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ÖM-spalten
Bröder!
Det har blivit lite mörkare om kvällarna
och sädesfälten runt omkring sta´n har
gulnat allt mer. Hösten närmar sig och
därmed ett aktivare Odd Fellow-arbete. I
skrivande stund skiner solen och det
hoppas jag den har gjort tillräckligt
mycket över Er alla brr, var Ni än har
befunnit Er under sommaren. Jag hoppas också att Ni har fått välbehövlig vila
och avkoppling och känner Er starka
inför höstens logearbete.
Det blir en spännande höst. Vi skall
välja nya ämbetsmän till nästa tvåårsperiod, fira Veteranernas Afton, ha två
rec., höstfest med våra damer, trevliga
klubbaftnar m.m.
På Veteranernas Afton gästas vi av brr
Storsire Jan-Anders Tolf och DSS Kjell
Sjöström. Br Storsire kommer att dela
ut ett jubel- och sex veterantecken och
då hoppas jag naturligtvis på stor anslutning.
Jag önskar naturligtvis stor anslutning
vid samtliga sammankomster. Det förhöjer stämningen och skapar minnesvärda kvällar. En annan förhoppning är
att vi skall få ett antal rec. till INV i november. Så jag vädjar härmed till Er alla
brr att inventera bekantskapskretsen på
presumtiva medlemmar.
Jag vädjar också ånyo till de brr, som
glömt betala in bidrag till den nya orgeln, som vi skall få njuta av i höst. Det
är aldrig för sent att ge ett bidrag.
Nu ser jag fram emot att få återse Er i
våra lokaler på Vattengränden 9. Väl
mött till höstens sammankomster.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 13 september kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; Brödramåltid
Meny; Wienerlimpa med gräddsås
Vid kaffet; Jazzens historia 1 - Sune Sandin
Klädsel: vårdad

Onsdag 19 september kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG
Besök hos loge nr 44 Sörmland, Nyköping
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 20 september kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 27 september kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
N1 ÄM
Veteranteckenutdelning
I bankettsalen: Veteranernas Afton
Meny; Romgravad strömming,
viltfärsbiffar späckade med chevréost
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

VI HYLLAR
18/9
br Lennart Persson
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

VI TACKAR
brr Sören Andersson, Norrköpings Stenindustri och Lars Wibrant, Wibrator, som
tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 14 juni
samlades 36 brr hos br Olle Linderhjelm och hans Karin i Fördubblingsstugan - för att se,
känna och lukta på deras trevliga bin. Det var en verklig upplevelse att få lyssna till en
informativ beskrivning hur det går till i binas värld!
Efter studiebesöket bar det iväg några kilometer till br Lars Rydberg på Vreta gård, där
många händer hade gjort i ordning ett mysigt bord inne i den stora maskinhallen för
exp.sammanträde. Därefter var det tillfälle att pröva våra kunskaper i den tipspromenad,
som fanns runt en del av br Lars domäner. Br Hans-Göran Säwar visade sig besitta oanade
intellektuella resurser och tog hem hela vinsten!!
Sen var det dags att avnjuta det kulinariska bordet med alla läckerheter, som hade lagats av
br Lars dotter Lovisa!! Faten länsades på nolltid! Inte minst uppskattades alla goda tårtor,
som avslutade ett helt igenom lyckat sammanträde. Alla brr utbytte varma sommarhälsningar och br ÖM framförde sitt tack till br Lars och hans Lovisa och till alla övriga, som
hade hjälpt till!!

Torsdagen 30 augusti
återsamlades 30 brr efter sommarens fröjder i Odd Fellow-huset för att starta upp höstens
arbete med exp.sammanträde. Inledningsvis var det en hel del ärenden som togs upp till
behandling; bl a beviljades br Bo Karlsson utträde ur Loge och Orden, br Hans Nilsson
erhöll avgångsbrev, br StRepr redogjorde dels för logens nya stadgar och dels för resultatet
av br DSS Kjell Sjöströms visitation vid sista sammanträdet i maj. Br Rolf Sundström gav en
lägesrapport om arbetet med att ta fram den redigerade matrikeln och meddelade att den
troligen blir färdig till sammanträdet den 13 september om inga problem uppstår. Innan
brödramåltiden demonstrerade br O den nyinstallerade orgeln.
Logen avslutades i Kräftans tecken ity att br KM med krogen Charlies hjälp hade iordningställt ett dignande smaskigt kräftbord, som bröderna med stor aptit ”slurpade” i sig (inte
bordet, dock!!). En avrundande omelett med svampsås var en perfekt final. Många trevliga
snapsvisor framfördes och alla tyckte det var en mycket lyckad inledning på höstterminen.
”Detta bör bli tradition”, menade br Calle Liberg med skärpa!! Tack br KM för initiativet.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
BR HANS CADEMAN
ersätter mig som lägervärd fram till och med oktober på grund av resa.
Lennart Persson
VÅR NYA ORGEL
är nu installerad i logesalen. Den är precis så bra, som jag hade hoppats. Besök sammanträdet den
13 september så skall jag försöka spela något vackert för Dig.
Olle Linderhjelm
O
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