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Kallelse

OM-spalten
Bt'Odet'!
Sommaren stir for Barren och jag
hoppas att Ni broder och Era
familjer far njuta av valbehovlig
sof och varme.
Som ays{utning p~ v~rens Qdd
Fellow-arbete kommer vi att gasta
Br Lars Andersson p~ Fettjestad
gird. Jag rekommenderar broderna
att infinna sig till detta sommarsammantrade. Br KM har lovat att
afferera "gadsaker" och br Lars med
genuin "lant•atmosfar".
.3ay Vi~~ ~a i~csi' ~i3~:,~ ~viii~i~~s"cii j~c~..

mina egna och samtliga ambetsmans
vagnar tacks for Bet fins stod soin vi
kanner fr~n Er brr i v~r stravan att
forsoka leda logens arbete p~ Basta

Batt.
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'l,orsdag~iu~~i kl 18.Ot)
Avkortat saiYlmantradc hos
br Lars :~ncicrsson, Fettjestad g~trc~.
U Stelibv.
Br KbI uffererar "~;ods~ker" till
huii~ana pricer.
Avfard i egna hilar (pl~~nera fog• sait~aknin~} fran QF-hr►set kl 17.3Q.
OBS!06ligcrtorisk rrt~rltidsa~nniril«ri

Lordaa 7 Muni kl 09.30
inbjuder DanikCubben given
(o};ens ally broder ~ned danle~• till

„Fof-sont»zarrlag pci Vikbola~tdet"!
Vi bes~~ker Fiirdiib(lli~~tgsstug~r~ts big~rrd,
lyssrr~rr psi orge(n~rrsik r CI Ste~ihy v~ickrcr~
k_yrka r~clt ~iv~tjrrter krtffe-cnntplel i Bet
gci»tl« 13ugliit~l- lrrrpet.
Kostnad enclast 3~:Avfard i egna bilar (planers for sam-

Efter en valbehovlig sommar ser
jag fram mot att ~terigen f~ mots Er
nar vi startar hosten i slutet av augusti.

~iknin;) Fran OF-huset kl O~I.30.
Ann~alan till Bibbi Hahne tel ]~ l~ 1~
- senast 2/fi!!

Varmt valkomna till Bet skont leende
Vikbolandet - Landet Mel{an Vikarna den femte juni!

T~rsda~ 28 au~,usti I<1 18.40

Broderligen i V K & S
Nils-Gunnar Nilsson

Avkortat sammantrade
QBS! Obligator•isk t~i~cltidsa~tni~ila~t

VI HYLI„~R
VI TACKAR
br Lars Wihrandt,som finansierar
distributionen av Betts nummer av
6rodersNytt.
lnfur~rrutiu~isutskuttet
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6r Leif Casimir
(Uppvakt~iiirg - kmtt~rkta O~ti1j

22/K

Ali ar
G~iran Larson
(>~~t)
k~~r~takta
g
(L'ppvakt~tr~t

Vad ~i~cjzde?
Torsda~en 22 mad
ho~tidli~h~~lls lo~;ens f~~rtionionde arsdag i nal•~~aro av 45 brr Fran vier loge.
Dessutom gastades vi derma afton ~~~~ I1 brr fran var dotterlo~e nr 13~)
Ram~inderhail under- ledning av br O!~~t G~iran Lindell. Logerna ~enoinfoi•de
~emensamt Iogesanlinantrade ~~arefter 2~ inbjudna dames• inf~irdes i logen till
t~snerna av Daquis Riguadon frainfort av brr Erik J~ikobsson och 011e
Linderhjelm. Tillsammans med dessa skickiiga insti•umentalister presenterade
sedan 1~1~r~ar~eth~ VVinkficicl-.Takobsson ett hogtidsprogram, som inneholl bade
recitation och skon sang, som prep tag. Alit detta inramat av ett par• av vara
vackra Svenska sommarpsalmer.
de 7~> nar~~arande g~isterna vid den efterfo{jande supen fick uppteva en Ocidk~~all, song ~~erkligen var nagot heft utu~~er det vantiga. Forutom en ~~alkomponerad varmeny, i•espektive tossers egn~ klubbsanger och ~emytlig
sam~~aro bjods pa en oannor~serad minisho~~~ av var organist hr Olte
Lindei•hjelm (nu vid flygeln} tillsammans rued br Putte Skold fran lode 13)
Ramundei•hall. Deras probram omfattade skilda tolkningar av nags av ~~ara
kanda viskompositc>rer, kt•vddat med bondkornik. Och pa entragen beg~iran ett
par klassiska jazznunlmer, som tee E►-rol Carne►-s evigt grona Misty (need br
Putte pa ~~ltsax}.
K~~~illen a~~siutades med staende avatic~ner! Och det fick bilda en ~n aystutning
psi ~~arens to~everksamhet.
Hafts C~iran Sufti~ar
C'~ M

speaker"s Corner
Inledningen och ayslutningen av 6r davarande OM Torsten Lobergs sommarhalsning
till broderna torsdagen den 5funs 1980:
"Nar jag for n~gra ar sedan besakte Israel Kolmodins kyrka i Larbro p~ Gotland och
pa altarrrundeln lasts inledningsstrofen till hans kanda psalm -Den blomstertid nu
kammer med {ust och fagring stor -slag det mig att battre an s~ kan manniskans
framtidshopp nappeligen formuleras."
>xx<
"Ma vi inte nedslas av sv~righeter och motgangar utan standigt vara beredda att
avervinna dem aven am det ser nast intill omojligt ut. Lat oss borja genast. Da blir det
blamstertid med lust och fagring stor."
VIII Du lasa hela? Kontakta red eJler farfattaren.

KONSTEN ATT MOTVERKA SOMMARFORKYLNING
"Varm upp till ett stort glass 1/3 honung och 1/3 vatten
Spetsa med 1/3 whisky. Drick den genast!
Vid omedelbar Para gar det naturligvis minst lika bra
att anvanda kanjak eller annat latttillgangligt!!"
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En skon sommar med god halsa tillonskar
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