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Kallelse

ÖM-spalten
Bröder!
Det verkar som om sommaren aldrig
ville ta slut, när man i slutet av september kan gå i bara skjortärmarna på dagarna! Men hösten är här mina brr och
med den allt fint och trevligt Odd Fellow-arbete som hör till!
Vi har hyllat våra veteraner och vår nyblivne jubelveteran med en stämningsfull afton och br DSS Kjell Sjöström
gjorde denna afton extra fin. Det var
också första gången vi prövade att använda våra CD-skivor i stället för vår
eminente organist och det hela flöt förvånansvärt smidigt!
Nu ser vi fram emot nästa sammanträde, som vi genomför tillsammans
med vår dotterloge 139 Ramunderhäll i
Söderköping onsdagen den 8 oktober
kl 19.15. Vi samlas utanför Odd Fellowlokalen kl 18.30 med så många bilar
som möjligt och åker sedan samlat till
Söderköping.
Jag vill också påminna om att sista dag
för anmälan av inträdessökande är den
23 oktober. Vi skall heller inte glömma
den efterlängtade höstfesten med damer den 15 november, som jag tror kommer att bli något alldeles extra!
Så jag tror att vi kan se fram emot en
intensiv och innehållsrik höst.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell

Onsdag 8 oktober kl 19.15 (obs tiden)
Besök i Söderköping.
Gemensam loge med nr 139 Ramunderhäll
Ordinarie föredragningslista
N2 ÄM
Ball III
Obligatorisk anmälan till br KM
senast söndag 5/10 kl 21.00.
Samling utanför Odd Fellow-lokalen kl 18.30

Onsdag 15 oktober kl 19.00
DAMKLUBBEN
En kul kväll!

Torsdag 16 oktober kl 14.00 (obs tiden)
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 17 oktober kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec KPG
Besök av BL 5 Österled

Torsdag 23 oktober kl 18.30 (obs! tiden)
Rec III
Ordinarie föredragningslista
Val ÄM
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Källarrökt med pepparvisp samt
ugnstekt laxfilé med skagernröra
PÅMINNELSE
Repetition rec III – onsdag 15 oktober kl 19
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI TACKAR
brr Lars Wibrant, Wibrator och Owe Axelsson, OAX Konsulterande Arkitektkontor, som
tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 11 september
Säsongens första egentliga logesammanträde med 38 brr närvarande, varav två gästande
brr, Allan Andersson, loge 154, Östra Aros, Uppsala och Lars Malmqvist loge 014 Bråvalla.
Br Lars äntrade på ett förtjänstfullt sätt orgelpallen ity logens br O nödgades hålla sig
hemma p g a benolycka. Sammanträdet fick dessvärre en något förstämd underton då vi höll
en tyst minut för vår mördade utrikesminister samt parentation över två avlidna brr, Bertil
Jalkner och Carl-Gustaf Liberg.
Den 11 september var trots de mörka moln som denna dag lägrat sig över oss och vårt land
en Vänafton. Vi hade nöjet att i klubben se fyra "goda vänner” och kanske – vem vet, fyra
framtida nya brr. Dessa var Krister Ljunge, Claes Pettersson, Bernt Weimer och Guy
Wiklund (vän av ordning må ha fördragsamhet om namnen kanske inte är helt korrekt
stavade?!) Våra goda vänner blev under sammanträdet omhändertagna av Klubbmästeriet
och efter logen vidtog supé med vinlotteri. Min förhoppning är att kvällen för våra gästande
brr och goda vänner blev minnesvärd på alla de sätt trots den förstämda undertonen i
logesalen.

Torsdagen 25 september
43 brr hade samlats till en av årets höjdpunkter i logearbetet, nämligen utdelningen av
veterantecken. Den fick extra guldkant i ordets fulla bemärkelse då logen har två jubelveteraner i år. Br Sven-Hugo Lind fick mottaga sitt jubelveterantecken ur br DSS Kjell Sjöströms hand efter ett halvt sekel inom vår Orden. Logens andre jubelveteran, br Martin
Hornmark, kommer att erhålla sitt jubelveterantecken i särskild ordning. Brr Leif Ahlqvist
och Peter Neumann mottog sina veterantecken efter 25 års medlemskap. I sammanhanget
kan också noteras en nyhet i logen, nämligen att musik-CD användes för första gången och
sköttes på ett föredömligt sätt av br Leif Casimir, som också hade premiär som ”musikteknisk medhjälpare”(tack br Leif – red).
Veteranteckenutdelning betyder fest i bankettsalen. Vid sidan av de sedvanliga talen, som
hålles en sådan afton, kan noteras den historiska exposé som den nyblivne jubelveteranen br
Sven-Hugo Lind gjorde utifrån de båda loger han tillhört; loge 86 Magnus Gabriel de la
Gardie och loge 117 Gustaf V. Br Sven-Hugos historiska betraktelse, med Magnus Gabriel de
la Gardie och Konung Gustaf V som grund, gjorde kvällen minnesvärd på flera sätt för oss
närvarande brr.
Per Johansson
UM

Speaker´s Corner
MATRIKELN
Ändringar: br Jan Jardmark, Vreta Gård, Östra Stenby, 61032 Vikbolandet, född 1953-12-13.
Strykningar: br Carl-Gustav Liberg, avliden
EFTERLYSNING!
Jag saknar “Speaker´s” till denna “Corner”!
Red

