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ÖM-spalten
Bröder!
Oj, vad fort tiden går. Nyss var det
”hägg”, nu är det ”syrén”. Men tiden
däremellan?! Vart tog den vägen? Hann
vi njuta av den? Själv fick jag personligen njuta av Er bröders uppvaktning på
min 60-årsdag. Tänk vad åren går! En
lyckad dag och ett tillfälle då man känner att vänskapen finns. Tack mina
bröder.
Nu i hänryckningens tid konstaterar jag
att tiden för vårens logearbete i det
närmaste är förbi. Den fråga man nu
ställer sig; har jag utfört det jag hoppades göra? Svaret förblir som alltid –
att man önskar att man skulle ha kunnat göra mycket mer.
Det mest positiva under våren är att vi
fått sex nya brr. Mycket positivt är också det ideella arbete, som lagts ner av
Er brr. Ett stort tack till Er alla för gott
genomfört arbete och för det stöd, som
jag fått. Att hälsotillståndet bland bröderna varit relativt gott är också mycket
glädande.
Nu ser vi fram emot en härlig sommar
och hoppas att vi skall få avkoppling
och vila, som skall ge nya krafter till
höstens logearbete. Även denna sommar har jag en vädjan om att Ni skall
finna presumtiva medlemmar i vänskapskretsen så att brödraskaran kan
utökas vid november månads INV. Och
glöm inte bort vårt budskap under
semestern.
Slutligen önskar jag Er brr och Era Nära
och Kära en riktigt varm, skön och avkopplande sommar och hälsar Er hjärtligt välkomna åter till höstens logesammanträden.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 14 juni kl 18.00 – Östra Stenby
Studiebesök i Fördubblingsstugans Bigård
hos br Olle Linderhjelm **
och därefter exp.sammanträde på Vreta Gård,
hos br Lars Rydberg.
Obligatorisk. måltidsanmälan senast 12/6
(Ev. samåkning sker genom enskild kontakt
mellan bröderna.)
** Vid otjänlig väderlek utgår dessvärre
studiebesöket i bigår´n !!
(Men det är beställt sol, värme och snälla bin.)

Torsdag 30 augusti kl 18.00
Exp.sammanträde
Obligatorisk. måltidsanmälan

VI HYLLAR
24/6
br Göran Thoresson
29/6
br Lars Svahn
1/7
br Alf Johansson
11/7
br Nils Fremred
31/7
br Bengt G Eriksson
4/8
br Nils Johansson
21/8
br Ulf Persson
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

70 år
50 år
70 år
60 år
70 år
60 år
60 år

VI TACKAR
brr Estan Laurent, Estan AB och Per-Otto
Kyndel, Westréns Glasmästeri, som tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

O

Vad hände?
Torsdagen 10 maj
Logen gästades av br Hans Wärn, Logen nr 166 Alcea, som tillsammans med våra egna 38
brr firade logens årsdag. Efter sedvanliga mötesförhandlingar, förde br CM och hans
medhjälpare in våra gästande damer, allt under det att syster Kerstin Haapaniemi hade
övertagit br Olle Linderhjelms plats vid orgeln. Sedan följde ett högtidligt program med bl a
högtidstal av br ÖM Berndt Carlsson, recitation av syster Carola Liljestrand och vacker
musik av syster Kerstin.
Aftonen avslutades i bankettsalen vid vackert dukade bord, och klubbstyrelsen hade gjort
sitt yttersta för att förhöja stämmningen vid bordet. Kvällens klo var dock när Reidar Svedal
släpptes loss i all sin glans och berättade om hur han hade hamnat i Norrköping. Reidar
verkar sannerligen brinna för sin uppgift att sätta Norrköping inte bara på Sverigekartan
utan även på Europakartan!! Alla var överens om att aftonen hade varit synnerligen lyckad!!

Torsdagen 31 maj
Logeaftonen inleddes tidigt för valämbetsmännen och några till, i och med att br DSS Kjell
Sjöström hade annonserat om en visitation. Under en dryg timme utsattes vi för allehanda
frågor, och fick också en hel del beröm, framförallt för vältaliga protokoll förda av br PS
Bengt-Ove Jonsson. Br DSS gästade givetsvis oss även i logesalen och under brödramåltiden,
och i sedvanlig ordning var vi ett stort antal brr denna sista maj. Br ÖM Berndt Carlsson
tackade för uppvaktningen på sin 60-årsdag, och br UM Claes Anell framförde en hälsning
från br Ove Pettersson, som också hade blivit uppvaktad, och br Ulf Persson (Thailand), som
tillfälligt var hemma i Sverig. Br Ulf skulle tyvärr inte vara hemma på sin 60-årsdag.
Däremot är vi välkomna att fira br Nils Fremred den 11 juli i Stora Hummelvik.
Intresserade kan vänligen ta kontakt med br UM för samåkning.
Aftonen avslutades med ett vinlotteri, men tyvärr hade undertecknad ingen lycka med sig
denna gång!! Glad sommar!!
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
SOMMARTIPS TILL LOGENS GRILL-KUNGAR!
Honungs-Marinad med mustig senapssmak:

1 dl soja, 2 msk honungssenap, 1 msk honung, 2 krm svartpeppar, 2 pressade vitlöksklyftor.
(Pensla köttet minst en timme innan grillstart)
Honungs-Dressing med frisk vitlökssmak:

1 msk olja, 1½ msk lime, 2 msk vatten, 2 tsk honung, 2 pressade vitlöksklyftor, 2 krm salt,
½ krm svartpeppar, ½ tsk örtagårdskrydda.
Jaha, blir Ni många?! Jamen, ta dubbel sats då ! Bon appétit och trevlig sommar hälsar
Red

