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ÖM-spalten
Bröder!
Den fantastiska sommaren lider mot sitt
slut men vi kan förhoppningsvis se
fram emot en lika underbar höst med
klara och färgsprakande färger, som
gör livet lite gladare att leva!
Sommaren har inneburit en del aktiviteter för en del Odd Fellow-brr i Gustaf
V. Såtillvida deltog inte mindre än sju
brr med respektive i den årliga Odd
Fellow-golfen, som i år gick av stapeln i
min födelsestad Borås. Resultatet var
väl lite blandat men stämningen var
god! Vi har också tjuvstartat höstsäsongen med ett sommarsammanträde
med helt underbara kräftor och räkor
med tillbehör.
Redan nästa gång, den 11 september(!),
är det en ”God Vän-afton” och jag hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att presentera Odd Fellow för
sina vänner. Den 25 september är det
veteranafton och i år har vi att celebrera
två stycken jubelveteraner, så den
kvällen kan bli något extra!
Vi har också att se fram emot vår höstfest med damer den 15 november och
sedan avslutas traditionsenligt hösten
med expeditionssammanträde i Östra
Stenby tillsammans med brr från loge
104 Bråvalla. Dag och tid är dock ändrade till;
söndagen den 14 december kl 13.30
Väl mött till en innehållsrik höst!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell

Kallelse
Torsdag 11 september kl 19.00
Parentation
Ordinarie föredragningslista
I klubben; ”En God Vän”
Meny; Sillbuffé med Janssons Frestelse
Vid kaffet; Vinlotteri

Onsdag 17 september kl 19.00
DAMKLUBBEN
Mannekänguppvisning

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

Fredag 19 september kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG Program
Finspång – obs plats!

Torsdag 25 september kl 18.30 (obs tiden)
Ordinarie föredragningslista
N1 ÄM
Veteranteckenutdelning
I bankettsalen; ”Veteranernas Afton”
Meny; Kräftcocktail och honungsmarinerad
Värmlandsstek med rostade grönsaker

VI TACKAR
brr Per-Otto Kyndel, Westréns Glasmästeri
och Sören Andersson, Norrköpings Stenindustri, som tillsammans finansierar distributionen av detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 12 juni
träffades 34 brr på det vackra Ållonö Slott, som ligger fint beläget vid Bråvikens strand på
Vikbolandet. Efter rundvandring i det gamla barockslottet fortsatte färden till br Owe Axelsson, som gästvänligt upplät sitt hem för oss brr.
Vid expeditionssammanträdet redovisade br Anders Jacobsson en hel del smått som stort om
vad som händer i Stiftelsen och GEU. Br organist Olle Linderhjelm tog upp frågan om att
hitta en ersättare till sin egen roll som organist i logen. Br Olle pekade på möjligheten att
skaffa CD-skivor för att skapa musik och han föreslog att brr ÖM, UM och CM under
sommaren försöker hitta lämpliga personer, som kan utbildas i detta. Det bästa är
naturligtvis om vi kan få någon musikalisk br som ersättare när br Olle av olika orsaker inte
kan närvara.
Vi gick en tipspromenad med svåra frågor som br Gunnar Folkerman klarade bäst. Han fick
som pris färska ägg från gårdens hönor. En härlig sommarmåltid var framdukad med sill
och andra lämpliga tillbehör samt kaffe med hembakt bröd. Nyfiken åskådare – inom
skotthåll?? – var en stor, ståtlig älg, påpassligt framlockad av br Owe. Br Torsten Loberg
berättade som vanligt en mer eller mindre osannolik historia. Stämningen var hög och kvällen ganska sen när vi i fullmånens sken vandrade ner till den väntande bussen. Vi önskade
varann en riktigt skön sommar. Tack till br KM för fin service och trevligt arrangemang och
till br Owe och hans Kerstin för Er gästvänlighet och Ert trevliga värdskap.
Harry Andersson
UM p.t.

Torsdagen 28 augusti
Höstterminen började med sommarsammanträde. 36 brr hade slutit upp denna fina sensommarkväll, som bjöd på många kära återseenden när brödrakretsen kom samman för första
gången på över två månader.
Stämningen var hög i klubben när vi bänkade oss med tallrikar, tungt lastade med kräftor
och räkor samt annat smått och gott. Ett och annat snapsglas syntes på borden då -– som
bekant – ”kräftor kräva dessa drycker!!” Skall man ge någon form av omdöme om denna
första sammankomst, så började vi terminen i verkligt sann Gustaf V-anda, vilket lovar gott
inför det fortsatta höstarbetet i vår loge.
Per Johansson
UM

Speaker´s Corner
MATRIKELN
Ändringar; br Martin Hornmark, Tegelgården, avd 4, rum 409, Lindövägen 102, 60375 Norrköping,
br Bo Nygren, mobil 0734-17 06 70, e-post nygren.hem@glocalnet.net,
Strykningar; br Bertil Jalkner, avliden
br Bengt Liljestrand, till loge 108, Gästrikland, Gävle
br Kurt Olsson, till loge 91 Stångebro, Linköping
MÅNADENS NEJLIKA
vill jag dela ut till br Owe och Kerstin Axelsson för deras gästfrihet vid sommarsammanträdet i juni.
Nils-Gunnar Nilsson
VÖRDSAM FRÅGA
Exp.sammanträdena i juni och augusti heter fr.o.m. 030701 “Sommarsammanträde”. Hur rubricerar
vi då exp.sammanträdet i december?
Red

