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ÖM-spalten

Kallelse

Bröder!
Vårsolen skiner i hela sin glans, påsken
har i skrivande stund inletts och logen
har genomfört två mycket lyckade logesammanträden helt i vår kära Ordens
anda. I den första länkens tecken –
Vänskap – hade vi en GodVän-afton,
som jag tror vi alla tyckte var mycket
trevlig. I den andra länkens tecken –
Kärlek – visade vår CM och hans
medhjälpare återigen prov på stora
skådespelartalanger. Jag är djupt
imponerad.
Jag har haft förmånen att ha deltagit i
något så ovanligt som en instituering
av en ny Rebeckaloge – nr 95 Matilda
Lenning i Norrköping. Mycket arbete
har lagts ner för att få det hela att gå
ihop och det blev en alltigenom lyckad
dag.
Om jag blickar framåt så har tiden för
anmälan om inträdessökande flyttats
fram till den 5 april, då br PS tar emot
ytterligare ansökningar. I dag har vi
endast en sökande men jag hoppas det
blir några fler. Tyvärr måste vi ställa in
den i programmet annonserade gemensamma vårfesten, då intresset inte var
så stort. Nu får vi ser fram emot att
höstfesten blir desto mera välbesökt!
Jag vill också påminna om det gemensamma firandet av Ordens årsdag onsdagen den 24 april.
Har någon br önskemål att skriva om
något i vårt BrodersNytt så går detta
givetvis bra. Kontakta br redaktören
Olle så hjälper han Dig.
Avslutningsvis; Låt oss stanna upp och
njuta av våren innan den springer ifrån
oss.
Broderligen i V K & S
Claes Anell

Torsdag 11 april kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball INV
I klubben: Brödramåltid
Meny; Stekt fläsk med löksås
Vid kaffet: Pratkväll med vinlotteri

Torsdag 18 april kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 19 april kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec GRG
Lägrets årsdag

Onsdag 24 april kl 18.45 (obs tiden!)
ORDENS ÅRSDAG
Gemensamt firande, som anordnas av
loge nr 19 Louis de Geer
Måltidsanmälan till vår KM senast 23/4

Torsdag 25 april kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Pastrami gratinerad med ost samt
ugnstekt laxfilé på örttäcke med vitvinsås
VI HYLLAR
20/4
br Lars Rönn
70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

PÅMINNELSE
Repetition rec INV – måndag 15 april kl 18
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela
CM

Vad hände?
Torsdagen 14 mars
45 brr hade samlats till logesammanträde och den efterföljande ”God Vän”-aftonen. Logen
gästades av br DSS Kjell Sjöström. Föredragningslistan genomgicks föredömligt snabbt och
koncist av br ÖM. Br Ulf Eriksson hälsade från en loge som han besökt i Reykjavik. Till alla
bröders stora glädje var br Harald Svanberg tillbaka efter en längre tids sjukdom. Han fick
äntligen ur brr DSS hand emotta det välförtjänta jubelveterantecknet. Br O avslutade logen
med att som en hyllning till br Harald spela hans önskade ”Sophisticated Lady” av Duke
Ellington.
I klubben underhöll br KM och hans medhjälpare de tio Goda Vännerna i väntan på
bröderna. En härlig svensk biffstek med lök, stekt potatis och nödvändiga tillbehör smakade
sedan fint denna afton. Till kaffet underhöll sångerskan Caroline Lekström, som bl.a.
deltagit i TV-programmet Sikta mot stjärnorna. En av kvällens Goda Vänner, Hans
Zetterberg tackade för att han och de övriga nio inbjudna fått möjligheten att gästa oss.
Vinlotteriet lyckliggjorde några av brr, bl.a. undertecknad. Avslutningsvis menade flera av
oss brr att vi skall upprepa denna form av samvaro med inbjudna Goda Vänner.

Torsdagen 28 mars
33 brr samlades denna skärtorsdagskväll till logesammanträde med efterföljande gradgivning. Brr Lennart Eriksson, Nils Fremred, Kent Hansson, Jan Ohlsson och Leif
Pettersson erhöll Kärlekens Grad. Br ÖM meddelade att br Anders Jacobson erhållit lägrets
första grad. Br StRepr påminde om den planerade resan till Odense i maj nästa år samt en
resa till Åland i höst. Br O p.t. Kurt Olsson spelade som avslutning ”I´ll never find another
you”.
I klubben dukade br KM upp till festmåltid – flatrökt markrill med äggröra samt en mycket
fint tillagad lammstek. Br ÖM hälsade oss välkomna till bords med en blänkare. Br Nils
Fremred framförde recipiendernas tack. Och kvällen blev minsann sen trots att vi inte var så
många brr närvarande.
Bengt Liljestrand
UM
VI TACKAR
brr Jan Lundström, Lindebergs Aukt. Revisorer och Agne Söderberg, Söderbergs Bygg, som
tillsammans finansierar distributionen av detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Speaker´s Corner
ADRESSÄNDRINGAR
br Kent Hansson – ny adress: Du Rietzvägen 79, 60385 Norrköping. Tel 011 – 31 74 13
br Robert Hansson – ny arbetstel: 011 – 21 30 58, nytt mobil: 0702 – 11 47 98
Matrikelutskottet
ATT TALA SÅ DET HÖRS! (läst i loge nr 10 Viktor Rydbergs Månadsnytt)
“Under våra sammanträden är det många som talar. Brr som hälsar från andra brr. Brr som framför
tack för uppvaktning. Redogörelser lämnas och information från Storlogen och andra institutioner.
Samma sak gäller för oss ämbetsmän som tjänstgör. Faktum är att vi talar olika högt och fort. Vi får
också kritik från olika håll att det är svårt att uppfatta vad som sägs. Kritiken kommer inte enbart
från äldre brr. Låt oss konstatera att detta är ett problem. Något vi måste ändra på. Därför alla brr –
TALA HÖGRE OCH LÅNGSAMMARE! Rikta heller inte all uppmärksamhet bara mot br ÖM. Försök
få kontakt med alla i logesalen.” Tack för dom orden, säger br O.

