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ÖM-spalten
Bröder!
Vilken härlig invigningskväll det blev!
Vi fick höra inte mindre än sju recipiender avge löftet inför många brr. Vi
hade också nöjet att hälsa en Oddbroder välkommen till vår loge, vilket
ytterligare förhöjde stämningen.
Jag vill än en gång tacka våra faddrar,
vilka lagt ner ett stort arbete med att utöka vår brödraskara. Men jag vill även
påminna om arbetet med att få våra nya
brr att besöka vår loge närhelst tillfälle
ges. Ett bra tillfälle är nu i december då
vi firar vår traditionella julhögtid. Jag
ser fram emot att då få träffa så många
som möjligt av våra nya brr, likväl som
Er övriga brr!
Vi står nu inför julmånaden och våra
tankar går till dem, som inte har möjligheten att besöka vår loge. Ta tillfället i
akt att ge dessa våra brr en blomma
eller ett telefonsamtal. Eller varför inte
göra ett besök?!
Jag har tyvärr inte möjlighet att personligen närvara vid vår likaledes traditionsenliga adventshögtid i Östra
Stenby på Vikbolandet. Så jag vill därför på detta sätt tillönska Er alla brr och
Era anhöriga en riktigt

God jul och Ett Gott Nytt År!
Jag ser fram emot ett lika fint samarbete under 2003 som under det snart
gångna året.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell

Kallelse
Måndag 9 december kl 19.00
DAMKLUBBEN
Årets Gladaste Julsupé - ta med julklapp

Torsdag 12 december kl 18.30 (obs tiden!)
Ordinarie föredragningslista
Julhögtid
I klubben; Brödramåltid och julauktion
Meny; Julbord

Lördag 14 december kl 14.30
Avkortat sammanträde
Boglinatorpet, Östra Stenby, Vikbolandet

Kl 15.00 ADVENTHÖGTID
med damer, anhöriga och goda vänner
i Östra Stenby kyrka, Vikbolandet
Därefter ”Kura Skymning”
i Östra Stenby Bygdegård.
Obligatorisk anmälan till br KM
senast måndag 9/12.
Läs bifogade inbjudan!

Torsdag 19 december kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-63512)

Fredag 20 december kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG, DN:s förslag budget och årsavgift 2003
Julhögtid
VI HYLLAR
16/12
br Johnny Nilsson
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Leif Ahlqvist, Elmontören och Bo Thuresson, BT:s Byggtjänst, som tillsammans finansierar distributionen av detta nummer av BN.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 14 november
Hela 42 brr trotsade vädrets makter och gav sig ut i senhöstrusket för att besöka logen.
Kvällen inleddes med en stunds allvar och tillfälle till stillhet och eftertanke då parentation
hölls över våra nyligen bortgångna brr Rune Wahlqvist, Knut-Oskar Hagberg och Jörgen
Andersson. Kvällen hade stor spännvidd ur ett filosofiskt perspektiv. Vi började med att
hedra tre hädangångna brr och slutade med att erbjuda plats för åtta nya brr i och med
balloteringen till INV-graden. Där emellan hann vi med lite världliga frågor som t ex logens
ekonomi. Bröder; Odd Fellow har verkligen livskvalitativa dimensioner.
Dessa förstärktes och tydliggjordes av stekt fläsk och löksås, som dukats fram av br KM i
klubben där också vinlotteri hölls. Tänk vad man kan få ut av några timmar en torsdagskväll
i november!

Lördagen 16 november
hade vi vår höstfest som ett ljus i höstmörkret. Hela 66 personer hade anmält sig – jämna
par, kan tänka? Efter drink i Vinterträdgården avnjöt festsällskapet en som vanligt superb
supé bestående av kycklingtoast och utsökt fläskfilé med grönpepparsås. Efter den goda
maten och dryckerna behövde vi röra på oss. Och det fick vi. Jan och Anders tvåmannastorband spelade och våra brr med respektive trådde dansen så att den nya parketten i
bankettsalen glödde. Det blev också tillfälle att hämta andan, till en stunds prat och till
”läskedrycker” av skilda slag. Som sagt; den här lördagskvällen blev en ljuspunkt i
novembermörkret.

Torsdagen 28 november
En kväll att minnas! 53 brr slöt upp till kvällens logearbete med tillhörande rec. i INVgraden. Logen fick en ordentlig påfyllnad. En Odd-br, Krister Andersson, tidigare i loge nr
104 Bråvalla samt sju recipiender trädde in i brödrakretsen. De nyinvigda bröderna är;
Willy Dahlén, Jan-Peder Daréus, Michael Malmborg, Benny Nilsson, Jan Noréus, Bengt
Röken och Ted Ytterström. Alla nya brr hälsades - av br ÖM - varmt välkomna till vår loge.
Noteras skall att br CM och hans medhjälpare med sedvanlig bravur genomförde en stilfull
gradgivning.
I bankettsalen lyckades br KM att med osviklig precision erbjuda en utsökt festmåltid, som
förgylldes av de traditionella Skålarna. Recipiendernas tal hölls av br Bengt Röken och br
Torsten Loberg fick möjlighet att visa prov på sin spiritualitet. Summa summarum; ytterligare en fullkalibrig Gustaf V-kväll att hålla i ljust minne.
Per Johansson
UM

Speaker´s Corner
LOGENS NYA STADGAR
har nu godkänts av br Storsire. Du finner dem på logens hemsida. Du br, som inte har datamöjlighet, kontaktar br PS för att få ett utskrivet ex.
Nils-Gunnar Nilsson
MÅNADENS NEJLIKOR
vill jag dela ut till brr Harry Andersson, Anders Jacobson, Bengt-Ove Jonsson, Per-Otto Kyndel, Bo
Nygren, Dennis Oké, Leif Pettersson och Rolf Sundström för att de bistod mig som bordsvärdar på
höstfesten på ett uppskattat och elegant sätt.
Tage Östlund
KM
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Odd Fellow-logen 117 Gustaf V
inbjuder logens alla bröder
med damer, anhöriga, goda vänner
och kanske tilltänkta bröder till

Adventshögtid
lördagen den 14 december
i Östra Stenby, Vikbolandet
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Program
14.30

Exp.sammanträde i Boglinatorpet
Övriga gäster samlas i Östra Stenby Kyrka
för kontemplation och stilla musik

15.00

Adventshögtid i Östra Stenby Kyrka
Solist: Lisa Tilling

16.00 – ca 17.30

”Kura Skymning” i Östra Stenby Bygdegård
Glögg och adventskaffe med hembakat för endast 60:¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Obligatorisk anmälan till br KM, tel 011 – 19 95 35 senast måndag den 9 december
> Kom ihåg att ange antal personer
> Meddela också om Du behöver bilskjuts
> Eller om Du har möjlighet att ta med passagerare i Din bil
Fri parkering på Östra Stenby skolgård (mitt emot kyrkan)
Varmt välkomna
Claes Anell
ÖM

