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ÖM-spalten
Bröder!
Höstlöven faller till marken, som då och
då även har börjat täckas av något vitt
och kallt som visst kallas för snö! Kan
Ni tänka Er så fort allting förändras i
vårt vackra land. Ena dagen går vi omkring i shorts och kortärmat för att
nästa dag bylsa in oss i långkalsonger
och täckjacka! Den tunga och mörka
årstiden har gjort sitt intåg och vad kan
då lysa upp vår tillvaro bättre än en
stunds stilla samvaro bland Odd
Fellow-brr, som ger oss ork och kraft
att genomlida denna mörka årstid. Vi
brr i 117 Gustaf V har all anledning att
se fram emot många ljuspunkter den
närmaste tiden.
Vi har den alltid lika trevliga höstfesten
med damer i november, som jag tror
blir något alldeles extra. Vid andra
sammanträdet kommer inte mindre än
fem recipiender att invigas i vår loge
och vi avslutar året med en alltid lika
uppskattad adventshögtid i Östra
Stenby. Denna gång tillsammans med
brr och damer från vår dotterloge 139
Ramunderhäll i Söderköping.
Jag vill passa på tillfället att tacka alla
de faddrar, som har sett till att vår kära
loge får den förnyelse, som är nödvändig för vår fortlevnad. Jag vill också här
tacka Bibbi Hahne för det fina arbete
hon har lagt ner med att renovera våra
ämbetskragar så att de inte längre
hänger på sned.
Jag vill slutligen uppmana Er att hedra
våra nyligen avlidna brr vid den minnesloge som avhålls Alla Helgons Dag.
Vi ses i Ordenshuset!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell

Kallelse
Lördag 1 november kl 16.00
MINNESLOGE
Anordnas av loge nr 104 Bråvalla

Torsdag 13 november kl 19.00
Ordinarie föredragningslista, ball INV, beslut
om medlemsavgift, brandövning
I klubben; Brödramåltid
Meny; Köttfärslimpa med baconsås
Vid kaffet; ”Krukan Roar”

Lördag 15 november kl 18.00
HÖSTFEST MED DAMKLUBBEN
Läs bif. inbjudan

Onsdag 19 november kl 19.00
DAMKLUBBEN. Årsmöte

Torsdag 20 november kl 14.00 (obs tiden)
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 21 november kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec KPG, förslag till utdelning ur jub.fond

Torsdag 27 november kl 19.00
Ordinarie föredragningslista, rec INV
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Gratinerad ädelostoast samt
pocherad fiskfilé Walewska med duchesspotatis
PÅMINNELSE
Repetition rec INV – onsdag 19 november kl 19
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI TACKAR
brr Jan Aspdahl, Aspdahls Elektriska och
Peter Neuman, Synsam Optiker, som tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BN. Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 8 oktober
var logesammanträde och gemensam klubbafton med loge nr 139 Ramunderhäll i deras
charmiga lokaler invid Göta kanal. Och vi 29 117-brr blev väl mottagna av ungefär lika
många Söderköpingsbrr med deras ÖM br Peter Karlström i spetsen. Vi balloterade sex brr
till III:e graden och verkställde dessutom andranominering avseende valämbetsmän för
perioden 2004-2005.
I klubben bjöd köket på utsökt pannbiff, som också utgjorde starten till en trevlig afton med
fin samvaro. Under kvällen hölls vinlotteri, i vilket några av högvinsterna gick till 117-brr,
som därmed också hade lämplig färdkost med sig inför hemresan.
Personligen tycker jag att besök i andra loger tillför Odd Fellow-medlemskapet ytterligare en
kvalitet och dimension. Man får träffa andra brr och dela en stunds gemenskap och som ÄM
får man också inspiration i det egna arbetet. Min förhoppning är att vi fortsätter och
utvecklar vårt umgänge med vår ”dotter” (som nog nu måste betraktas som en fullvuxen
parant dam – om paradoxen tillåts) i Söderköping. Och brr , besök andra loger – det berikar.

Torsdagen 23 oktober
var en högtidskväll för vår loge. Inte mindre än sex brr, nämligen Thomas Hellgren, Ahti
Hietala, Sivert Karlsson, Ingemar Nimstrand, Kurt Oscarsson och Lennart Sjöberg, upptogs
i III:e graden. Gradgivningen genomfördes med sedvanlig bravur av br CM och hans
medhjälpare. Lägret nr 15 Stegeborgs HP, br Hans-Gunnar Lindoff, informerade våra nya
III:e gradsbrr om lägerinstitutionen. Glädjande nog mottog också logen inte mindre än fyra
nya ansökningar om medlemskap i Orden och logen. Vidare valdes också valämbetsmännen
för perioden 2004-2005.
Festligheterna fortsatte i bankettsalen, där br KM hade arrangerat en utsökt fisksupé. De
sedvanliga talen hölls. Recipiendernas tal hölls av br Sivert. Kvällen fick också en extra guldkant av gästande br HP Hans-Gunnar.
Per Johansson
UM

Speaker´s Corner
ÅRETS FINASTE ADVENTSHÖGTID
upplever vi - nu för sjätte året - traditionsenligt i Östra Stenby kyrka söndagen den 14 december. I
år har vi den stora glädjen att som gäster hälsa alla bröder från vår dotterloge 139 Ramunderhäll
med damer, anhöriga och goda vänner varmt välkomna. Detaljerad inbjudan kommer med decembernumret av BrodersNytt.
Owe Axelsson / Olle Linderhjelm / Östra Stenby Diakonikrets
MÅLTIDSANMÄLAN
Vid “obligatorisk anmälan” måste ALLA brr anmäla sin närvaro. De brr som har “stående anmälan”
behöver alltså därmed i gengäld INTE avanmäla sig vid förhinder. Kontrollera också alltid sista anmälningsdag! Det är väl solklart och enkelt, tycker Eder ibland något luttrade
KM
MATRIKELN
Ändringar: br Jan-Peder Dareus, arb 0706-22 37 33, mail JanPeder.Dareus@alignmentsystems,com
KULTURISTRESA TILL SKAGEN 16-18 APRIL 2004
Resan presenterades på logen den 23/10 och intresset blev stort. Vi blir max 40 personer i bussen.
Anmälningarna noteras i den ordning de kommer in. Väntelista vid överbokning. Tel 011-33 21 23.
Rolf Sundström

