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ÖM:s tankar
Bröder!

Vad händer?

Vi har nu en månad framför oss med
flera stora händelser. Brr från loge 91
Stångebro i Linköping skall visa oss
hur en gradgivning kan ha sett ut för
över 200 år sedan inom en gren av Odd
Fellow-orden. Det kommer många gästande brr från Norrköping, Finspång,
Linköping, Söderköping och Valdemarsvik. Vi får också besök ända från
Gävle genom br Bengt Liljestrand. Jag
hoppas att även tillströmningen av våra
egna brr blir stor. Samma kväll skall vi
ballotera nya brr. Glädjande nog har vi
fått fem ansökningar. Med värme i mitt
hjärta konstateras att några av ansökningarna är ett direkt resultat av vår
God Vän-afton nu i mars.
Vi firar också i april Ordens Högtidsdag
i egenskap av värdloge. Jag vet att det
kommer att bli en minnesvärd afton.
Inbjudan har nu gått ut till de övriga
fem logerna i Norrköping.
Då vi under den kommande månaden
har två mycket speciella arrangemang i
vår loge så vill jag ta tillfället i akt att
uppmana Er brr – framför allt de av Er
som är faddrar – att kontakta de brr
som inte besöker logen så ofta och försöker få dem att komma.
Valutskottet har nu avslutat sitt arbete,
vilket innebär att alla ämbeten är tillsatta och utskotten bemannade. Jag vill
därför uppmana Er brr som sitter med i
logens olika utskott och styrelser att
snabbt sätta Er in i Era viktiga uppdrag
så att arbetet kommer igång.
Jag vill slutligen tillönska Er alla brr
och Era familjer en Riktigt Glad Påsk!

Torsdag 8 april kl 18.30 (obs! tiden)

Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Michael Mahrs, Lufttema
och Lennart Segerberg, Segeri.

Ordinarie föredragningslista
Presentation av ritual – England 1797:
Öppningsceremoni och Rec INV enligt
tolkning av Order of Patriotic Odd Fellows!
(Brr från loge 91, Stångebro, Linköping)
I klubben; Brödramåltid
Meny; Deliciös Påskbuffé

Torsdag 15 april kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 16 april kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec GRG, Lägrets Årsdag

Onsdag 21 april kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 22 april kl 19.00
ORDENS ÅRSDAG
Ordinarie föredragningslista
Gemensamt firande, som anordnas av
vår loge 117 Gustaf V
I klubben: Brödramåltid
Meny; Halländsk Sjömansbiff
Vid kaffet: ”Over The Rainbow”
- vackra toner i alla färger

VI HYLLAR
20/4
br Krister Andersson
60 år
22/4
br Bo Nygren
60 år
29/4
br Ahti Hietala
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

Vad hände?
Torsdagen 11 mars
Denna första klubbafton i mars var 53 brr närvarande. Val till Drätselnämnd och Revisionsutskott förrättades. 9 brr balloterades till Rec II. En tidigare förfrågan från GEU om en ny
ljudanläggning till logesalen behandlades. Logen var positiv till detta förslag. Vi fick rapporter om hälsoläget för våra brr Martin Hornmark, Gösta Högerberg och Erik Jakobsson. Våra
tankar går till Er och till alla andra brr, som av olika orsaker har svårt att delta i brödrasammankomsterna. Br Kalle Ljunge hade en hälsning från br Olav Remmer, loge 13 Åland.
Br O avslutade, som en hyllning till bortgångne Olle Adolphson, finstämt med hans ”Grön
kväll i Margretelund”.
Denna kväll var GodVän-afton och fem presumtiva Gustaf V-brr gästade oss. De blev väl
mottagna av br KM och br Tage Östlund, som nog smörat dom lite – dom verkade förväntansfulla – kanske blir de Odd Fellow-brr snart… En god fiskrätt serverades, vin och snaps
förekom och kvällen blev trivsam med många roliga och s.k. skabrösa historier. Den här
kvällen var det ovanligt många brr från Vikbolandet i stan. Och som om detta inte var nog,
lyckades br Estan Laurent med den osannolika – bedriften? – att på fyra lotter vinna inte
mindre än tre (3!) flaskor vin i följd! Sannolikheten för att detta skall inträffa är 1 på 40.425.
Våren fortsätter, fåglarna kvittrar, dagarna längre, vinterdäcken av – visst är det fint nu.

