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OM-spalten
B~oder!
Den 4 ok#ober instif#ades Odd Fellows
barnfond i Jakabs kyrka i Stockholm.
Logerna i Norrkoping har tillsamrnaras
diskuterat hur erg kraftf~ll manifes#ation
skall kvnna ger~omf~iras, dar logernas
ambitioner ar alt stodja Vrinnevisjukhusets barnr~habiliter~ng. Men ocksfi
att samtidigt genom massmedia inf~rmera om v~r verksamhet ooh v~r stravan att bist~ de barn och ungdomar, sorry
ar i behov av hjatp for sin utveckling.
Hur detta konkret skall ske kommer vi
att fortsatta diskutera formerna for.
Personligen har jag en nary upplevelse
vad del handlar om.
FN-dagen 24 oktober befann jag mig i
Globen. Tiilsammans med 3.000 barn
fr~n i44 lander utlystes en minuts
tystnad for ally de barn i varlden, som
p~ olika salt cider nod. Tystnaden var
total! En stark uppleveise!
Barn ar opt~mistiska och#ror p~'sin
framtid. Det ar v~r uppgift som vuxna
att starka barnen i degas framtidstro.'
"Alt uppfostra de foraidraliisa" ar ett
uppdrag,som vi Odd'Fellows hag. t
vidare'betydeise innebar detta att vi`hag
ar~svar for att skapa farutsattningar for
aUa barn att utveckias p~ ett pasitBv#
sett. Barren ar v~r framtid!
Det ar min forhoppning alt vi ally ~ v~r
loge 117 Gustaf V "var och e~ p~ san
plats i livet gar verklighet av sina idea"
- dvs att vs aktiv# arbetar med positiva
och konkreta insatser for ally tle barn,
stern betaover sarskiid ora~ta~ake Bch
stud s tillv~roo~. Vi ses i nove~ber+

Brad~rtiger~ i V K & S
Hare-Doran Sawar
VI 1H~LLA~2
4/12 br Bo d{~r1~s~n
a~ a~
ka~ata&ta
(IlpPvc~~C~riuig C~~~

Torsda~ 12 novernber kl 19,00
Urtlinarie fiir~c~ragni~agslis~~
~rodramaltisl x*
I klubben: Pratkvali
Kladsel: vardad (kavaj,slips)

Torsdag 19 november kt 15.00
SENIC?RKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anmalan
tdil brr Sertil Olovsson (011 - 33 a'3 66}
a
eller Ake Wennerblad (011 - 63S 12)

Fredag 20 november kl 19.00
LAGRET NR 1S STEGEBORG
Rec KPG,instr. GRG
N2 A~M[
KIadsel mork kostym vit skjorta, gra slips

Onsdag 25 november kl 19.00
LOGE 139 RAMUNDERHALL
Rec III - aven for brr fran var loge.
KladseT: mark k~astym, vit skjorta, gra slips.
Anmalan till var KM vid sammantradet 12111
eller per tel t?1i-19 ~5 3S senast 23/11 kl ll.
F~rsok utrayttja samakningl

Torsd~~ 26 november kl 19.00
Ordinaaie foredragningslista
Brocl~arna~tit~ *~
I kl~bben: Brr.Ia~a Lu~trC,st~aen Bch C~~v~
Kurlstrom folje~- i~pp ~d~t uppsk~~trad~
besoket dQn 22/10.
Kladsel> vardad (ka~aj, siips~
** lt~~attidsu~c~i~i~cara ~e~a~c~t kd 1~?
~C~s~a ~h~g lo~e~s A~9~~a~ts~aogtad 1or~ 1~ dec fci 15.
!n#orrr~aat~~ra i rays#a s~~aa~mer ay ~rodersiVytt!

