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ÖM:s tankar
Bröder!
I vår loge har vi framför oss saker och
ting, som det finns anledning att känna
förväntan inför. Vi kommer i april att
dels få ta del av hur en gradgivning
kunde ta sig ut i slutet av 1700-talet och
dels i egenskap av värdloge svara för
firandet av Ordens Årsdag. Många brr
är engagerade i arbetet kring dessa
begivenheter och lägger ned tid och
stor möda för att detta skall bli till minnesvärda stunder för oss alla. Vi har
också en invigning i maj och där jag
hoppas att vi får smida in nya länkar i
vår brödrakedja. Till detta kommer de
vanliga men ack så kära och gemytliga
klubbaftnarna.
Det finns ytterligare anledningar att ha
förväntan och känna förhoppningar inför 2004. Logens ekonomiska ställning
är god, vilket känns betryggande. Och
så var besökfrekvensen bra under förra
året. I genomsnitt 46 brr per logesammanträde. Ambitionen är naturligtvis att
detta tal skall bli högre inte minst för att
få fler att få del av vår Ordens läror och
bli delaktiga i brödrakretsens gemenskap.
Jag vill också uppmana alla att bidra
med nya inträdessökanden. Ett gyllene
tillfälle kommer i mars då vi har en ny
”God Vän-afton”, som jag hoppas kommer att bli välbesökt. Inte bara av Er brr
utan också av presumtiva brr.
Vi har också fått inbjudan till loge 13
Åland och deras 40-årsjubileum i mitten
av april. Jag har program och alla
övriga detaljer.
Det finns mycket som engagerar oss
alla och logen i vår. Välkomna!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 11 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball II, nom II o val DN, nom o val Rev.utskott
I klubben; ”En God Vän”
Meny; Smörstekt flundrafilé med citronsmör
Vid kaffet; Pratkväll, vinlotteri

Onsdag 17 mars kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 18 mars kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 19 mars kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec GRG

Torsdag 25 mars kl 18.30
Rec II
Ordinarie föredragningslista
Nom o val Valutskott
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Pepparrotstoast med källarrökt ytterlår
samt pocherad fiskfilé med pernodsås
PÅMINNELSE
Repetition rec II – måndag 22 mars kl 19
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI HYLLAR
3/4
br Hans Cademan
80 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

”VI TACKAR”
Uppgift om de brr som finansierar distributionen av detta nr av BrodersNytt ej inkommet
från Informationsutskottet
Red
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Vad hände?
Torsdagen 12 februari
47 förväntansfulla brr mötte upp till logens första februarisammanträde och ingen lär
ha gått besviken därifrån eftersom kvällen fortlöpte i god Gustaf V-anda med många
glada skratt och tillrop. I logesalen redogjorde DNs ordf. br Jan Lundström för logens
ekonomiska ställning och 2003 var ur ekonomisk synvinkel ett mycket bra år. Br Jan
berömde logens ÄM och övriga brr, som varit inblandade i ekonomiska spörsmål, för
deras sätt att hantera våra knappa resurser. Om inget oförutsett inträffar under året så
kommer vi kunna bibehålla medlemsavgiftens storlek även under 2005, förutspådde br
Jan. Till allas glädje kunde vi återse vår saknade organist br Olle Linderhjelm och lätt
rörd tackade br Olle alla brr för alla besök, telefonkontakter, e-post mm som han mottagit under sin tillfriskningsperiod. Br Olle kunde också vittna om att ett av våra fyra
budord ”Att besöka de sjuka” verkligen betyder något och kanske är den bästa medicin
man kan erhålla. Som signifikativt postludium bjöd han på Morris Alberts finstämda
”Feelings”.
I klubben hade br KM Leif Pettersson bjudit upp med baconsmaksatt köttbullepanna.
Br Jan Lundström höll sin årliga genomgång av nya skatteregler och bl.a. påminde han
om att vi måste hålla ordentlig reda på vår ”K10:a”. Enligt den mycket uppskattade
traditionen försåg br Jan de brr som så önskade med något drickbart under
genomgången. Jag ber härmed att få framföra mitt och alla bröders varma tack till br
Jan.
Bengt-Ove Jonsson
UM p.t.

Torsdagen 26 februari
Denna årets första gradgivningskväll var det 51 brr närvarande. Revisionsutskottets
ordförande br Owe Karlström presenterade utskottets berättelse ang. logens och brödragåvans resultat och skötsel. Logen godkände och gav full ansvarsfrihet till Valämbetsmännen, Drätselnämnden och Brödragåvan för 2003. Första nominering till Drätselnämnden föredrogs. Br Anders Jacobson rapporterade att GEU arbetar med att ta fram
ett nytt högtalarsystem för Logesalen. Br Lennart Persson om att lägret nr 15 Stegeborg
har sammanträde den 19 mars. Denna kväll är ingen gradgivning varför alla brr patriarker är välkomna. Br ÖM Per Johansson hälsade brr Gunnar Blomstrand och Lars
Rydberg välkomna som nyinvigda patriarker i lägret. Kvällens rec. i Vänskapens grad
genomfördes på ett utmärkt sätt av br CM Mikael Hagdahl och hans medhjälpare brr
Hans Wärn, Anders Österlund, Ahti Hietala och Ulf Eriksson, fint beledsagade av br O
Olle Linderhjelm vid orgeln. Följande brr fick 1:a graden; Sture Fängström, Carl-Ivan
Ivarsson, Roland Johansson, Clas Pettersson, Leif Tollin och Guy Viklund. Br Olle avslutade stämningsfullt med Herman Hupfelds sköna ”As time goes by”.

……….
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Vad hände mera torsdagen den 26 februari - i bankettsalen?
Jo, i bankettsalen var det framdukat till festmåltid. Br KM Leif Pettersson hälsade de
nya 1:a grads-bröderna och alla andra brr välkomna. Sedvanliga hyllningar och skålar
utbringades. Br UM Harry Andersson talade till recipienderna (nej, han talade inte till,
han presenterade en mycket engagerad berättelse om Ordens ursprung – helt utan manus!
Strålande, br Harry!! reds anm). Och br Roland Johansson framförde deras tack. Det
blev självfallet en kort….. ”Lobergare” av br Torsten, en historia om nunnor av br Olle
och sedan kom br Bo Nygren i berättartagen med flera smått skabrösa historier. Hade
han inte behövt rusa till Linghem-tåget, hade det säkert blivit fler, bra br Bosse! En fin
kväll i sann Odd Fellow-anda. Nu blickar vi framåt. Mot Vasaloppet – och Våren!?!
Harry Andersson
UM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speaker´s Corner
EXKLUSIVT FÖRHANDSTIPS!!
Efter ordinarie sammanträde (skär)torsdagen den 8 april kl 18.30 (obs! tiden) kommer brr från
loge 91, Stångebro, Linköping att i vår logesal presentera en ritual från England, daterad 1797,
som innehåller

Öppningsceremoni
och därefter

Gradgivning i Invigningsgraden
enligt tolkning av

”Order of Patriotic Odd Fellows”.
Denna tidiga ritual kan vara en av föregångarna till vårt logearbete innan br Thomas Wildeys
emigration till Amerika.
Detta, brr, är en mycket exklusiv premiäruppvisning för Norrköping. Och vi kommer att i mån
av plats inbjuda intresserade brr från närliggande loger. Så boka Din måltid tidigt. Stående anmälan gäller. Glöm ej att avanmäla om Du har förhinder. Välkomna!
Nils-Gunnar Nilsson / Kalle Ljunge

