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OM-spa[ten

Nar jag i skrivande stund tittar ut genam
fonstret ser jag salen. Sam stir f~gt. Jag
ser grona grasmattar, lov p~ en deI trail
men ocks~ frost p~ mark och tak. Minus
tv~ grader. Jag trar vi ar i skarven m~flan
host ach vinter.
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Reda[:tor: 011e Linderhjcl~i~
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Ka(Ielse
T~rsdazs 13 n~ve~i~l~er k( 19.00
Ordinarie fc~redrabnin~slista
BaI! Iti V

~1 .~~
t ktubben: "Stadsmilji~ ifokus"
St~3dsti•a~igardsmastar~e Lars HaSbt-andt
Kladsel: v~rdad (kavaj, slips}

Torsdaz, 24 no~~ernber kl 1.00

Vi gar nu in i navember, som bjuder oss
p~ bide fest och hagtid. Vi mjukstartar
mec! att vi vid v~r forsta kiubbaftor~ fir
besok av stadstradq~rdsmastare Lars
Hagbrandt.

SEVIORtiLL'E~BEN
Gemytlib samvaro
Anmalan tiEC brr Bertil Oto~sson ((?11-33 ~3 6fi)
eIler eke 1~ennerblad ((~I1-63~ 1?)

Sedan ar det daps far v~r stora hastfest
med c~ar~tclubben och kiubbstyrelsen
sam vardpar. Och manaden ayslutas
med den story hogtid, sam det aiftid ar
att kunna inviga nya broiler i var loge.

L_~GRET NR 1~ STEGEBdRG
ice:: Kr~~
Instr. G RG
Parentadon. Forslag utdeln. jub.fond
Kladsel: mork kostym, vit skjorta, gra slips

Freda 21 november kf 19.4{)

Jag ber Er att lasa "Speaker"s Corner"
era noga den har g~ngen. Garna tv~
ginger! Forfattaren Henning Mankells
tankvarda ord om tillst~ndet i v~r tid.
Kan vi Odd Fellows gory n~got, fr~gar
sig v~r br redaktar. Ja, vi har ju affa
avgivit loftet att hjalpa. Vail kan Du och
jag och al(a vi Gustaf V-broiler gory for
att hjalpa de, som inte 4angre behovs?
Lit oss gemensamt grata om detta.
Jag anser att det ar viktigt!

Lordag 22 no~~ember kt 18.(}0
HOSTFEST i~IED D:~~~IER
Valfri festkladsel
Obligatorisk anmalan till br K~I
Damklu6ben Qtly Logeri halsar vdlkomnte~a!

Torsdaa 27 no~~ember kl 19.0
Ordinarie foredragninbslista
Bestut om medlemsa~gift. N2 ~'~l
Kec Iti V
I bankettsalen: Festmattid
Kladsel: mock kostvm, vit skjorta. gra slips

Jag halsar Er ally varmt vafkamna tilt
m~nadens gemenskap.
0
Broderfigen i V K & S

P~~~IINNELSE!

Nils-Gunnar Nilsson

Repetition rec INV
manda~en den 24 november kl 1.3(1 (ohs tiden!)
tiom iha~ att vid ev forhinder kaUa ersattare.
4th - meddela Cat!

Vad ~iajide
Torsdagen 9 oktober
moues de ~1 narvarande broderna ~°id loeens oppn~nde av budet om en av
logens veteraner br L,ennart Torstenssons hastiga bortgan~. Hans ►i~inne
hedrades mec~ en stund av stiilhet. Parentation kommer att aga rum den 3O
oE:toher. Fora brr batloterades €or upptaaning til[ 3:e Braden vid nastfoljande
sammantrade. Loden fattade ett historiskt beslut derma afton, namligen att
investera i en dataanta~gninb. Grunden for detta heslut var framfor alit att
underlatta det adminstrati~a arbetet for ambetsmannen, ~~Iket standigt
tenderar att oka. Logen pamindes om att ombaende teckna sponsorpaket med
biljetter och totter infor jubileet.
Den efterfoljande brodramaltiden ar~njots okonventionellt med langbord och
"olpro~~nin~" i Basta tyrolerstil, festli~t arrangerad och genomford av kIubbens
vardinnar fran Charlies.

Torsdagen 30 oktober
praglades loaekvalien av hogtidlichet och t~n~ganbe over logegranserna. Eft
antal gastande brr fran logerna nr 10~ Ankaret i ~Iotala och lU~ Bravalla
bidrob till att 7~ brr Eck uppleva en mycket ~~ardig och ~~al genomford
reception. Vara egna brr Rolf Sundstrom, Agne Soderberg, Leif «'idgren saint
br Rune Anderson fran 104 Bravalla appto~s i Sannin~ens grad. Receptionen
ayslutades mycket stamningsful►t med att br Storrepr. Owe Azelsson taste Ulla
Hornborgs/,Jospeh Haydns dikt "~'anskap" till hr Organist 011e Linderhjelms
ackompanjemang.
Fore receptionen genomfordes parentation over ~~ar bortgangne ~~eteran br
Lennart Torstensson, ~~arefter meddelades att tidibare benamnd "Anonym
~~ ~~a:~s
:
a..~" `~rt,at ni..~,s~- ., f r. ~.~... "Lerna t ~!r ten an ~a
Gtadjande for niedlemsutvecklingen anmaldes hela C~ nya ansokningar infor var
reception i Invigningsgraden i siutet a~~ november.
Som postludium erinrade br Organist om narheten meilan broiler och lober och
gav en speciell hS~lining till aftonens g~stande broiler genom att spela Hoa~v
Carmichaels finstamda "The Nearness Of ~'ou".
Bland talen vid festmaltiden marktes framst reeepiendernas tack, framf~irt av br
Rolf Sundstrom, som pa ett tank~~art salt reflekterade o~~er vikten a~~ att i lobearbetet kunna utveckla den sr°skon/~~anrelation, som bet~~der sa m~cket aven i
det ~~ardagtiga arbetet. Br U~~1 Anders 1Verbe, Bra~°alla ~[osoferade over inneborden i 5annin~ens grad och br O?~1 Lars-Eric Carlsson, Ankaret framforde
dell ~asternas tack dels tanken pa ett arligt utb~~te mellan ~~ara bagge loger.
Joda! ~Ied br Gosta som fortrupp h~~ilade br Harald ayslutninas~°is br 0~~1 med
den som vanligt al)deles n~•komponerade timmericken. Aftonen ble~~ sen. ~~iycket
sen. ?~Ien tad gjorde ~~al det?'.
Hurts G~iran Sdwar
t~1'I
Gemensamma I:a snapsen ar en ni,l~ckct ~;r,d tanke snm irlte fun~;erar i pr~ikfiken Hied mangy,>cr hr~
uch ser~erin~ vid hoyden. t'antan hfir fair land; uch den rarn:a f~irrlitten kalL I.S~ssna och lair!(Red)

Speaker"s Corner
Farfattaren Henning Mankell:
"Alit fler obehovliga manniskor sl~s ut till ovard~ liv i obarmhartiga
marginaler. Dar stir de och stirrar p~ dom, som hamnat p~ den ratty
sidan. De, som forunnats en anledning att vary gladal"
Kan y Odd Fellows? Kan vi gory n~got?
Red

