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~roder!
Augustimorkret borjar to ett fast gr~pp orra
oss, regnet smattrar mot fonstret och de
stora tradens grenar vevar runt i bl~stEn.
Kvaflslamporna tands och veden tilt den
~^~pna spisen staplas upp.
Nu ar tiden d~ vi Ater samias i Odd Fellows
varmande gemenskap och ska in#ria sommarens fore~atser att bry oss om varancfra.
. _.ar mfr v~ra faddrar? Eiler tvartom, de vi
har tagit in i v~r loge? De broder som vi irate
sett eller hurt av p~ lange, hur s#fir det till
med dem? Ett telefonsamtal eller ett besok
tar sfi then tid men betyder ofta valdigt
mycket!
~ogiiaiig~~~ianc~ei av rr~r~ jun~i~~r~ ~,i~~; ~~.~
v~ren~ hojdpunkt och fortsatter mid v~rt
evenemang den 26 september enligt sarskilt program, som bifogas detta nummer
av Br~dersNytt. Ca sextio gaster fran Dan
mark och Fini~nd kommer att tillsammans
wed oss och v~ra respektive ha en hel~.ag och afton med trivsam gemenskap.
Rundtur i v~r stad, guidning p~ Lofstad
Slott med en valsmakande vardshuslunch,
nom logen b~uder atla p~ som anmalt sig
...+ aftonens vanortsfest. Ett unikt tillfalle
aven for oss sjalva att bekanta oss med
var narmitjo, vilket ofta forsummas.
P~ eftermiddagen her vi even rec i iNV for
vilken ballotering sker vid sammantradet
den 10 september.
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Kailelse
Torsda~ 10 septenlber kl 19.00
Ordinarie foredragningslista
Pare~itation
Ball INV
Brodramaltid '~~
1 klubbeii: "Vud kr~ra eia Gegravfii~tgseritrepre~aor /aj~ilpa till rated?"
Karl-Iitgvttr T~ir~tgirist, Fo~rars.
Kranz ga~-ttu medfrrcgor.
Kladsei: mork kostyrai, vit sKjorta, sra slips

~tember kl 1x.00
~
Torsda17..se
SENIt?RKLLIBBEN
Gemytlig samvar<►
Anmalan till brr Bertil Otovsson (O]1 - 33 53 6h)
eller Ake Wennerblad (0'11 - 53~ 12)

Freda~13 s_e~tember kl 19.OQ
LAGRET NR 1S STEGEBORG
PG
Foredrag
Kladsel: mork kostym, vit skjorta, gia slips

26 se~tember kl 15.00
L~irda~
VAl~ORT5LOGE
Ordinarie foredragningslista
Rec INV
Fesfi~altid med darner
Kladsel: mork kostym, vit skjorta, gra slips
(se separat inbjudan)

** M~ltic~sara~rzkdnfa se~iast kl 12!

Jag vill med d~ssa rader halsa alla brod~r
varrnt valkomna till en ray Odd Fellowtermin iden anda, som vi i loge nr 117
Gustaf V forsoker v~rda och utveckla.
Broderligen i V K & S
Hans-Goren Sawar

---

VI TAC~AR
br Jara Aspdahl, Aspdahls Elektriska och
br Lejtraurt Segerberg. Svenska Prefccbgri~ppeii
som tillsammans ~nansierar distributionen
av detta nummer av BrodersNytt.
,lrtforniationsutskclttet
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Tarsd~~en 27 au~usti

1$ brr narvarande. Kvallen
startade hosttermine~i a~~ed e~p.s~n~m~ntrade och
et av var bort;an~ne bc• Runo
inleddes med en tyst iz~inut for att Nedra minu
n titer efter att i sommar ha
Lindstrom. Br Ha~•a(d Svaz~t~erg hatsades valkomme
de for p[aneringen av vanortsgenomgatt ar~►~❑ en operation. Br KM redogjo~
ow-huset forsetts med en flagbfesten om en manad. ~~eddelades att Odd Fell
kommer aft utses vid nasta togestang och att den br, som skali skota flaggning,
en kansliansvarig skall utses. Han
sammantrade. Br Bengt Carlsson foreslob att
skanka ett (overblivet?} dokufragade oc[~sa om det fines nagon ter soul ka11
mentskap tilt kansliet.
synneriigen gad sn~orgastarta med
Efter samniantradet serverade br K~'I en
trivsam anda sominarens vata och
dryck dartill. Brr delbav varandra i ;od och
torra u~~}levelser.
Ber-ridt Curlssorz
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Tisdag 22 se~tember kl 18.00.

erkande vid eventueitt forhinder kaliar
Avers fadcirar deltas. Jag vadjar att aila medv
sina ersattare.
Gunnar Blomstrand
CM p.t.

Klubbmastaren has ordet:
PROBLEMEN KVARSTX~R - TYVARR!!
Probt~m 1:
Problem 2:
Problem 3:

Brr rn~itidsanma{er sig`-men kammer rote!
(giort~mer dessutom
Brr med "staende" mattidsanmalan kommer rote
att avanmala sig}t
Brr mattidsanmaler sig in#e -men kommer!

outnyttjade m~ttider, vilket lute ar
Resultat; Lagers nodgas beta(a restaurangen for
rar alt bli utan fortaring. Delta ar
ekonomiskt forsvarbart. Och oanmatda brr riske
mig tilt ciiminera delta probEem!
dessvarre ~ardag far en luttrad kiubbmastare. Hjalp
Tack pa forhand!!
Rolf Sundstrom
KM
SECRIFTSTALLAREN ALF HENR[KSSON:
gestaEt firm stakte tilt sEa~€fe ~sver"Tjugaatta spa tecKen rackte tilt i ktar och begri~lig
vac! tror Du clot vas c{om skrev? Jo,
bringa a{{t. Dom faun fenicierna upp som karat. Och
lsE~rev!"
rakningar, kvitton, konassement, fraktsedlar och hande
t!
rsNyt
Brode
Mien det vas alttsa tiden feire
Red

