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ÖM:s tankar
Bröder!
Maj månad har för de flesta av oss en
positiv klang. Det är den tid på året då
våren går över i sommar med den första späda grönskan. Framför oss ligger
flera helger med möjlighet till samvaro
med familj och vänner. I vår loge har vi
också tillfällen, som erbjuder samvaro
och umgänge med brödrakretsen. Vi
har två sammanträden framför oss,
som vart och ett är speciellt och högtidligt.
Vi har rec INV. Det är en stor högtid. Vi
skall då ta upp nya brr i vår krets och
därmed smida in nya länkar i brödrakedjan. Samma kväll kan vi också
glädja oss åt besök från vår dotterloge
139 Ramunderhäll. I slutet av maj är det
återigen högtid i logen. Vi firar då vår
årsdag tillsammans med våra damer.
Jag vill uppmana Er brr som är faddrar
till våra nya brr att se till att de nyinvigda med damer kommer till vårt ”födelsedagskalas” dvs vår årsdag.
Maj är också framåtblickandets månad.
Jag tänker inte bara på den stundande
sommaren. Det är också dags att börja
detaljplanera höstens logeaktiviteter.
Och att börja arbeta med logens program för nästa år.
Men vi får inte glömma bort att under
de ljuva men ack så korta försommarveckorna leva i nuet. ”Ta en dag och ett
ögonblick i sänder”, för att travestera
den vackra psalmen. Snarare än vi riktigt anar, sitter vi där igen i höstrusket
med mörkret, som kryper inpå oss. Brr,
passa på och njut! Ett utmärkt sätt för
detta är att besöka vår loge.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Onsdag 12 maj kl 08.30 (obs! tiden)
DAMKLUBBEN

Torsdag 13 maj kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rec INV
Besök av loge 139 Ramunderhäll
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Ädelostpaj samt porterstek

Fredag 14 maj kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG, vandringsläger, Nyköping

Tisdagen 25 maj kl 12.00 (obs! dag/tid)
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 27 maj kl 18.30 (obs tiden)
LOGENS ÅRSDAG
Ordinarie föredragningslista
Kl 19.15: Klubbafton med Damklubben
Meny; Fiskgratäng med dill och citron
Vid kaffet; Underhållande underhållning!
OBS! Kom ihåg att anmäla ”Ditt Hjärtas Dam”
– även om Du har stående anmälan!
PÅMINNELSE
Repetition rec INV – måndag 10 maj kl 19
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI HYLLAR
7/5
br Håkan Andersson
50 år
11/5
br Per-Otto Kyndel
60 år
12/5
br Kent Hansson
50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Jan Lundström, Lindebergs
Aukt. Revisorer och Tonny Nilsson, Arken
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Vad hände?
Torsdagen 8 april
Denna skärtorsdagskväll samlades åttio (80!) brr, varav trettiofyra (34!) gästande brr
från åtta (8!) olika loger. Br HP Göran Lindqvist från Lägret nr 5 Österled tackade för
inbjudan och för vårt initiativ till denna historiska Odd Fellow-kväll. Br ÖM genomförde en föredömligt kort föredragningslista ur vilken följande kan noteras; fyra nya
ansökningar om inträde i logen balloterades. Rec INV sker vid första maj-sammanträdet. Logen beslutade skänka en summa motsvarande 100 euro till loge 13 Åland med anledning av deras 40-årsjubileum. Br Bengt Carlsson informerade om Brödragåvan och
vädjade om snabb inbetalning. Br O avslutade med Jerome Kerns ”The way you look
tonight”.
Sedan följde en annorlunda och mycket spännande upplevelse. Brr från loge 91 Stångebro uppförde Öppningsceremoni och rec INV enligt tolkning av ”Order of Patriotic Odd
Fellows” ritual från England, daterad 13 mars 1797 i översättning av deras br och tillika
ExDSS Gunde Schullström. Det var ett märkligt skådespel vi fick bevittna och ganska
fantastiskt att se denna 1700-tals ritual uppföras, så avlägset i tid men ändå så nära i
handling. Vår br O medverkade i avslutningen av denna ritual, vilket ytterligare förgyllde föreställningen. Nog kände vi historiens vingslag och i fantasin var det lätt att
vara delaktig med brr från längesedan.
I klubben hade br KM dukat fram en osannolikt deliciös påskbuffé. Våra gäster fick
sitta med en br från vår loge på var sin sida och förbrödringen denna kväll blev därför
stor och stämningen mycket trevlig. Utmärkt. Tack br Leif! (red instämmer). Br Torsten
Loberg fick tala i fem minuter - om han ville (och det är klart han ville!). Och vad bra
det blir när han berättar. Br DSS Kjell Sjöström tackade för den fantastiska föreställningen, berömde gästande brr från loge 91 Stångebro för det fina skådespeleriet och
framförde allas vår uppskattning. Efter en mycket minnesvärd afton tog vi avsked och
önskade varandra en god och glad Påsk.

