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ÖM-spalten

Kallelse

Bröder!
Vilken underbar sommar vi haft i år!
Jag hoppas Ni alla, liksom jag, har tagit
tillvara alla soltimmar och laddat batterierna för en arbetsam men intressant
höst, som väntar oss.
Jag hoppas bl.a. på god tillströmning
till vår ”God Vän-afton” i september. Vi
har ju också att se fram emot rec INV i
november. Visserligen är det långt dit
men jag vet av erfarenhet att tiden
rinner iväg. Så se Er omkring i bekantskapskretsen om Ni kan hitta presumtiva Odd Fellows!
Vi skall inte heller glömma vår kommande veteranafton och vår höstfest med
damer.

Torsdag 12 september kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; ”En God Vän”
Meny; Smörstekt fiskfilé med purjolök
och champinjoner
Vid kaffet; ”Krukan Tredje Supen” bjuder på

”Gnid och Drag”
– en höjdare som Du br bara måste uppleva!!

Torsdag 19 september kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 20 september kl 19.00
Hösten kommer traditionsenligt att
avslutas med vår alltid lika uppskattade adventshögtid i Östra Stenby - i år
med Lisa Tilling som gästsolist.

LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG
N1 ÄM. Föredrag/program

Jag vill också här och nu passa på tillfället att tacka vår br UM Bengt Liljestrand, som på grund av ändrade arbetsförhållanden flyttar några mil norrut. Br Bengt har i hög utsträckning bidragit till den goda ”Gustaf V-andan”,
som vi har och jag önskar br Bengt
lycka till i fortsättningen. Du kommer ju
att vara kvar i vår loge tills vidare och
Du är alltid lika välkommen tillbaka!

Torsdag 26 september kl 19.00

Väl mött till höstens sammankomster.
Broderligen i V K & S
Claes Anell

Ordinarie föredragningslista
Veteranteckenutdelning
I bankettsalen: Veteranernas Afton
Meny; Buche med skaldjursstuvning
samt apelsinbrässerad fläskkarré

VI TACKAR
brr Sören Andersson, Norrköpings Stenindustri och Lars Wibrant, Wibrator, som tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 13 juni
Till exp.sammanträdet på Klinga golfbana hade glädjande nog samlats 37 brr varav 15 brr
med golf-taxi. Meddelades bl.a. att GEU kommer att renovera flygeln i bankettsalen. Vi fick
information om resan till Odense den 4-6 april nästa år. 38 brr med respektive har redan
lämnat intresseanmälan.
PUTT-tävling var utlovad men den inställdes på grund av det kraftiga regnandet. Så det blev
”putteri” i baren i stället. Br KM kallade till PUTT-supé med servering av golfrestaurangens glada och charmerande PUTT-flickor. Läckra sillrätter, färskpotatis, en utsökt
Jansson och annat gott stod på buffébordet. Alla brr var efter måltiden överens om att detta
var ett bra initiativ att hålla exp.sammanträdet på Klinga golfbana. En av logens brr
framförde ett varmt tack till br Tage Östlund för deras utomordentligt fina samarbete under
br Tages första termin som klubbmästare. Jag hade mycket trevligt denna kväll. Dock en
fundering; varför kommer det så många brr när vi gör något annorlunda och varför är vi så
få en vanlig logekväll? I höst hoppas jag att Du som sällan kommer, finns i logesalen och
deltar i brödramåltiden. Vi brr, som går ofta, tycker att det är tråkigt att just Du inte finns
hos oss.

Torsdagen 29 augusti
Br ÖM hälsade 30 brr välkomna till exp.sammanträdet. Ett speciellt välkommen riktades till
br Harald Svanberg, även om de båda herrarna träffas nästan varje dag ute på Klinga
golfbana. Br ÖM tackade också br UM för det arbete han genomfört för vår loge. Detta med
anledning av att br UM nu lämnar sitt ämbete och flyttar till Söderfors i Uppland
tillsammans med sin hustru. Exp.sammanträdet genomfördes med sedvanlig rapphet och
inga större frågor fanns på dagordningen.
Br KM hade dukat till kräft- och räkafton nere i klubben. En smaskig svampomelett
avrundade buffén. Även de brr, som under sommaren tydligen hade vant sig av med att
dricka snaps, deltog i de glada sånger, som anfördes av brr Harald Svanberg, Claes Anell och
Günther Lange. Jag kom hem sent. Det var ju sista kvällen för mig som UM. Och det är ju
den där speciella Gustaf V-andan. Jag kommer att sakna den. Tack för mig säger
Bengt Liljestrand
UM

Speaker´s Corner
MÅNADENS NEJLIKA
vill jag dela ut till br Tage Östlund för hans utomordentliga förmåga och elegans att hantera sitt
ämbete som logens klubbmästare. Br Tage ser så ofantligt många fler möjligheter än problem. Jag
kompletterar med en stor honnör!
Olle Linderhjelm
LOGE NR 13 ÅLAND
åker vi till den 16 september. Resan slutsåld!
Nils-Gunnar Nilsson
ADRESSÄNDRINGAR
br Ulf Eriksson: St Råsbäcken, 61050 Jönåker. Tel bost; 0155 – 705 10.
br Lars Löfgren: Brududdsvägen 9, 61593 Valdemarsvik. Tel 0121 – 613 05, mobil 0733 – 84 34 94.
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En God Vän!
Broder!
Du har kanske en god vän som Du från gång till annan funderat över att bjuda på något
extra. Du har kanske någon gång funderat över om just Din vän skulle kunna bli
ytterligare en länk i vår brödrakedja, tas upp i vår brödrakrets och bli en av oss.
Nu får Du återigen tillfälle att bjuda en god vän på en utsökt supé, där Ni äter och
dricker gott och får en stunds underhållning i gemytlig miljö i logens klubb. Detta kan
bli verklighet

