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ÖM-spalten

Kallelse

Bröder!
Det stundar examenstider och avslut.
Avslut för små barn med spring i benen
som längtar till sommarlovet, för studenter som springer ut fulla av entusiasm för framtiden och äldre studeranden som slutat sin utbildning vid högskolor och universitet, redo att ge sig i
kast med arbetslivets vedermödor.
Vi Odd Fellows skall snart avsluta vårterminens arbete och vi ser då fram
emot semestrar och sommarledigheter
av olika slag. En ledighet, då vi förhoppningsvis kan koppla av från arbetslivets stress och få möjlighet till
mera tid för nära och kära. Kanske kan
en avstressande tillvaro ge oss kraft
och öka möjligheten till att verka som
Odd Fellows. Ty vi får ju inte glömma
bort eller ta semester från vårt budskap.
Med Odd Fellows budskap i tankarna
kanske vi bröder också kan finna nya
medlemmar i vänskapskretsen under
sommaren, redo till höstens invigning.
Det skulle glädja mig mycket.
När den första terminen som logens ÖM
snart är till ända vill jag tacka alla bröder för den hjälp och det stöd jag fått i
mitt ämbete. Ett stort tack till alla Er för
insatser i logearbetet, i utskott och styrelser, vid sjukbesök och i brödramenskapen och för Er strävan att vårda
den goda Gustaf V-andan.
Till sist vill jag önska Er alla och Era
familjer en riktigt skön sommar med
mycken vila och avkoppling. Jag hälsar
Er hjärtligt och varmt välkomna åter till
höstens sammankomster.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Torsdag 8 juni kl 18.00
Exp.sammanträde hos brr Björn Eriksson,
Åby Snickeri / Gunnar Lagerström, Teknikbyggarna – FABRIKSGATAN 4!
Obl. måltidsanmälan senast 7/6 kl 15 (OBS)!

Torsdag 31 augusti kl 18.00
Exp.sammanträde
Obl. måltidsanmälan

VI HYLLAR
4/8
Torsten Loberg
80 år
6/8
Lars Dahlén
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

VI TACKAR
brr Per-Otto Kyndel, Westréns Glasmästeri
och Lars Wibrant, Wibrator, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nr av BN.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 11 maj
Vi firade logens årsdag i ett underbart varmt och vackert vårväder och br ÖM kunde hälsa
41 brr välkomna till logesalen och vände sig speciellt till några brr, som inte besökt oss på
länge. Br PS simultantolkade på ett fantastiskt sätt ett tackbrev från den finska logen Tammerfors, som br Bengt Liljestrand hade besökt. Br UM framlade ett förslag från TMU om
att ändra rutinerna för inbetalning av årsavgiften. Logen biföll förslaget att ange månadsavgiften på inbetalningskortet. Br UM föreslog även att göra smärre förändringar i gradgivningsordningen och efter vissa diskussioner enades logen om att på försök genomföra höstens
gradgivning i 3:e graden på så sätt att vi efter logens ritualenliga öppnande genomför gradgivningen och först därefter fortsätter med resten av föredragningslistan. På så sätt får våra
nya tredjegradsbröder vara med en längre tid i logesalen.
Efter sammanträdet fördes våra damer in i logesalen för gemensamt firande av logens årsdag, som genomfördes på ett mycket värdigt och högtidligt sätt av brr Olle Linderhjelm,
Owe Axelsson och Berndt Carlsson.
I klubben var det extra festligt denna afton. Br KM och hans medhjälpare hade dukat upp
ett festligt bord och det hela fullbordades med ett bejublat framträdande av Annette Wikström, sång och Carl Flemsten, piano. Varmt tack till alla som bidrog till en mycket trevlig
kväll.

Torsdagen 25 maj
Vårens sista sammanträde i logesalen hade samlat 34 brr, som kunde njuta av fint trumpetspel i Quincy Jones´ vackra ”The Midnight Sun Will Never Set”, framfört av vår br Erik
Jakobsson (glädjande comeback!) ackompanjerad av br Organist. Br Anders Jacobson hade
dessförinnan informerat om att arbetet med att få fram en ny krögare till vår restaurang nu
påbörjas. Br Jan Lundström informerade från Drätselnämnden om logens ekonomi, som för
närvarande ser ganska ljus ut men som vid årets slut kan komma att bli lite sämre. Logen
beslutade på DN:s förslag att sälja aktierna i Lennart Torstenssons Fond och att lägga in
dessa medel i den gemensamma fonden. Br Tjg ExÖM informerade om att arbetet med
ändring av stadgarna har påbörjats. Br ÖM och br UM utbytte sommarhälsningar, innan
det var dags att delta i den årliga brandövningen, som på ett proffsigt sätt genomfördes av br
Anders Jacobson.
I klubben sjöng br Anders Österlund många trevliga snapsvisor; br Torsten Loberg reciterade Torgny Lindgrens ”Brokiga Bladet” innan br ÖM tackade kocken Mats för trakteringen och önskade honom lycka till i fortsättningen.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
SOMMAR-LYCKA!
Att, när det lider mot kväll och efter en god måltid, få ringla sommarens första nyslungade,
fortfarande lite varma honung över de nyplockade jordgubbarna och klicken vispgrädde med några
droppar punsch i. Det är Lycka. Ja, rentav flera “Lyckor”! Det är lönen för den dagens vedermödor.
Nyslungad honung? Prata med Din biodlare!
Trevlig sommar tillönskar
Red

