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Kailelse

Brbder!
Redan har hatva hosttermnen passerat!
Vart tar tiden vfigen? For varje ~r tycks
tiden tika till att bli en "bristvara". Med
aiderns r~tt horde det ju finnas ett okat
utryrnme for det egna initiativets makt
att disponera den eller...? Nor har Odd
Fellow-verksamheten en unik mt3jlighet
att f~ oss att stanna upp tilt` en stunds
eftertanksamhet fiver vad vi halter pa
med och vart vi ~r pa v~g. Enorma ekonomiska resurser satsas idag i samh~ltet p~ t.ex. ledarskapsutveck{ing och
arbetsmiljbkonsulter i syfte aft fa vss att
klara de aittmer hoga kraven p~ resultat

av vara insatser.
Odd ~etlow-verksamheten har i sift
"koncept" inbyggt motsvarande behovsanalys och har ambi#ionen aft tillgodose delta genom v~r interns verksamhet. MtSt upp till var Odd Fellowgemenskap! Nagon broder behoves Ditt
stud och engagemang och sannolikt far
Du mycket tillbaka!
Nya brbder behovs fdr aft forst~rka
togen "underi#ran". Fortfarande nor Du
user delta has Du mojlighet aft anrna(a
nya r`ntr~idessokanden infor receptionen
den 25 nov. Kontakta OM!
Nedra aviidna OF-medlemmars anhoriga
genom aft n~rvara vid minnesstunden
den 6 nov. Vi ~r ju vardloge i ar.
Damk{ubbens 50-ass jubileum den 2d
nov. hagtidlghaller vi sjfitvklart med
start deffagande av oss alts broder,som
v~irdes~itter vas damklubbs engagemang ft r vas verksamhet.
Vas"traditionella" adventshogtid i Ostra
S~enby kyrka den 11 december behbver
v~l ingen ytterligare p~mnnetse.
Broderligen i V K ~ S
Hans-Govan Sawar

Lorda~ 6 navernber kl 16.00
MINNESLOGE
Kladsel: mark kostym, wart slips

Torsdag 11 november kl 19.00
Ordnarie foredragningslista
Ball INV
Bestut om medlemsavgift
I klubben: Pratkvkll med vinlotteri
Kladsel: vardad (kavaj, slips) ,

Tarsdag 18 november kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
~;~~. ~nll bra' ~e:-~n! ~?~vs~~a~ ~~x~-~~ 53 66;
tiller Ake Wennerbiad (011-635 12)

F~eda~ 19 november kl 19.00
I.AGRET NR 15 STEGEBORG
Rec KPG.Instr. GRG
Forslag utdelnng Jubileumsfonden
Kladsel: mock kostym, vit skjorta, gra slips

Lordag Z0 november kl 18.00 Tabs tiden}
DAMKLUBBENS 50-r~RSJUBILEUM
(se tidigare utsand separat inbjudan)

Torsda~ 2.5 november kl 19.00
Ordinarie foredragningslista
Rec INV
I bankettsaIen: Festmaltid
KladseI: murk kostym, vit skjorta, gra slips
VI HYLLAR
SQ ar
Leif Bjornlund
18!11
(tlppvaktnng — kontaktu 011~I}
Vi tackar brr Leif Ahlgvist, Elmontoren oct►
Lars Wibrant. Wibrator som tillsammans
fnanserar dstributionen av detta nummer av
BN.
Informationsutskottet

Vad hande?
Torsdagen 14 oktober
Till reception i Sanningens Grad bade 42 brr samlats for att narvara vid en som vanligt val
och stilfulit genomford gradgivning. Lagen gastades av br Evert Lundkvst,loge nr 1Q Viktor
Rydberg. Br Evert ar sedan mangy ar bosatt i Norrkoping. Br OM p.t. Berndt Carlsson
halsade brr Robert Hansson, Clas Niklasson, Peter Norlin, Anders Uhlsson oei~ Lennart
Segerberg vatkomna i 3:e graders och br UM p.t. holt fal till dem:
Br Robert Hansson tackade pa sins och ovriga recip enders vagnar och kvallen aystutades i;>
gemytlig samvara

Torsda~en 2$ oktober
Aver derma afton gastades Iogen av br Evert Lundkvist,som tillsammans med 45 brr deltog i
logearbetet som bI".a. lnnefattade val av logens ambetsman for perioden 2000-2Q01. Inga
komplikationer tillstotte och de av valberedningen foreslagna brr valdes.
I klubben samlades vi for en praticvall och god mat dartiH: Br Torsten Loberg drog nags
Engstrom-historier och brr Gosta Hokerberg/I3arald Svanberg ayslutade det hela med nags
val(hmI)valda historer.
Claes Anell
~'1~rdp.

Speaker"s Corner
V{KTIG PAMINNELSE!!
Ofta har vi brr hort br KM paminna om vikten av maltidsanmalan -delta for att maters skall racka at
ally. Lika viktigt ~r det alt Du br p~ fasta l stars ach Du br sam gjort m~ltidsanmalan och som far
fbrhinder

av-anm~ter!
Logen debiteras under ally forh~llanden en kostnad av 65 resp 95 kronor,som vi nodgas begara av
aktuelf br.
Berndt Car/sson
vrdf. Kfubbstyrelsen
DET AR C3NSKVART
alt de brr som f~nns med i Utveckfingsprogrammet deltas i M nneslogen lordagen den 6 november
kl 16t
Owe Axelsson
StRepr

