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ÖM-spalten
Bröder!
Vad tiden går fort! När detta skrivs är vi
redan inne i slutet av april. Våren har
anlänt och den första rundan på golfbanan har lyckligen genomförts.
Tyvärr kunde jag inte närvara vid INV av
våra tre nya brr men vill på detta sätt
hälsa Er välkomna i vår brödraskara.
Nu gäller det att fortsätta det idoga
arbetet med att slussa Er vidare genom
Odd Fellows olika steg.
Tyvärr har en av våra äldre brr slutat
sin vandring hos oss i det att br Hans
Osin avled för ett par veckor sedan. Vi
saknar honom och tänker på hans efterlevande.
Vi har nu bara tre sammankomster kvar
i vår, nämligen en gemensam klubbafton med loge 104 Bråvalla, firandet av
logens årsdag tillsammans med våra
damer samt exp.sammanträdet i juni.
Jag ser fram emot ett stort deltagande
vid dessa tillfällen.
Vi fick nyligen statistik över bl.a. närvaro under förra året och jag konstaterar glädjande att vår loge ligger bland
de främsta. Vi har en drygt 30-procentig
närvaro, vilket ligger över genomsnittet
i vårt distrikt. Men nog skall vi väl kunna höja denna siffra något under innevarande år?!
Du br, som inte besökt oss på länge, ta
nu tillfället i akt och upplev hur trevligt
vi har det på våra logekvällar. Och Du
br, som är fadder, sök upp Din recipiend och sträva efter att få med honom
till en afton i sann Gustaf V-anda.
Välkomna!
Broderligen i V K & S
Claes Anell

Kallelse
Torsdag 16 maj kl 19.00

Ordinarie föredragningslista
Gemensam klubbafton med loge 104 Bråvalla
Meny; Fiskfilé med vitvinsås och champinjoner
Vid kaffet: Vinlotteri

Fredag 17 maj kl 19.00

LÄGRET NR 15 S TEGEBORG
Rec GRG

Torsdag 23 maj kl 15.00

S ENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 30 maj kl 19.00

LOGENS ÅRS DAG
Ordinarie föredragningslista
Kl 19.45: Gemensam klubbafton med damer
Meny; Kall inkokt lax med dillmajonäs
Vid kaffet: ”Evergreens och Eterneller”

Berndt Uthas med sin trio

OBS! Kom ihåg att anmäla ”Ditt Hjärtas Dam”
– även om Du har stående anmälan!
VI HYLLAR
29/5
Thomas Persson
50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

VI TACKAR
brr Gunnar Lagerström, Teknikbyggarna
och Mats Dimell, Dimell Ingenjörsbyrå,
som tillsammans finansierar distributionen av
detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 11 april

Br ÖM hälsade 45 brr välkomna till månadens första logesammanträde. Vi balloterade
ytterligare två inträdessökanden och har därmed tre recipiender till vår INV vid nästa
sammanträde. Br ÖM gratulerade br Anders Jacobson, som efter 20 års frivillig väntan
äntligen erhöll lägrets första grad. (Det var kanske på tiden?!) Br Anders meddelade att
GEU prolongerat avtalet med restaurang Charlies i ytterligare två år. Glädjande, tycker
många av oss (bl.a. undertecknad) då vi får mycket bra lagad och god mat. Vidare
meddelades att lokalerna i bottenvåningen äntligen får hyresgäster från i höst. Br S tRepr
informerade om insamlingen av leksaker till fångars barn. Br UM rapporterade att det efter
vårens positiva resultat blir en ny ”God Vän-afton” i höst. Br O p.t. Kurt Olsson bjöd som
postludium på en finstämd och full ”Blue Moon”.
Efter sammanträdet välkomnade klubben oss med härlig väldoft – det var minsann
framdukat en höjdare för hungriga brr – ”S tekt Fläsk Med Löksås”. De´ Ni´ brr ! Kvällen
till ära fick vi höra en typisk ”Lobergare”. Tack för den. Vinlotteriet gladde några brr, som
fick med sig en flaska hem till ”helgen”.
Bengt Liljestrand
UM

Torsdagen 25 april

Kvällens logesammanträde bevistades av 42 brr och inleddes med en stilfull och vacker
parentation över vår bortgångne broder Hans Osin. Vi hade också glädjen att få tillskott i
brödraskaran med tre nya brr – Günther Lange, Anders Nordenö och Eero Pusa – i och med
kvällens reception i INV. Gradgivningen genomfördes med sedvanlig bravur av br CM och
hans medhjälpare. Kvällen fick också en särskild betydelse för vår ordinarie UM, br Bengt
Liljestrand och undertecknad, som båda hade premiär som ÖM p.t. respektive UM p.t. ”It
might as well be spring” var br O:s välkomnande av våren.
I bankettsalen hade br KM dukat upp till en utsökt supé med bl.a. ugnsbakad lax på örttäcke. Det hela nersköljdes med därtill lämpliga och väl tempererade drycker. De sedvanliga
talen under middagen skänkte den glans och stämning, som kännetecknar en invigning i loge
nr 117, Gustaf V. Noteras kan att recipiendernas tacktal hölls av br Eero Pusa. Kvällen
fortsatte under gemytliga former på sant Gustaf V-manér tills bröderna bröt upp för att på
skilda sätt och på skilda vägar ta sig hem ”till sitt” i den milda aprilnatten.
Per Johansson
UM p.t.

Speaker´s Corner
“PÅLYSNING”!
Med hänv isning till v årens positiv a resultat har v i beslutat att inbj uda till en ny “God-Vän-Afton” i
klubben torsdagen den 12 september. Vi återkommer med detalj erad information men önskar
naturligtv is att Du loge-br börj a fundera redan nu på en god v än som Du v ill inv itera.
Klubbstyrelsen
BARN TILL FÅNGAR
Odd Fellow s insamling av leksaker till proj ektet “Barn till fångar” fortsätter till den 31 maj. Kan Du
br av v ara några leksaker ring mig (0705-56 81 65) så skall j ag försöka hämta. Eller ännu bättre om
Du kan: ta med dem till v år expedittion. Alla bidrag emotses tacksamt. Tack på förhand.
Nils-Gunnar Nilsson

