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ÖM-spalten

Kallelse
Torsdag 13 juni kl 18.00
Klinga Golfbana

Bröder!
Nu är snart min första ämbetstermin till
ända och jag tycker att det var som igår
vi nytillsatta ämbetsmän blev installerade! Det har varit en minst sagt givande termin med både sorge- och glädjeämnen i bägaren. Vi har fått vara med
om en stämningsfylld begravning av
vår br Hans Osin och vi har glatt oss åt
suveräna gradgivningar, vacker musik
och välarrangerade klubbaftnar.
Jag vill tacka Er alla brr, som på olika
sätt har hjälpt till att göra mitt arbete så
lätt men ändå stimulerande. Jag ser
fram emot att få återuppta höstens arbete tillsammans med Er.
Jag vill också passa på att Du under
den stundande sommaren funderar på
om Du har någon i Din bekantskapskrets, som kanske skulle passa in i Odd
Fellow. Kanske kan han komma på vår
nästa ”God Vänafton” i september.
Tänk till!
Slutligen tillönskar jag Er brr och Era
nära och kära ett riktigt varm och skön
sommar och hälsar Er varmt välkomna
åter till höstens logesammanträden.
Broderligen i V K & S
Claes Anell
…………………………………………………

PRESS-STOPP !!
Är Du loge-broder säker på att Du är gottstående hos Brödragåvan. Är Du osäker –
ring br Owe Eriksson (tel 011 - 31 84 11)
och stäm av. Tack på förhand!
ÖM

Först: Exp.sammanträde
Sedan: Gustaf V:s PUTT-Tävling
Och sedan: Gustaf V:s PUTT-Supé; med bl.a.
sex sorters hemlagad sill, färskpotatis, Jansson
Pris endast 95:-! Spr-t endast 30:-glaset!
Galanta PUTT-Flickor serverar bröderna
- utan merkostnad!!
Taxi Vattengränd – Klinga t.o.r. end. 60:-/pers
Avfärd kl 17.30 (baren öppen vid ankomsten)
Obligatorisk måltids- och ev. taxi-anmälan
senast måndag 10/6 (obs!)

Torsdag 29 augusti kl 18.00
Exp.sammanträde
Kräft- och Räkafton
Obligatorisk måltidsanmälan
INTRESSEANMÄLAN
Ett besök i Odd Fellow Logen nr 13 Åland är
planerad till den 16-17 september.
Intresseanmälan lämnar Du till
Nils Gunnar Nilsson
VI HYLLAR
25/6
br Owe Axelsson
60 år
12/7
br Thomas Söderholm 50 år
15/7
br Sten Tjernström
70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

VI TACKAR
brr Estan Laurent, Estan AB och Per-Otto
Kyndel, Westréns Glasmästeri, som tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 16 maj
Kvällen inleddes med att de båda logerna nr 104 Bråvalla och nr 117 Gustaf V höll sina
respektive sammanträden. Logearbetet bevistades av 34 brr från vår loge och ungefär lika
många Bråvalla-brr. I anslutning till sitt logesammanträde höll loge 104 en mycket vacker
och stämningsfull parentation över deras bortgångne br Jöran Kviele. Stundens sinnesstämning förstärktes av att vår br O som postludium spelade Evert Taubes finstämda
”Nocturne”.
Efter avslutat logearbete var det gemensam klubbafton. Br KM hade ordnat med vinlotteri.
Och med alla 117-brödernas benägna bistånd sjöng han, som en honnör till Bråvallabröderna, en specialkomponerad ”oddfellowsk” snapsvisa. (På en melodi, som br KM
tillskansat sig från Cornelis Vreeswijks ”Brevet från Kolonin”. Som Cornelis i sin tur nallat
från ”Timmarnas dans” ur operan ”La Gioconda” av Amilcare Ponchielli 1876. Jo, jo - så går
det till! Red:s anm). Kvällen förflöt under sedvanligt gemyt och med rikliga tillfällen till
förbrödring mellan bröderna från våra bägge loger.
Per Johansson
UM p.t.

Torsdagen 30 maj
Br ÖM hälsade 36 brr och två gäster välkomna. Br CM p.t. Mikael Hagdahl och hans
medhjälpare förde efter sammanträdet in 31 väntande damer för att tillsammans med logens
brr fira vår årsdag. I sitt högtidstal riktade br ÖM tacksamhet till de brr som instiftat logen
för 54 år sedan på kung Gustaf V:s 90-årsdag. Efter psalmen ”Den blomstertid nu kommer”,
som för mig alltid har representerat sommarens ankomst, visade br ExÖM Paul Bäckman,
loge 104 Bråvalla, stjärnhimlen. Han presenterade den, berättade om dess tillkomst och
visade vilka stjärnbilder som finns och vad de heter. Br ExDSS CG Carlsson reciterade till
beledsagande orgelmusik mycket stämningsfullt om universum och hans recitation manade
oss till eftertanke. Hans Zetterberg medverkade med vackert gitarrspel.
På vägen ner till klubben bildade bröderna häck som en hyllning till våra damer. Och under
supén gavs tillfälle till mycket trevlig samvaro. Damklubbens ordförande Monica Henriksson
berättade om damklubben och vad man gör vid sina sammankomster. Hon tackade på medlemmarnas vägnar för att de fick vara med på denna högtidsdag. Efter måltiden bjöd Berndt
Uthas, Hans Zetterberg och Olle Linderhjelm på ”Evergreens och Eterneller”. Föreställningen var mycket välregisserad. Det var ett framträdande som satte pricken över i:et den
här aftonen. Som tog fram det högtidliga - men även det lekfulla. Kvällen blev sen men det
var det värt. Hoppas nästa årsdag blir lika lyckad. Tack alla Ni som bidrog till att den här
aftonen blev så bra!
Bengt Liljestrand
UM

Speaker´s Corner
ADRESSÄNDRINGAR
br Bengt Liljestrand – ny arbetstel: 011 – 872 72
br Lars Rönn – ny adress: Skogvaktaregatan 25, 60208 Norrköping
MÅNADENS NEJLIKA
vill jag dela ut till vår br Olle Linderhjelm. Inte bara för att han troget hanterar orgeln i logesalen
utan även låter oss njuta av fin musik i bankettsalen.
Nils Gunnar Nilsson
SVENSKA SPRÅKET
Vems idé var det att stoppa in ett “s” i ordet “läspa”?
Trevlig sommar i “bzz-dur” tillönskar
Red

