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ÖM-spalten
Bröder!

Kallelse
Lördag 3 november kl 16.00

November månad kommer allt närmare
och därmed allhelgonahelgen. Den helg
då det hålles minnesloger över hela
landet. Vi ägnar de brr som lämnat oss
en extra tanke och man blir påmind om
hur de levat och verkat inom loger och
läger. Efter sig har de lämnat det arv vi
skall föra vidare i vårt logearbete.
I vår loge är det snart tid för oss nuvarande ämbetsmän att lämna över till
nästa periods ämbetsmän, som nu är
valda och som redan nu bör forma
tankarna mot nästa år, då kärleken är
ledordet. Detta gäller oss samtliga brr
men först skall vi avsluta detta år.
Bland det som återstår tänker jag
närmast på höstfesten med damer.
Denna traditionella fest brukar ju alltid
vara trevlig, vilket också har gjort att vi
är den enda loge, som lyckats behålla
den i vårt program. Därför broder
hoppas jag naturligtvis att få se Dig och
Din käresta på festen – självklart eller
hur?! Till rec. INV hoppas jag också på
stor anslutning. Många brr förhöjer
stämningen extra mycket en sådan
kväll. Till jullogen vill jag att Ni brr
redan nu noggrant bokar in detta
datum. Ty i år skall vi väl nå upp till
etthundra brr och kanske slå förra årets
summa, 13.000 kr, på auktionen. Jag
ber Er även, om det är möjligt, att bidra
med gåvor till auktionen.
Året avslutar vi – som traditionen
bjuder – med adventshögtid i Östra
Stenby kyrka och förhoppningsvis
Vikbolandet i vinterskrud.
Väl mött till kommande sammanträden.

MINNESLOGE
Anordnas av loge nr 7 Maria.
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

PÅMINNELSE
Repetition rec INV – onsdag 21 nov kl 18.15
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM

Torsdag 8 november kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball INV
Beslut om medlemsavgift
I klubben; Brödramåltid
Meny; ej meddelad
Vid kaffet: Br Hans Wärn berättar om sina år i
Tyskland.
Klädsel: vårdad

Torsdag 15 november kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 16 november kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG. Föredrag: Från naturfolk till dagens
ordensväsenden (br ExFP Anders Lybeck)
Förslag utdelning jubileumsfonden
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Lördag 17 november kl 18.00
HÖSTFEST MED DAMER
Läs bif. inbjudan

Torsdag 22 november kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; ej meddelad
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Vad hände?
Torsdagen 11 oktober
Till oktobers första sammanträde hade 43 brr hörsammat kallelsen. Vi hade dessutom besök av
en från loge nr 65 Stockholm nerflyttad br, som vi förhoppningsvis får se hos oss lite oftare
samt br Tore Berggren från loge nr 19 Louis de Geer. Vi balloterade två brr att erhålla logens
tredje grad. Br Claes Aspdahl har begärt utträde ur Loge och Orden och i vanlig ordning
hänskjöts ärendet till TMU. Logen beviljade en 59-årig kvinna ett bidrag på 2.500:- ur
Hörselfonden. Br Anders Jacobson informerade från GEU och Stiftelsen att höjning av
avgifterna för 2002 är nödvändiga. Man återkommer senare om de exakta beloppen. N2 av
valämbetsmän föredrogs och br ÖM vädjade om att bröderna skall föreslå nya blivande brr till
rec INV i november.
I klubben avåts ärtsoppa och pannkakor mtb (med tillbehör!) och kvällen avslutades med att vi
fick lyssna till Sune Sandins andra del om jazzens historia och vi kunde vandra hemåt med god
musik klingande i våra öron.

Torsdagen 25 oktober
Kvällen gästades av sex brr från loge nr 104 Bråvalla med br ÖM Olle Eliasson i spetsen samt
br HP Fredric Åhman från lägret nr 15 Stegeborg. Vår tidigare br Bengt Ström från loge nr 91
Stångebro samt br Hans Wärn från loge nr 166 Alcea var också våra gäster, vilka tillsammans
med våra egna 42 brr gjorde kvällens gradgivning i 3:e graden till en extra fin högtid. Br
Berndt Bergström loge 104 Bråvalla och logebrr Lars Pettersson och Lars Rydberg erhöll
graden, som på ett strålande sätt framfördes av br CM och hans medhjälpare. Br HP Fredric
Åhman gratulerade de nya tredjegradsbröderna och informerade om Lägret. Br ÖM
gratulerade även brr Åke Grahn, Ove Karlström och Bengt-Ove Jonsson till att ha erhållit
Lägrets tredje grad.
Br KM med ”flinka tjänande medhjälpare” serverade en utsökt måltid i bankettsalen och br
ÖM hälsade de nya bröderna i III:e graden välkomna. Såväl br ÖM Olle Eliasson som br HP
Fredric Åhman harangerade br CM och hans medhjälpare för en mycket fin gradgivning. Br
Lars Rydberg tackade på recipiendernas vägnar. Kvällen avslutades med en ”Lobergare” och
alla var nöjda och belåtna.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
VID LÄGRETS SAMMANTRÄDE
den 16 november får vi besök av årets FN-stipendiat Jessica Hartler, som kommer att berätta om sin
vistelse i New York i somras. Varmt välkomna hälsar
Fredric Åhman
HP
VI HYLLAR
23/11 - br Kent Trygg - 60 år. Uppvaktning - kontakta
ÖM
VI TACKAR
brr Jan Aspdahl, Aspdahls Elektriska och Peter Neuman, Synsam Optiker Neuman,
som tillsammans finansierar distributionen av detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

