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Br~Sder
"Den blomstertid nu kommer..." har
kingat ut vid fogens arsdag och i
prnc~p markerat slutet p~ ~nnu en
arbetstermin. Det fir ofaftbart hur t den
rusar iv~g och st~ndigt paminner om
vad vi horde ha gjort. Men vi fir istfillet
forst~ka gl~djas ~t det sam ~nd~ skett.
N~rvaran under v~ren har vas t ht5g
st~imningen ~r god och nya krafter ~r
redan klara att norni~eras i htSst ft~r olika
arbetsuppgifEer under kommande fimbetsmannaperiod. Logens hemsida har
genom br Webmaster Bengt-Qve
Jonsson blivit succ~ oeh I~ses nu av
bri~der i hela Norden.
Sannolikt kommer vi liven under sommargins ledighet att vid alika tiUf~llen
p~minnas om v~ra uppgifteri Var och en
av ass bor bl.a. tanka igenom sin v~nkrets ft~r att se om nfigon skulie kunna
vara I~rnptig och viffig att bli en logebroder vd ht~stens rec. i INV.
Stutligen en persontg reflexion om min
uppgift som ~M. Att nor som heist
kunna ~inga(elter ma taj tilt en broiler
och be om hjfiip och fa svaret "Javisst
det fixar jagt" ~r a►v~irderligt. Liksom att
f~ rapporter frbn v~ra utskott, n~mnder
eater styretser,som aktivt arl~etar "i
kulisserna" fair att verksamheten skall
fungera pa bfista s~itt. Jag skulte g~rna
vilja namnge visa braider, som p~ ett
mer beundransv~rt s~itt har bistatt mrg
men "alias g~rning fir lika viktig, liven
om den syns ringa"1
Eft va~rmt tack till Er afla brr, som p
olika sett i stort och smatt har hj~lpt mig
i mitt ~imbete och jag tilltinskar Er en
skim och vilsam sommar.

Broderligen V K 8~ S
Hans-Garan S~war

Torsda~ l0 uni k 19.00`
Ezp.sammantrade hos br Kalle Ljunge i
Gusum. Buss(16 pers) avgar Fran OF-huset kl
17.30.Ovriga samtas vid ICA-Hallen, Gusum
k118.30.
!
Obligatorisk maltidsanmlila~n senast 9/6 kl ZI
eller
Dig
med
(Meddela da vilka brr som aker
vem Du alrer med eller om Du onskar aka buss.)

Torsda~ 26 au~usti 18.00(ohs tiden!
E~psammantrade
Efter sammantradet erbjuds brr att avlyssna
banciet fran storlogen ~'~ision 20~i4".
4BS! Obligatorisk multidsanmatlan

VI HYLLAR
60 ar
Harry Andersson
18/6
(Uppvaktning — kontakta 011~l}

VITACKAR
brr Doran Larson.~bv Ror och Per Otto
Kvndel,Westre~s Glasmaster.som tillsammans finansierar distributionen av
detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Toad han~le?
Unsdagen 12 mai
besokte 26 broder fran var loge dotterlogen nr 139 R~amunderhall i Soderkoping for att
tillsammans med broderna i Ramunderhall(31 st} halla> en gemensam loge. Br Bengt Strom
ordnade busstransport for de fiesta broderna medan nagra akte bil. Brr UM gjorde sift
baste for att de bade sammantradena inte skulle bli sa Tanga. Det bleu darfor gott om tid: for
den efterfoljande brodramaltiden i bankettsalen.
Dar at vi en mycket god maltid, der var tal och sang men framforalit en trivsam samvaro
broder emellan. Nar vi sent pa kvalIen styrde farden tillbaka mot Norrkoping hade mange
broder ett smateende p~ 1apparna, ty vsst hade vi haft en trevtig kvall.

Torsda~en 27'mai
Tirades logens arsdag i narvaro av 56 personer(20 damerl36 broder}. Kvallen inleddes med
eft na~got forkortat iogesammantrade der bl.a. br Anders Jacobson rapporterade om den
upphandling som GEIJ gjort betraffande Odd Fellow-restaurangen och den stadning av
lokalerna som skall galls f`r.o.m, i host. Br Jan Lundstrom fdreslog aft en arbetsgrupp med,
kompetens i ekonomi och juridik utses for att vara behJalplig vid bildande av fonder etc..
Efter sammantradet fordes vara dames in i logelokalen for gemensamt firande av tagens
arsdag. Ett mycket hogtdlgt och Tint program genomfordes med recitation, och sang a
syster Margaretha Wnkfeld-Jakobsson, orgelmusik av br Ulte Linderhjelm och hogtidstal
av br UM Hans-Goren Sawar.
~ i~iubben var< c et extra ~estligt denna l~vai~. ~3amer som ~orgyiide, god mai oc~h drycl~ pa
Borden och en= mycket god ` stamning. For kvailens underhallning svarade Suzuki..
turnegrupp, ungdomar 11- 15 ar gamla som spelade €iol - fantastiskt bra.(Red instammer
med rage). Ett vinlotteri Kann vi ocksa med finnan kvallen vas slut osh vi glade och najda,
vandrade ut i den Ijumma forsommarkvallen. Tack till ally som bidrog till en mycket trevlig
kva1L
Berndt Carlsson:
UM

Spesker"s Corner
MEDLEMSMATRIKELN
Antligen ~r v~r nya matrikel — producerad en1 tillg~nglig modern datateknik - f~irdig och bifogas
delta nummer'av BrodersNytt. En sak fir vi 100 %-igt s~kra p~: "tlet inns naturiigtvis salcfe! i den".
Allt annat skulle stride mot verklighetens lager. Du brader'som hitter fel, ring: ach meddela br
Bengt Liljestrand, tel 011 — 12 46 00. Annars ken ju inte felen bli eliminerade'till n~sta tryckning.
Trevlig I~sning of{onskar
Informationsutskottet'
ATT FA ARB~T~ I~IIIED LEVANt~E N~►RELSER
- att f~i appleva deb fantastiska samspelet i naturen och att f~ smaka honung fran egna bin horde
vase varje m~inniska ft~runnat: En god och glad sommar i Bi-dur tillonskar
Red`