Torsdagen 25 mars
gästades logen av 58 brr, inkl br Bengt Liljestrand, som numera tillhör loge 108 Gästrikland.
Högtidlig parentation för vår avlidne br Eric Sandberg genomfördes. Från föreningen Bryggan hade inkommit tack för den penninggåva, som logen skänkt. Br Kalle Ljunge informerade om att loge 13 Åland har jubileum. Brr, som är intresserade att följa med och uppvakta,
kan kontakta br Kalle. Till valutskott valdes brr Claes Anell (ordf), Gunnar Blomstrand,
Anders Jacobson, Nils Johansson och Hans Wärn. Följande brr erhöll Kärlekens grad; Willy
Dahlén, Michael Malmborg, Benny Nilsson, Jan Noréus, Eero Pusa och Bengt Röken. Br O
avslutade stämningsfullt med Art Farmers ”It might as well be spring” ur filmen A Sleeping
Bee!
Br KM hälsade välkommen till festmåltiden och tillsammans med sina duktiga medarbetare
Sivert Karlsson, Jan Ohlsson, Lars Rydberg och Bernt Schneider serverades god mat och
därtill passande drycker och stämningen steg. Till kvällens recipiender talade br UM och br
Jan Noréus besvarade detta och tackade för en fin gradgivning. Detta gjorde också br ÖM,
som med all rätt berömde br CM och hans medhjälpare. Br Bengt Liljestrand berättade att
han saknar vår loge och därför besöker han oss gärna. Br Torsten Loberg hade observerat
en hare utanför sitt hus som betedde sig konstigt – kunde han vara idisslare månne? Br
Bengt Röken kan ju sånt här och han gav en engagerad redogörelse om däggdjurens matsmältningsorgan och inte minst hararnas problem. Hoppas br Torsten förstod – vi andra
gjorde det troligen inte?! En fin och trevlig kväll med härlig brödragemenskap.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
VI TACKAR
i efterskott våra brr Jan Ericsson och Curt Sundgren, Ringstad Bygghandel och Per-Otto Kyndel,
Westréns Glas, som finansierade distributionen av mars-numret av BrodersNytt.
KOM IHÅG!
Sammanträdet 8 april; klädsel – mörk kostym. Måltidsanmälan senast måndag 5 april! Läs gärna
nedanstående ÖM-brev.

Vattengränden 9
602 22 Norrköping
ÖM Per Johansson
Tel. 011-147303
e-mail: p-m.johansson@swipnet.se

Odd Fellow Bröder!
Torsdagen (skärtorsdag) den 8 april Kl. 18.30 erbjuder vår klubbmästare en deliciös
påskbuffé.
Efter ordinarie sammanträde i logesalen kommer bröderna från Logen nr 91,
Stångebro i Linköping att uppföra uppvisning av Öppningsceremoni och därefter
en Gradgivning i invigningsgraden, enligt tolkning av “Order of Patriotic Odd
Fellows” ritual från England och daterad 1797.
Denna tidiga Odd Fellow -gren kan vara en av föregångarna till vårt logearbete innan
broder Thomas Wildeys emigration till Amerika.
Detta är en premiäruppvisning för Norrköping och vi kommer att bjuda in intresserade
bröder från närliggande loger i mån av plats. Vore trevligt om bröder från Er loge
kunde gästa oss vi detta unika tillfälle.
Måltidsanmälan senast måndag 5 april till 011-199535 (telefonsvarare) meddela
även till vem vi kan ringa åter om det blir platsbrist.
Klädsel mörk kostym.

Välkomna!
Hälsningar i Vänskap Kärlek Sanning

Per Johansson
ÖM Logen nr 117 Gustaf V

