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ÖM-spalten
Bröder!
Oktober har både varit en sorgens och
glädjens månad. Enligt vår Ordens bud
har vi följt två bröder på deras sista
vandring här i livet och jag vill tacka
alla brr, som på olika sätt deltog i ceremonierna. Vi kan ytterligare hedra våra
avlidna bröder genom att deltaga i
minneslogen den 2 november.
Men, vi har också haft möjlighet att
glädjas åt att vi har fått in inte mindre
än sju nya ansökningar till vår loge! Jag
hoppas att många brr kommer för att
hedra dessa våra nya brr.
Vi har ju också att se fram emot vår
trevliga höstfest med damer. Passa på
att anmäl Er så snart som möjligt.
Inför nästa år kommer vi på försök att
ändra starttiden när vi har någon form
av rec. - till kl 18.30! Jag har fått detta
förslag från många bröder, som tycker
att det blir alldeles försent att äta vid
halv tio-tiden. Men jag har också förståelse för att det finns många som
jobbar och som får svårt att hinna med
att byta om. Men låt oss pröva det en
tid – det går att ändra tillbaka om det
inte blir till belåtenhet.
Finns det kanske andra förslag, som
kan ge större glädje i vår loge, så hör
av Dig på enklaste sätt till mig.
Låt oss med tillförsikt se fram emot en
trevlig och innehållsrik november även
om mörkret börjar sänka sig tidigare
och tidigare!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell

Kallelse
Lördag 2 november kl 16.00
MINNESLOGE
Anordnas av loge nr 19 Louis de Geer
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 14 november kl 19.00
Parentation
Ordinarie föredragningslista, Ball INV
Beslut om medlemsavgift
Brandövning
I klubben; Brödramåltid
Meny; Stekt fläsk med löksås
Vid kaffet: Vinlotteri

Fredag 15 november kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec KPG
Val ÄM, Förslag utdelning jubileumsfonden

Lördag 16 november kl 18.00
HÖSTFEST MED DAMER
Läs bif. inbjudan

Torsdag 21 november kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 28 november kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Kyckling på salladsbädd med salsa samt
Ugnstekt laxfilé primavera, örtagårdssås
VI TACKAR
brr Jan Aspdahl, Aspdahls Elektriska och
Peter Neuman, Synsam Optiker, som tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 10 oktober
Kvällens logesammanträde bevistades av sammanlagt 48 brr. Br ÖM inledde med att pålysa
en tyst minut för att hedra våra i lördags avlidna logebröder Knut-Oscar Hagberg och
Jörgen Andersson. Flera gästande brr fanns i logessalen. Från vår dotterloge nr 139
Ramunderhäll kom brr ÖM Peter Karlström, UM Lennart Frisk, ExStRepr Torsten Jonsson
och ExSkM Gösta Olofsson. Och från loge 104 Bråvalla br ExDSS C G Carlsson, som var hos
oss som VD i Stiftelsen Odd Fellow-huset och intendent i GEU. Br CG lämnade en, som
vanligt, klar och stringent redogörelse för nuläget i de bägge organisationerna. Ballotering
för fem brr till III:e logegraden utföll gynsamt. Br ExStRepr Owe Axelsson höll ett kort och
koncist föredrag om fadderns roll, ansvar och skyldigheter. Br Per-Otto Kyndel mottog
veterantecknet och kunde därmed inträda i veteranernas eminenta krets.
I klubben bjöd br KM på dillkött och vinlotteri (vilken märklig smakkombination – red:s
anm). Bröderna själva svarade för det sedvanliga gemytet och det är min förhoppning att
våra gäster kunde blicka tillbaka på en trevlig kväll i brödrakretsen då de anträdde färden
hem i den lite kyliga oktoberkvällen.

Torsdagen 24 oktober
Ja, vad hände. Jo, vi hade det stora nöjet att se brr Lennart Eriksson, Nils Fremred, Kent
Hansson, Jan Ohlsson och Leif Pettersson upptas i Sanningens grad och därmed bli
fullvärdiga medlemmar i Orden och logen. Br CM och hans medhjälpare genomförde en
strålande gradgivning, som tillsammans med supén i bankettsalen satte verklig guldkant på
den gråruggiga höstkvällen och värmde oss ända in i hjärteroten. Den guldkantade kvällens
lyster förstärktes ytterligare av att logen hade nöjet att ha gästande brr hos sig. Loge nr 138
Norrköpings hus ÖM br Lasse Nilsson och loge nr 104 Bråvallas br CG Carlsson fanns bland
gästerna. Och som inte detta hade varit nog, så kunde vi också glädja oss åt utsocknes brr
från Linköping. Där märktes bl.a. en före detta 117-br i form av Bengt Ström.
En god (om något sen) supé, avåts och avdracks med all den högtidlighet, som kvällens
gradgivning krävde. Recipiendernas tal hölls av br Jan Ohlsson. Högtidligheterna kännetecknades av den underbara kombination av allvarlig värdighet, vänlighet och gemyt och sist
men inte minst glimten i ögat, som är loge 117 Gustaf V:s adelsmärke. Ja, tänk brr hur man i
brödrakretsen kan förvandla en kulen oktoberkväll till en lysande festlighet i höstmörkret.
Per Johansson
UM

Speaker´s Corner
ADRESSÄNDRINGAR
br Mikael Ljungberg; Alsättersvägen 19, 60597 Norrköping, br Bernt Schneider; Tvärgatan 5, 61430
Söderköping, br Anders Österlund; Kristinagatan 10, 60227 Norrköping
PÅMINNELSE
Repetition rec INV – måndag 25 november kl 18. Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela CM.
HÅKAN NESSER:
“Man skall någonting göra i väntan på döden”, konstaterade farbror Gunwald i Säffle när han åkte
fast för snatteri den dag han gick i pension.
Red

