite synd om de brr som inte hade möjligheten
att närvara. Nåväl, vilket vin var godast? Alla fem – menar UM p.t.

Torsdagen 22 mars
Br ÖM p.t. Hans-Göran Säwar hälsade 42 brr välkomna till kvällens logearbete med
efterföljande gradgivning. Brr Lars Pettersson och Lars Rydberg erhöll Kärlekens grad, som
br CM och hans medhjälpare genomförde med bravur. Brr Mikael Hagdahl, Rolf Sundström, Agne Söderberg och Thomas Söderholm har erhållit Lägrets första grad. Ett stort
antal inträdessökanden skall balloteras vid nästa sammanträde, vilket är mycket roligt. Som
postludium spelade br O p.t. Kurt Olsson ”Blue Moon” av Richard Rodgers..
I bankettsalen hade br KM dukat till festmåltid. Br Lars Rydberg höll recipiendernas tacktal. Br Owe Eriksson uppmärksammade att han varit logebroder i 30 år och bjöd på påfyllning av det goda vin, som vi drack till maten. Det var mycket uppskattat och bröderna utbringade en skål för br Owe som tack.
Bengt Liljestrand
UM p.t.

Speaker´s Corner
MÅNADENS NEJLIKA !
vill jag tilldela br Owe Eriksson för det trogna arbete han under många år lagt ned för att vår
Brödragåva skall fungera så fint. Det är inte alltid så lätt att få alla medlemmarna att betala i tid,
säger f.d. inkasseraren av medlemsavgifterna i vårt läger
Bengt G Eriksson
LOGENS HEMSIDA
Notera att vi fått en ny adress för vår hemsida på Internet: “www.netkom.se/logen117”.
Bengt-Ove Jonsson
KULTURISTRESAN TILL HJO!
Kom ihåg att sista dag för intresseanmälan är 12 april.
Rolf Sundström

