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c .."M~ vi betrakta ~~r loge sore v~rt h~~"
ar den ~spp~mar~i~g som star~d~gt rik#as
ti!! oss. Min refi~xion after c!e se~aste
I€~gekvaBlarna ar att m~nga brr gEadjand~
sog after ~n tBds bortovaro d~ och d~
"kommer hem" till v~r gemenskap.
~etta kar~ns mycket positivt. Vi ar ju
aldrig standigt hemrna, v~r tillvaro styrs
v m~nga omstandigheter. Min oaysett
#id eller rum behover vi atltid n~gon gang
besoka v~rt logehem. En OF-kvall fir
aldrig kannas som ett tv~ng utan som
~n naturlig del i tillvaron mad omsesidigt
positivt utbyte i logeverksamheten.
~b4and behover vi karma logens gemenaa~ra~'"i SCiiii ~Si~u'~ :)C~i ~i'j/t~yii8$ r v'dPa t~Zji'i~

v~rdagliga situationer och ibland behover
lagen v~ra tjanster for att kunna fungera.
Omsesidigt behover vi alltid varandra i
olika situationer.
Speciellt Du, soon av olika skal har varit
bona iange, ar varmt valkommerr him
'll Din loge, nar Du kanner att det ar
slags. M~nga av Dina broiler komrner at#
hatsa Dig valkommen tillbaka och gora
ss$t Basta for att Du skall trivas och
flmma in i logens gerv~enskap. Ar Du
tveicsam cam prakt6ska de4aljer i sammanhanget kontaktar Du bra din fadder e~ier
OM.
1/i ser n~ alla frar~ ernot ~n ak~iv OF-v~r,
dar jubileumshogtiden pa pingsta~ton
kommer att bli hojdpunkter~!
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Katleise
Torsdag 12 mars kl 19.40
Ordinarie f~redra~~angslasta
Ball I
N2 och val IAN, N och val revisionsutsk~~t
Information one "Det Us~:~-avna ti'erket"
Brodramaitid
I klubben: PRATA mad varafadra
~~ch SJLING razed var hetnliga gast
Kladsel: vardad (ka~-aj, slips}

Torsdagen 19 mars kl 15.00
SENIORKLUBSEN
Gemytlig samvaro
~nmalan till brr Bertil Olovssan (011-33 53 bfi)
eller Ake Wenner tad (Ol 1-b35 12}

F~redag 20 mars kl 19.00
LAGRCT NR 1~ STEGEBOdtG
Rec GRG,instr. PG
Kladsel: work kostym, vit skjarta, gra slips

Torsdag 26 mars kl 19.00
Ordinarie foredragningslista
N Bch val valutskott, Ball II,
Rec I
I hankettsalen: Festmaltid
Kladset: murk kostyan, vit ~kjorta, gra slips

ANDRINGAR - V.=~IZPROG~'~11~1E7'
» Torscla~en 9 april kl 17.(i0(obs! tidQn)
Exp.sammantrade
» Torsdagen 28 maj kl 18.0{E
Exp.sainmantrade
Nratera i Dist pltarreriragskale~ader!

Broderligen i v K ~ S
H~n~-Doran Sae~rar
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Vd TACtiAR
brr Ntats I~i~e91, ~ia~e9ls ~~agenjarsihy~-a A~
Ucfi Estan Laurent, Estan AB,
som tillsaanrnans ~nansierar dist~-ab~~i~nes~
av detta rummer av BradersNytt.
~71~(lP7~Zl8~1l1lZ~~ISICI,ttet

~a~ hande~
Torsdagen 12 februari
genomfordes det forsta logesamrnantradet med de nya ambetsmannen under br
O~1 Hans-Goran Sawars ledning. Narvaranrle var S9 hrr. Br Storrepresentant
Owe Axelsson instalterade de ambetsman, som ej kunde narvara vid den
ordinarie installationen. Vidare valdes ambetsman till do utskott/styrelser. Fyra
intradessokanden balloterad~s till nasta sammantrades rec. i invigningsgraden.
Den fran forra sammantradet bordlagda fragan om inkog av faxar till brr OM
och UNI bordlades pa nytt for att invanta ekonomiskt underlag.
I klubben imm~ndigades en god maltid finnan det var tid for dragning i reselotteriet under ledning av br CM Jan Lundstrom. Br Jan svarade sedan fiir den
arliga informationen om deklarationer och skatter samt bjod den broder,som sa
onskade, pa en drink. Alltsammans var mycket uppskattat. Tre narvarande brr
var glada lotterivinnare derma trevliga Odd-kvall.

Torsda~en 26 februari
53 logebroder, en gastande broder fran loge 104, Bravalla - br UNl Anders
W~rge - samt fyra framlingar bleu till slut - om jag raknat ratt - 5$ broder, som
gemensamt ayslutade (zvallens loge. Br Jan Lundstrom redovisade Revisionsutskottets arbete, som utmynnade i att broderna gav Dratselnamnden full
ansvarsfrihet for den aktuella perioden. Br ON1 gratulerade brr Jan Aspdahl
och Jan Kraft till patriarkgraden och onskade dem valgang i sin fortsatta Odd
Fellow-vandring. Br CN1 Jan Lundstrom och hans medhjalpare genomforde en
mycket stilfull invigningsgrad varvid Ulf Erikson, Peter Lilja, Mikael
Ljungberg och Bernt Schneider upptogs som broder i var loge.
Efterfoijande festmaltid i bankettsalen avnjots med god mat, tal till
recepienderna och deras tacktal av br Bernt Schneider. Sang, diskussioner,
trevnad. Historier? Br Gosta? Javisst, men han hade glomt den ena hemma!!
Sannerligen en kvall,som jag garna vill ateruppleva.
Berndt Carlsson
UM

Speaker"~ Ce~rn~r
Mfiitidsanmalan 011 - 199 535
Jag viii p~minna om det nya telefonnumret nar Du gor m~itidsanmalan. Men har Du
mojlighet till staende anmalan s~ behover Du fortsattningsvis inte belasta Ditt minne.
Har Du allergiproblem och darmed kanske svarigheter med vissa menyer? Lat mig
veta s~ forsoker jag ordna alternativ! Och jag tar tacksamt emot forslag, onske~nfil och
ideer for temakvailar i klubben.
Vaikommen ner till bankettsalen/kiubben after v~ra logesammantraden. Jag lovar att
gora alit, som stir i min malct, for att Du broiler skall trivas och karma D"eg hemma!
Rolf Sundstrom
KM

Barvagn i bok
Vail redaktor"n erfar s~ har br Bjarn Eriksson, bby Snickerier, tiilverkat en exklusiv
barvagn. Br Bjorn har skankt den for att under ovliga former anvandas av oss Gustaf
V-broiler, nar behov uppst~r. Och av alla ovriga loger i Odd-huset. Loge nr 117 kan minsann!

