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Kallelse

Brbder!
Antligen en sommar som var precis som
de jag minus fran min barndomstid.
Sofen som lyste fr~n en kiarbta himmel,
varmt i luften och badtemperaturer som
inbji~d till behaglig svalka vid behov. For
oss som har fbrmanen att fa vara friska
och kunnat njuta av en riktig svensk
sommar kfinns ~terg~ngen till arbetslivet betydligt mer motverad ~n ftir ett
~r sedan. Och sj~ilvktart fir motivationen
lika htig nor det gfilter Odd Fellowarbetet.
Ambetsmfinnens sista arbetsterm~n har
startat Bch dfirmed slutspurten for oss
vad gaNer att hoja medlemsantalet och
n~rva~rostatistiken. lnfior receptionen i
Invignhgsgraden btir det vara atlas var
ambition att firma n~gon som kan bl en
god Odd Fellow. Aven om Du sj~ily inte
~r behorig att sta som fadder,(inns det
sfikert n~gon broder som formelit kan to
p~ sig rollen som Din ersfittare vid gradgivningen, kontakta i sa fall OM. Utover
receptioner och jubel/veteranteckenutdelning skall vi uppvakta var damklubb p~ 50•~rsdagen och loge nr 19
Louis de Geer pa 100-arsdagen,sa det
kommer att bli en host med manga
hiijdpunkter.
Jag h~lsar Er alla broder varmt valkomna till en ny arbetstermin. Speciellt riktar
jag en hfilsning till Dig broder,som lute
varit i logen pa I~inge och d~rftir nu gor
stag i sak~n och best~immer Dig for att
ateruppta besiiken och delta i v~r gemenskap. Jag tors lova att Du lute kommer att bli besviken! Kontakta Din egen
fadder eller Z'~M om Du har nagra fragor
om t.ex. rutiner, koder och losen!
Broderligen i V K & S
Hans-Loran Sawar

Torsdag 9 seutember kl 19.00
Parentation
Ordinarie fdredragningslista
Brodramaltid
I klubben: Pratkvtill
Kladsel: vardad (kavaj, slips}

4nsda~ 15 September k119.00(obs dagl)
LAGRET NR 15 STEGEBORG
PG
Besok hos loge nr 144 Aurora
KIadsel: mork kostym,vit skjorta, gra slips

Torsda~ 16 September
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson(011-33 53 66)
eller dike Wennerblad (011-635 12)

Torsda~ 23 sentember kl 19.00
Ordinarie fdredragningslista
Ball III
Veteranteckenutdelning
I bankeftsalent Veteranernas Afton
Kladsel: mork kostym, vit skjorta, gra slips

VI HYLLAR
50 ar
Hans Nilsson
3/14
(Uppvaktning — kontakta ~11~

VI TACKAR
brr.Soren Anderson,Norrkopin~s Stenindustri och Jor~en Andersson, Golvmaterial,
som tiltsammans finansierar distributionen av
detta nummer av BrodersNytt.
Inforrnationsutskottet

Toad hande~
Onsdagen 10 iuni
Varterminen ayslutades med ezp.sammantrade ute pa br Kalle Ljunges land. Efter ett kort
uppehall i- Gusum for att hamta upp fler brr och var vagvisare Elswig kunde 34 brr banks
sig tilt valkomstdrinken i ett fagert landskap. Br UM p.t Berndt Carlsson klarade snabbt av
den fdrkortade ritualen och sedan kunde vi bege oss ut i naturen pa en spannande tipspromenad. De brr,som bade last senaste numret av Odd Fellow-tidningen hade god hjalp. Br
Bengt-Ove Jonsson visade sig ha last pa bast och gick segrande ur tavlingen.
Darefter hade brr fran Valdemarsviks-logen vanligen dukat upp till stor fest pa logen. Vi alla
at och Brack och hade Bet sa Bar 117-mysigt som bars vi kan ha! Stort tack fran oss alla titl
br Kalle och hans eminenta medhjalpare.
Claes Anell
UMp.~

Torsda~en 26 augusti
startade hostens logearbete med expeditionsammantrade. Br OM Hans-Loran Sawar inledde
med aft balsa 2Q brr valkomna saint meddelade att br Gote Olander avlidit den.6 augusti och
att begravningen agt rum. Br Gotes minne hyllades med en stands tystnad. Meddelades att
br Bo Sorlin, Skanor, bordig fran Norrkoping, representerade var loge vid begravningen.
Rapporterades fran GEUs'mote;"att Mats och Fredrik,TKCatering; ar vara nya kockar i
koket, att Rengorarna star for stadningen av vara lokaler, att Tvattman ansvarar for
mattrengoring och att f d. vaktmastar-bostaden ar ledig att hyra,-heist av nagon som ar
mecl~em i add ~eiiow.
Efter sammantradet lyssnade broderna till kassett-bandet fran 'Storlogen - Vision 2Q04. En
kort diskussion foljde finnan Bet var Bags for en enkel maltid, Bar minsann br Mikael
Hagdahl bjod pa egenhandigt bakad rulltarta till kaffet.
Berndt Carlsson
UM

Spesker"s Corner
LORDAG 11 DECEMBER
firar vi AdventshtSgtid med vara dames, anhoriga och gods vanner i Ostra Stenby pa Vikbolandet.
Notera fbr s~kerfiets skull` Betts i Din aimanacka sedan nu,och informers dem,som Du viii inbjuda.
Detaljerat program kommer senare i BrodersNytt.
bM
„N~4 SAKER
att sikta mot i livet: forst att skaffa Bet man viii ha; och sedan njuta av Bet. Bars den kloka delen av
m~nskiigheten fdrm~tr Bet senaret"
Sagt av-mr Logan Pearsall Smith •vein ban nu vas?
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