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Brcider!
V~r~ jubileumsfirandes andra hojdpunkt har
just genomforts - var vanortstraff med
broiler ach respektive fr~n Odense och
Tammerfors. Narrkopings kommun bjod
p~ rundtur i staden och lunch p~ Lofstad
slott med uppskattad medverkan av
kommunfullmaktiges vice ordforande
Hanna Nilsson. Klubbstyre(sen och damklubben ska{I ha en stor elope for arrangemanget, som av alla pester upplevdes
mycket positivt.
Narmast ser vi fram emot att vid Haste
lAgesammankamst f~ se videofilmen fr~n
jubileumshogtiden, viiken a{la kommer att
kunna inkopa for egen del enligt anvisningar p~ annan plats i detta B~1.
Nasta logekvall kommer vi ocks~ att f~
delta i din traditioneila "Veteranernas
Afton", som brukar inneh~lla n~gon form
av overraskning....?!
Aprop~ v~rt jubileumsfirande vi{1 jag med
gladje even meddela att den forsta utbetalningen ur v~r jubileumsfond for bidrag till horselhjatpmedel her skett.
Hostens fortsatta logeverksamhet ser
nu ut aft successivt "frappe Her" fr~n
jubileumsniv~n till v~ra ordinarie arbetssammankomster, der v~rt uppdrag aft
bry oss om varandra och v~rda de uppdrag vi her gentemot v~ra logebroder,
rote fir forringas utan standigt vara tilt
p~minnelse.
Broderligen i V K & S
Hans-Goren Sawar

VI HYLL,AR
1!) ar
~/11 br Gunnar Blomstrand
70 ar
~/l] br In~~~ar Bevedahl
Or11)
a
ko~rtakt
rtg
(Uppv«kt~ti

Torsda~ 8 oktober ki 19.00
"Veteranernas aftoi~"
nrdinarie f'oredra~,ningslista
1 bankettsalen: F'estmaltid '~"~`
Prenaiarr~is~tir~g av juhileirnisfilr~zela
Kladsel: iz~ork kost~~m, vit skjorta, bra slips

Torsdag 1~ oktober kl 15.OU
SENIORKLUBBEN
Getttytlig S~tltv~Co

,aninaian till brr Bertii Olovsson (011 - 33 53 E6)
elter ~1ke ~~'ennerblad (()11 - 635 l2)

Freda 16 okto~ier kl 19.00
LAGRET NR 15 STEGEBORG
Rec KPG,instr. GRG
N1 AM
Kladsel: mor•k kostym, vit skjorta, gra s1il~s

Torsda~ 22 okte~er kl 19.40
Ordinarie foredragningslista
Brodramaltid x
klirbbefa: Christer Gustaf'ssojt, Bjtir•kdalals
Begravningsbyr~c informerccr rnn praktiska vela
juridiska sporsi~iul. Kom g~irnn j7iedfiug~r.
Ktadsel: vardad (kavaj, slips)
~=~= Maltidsaranidl~r.rt se~last kl 12!

VI TACKAR
br Siire~t Attderss~~~i, Norrk~ipittgs Ste~ti~tdtfstr•i och
br Bengt Liljeslrand, C E F Kotrtc~r & Dutrt
som ti[Isammans finansierar distributianen
av detta Hummer av BrodersNytt.
Ir7fort~aati~~nsutskn~tet

i

T~~rsda~en 10 ~e~tember

kvall, soiti inleddes
Br 01 1 Hans-Doran SaFVar haisade =~2 hrz• valkoiilna derma
Lindstroiil. Far
med parentation over de bort~angna brr Eskil Jonsson och Runo
nden balloterades
Bei•til Aspdahl instaflerades som ci~~~.v.iTihj. 'I'va intradessoka
att kallas till rec.
och t~o►il~T~er ti[Isarnmans med en tidigare balloterad recipiend
fran jubileet oc~~ l~T•
i INV. 6r ~S Per• ,Johanssan Taste upp minnesanteckningar
tamnades dell om
KN[ berattade om den stundande van~rtsfesten. Information
tionsutskottets
~~ddentsho;tiden i O ~tenby kyrka den 12/l2 ocr~ dels om instruk
arbete.
fran Fonus uteb(ev pa
I klubben serverades sill och rakor. Det aviserade besoket
sjalva. Nya och
brund av sjukdom. ~-Ten vi 117-broder klai•ade underl~allningen
gamla histarier stod soin "spon i backen."
Berjr~it Carlsson
U 1~I

Lordagen 26 se.~tember

32 brr fran var
Dagen var nagot bramulen men lystes upp av 29 brr, som med
vanortstoge nr 26
danska vanartstoge nr S Fyen, Odense, 1(} brr fran var finska
tun, An~elLunter
Pukka, Tammerfors saint br Lars Hedstrom fran lobe nr 85
trom och
holm fick bevittna en mycket stilfull rec. i INV av br CM San Lunds
mna
valko
varmt
bans nzedhjalpare. Br (?~1 Hans-Doran 5awar halsade alla brr
till det fortsatta 50-arsjubilerandet.
sedvanlig mess
Vid den efterfoljande festmaltiden bade Damklubben med
kom pa
dukat upp till ett for ogat mycket tilltalande maltid och nar maten
och
fiat
de.
smaka
boz-den fick vara 107 ;omniar ocks~ bekraftat hur gott allting
i~ck
dryck serverades pa ett uhnarkt Batt av ett antal logebrode~•, sane pa ~.op~t
holl vaterbjudanden om anstallning av Lisbeth och krogen Charlie. Sr Oi~1
valkomna.
komsttalet och hatsade vara vanortsbrr och deras darner hjartligt
nr 26
Loge
ter.
kontak
ta
Gasterna framforde sins tack med onskemal om fortsat
OM till att
Pukka overrackte hjalm och naverlur att anvandas av var br
bok om det
sammankalla sina styrkor. Loge nr 5 Fyen overlamnade bl.a. en
danska Odd Fellow.
Till kaffet bjods vi pa avec i form av operett- och musicalartisten Berndt Uthas,
manga
som tillsammans med sin ackompanjator br (111e Linderhjetm framforde
valkomna
njutbara toner i karlekens tecken. Tack for en harlig stund och
tar, som
tillbaka! Festen ayslutades med dans till en orkester som spelade dansla
de alira fiesta av oss kande i~en.
Claes A~zell
Ui~1 p.t.

JUBILEUMSFILMEN
Fran var hogtid den 30 maj ar nu redigerad och klar. Premiarvisas vid Veteranernas
Afton den 8 oktober. Du kan kan hos mig bestalia Din egen videokassett till det facila
priset av 40:-. Leveransklara till sammantradet den 12/11.
OBS!Sista bestallningsdag ar sondagen den ~ 1 oktober,►!
OM
NU AVEN SOM TALTIDNING
Svensk Odd Fellow-tidning finns nu aven som taitidning. Har Du svarighet att lasa och
har behov att utnyttja denna mojlighet - kontakta mig senast den 15 oktober.
CJwe Axelsson

