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ÖM-spalten
Bröder!
Våren tycks ha svårt att bestämma sig i
år. Varannan dag tänds hoppet om att
nu, nu äntligen kommer den och ger
oss den värme vi så längtat efter. Men
redan nästa dag släcks hoppet av regn
och kyla. Våren är väl den årstid som
har störst betydelse för oss och som vi
alltid längtar efter. Det är på våren vi
sår och planterar för att längre fram
kunna glädjas åt fröets och plantans
utveckling. ”Den blida vår är inne och
nytt blir jordens hopp” (ps 197) sjunger
vi kanske i kyrkan.
Att få inviga nya brr är alltid lika stimulerande, vilken årstid det än må vara. I
likhet med fröet och plantan hoppas vi
att Ni nyinvigda brr skall trivas i vår
loge, finna gemenskapens glädje och
utvecklas till goda Odd Fellows. Ett
stort tack än en gång till Er faddrar och
övriga, som bidrog till att vi nu fått sex
nya bröder.
Ett rikt och aktivt musikliv är viktigt i
vårt logearbete. Våra logemusiker har
meddelat att vår gamla orgel är utsliten.
Ekonomiskt stöd till anskaffningen av
en ny orgel behövs och här vädjar jag
och logens organister till Er alla. Ty,
visst vill Du väl hjälpa till att bidra med
en hundralapp - eller mer för den, som
så vill. På samma sätt som vi för några
år sedan bidrog till livräddningskryssaren Odd Fellow.
Slutligen har jag en önskan att få se en
välfylld logelokal av Er brr med damer
när vi firar vår årsdag. Kom för att hedra våra stiftare och för en trevlig kväll
tillsammans.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 10 maj kl 19.00
LOGENS ÅRSDAG
Ordinarie föredragningslista
Kl 19.45: Gemensam klubbafton med damer
Meny; Skaldjurs- och hummerpaté med örtsås,
skivad kassler, rotfruktsgratäng, grönsallad
Vid kaffet: Reidar Svedahl
- i full frihet och utan skyddsnät.
OBS! Kom ihåg att anmäla ”Ditt Hjärtas
Dam” – även om Du har stående anmälan!
Klädsel: vårdad

Onsdag 16 maj kl 19.00 (obs! dagen)
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG
Besök hos loge nr 144 Aurora, Finspång
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 17 maj kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 31 maj kl 19.00
Ordinarie föredragningslista samt visitation
I klubben; Brödramåltid med vinlotteri
Meny; Kåldolmar med lingon
Klädsel: vårdad

VI HYLLAR
11/5
br Karl Ljunge
80 år
18/5
br Berndt Carlsson
60 år*
22/5
br Ove Pettersson
60 åt
(Uppvaktning – kontakta ÖM / UM*)
VI TACKAR
brr Bengt Liljestrand, CEF Kontor & Data och
Gunnar Lagerström, Teknikbyggarna, som
tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 12 april
31 brr hade hörsammat kallelsen till skärtorsdagens sammankomst, då vi fick besök av br
Rune Kopp, som är bosatt i Svanesund men fortfarande tillhör vår loge samt br HO Nils
Narby. Vi hade nöjet att ballotera sju inträdessökanden. Logen beviljade br Niklas Uneram
utträde och br StRepr refererade från ceremoniseminariet. Br ÖM läste upp inbjudan till
2001 års Odd Fellow Golf inom 17:e distriktet, som äger rum på Söderköpings vackra
golfbana den 15 juni. Anmälan till br UM senast 25 maj. Br ÖM meddelade också att br DSS
Kjell Sjöström genomför visitation vid logesammanträdet 31 maj. VÄ samt StRepr, TjgExÖM, DN:s och Rev.utsk ordf är kallade till kl 17, övriga kommer ej att vara berörda. Vi
kommer att byta till en ny orgel av märket Aller under vecka 33, vilket gläder inte minst vår
br O Olle Linderhjelm. (Även övriga brr kommer förhoppningsvis att höra skillnaden vid första
logesammanträdet i höst, tror Red). Br ÖM tackade br Per-Otto Kyndel för de tavlor han
skänkt till lägenheten. Slutligen informerade br SkM om de åtgärder, som vi måste vidta om
det skulle inträffa brand.
I klubben hade br KM och hans medhjälpare dukat upp en festlig påsksupé, som tillsammans med goda drycker därtill förhöjde stämningen och vi kunde vandra hemåt för att
fira påsk – glada i sinnet.

Torsdagen 26 april
Vi var 39 brr, som i spänd förväntan samlades för att åse rec INV, där sex recipiender skulle
invigas. Men först gratulerade br ÖM brr Jan Aspdahl och Per-Otto Kyndel till att ha
erhållit Lägrets 2:a grad. Logen har fått ett gåvobrev från framlidne br Sven Lindéns söner,
som skänkte Brödragåvan till att användas till behövande i Logen eller i Norrköping. Br CM
och hans lyhörda medhjälpare genomförde sedan (i vanlig ordning!!) INV-graden på ett
utomordentligt sätt och vi kunde hälsa Thomas Hellgren, Ahti Hietala, Sivert Karlsson,
Ingemar Nimstrand, Kurt Oscarsson och Lennart Sjöberg välkomna som logebrr. Br O
avslutade den högtidliga akten med att på den gamla utslitna orgeln spela Edvard Griegs för
årstiden så finstämda ”Våren”.
I bankettsalen var det dukat till fest och br TjgExÖM utbringade en skål för Konung och
vårt Fädernesland. Br ÖM hälsade alla välkomna till bords och br UM höll det traditionella
talet till dagens recipiender. Br Ingemar Nimstrand höll ett engagerat och tänkvärt tacktal
för sig och övriga nyinvigda brr. Vi äldre brr kände, när vi bröt upp framåt midnatt, en stor
glädje i sinnet över att den här aftonen ha fått sex nya brödravänner.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
RÄTTELSE!
Br Thomas Söderholm har erhållit Lägrets 1:a grad bara en gång, vilket får betraktas som godkänt.
Vid mars månads sammanträde erhöll däremot bl.a. br Estan Laurent samma grad. Vi beklagar den
felaktiga informationen i BrodersNytts april-nummer.
Bengt Liljestrand
UM p.t.
LÄGRET MEDDELAR
Vi besöker Lägret nr 5 Österled med recipiend från vårt läger fredagen den 11 maj. Det vore
givetvis glädjande om ett antal patriarker kunde ställa upp. Logens lägervärd organiserar
samåkning till Linköping.
Lägret har i sin nuvarande ÄM-uppsättning en del vakanser varför alla patriarker uppmanas att
efter förmåga tipsa valutskottet om lämpliga kandidater.

