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ÖM-spalten
Bröder!

Kallelse
Torsdag 14 februari kl 19.00

När vintermörkret var som tätast, när
dis och dimma låg över vårt vackra
Norrköping, lystes kvällen upp av en
väl genomförd installation av br DSS
Kjell Sjöström och hans medhjälpare.
Det pirrade lite i magen innan men när
de rutinerade Storämbetsmännen inträdde i logesalen kunde jag lugnt spela
med i den fina installationsakten. Jag
kommer länge att minnas de tänkvärda
ord som sades i den nyrenoverade bankettsalen och jag skall försöka leva upp
till det förtroende som Ni brr har givit
mig!

Ordinarie föredragningslista
Ball I, Redogörelse Brödragåvan, DN:s ber.
I klubben: Brödramåltid
Meny; Laxpudding med skirat smör
Vid kaffet: Br Jan Lundström ger det årliga
rådet om deklarationer och skatter.
Klädsel: vårdad

Jag framförde några tankar på hur jag
ser på det fortsatta arbetet i vår kära
loge. Jag vill lägga stor vikt vid att våra
traditioner hålls levande samtidigt som
att jag givetvis blickar framåt. Vi måste
alla se till att vi får fler brr i vår skara
och ett ypperligt tillfälle att göra detta
blir den 14 mars då logen har beslutat
att genomföra en s.k. ”En-God-Vänafton”. Ta med Dig en god vän, som
kanske efter ett besök hos oss tar det
slutgiltiga steget och blir en Odd
Fellow.

Torsdag 21 februari kl 15.00

Jag vill även att vi tänker på våra nuvarande brr. Kanske det finns någon, som
inte riktigt känner för att komma till oss
därför att han inte har besökt oss på
länge. Ta kontakt med Din ”sällanbroder” och försök att få honom att
besöka oss igen. Alla är ju hjärtligt
välkomna!! Jag ser fram emot en berikande arbetstermin.
Broderligen i V K & S
Claes Anell

Fredag 15 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG
Rev.utskottets berättelse,
fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

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

Torsdag 28 februari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec 1
Revisionsutskottets berättelse, NI DN
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Citronsill samt Herrgårdsstek
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

VI HYLLAR
25/2
br Jan Lundström
50 år
26/2
br Hans-Göran Säwar 60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

VI TACKAR
brr Mickael Mahrs, Lufttema och Lennart
Segerberg, Segeri Industri, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 10 januari
Det var mycket glädjande att hälsa hela 52 brr välkomna till årets första sammanträde. Br
SkM, som tillika är ordförande i GEU lovade att allt skall göras för att den ännu ej färdigreparerade bankettsalen skall vara klar till vår ÄI i slutet av månaden. Br Christer Thomé,
som sedan en tid bor nere på Uvmarö beviljades övergångscertifikat och br Lars Svahn
erhöll avgångsbrev. Br ÖM beviljade en 30-årig kvinna medel ur vår hörselfond. Han
meddelade också att kr 10.150:- hade influtit under julauktionen -– mycket glädjande! Efter
förslag från brr Nils-Gunnar Nilsson och Olle Linderhjelm uppmanades vi av br ÖM att ta
med oss en god vän till vår klubbafton den 14 mars.
I ”Lilla Bankettsalen” hade br KM dukat upp till en välsmakande skånsk kalops. Och när
han dessutom bjöd på avec med medel ur vår kruka ”Tredje Supen” så bidrog det till en
trivsam klubbafton. Till kaffet serverades även en (sann?) ”Lobergare”. Och några kunde
vandra hemåt i vinternatten med en (eller kanske rentav två) vinflaskor under armen.
Claes Anell
UM

Torsdagen 24 januari
Br ÖM hälsade 82 brr, inkl sexton gäster (bl.a. fyra brr från loge nr 13 Åland) välkomna till
logens ÄI. Som installator fungerade br DSS Kjell Sjöström värdigt och tryggt. Han biträddes av brr StRepr Owe Axelsson, Fredric Åman, Olav Remmer, Karl Ljunge och NilsGunnar Nilsson. Installationen inleddes med att br Hans-Göran Säwar avtackades som tjg
ExÖM. Br Berndt Carlsson installerades nu på detta ämbete varpå alla övriga valda och
utnämnda ämbetsmän installerades. Br Installator framförde ett varmt tack till de avgående
ämbetsmännen Jan Högberg och Alf Johansson och iklädde dem respektive exregalier.
Installationsakten avslutades med att logens organist som postludium spelade det av nyvalde
br ÖM önskade ”Jungfru Maria” ur ”Dalmålningar” av Nils Söderström.
I den nyrenoverade bankettsalen presenterade br avgående KM en riktig festmåltid. Vackra
damer från logens damklubb ansvarade för serveringen, vilket högljutt uppskattades av de
närvarande bröderna. Talen blev många. Bl.a. avtackades br Nils-Gunnar Ellnemark för sin
tid som klubbmästare. Br Tage Östlund ikläddes klubbmästarkedjan som tecken på sin
värdighet och övertog förvaltningen av krukan ”Tredje Supen”. Br Berndt Carlsson tackade
alla som bistått honom under hans tid som ÖM och överlämnade ÖM-kedjan till br Claes
Anell, som i sin tur tackade för förtroendet. Logestandar från loge nr 13 Åland
överlämnades. Lägret Stegeborg och logerna Louis De Geer, Bråvalla, Norrköpingshus,
Ramunderhäll och Aurora bidrog till blomsterhavet. Damklubbens ”tjänande systrar”
avtackades med var sin ros. Aftonen blev sen. Javisst, men det visste vi ju redan innan.
Bengt Liljestrand
UM

Speaker´s Corner
Din Gode Vän!
Överraska honom med det där “lilla extra”! Se bifogade bilaga. Väl mött hälsar
Klubbstyrelsen

“Idag spelte vi bra”
- sa orgeltramparn till orgelnisten (1912)
Red