V~ ~'A~CK~~
ffir~ Tr~m~ny Ln~'~r~a~~~a. ~~~~~r~btcta~CSrt ~~~
hr Lrirs Wabr~crat. Wibratr~r
som tillsammans ~r~ansie~~~ c~~st~i~~~~oa~~~
av delta a~~a~nmer av Br~dersl`~Ty~t.
Informr~ti~aasut~k~tt~t

~~c~' h~c~~'~~
Torsdagen 8 oktober

0

grades Vetera~ernas Aftan i narvaro av 5~ brr. Arets jubelveteraaa- och ve~e~antecken delades ju sam bekant ut vid var ju~ileuanshogt~d i H~dvigs kyrk~ va~f~r
kvallens festligheter genorr~fordes i bankettsalen.
Vid logesammantradet meddelade br QM att utbetalning skett ur fonden for
hjalp till horsethjalpmedel till en arbetslos sjukskoterska, som for att klara en
vidareutbildning behover ekonomiskt bistand till en harapparat. Beslutades att
klubbstyrelsen skall ansvara far och organisers flaggningen vid logekvallarna.
Br Ove Hagstrom berattade delar av instruktionsutskottets arbete.
I bankettsalen var det dukat till felt. Br KM serverade en god maltid och ett gott
vin dartill, som arets veteraner bjod pa kvallen tillara. Br OM holi tal till arets
jubel- och veteraner. Undertecknad talade far veteranerna, br Carl-Gustav
Liberg talade i egenskap av fadder till tva av veteranerna och br Giista Hokerberg berattade nagorlunda veterananpassade historier. Under kaffet visades
videofilmen faun 50-arsjubileet och det gays ocksa titifalle att bestaila kopior av
de kort, som br Leif Casimir. tagit. Det skalades offs, stamningen var god och
gemenskapen kandes varm. Gustaf V-andan radde och aftonen bleu sen. Kanske
alltfor sen for en gammal man,som just fatt emottaga veteranhyllning?!

Torsdagen 22 oktober
Nar br OM oppnade sammantradet kunde ban balsa hela 68 brr (faratast skt
raligt) valkomna. Han inledde med aft lyckonska brr Leif Bjornlund, Erik
Jakobsson, Kurt Ulsson, Bengt. Uhlund och Tage Ostlund till aft de erhallit
tagrets ho~sta grad KPG och happades aft detta skall satta sin pragel pa deras
dagliga garning i och utanfor Odd Fellow-kretsen. Br Tage Ostlund framforde
recipendernas tack. Br OM informerade om aft brr fran var loge:bar mojjighet
aft erhaila tredje graden hos loge 139, Ramunderhall den 2S/11. Br Storrepr.
Owe Axelssan berattade am Odd Fellows barnfond. Br UM informerade om den
genamgang av galiande beredskap for brand, sjukdoms- och oiyeksfall . OFlokalerna, som delgivits ` logernas och lagrets valda ambetsman. En praktisk
genomgang kommer aft verkstallas i var loge under nasta var.
Y klubben avnjots sam vanligt en god brodramaltid varefter Christer Gustafsson
fran Bjorkdahls Begravningsbyra informerade am praktiska och juridiska
sporsmaL Ett mycket uppskattat program,som vid 2:a no~embersammantradet
kommer aft fa en uppfoljning av brr Jan Lundstrom/Owe Karlstrom.
Stamningen var som vantigt god och nar jag. vid mdnatt paborjacle hemresan
(nar kom Du hem?• utadrar redly satt Hera brr kvar, vilk~t bars kan tolkas som
aft vi bar det trivsamt tillsammans.
Berndt Carlsson
UM

Sp~ak~r"s ~o►rn~r
HOGTALARANLAGGNINGEN
i logesalen fungerar nu utmarlc~. ~essvarr~ ar det be#~/ci0ig$ sarrare ~tai9t i t~anicett~aie~.
En Ijudanlaggning darstades beraknas till ca X0.000 kronor, viiket bars ar en tiondei av
kostnaden i logesalen. Om vi fordelar kostnaden pa alia broder och systrar sa blir det
ca 25 kronor for var och en av oss. Nog bar vi rid att satsa det som en er~da snaps
kastar for att stodja v~ra horselsvaga kamrater och sjalva fa giadja oss at god
horbarhet for talare och god musik. Delta forsiag bar framfor~s i OM/UM-foreningen
och mattagits vat. M9nst en loge och lagret bar i skrivande stund uttalat att man stoder
forsiaget. Jag ~terkommer.
OM

