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ÖM-spalten
Bröder!
Det tredje ljuset i Advent har nu tänts
och julen är mycket nära förestående.
Vi närmar oss raskt slutet på detta år
och därmed även slutet på denna ämbetsmannaperiod. Nya ämbetsmän,
som skall föra arbetet och budskapet
vidare, träder in.
Jag konstaterar också att detta är min
tjugonde och sista ÖM-spalt, vilket ger
mig en känsla av vemod. Tack bröder
för förtroendet att fått vara ”skribent” i
denna spalt. (Tack själv br ÖM för ett
mycket fint samarbete – red).
Med tillbakablick på 2001 kan vi främst
glädjas åt att vi fått åtta nya bröder.
Men också att vi har kunnat skänka
10.000 kr till Vrinnevisjukhusets barnavdelning, drygt 8.000 kr till hörselhjälpmedel samt 3.000:- som julgåva till
en person i kommunen. Ett stort tack
för det stöd och den hjälp som jag fått
även under det här året som ÖM. Min
förhoppning är att återse Er alla vid
första sammanträdet i januari, då vi
Odd Fellows ju inleder Kärlekens År.
Jag önskar nu att Ni alla bröder skall få
njuta av julens frid och läckerheter, får
den vila och avkoppling Ni så väl behöver och får möjlighet att vara tillsammans med Era anhöriga och nära, goda
vänner.
Jag och min familj tillönskar alla Er
bröder och Era familjer en Riktigt God
Jul och ett Lyckosamt Gott Nytt År!
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 10 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; Brödramåltid
Meny; kalops med sås och potatis
Pratkväll, vinlotteri
Klädsel: vårdad

Lördag 12 januari kl 15.00
BARNJULFEST
Anmälan tel 011-199 535 senast 7/1
Se bifogade inbjudan

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

Fredag 18 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG, DN:s berättelse. Brandövning
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 24 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
ÄI
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; (ej inkommen från Charlies)
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
VALDA OCH UTNÄMNDA ÄMBETSMÄN
ÖM kallar till rep ÄI onsdag 16/1 kl 18.30

VI HYLLAR
22/1
br Bengt Carlsson
70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Tonny Nilsson, Arken Norrköpings
Akvarier och Thomas Söderholm, Excelsior
Kem. Tekn. Fabrik, som tillsammans finansierar distributionen av detta nummer av BN.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 13 december
Trots att vi inte kunde använda bankettsalen hade 69 brr mött upp för att fira vår traditionsenliga julhögtid med efterföljande auktion. Lucia med tärnor från Waldorfskolan förgyllde
ramen denna Luciakväll och när de sjöng luciasången på italienska var det många som drog
på smilbandet. Parentation förrättades över vår avlidne broder och veteran Nils Narby.
Ordf. i Biståndsutskottet br Ove Hagström föredrog förslaget om utdelning ur Lennart
Torstenssons fond, vilken i år går till en familj i Matteus församling. Br StRepr informerade
om storlogens kommande verksamhet och br Anders Jacobson berättade om arbetet med
vattenskadan i bankettsalen. Förhoppningsvis kommer allt att vara återställt till v 4, då alla
ÄI äger rum – ett glatt besked! Därefter framfördes en mängd julhälsningar i föredömligt
koncentrerad form av br PS. Logen avslutades traditionsenligt med julbetraktelse av br K
och musik av br O.
I lilla bankettsalen hade Lisbeth dukat upp ett väldoftande och även välsmakande julbord
och alla brr tog för sig av det mesta. Julauktionen avhölls inne i ”gamla pantbanken” och
stämningen var på topp hela tiden. I år kunde man bl.a. bjuda på en massa paraplyer från
f.d. NME och som vanligt fanns fina priser i lotterierna. Jag själv kunde vandra hemåt med
en vunnen, vacker tavla med Norrköpingsmotiv.

Lördagen 15 december
Det var en strålande vinterdag, dock utan snö men med rimfrost, som inramade årets sista
sammanträde, som traditionsenligt avhölls i Boglinatorpet i Östra Stenby. 22 brr hade tagit
sig ut till det vackra Vikbolandet för att tillsammans med anhöriga och vänner få avnjuta
den nu traditionsrika adventshögtiden i kyrkan. Br Olle Linderhjelm hade komponerat ett
njutbart program, som framfördes av de båda skönsjungande solisterna Kristina Druid och
Olle Hilleberg. Prosten Carl Olof Herrman ledde oss som vanligt i de vackra julsångerna och
br Gunnar Blomstrand höll en mycket tänkvärd adventsbetraktelse. Högtiden avslutades
med att br O generöst bjöd på både White Christmas och Bella Notte.
Därefter begav vi oss till bygdegården för Kura Skymning. Diakonikretsen i Östra Stenby
hade dukat upp med nybryggt adventskaffe, goda skinksmörgåsar med aromrik honungssenap, utsökt kaffebröd och beroendeframkallande godis. Allt egentillverkat!! Även här
underhöll oss solisterna Kristina och Olle till ackompanjemang av logens O med vackra
sånger och när Amazing Grace - som en speciell honnör till br Torsten Loberg och hans
hustru Majken - tonade ut i den mörka skymningen hade jag en härlig känsla inom mig. Jag
var nog inte ensam om det. ”Kura Skymning” avslutades med dragning i lotterierna och jag
tror att nästan alla kunde gå hem med någon vinst under armen. Br ÖM tackade och blomsterhyllade de som hade varit med att arrangera denna fina avslutning på Odd Fellow-året i
vår loge 117 Gustaf V.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
ÅRETS JUBILARER
brr Bengt Carlsson 70 år 22/1, Jan Lundström 50 år 25/2, Hans-Göran Säwar 60 år 26/2, Bertil
Aspdahl 70 år 21/3, Ulf Eriksson 50 år 3/4, Lars Rönn 70 år 20/4, Thomas Persson 50 år 29/5, Owe
Axelsson 60 år 25/6, Thomas Söderholm 50 år 12/7, Sten Tjernström 70 år 15/7, Ove Hagström 70 år
22/10, Klas Adsell 60 år 4/11, Johnny Nilsson 60 år 16/12.
Vi hyllar naturligtvis våra tretton jubilarer i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera datumen i
Din almanacka redan nu rekommenderar
Red

