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Kalielse

OM-spaiten
Broder!

Torsda~ l0 apri! kl 19.00
Forst viii jag halsa Br Ba Nygren
valkommen i v~r loge. Br Bo har
arbetat en tid p~ ar~nan art men
ar nu Ater knuten till Norrkapir~g och
har ~terintratt s v~r brodrakrets.
Ordens ~rsdag som vi firar gemensamt med ovriga Norrkopings-loger
anordnas i ~r av loge nr 19 Louis De
Geer. Detta ar ett unikt tillfalle att
traffa Norrkopings ovriga broder

och systrar.
Klubbafton den 10:e och reception i
i:a Braden den 24:e ger oss tv~
fina aprilkvallar.
Manga av v~ra broiler arbetar i
diverse utskott. Det ar intressant
och larorikt for oss ovriga broiler
att f~ berattat vad som sker i
kulisserna. Jag vill har visa min
uppskattning for dessa engagerade
broiler och per fram emot flera
rapporter i logesalen e(Ier i detta

organ.
Va! mott vid vara apr~!-moten.

Ordinarie foredragningslista
Ball I
1 klubben: Brodramaltid
Vid kaffet: Br Ci~rtJt Sundgren berattar
orn barrtert i Lc~ttla~nd
Kladsel: ~~arda~i (kavaj, slips}

Torsda~ 24 a~ri1 kl 19.00
Ordir►~rie foi•edra~ningslista
Rec I
I ban[cettsalen: Festmaltid
Kladsel: murk kost~~m, vit skjorta, bi-a s{ips

—~

ORDENS ARSDAG
Gemensa~l~t Grande, som anordnas av
loge nr 19 Louis De Geer.
Maitidsanmalan till var• KM senast 7/4.
KladseL• rriork kostym, vit skjorta bra slips.

Trec3ag l $ aril kl 19.O0
LAGRET NR 15 ~T~GEBaRG

Broderligen i V K & S
Nils-Gunnar Nilsson

Lagrets arsda~
PG
Rec GRG
Instruction PG
I~ladsel: mork kost~~m, vit skjorta, bra slips

VI HI'LLAR

Torsdag 17 april kl ~1~.00
SENIORKLUBBEN

8 april

Br Lars Lofgren

6O ar

(Bortresf)

1 ma,j

5O ar
Br Bengt Ohlund
(UPpvaktnirrg - kontukta U~1~1)

n1ATRIKELANDRtNGAR
Aterintratt i ~~ar• loge:
Br Bo ]~'}~gre~t
Tulpanvagen S, (f9(Ifi2 Linbhem
Tel Ol3 - 7QC 7(1

Gemytlig samvaro
Anmalan till bi-r Sertil Olo~~sson ((t2~1-33 53 6C}
el(er Ake «'ennei-blad ((111-635 12}

~~T~ndag 21 a~rii kl 1$.30
REPETITION I
Medverkande brr maste vid forhinder s,jalva
kalla ersattare och dessutom meddela C~~L'!

Vad hande ~
Torsc~ag;en 13 rn~~~~s
delto~ ~~ br'r i v~rens reception ► invigninbsgi-aden De nvblivnabroc~erna i'eteiGlad, Raberf Hansson. Stefan Jonsson och Lennart ~eberber~ paborjade sin
Odd FelIo~v- vandring efter att ha deltabit i den hogtidliga och dram~tiska
framstiillnin~ sorn br CM och hans medhjalE~are benomforde pa sitt sedvanlibt
skickiiga satt.
Efterfoljande beinensamma maltid fotjde ocksa traciitionen med god mat, tal till
recepienderna och deras tacktal av br Stefan Jonssan, sanb, lin~merickai-,
diskussioner och trevnad, vilket bor att jag redan psi hemvagen saa f'ran~ emot
rt~sta Gustaf V-kvall.

Torscia~en 27 mgrs
Trots att det var avkortat samrnantrade~, trots att det l~orjade redan kl 17 och
trots att det dessutom var aret~s forsta och formodli~en sista skartorsdab sa kom
det he{a 21 brr. En av hr O!~I foredom(ibt snabbt avverkad foredra~ningslista
mojiig~;jorde for br Ki~1 att offerera ett trevtibt och valsmakande paskbord tilt
de ❑arvarande broc~ernas story fortjusnin;,
Och n~insann, de fiesta var icke ails nodgade att snabbt bege sig utan satt kvar,
lappjande pa det body ol, som br KI~1, kvallen till ara, bjod pa. Och nar vi sa
smanin~om sane k~~rs heniat,ja da kunde vi konstatera att det hade varit en bra
start pa pasken.
Harts G~ratt S~iwtrr
;`1 ~;

Speaker"s Corner
LAGERVARDEN VADJAR
Till lagersammantradet den 18 april ar foljande logebroder kallade att erhalla GRG:
Leif Bjornlund, Erik Jakobsson, Kurt Ohlsson, Bengf Ohlund ach Tage Ostlund. Jag
vadjar till faddrar ach avriga patriarker att hedra recepienderna med Er narvaro. Vi ar
denna afton ocksa "vardloge". Jag efterlyser darfor brr som kan hjalpa till med
biljettforsaljning, dukning, servering och darutover vary allmant trevliga.
Bengt Eriksson
INFORMATfONSUTSKOTTET FR,~GAR
sent om sider huruvida Du (och Ditt foretag) anskar vary med som annonsor i v~r
fylliga och inneh~lisrika loge-matrikel. Om Du garna vill vary med - kontakta oss.
A/fJohansson
V{SAKNAR
n~gon logebroder, som kan to hand om vardskapet vid expeditianssammantradet
torsdagen den 5 juni. Om Du skulle tankas kunna, ring br KM. Nan skulle bli ofantligt
glad. Och inte tiara han utan hela
Klubbstyrelsen
VI TACKAR
brr Jan Erikson, Curt Sundgren och Ringstad Bygghandel, som finansierar
distributionen av delta Hummer av BrodersN}rtt
och br Tammy Linderholm och Kantorsbutiken, sam hela aret sponsrar det vackert
gulfargade pappret och ally kuvert.
Informationsufskottet