torsdagen den 12 september
Det är viktigt att i detta sammanhang peka på att vi skall undvika den tvingande
känslan av att kvällen absolut måste utmynna i att Din vän skall bli en ny Odd Fellowbroder. Vi lägger tyngdpunkten på en trevlig och avspänd afton. Odla Din vänskap och
visa Din Broderskärlek. Skulle dock resultatet bli en ny broder så är – naturligtvis –
glädjen stor för oss alla. Men det är som sagt inget måste och ingen absolut målsättning
med kvällen.
Klubbstyrelsen lovar att ta hand om Din vän på ett värdigt och gemytligt sätt under vårt
logesammanträde som föregår supén. Vi hoppas att Du upplever detta som ett bra
initiativ till en trevlig klubbafton i sann Gustaf V-anda. Du anmäler Din vän på
sedvanligt sätt, via måltidsanmälan (011-19 95 35) och betalar vid Er ankomst.
Känn Er varmt välkomna - båda två!
Med broderliga hälsningar
i V, K & S
Odd Fellow loge 117 Gustaf V
För klubbstyrelsen
Bengt Liljestrand

Bilaga till BrodersNytt september 2002

Vänlogebesök i Odense 4 – 6 april 2003
Informationsbrev nr 1
Det är med glädje jag konstaterar att intresset för denna resa till vår vänloge nr 5 Fyen
är så stort. När vi skiljdes vid expeditionssammanträdet den 13 juni hade 23 bröder anmält
sitt intresse. Med respektive damer är vi nu 45 anmälda.
Utöver detta torde det inkomma några ytterligare som inte känner till resan eller som ännu
inte kunnat lämna besked. Buss för 49 personer är bokad så det gäller som vanligt ”först
till kvarn” !!
Under oktober kommer inbetalningskort att skickas/mailas för bindande anmälan och med en
anmälningsavgift på 250:-/person. Slutbetalning sker i februari 2003. Vi följer gängse
regler för eventuell återbetalning av avgiften.

Jag vill redan nu meddela att Du blir noterad i den ordning som Du ringer in Din anmälan,
även om inbetalning inte skett.
Att resan kommer att bli nästa års stora gemensamhetsupplevelse står utom allt tvivel.
Detta kan Elsy och jag lova då vi båda träffat våra värdar. Dom kommer att ordna ett
program som verkligen går i gemenskapens tecken. Se det preliminära programmet.
Man kalkylerar med cirka 60 personer från sin egen loge.

Ring 011-33 21 23 och anmäl Dig/Er!!
För säkerhets skull så vill jag att Du, som redan anmält Ditt intresse, ringer mig så att
inget missförstånd uppstår. Ni som anmält Er är:

Claes Anell
Harry Andersson
Bertil Aspdahl
Ingvar Bevedahl
Ivar Bjärestrand
Leif Casimir
Nils G Ellnemark

Broderlig hälsning
i V K & S
Rolf Sundström

Ove Eriksson
Björn Eriksson
Sven-Åke Hansson
Jan Jardmark
Bengt-Ove Jonsson
Per-Otto Kyndel
Bengt Liljestrand

Karl Ljunge
Nils-G Nilsson
Bo Nygren
Nils Rendel
Lars Rydberg
Rolf Sundström
Lars Wibrant

Hans Wärn
Tage Östlund
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VÄNLOGEBESÖK I ODENSE
loge nr 5 Fyen
4-6 APRIL 2003
Preliminärt program
Fredag 4 April
09.00
18.00
19.30
Lördag 5 April
09.00

17.15
18.30 – 23.30

Guidning i Odense ( frivillig )
Dagen på egen hand
Samling i Odd Fellow-huset
Logemöte med gradgivning ( om möjligt )
Damerna umgås med värdfruarna
Paus med förfriskning
Festloge tillsammans med damerna
Supé med underhållning

Söndag 6 April
10.00
20.00 (ca)

Avresa från Odense
Ankomst Norrköping

15.30
16.00

.

Avresa från med buss från Norrköping
Ankomst till Odense (incheckning)
Gemensam middag ( ev. på hotellet )

Preliminär kostnad 1.700.-/person
(Gäller vid fullsatt buss ).

I priset ingår: Bussresa, hotell 2 nätter, 2 frukost samt supé på Odd Fellow
(Drycker samt middag ankomstkvällen tillkommer)
Förfrågningar och intresseanmälan:
Rolf Sundström
011-33 21 23
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ODD FELLOW
Loge nr 117 Gustaf V

Till:

logens samtliga bröder

Från: Ekonomiutskottet

Viktig information ang Logens och brödernas tillhörigheter.
Nedanstående fem punkter är viktiga för oss alla loge-bröder och våra familjer och
anhöriga att ha kunskap om.

1. Samtliga regalier, veterantecken och hederstecken tillhör logen och skall
vid bortgång återlämnas till logen.
2. Om vi bröder flyttar och byter loge så skall vi ta med regalier, veterantecken och
hederstecken. Dessa skall dock återlämnas till moderlogen vid bortgång.
3. Lägerringen är personlig och tillhör varje patriark. Lägret kan återköpa lägerringen
vid bortgång.
4. Miniatyrtecken, loge- och Odd-nålar, namnbrickor och matriklar är personliga och
tillhör varje broder.
5. Logens tillhörigheter kan av närmaste anhöriga lämnas till Brödragåvans Ledamot
eller till logens Ekonomiutskottet vid broders bortgång.

Vi i Ekonomiutskottet kände att det var viktigt att informera Er bröder om detta.
Med broderliga hälsningar
IVK&S
Ekonomiutskottet
Mikael Hagdahl

