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Kallelse

ÖM-spalten
Bröder!
Återigen närmar sig slutet på en arbetstermin, som har varit både intressant
och mycket stimulerande. En del brr
har av olika anledningar lämnat oss
men vi har fått nya medlemmar i vår
kära loge, vilket gör att jag med tillförsikt ser fram emot en god fortsättning
för logen. Det är först när vi får nya
medlemmar, som vi kan fortsätta vår
verksamhet och inte stagnera. Jag vill
här passa på att tacka alla faddrar för
Ert gedigna arbete med att skaffa nya
brr! Men vi kan inte slå oss till ro nu
utan oförtrutet jobba vidare. Redan i
september har vi nästa ”God Vänafton”
och Ni har nu sommaren på Er att hitta
någon i Er bekantskapskrets, som
skulle passa in i Odd Fellow.
Vi har haft många fina stunder tillsammans i vår brödrakrets men jag saknar
många brr, som jag ser alltför sällan.
Tyvärr har vi ju många, som har en del
krämpor och som därför ej kan besöka
oss men många har svårt att hitta till
Vattengränden och nr 117 Gustaf V. Ta
Er nu i kragen och planera in åtminstone ett besök under hösten! Det skulle
vara trevligt att se Er igen!
Slutligen vill jag önska Er alla och Era
nära och kära en riktigt skön och avkopplande sommar! Vi skall också ta
tillfället i akt att besöka våra sjuka brr
och glädja dem med en blomma eller
något gott till kaffet!
Jag önskar Er alla varmt välkomna tillbaka till höstens logesammanträden!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell

Torsdag 12 juni
Kl 18.30: Ållonö Slott, Östra Stenby.
Guidad visning med möjlighet till
förfriskningar.
Därefter exp.sammanträde på Enebytorp
hos br Owe Axelsson.
Avfärd från Odd Fellow-huset kl 17.55.
Buss ca 50:- t.o.r. (max 25 brr – ”först till
kvarn”). Alt. samåkning (köra eller åka med?)
Obligatorisk måltidsanmälan och transportönskemål till br KM senast 10/6 kl 12.00!

Onsdag 20 augusti kl 18.30 (obs! tiden)
DAMKLUBBEN

Torsdag 28 augusti kl 18.30 (obs! tiden)
Exp.sammanträde
Kräft- och Räkafton
Obligatorisk måltidsanmälan

Fredag 8 augusti - Vadstena
Loge nr 53 Wasaborgen och Rebecka-loge
nr 20 inbjuder till kräftskiva!
Kontakta mig för info om pris, klockslag,
anmälan etc; (011 - 14 75 03, kvällstid).
UM

VI HYLLAR
18/7
br Olle Linderhjelm
20/7
br Peter Neuman
4/8
br Nils Lindberg
4/9
br Gunnar Jansson
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

70 år
60 år
70 år
60 år

VI TACKAR
brr Mats Dimell, Dimell Ingenjörsbyrå och
Estan Laurent, Estan AB , som tillsammans
finansierar distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 8 maj
Vi har nu trätt in i månaden maj. Den första skira grönskan börjar sprida sig och vi kan ana
sommarens ankomst. 42 brr hade samlats till logearbete och en stunds avkoppling i klubben.
Jag kunde med glädje konstatera att flera av Er brr, som invigdes förra gången, gjorde Ert
första ”riktiga” logebesök. Meddelades att vår br SkM Anders Jacobson upptagits i den II:a
graden i lägret nr 15 Stegeborg.
I klubben vankades det laxpudding, vilket inte är det sämsta, särskilt inte om man låter laxen
få simma en smula i det skirade smöret. Till kaffet blev det vinlotteri och en allmänt trevlig
pratkväll.
Jag har tidigare i dessa spalter lyft fram just dessa ”pratkvällar” eller ”vanliga” klubbkvällar som de många mest trivsamma. Det är givet att våra högtider i bankettsalen har en egen
lyskraft utöver det vanliga. Men just dessa vanliga klubbkvällar med en stunds samvaro och
avkoppling med övriga brr är manna för själen i en många gånger hektisk vardag. Detta är
en av kvaliteterna med Odd Fellow.

Torsdagen 22 maj
Vad kan ha hänt denna majkväll? Ja, i vår loge var det, hur som helst, högtid och fest. Logens årsdag firades och våra hjärtans damer var inbjudna. I logesalen var vi 42 brr och tillsammans med våra damer ca 80 personer, som deltog i högtidligheten. En stämningsfull
stund med tal av br ÖM, orgelmusik och, (näst) sist men inte minst, en förträfflig recitation
av br Hans Wärn om Östergötland (ja, mina brr, hans recitation rörde vid hjärtesträngarna
även på en smålänning i förskingringen).
I klubben avnjöts buffé med grillat och med goda och vältempererade drycker därtill. Damklubbens ordförande Monica Henriksson höll tal, som riktade sig speciellt till oss herrar.
Kvällens absoluta höjdpunkt var gästande Leif V Erikssons kombinerade föreläsning och
kåseri på temat ”Läkemedel förr och nu”, där han på ett mästerligt sätt gav oss en inblick i
gångna tiders medicin på ett ytterst lättsamt och underhållande sätt. Brr, det blev en kväll
som hette duga!
Per Johansson
UM

Speaker´s Corner
MATRIKELN
Strykningar; br Stefan Cidh
MATHATMA GANDHI:

“När Du plockar upp ena änden av en stav, plockar Du också upp den andra!”

Gandhis tanke överförd på BrodersNytt skulle kunna uttryckas; Att ha en bra början och ett bra slut
räcker inte. Informationen däremellan är lika viktig - precis som hela stavens styrka. Det är den
målsättningen som är skribenternas och redaktörens ledstjärna!
Nu tar “BN-staven” sommarvila och återkommer den 1 september, förhoppningsvis som ett stöd
för Din Odd Fellow-vandring i höst. Ha en god och innehållsrik sommar
tillönskar
red