Torsdagen 22 april
firades Ordens Årsdag med vår loge som värdloge. Alla Norrköpingsloger var representerade. Totalt 87 brr och systrar var närvarande. Logesammanträdet genomförde br
ÖM på föredömligt kort tid. Han gratulerade brr Ulf Eriksson och Bernt Schneider till
andra lägergraden. Br ÖM Henry Höög, loge 138 Norrköpingshus, tackade på samtligas
vägnar för inbjudan till kvällen. Br Tage Östlund berättade om en resa, som 21 logebrr
med respektive hade gjort till Skagen i Danmark den 16-18 april. Br Rolf Sundström
och hustru Elsy planerade, arrangerade och genomförde denna färd på ett utomordentligt proffsigt sätt. Br Tage betonade hur viktigt det är med kringaktiviteter för sammanhållningen i vår loge.
När sammanträdet var avslutat ledsagade br CM med medhjälpare Rebecka-systrarna
in i logesalen och därefter följde ordensfirandet enligt ritual. Som sångsolist medverk-ade Lisa Tilling. Hennes underbara röst gav en mäktig resonans i logesalen.

…..
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Vad hände mer - torsdagen 22 april?
Jo, br KM hade dukat till fest, sittningen var perfekt med fin blandning av systrar och
bröder. Alla var vi hungriga, vi väntade och väntade och väntade … Maten var försenad. Det var ett elfel i köket! Br KM kallade då på br Torsten Loberg, som kom till
undsättning. Han framförde monologen ”Att täta en båt” av Hasse Z på sitt bejublade
sätt. Väntan var över och vi fick vår supé. Vi skålade, vi trivdes och vi fick höra ett
mycket intressant föredrag av br Kalle Ljunge. Han berättade om Odd Fellow i historisk tid, med många märkliga inslag och annorlunda ritualer. Han gav också glimtar från
egna upplevelser och vittnade om hur stor glädje man kan ha inom Odd Fellow. Tack
för Ditt inlägg br Kalle – Du är en fin förebild för många av oss.
Lisa Tilling och br Olle Linderhjelm, elegant a la Rönnerdal, bjöd på en mycket trevlig
underhållning med många fina sånger av bl.a. Göran Fristorp, Evert Taube, Olle Adolphson, Robban Broberg, Povel Ramel och Hasse/Tage. Br Olle framförde en härligt
svängig Errol Garner-version av ”On the sunny side of the street”. Avslutningen med
Lisas tolkning av ”All of me”, inspirerad av den lika fantastiska Ella Fitzgerald, var
också mycket njutbar. Lisa ledde alla fem borden i en mäktig 4-stämmig allsång. Vi fick
beröm av Lisa. Det lät bra, sa Lisa. Större Odd Fellow-kör har sällan skådats och avlyssnats. I varje fall inte i Norrköping!
”Årets höjdpunkt, en fin och värdig högtid och trevlig gemenskap.” Så sammanfattade i
sitt tacktal ÖM Ellinor Östlund, loge 7 Maria, firandet av Ordens Årsdag.
Harry Andersson
UM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speaker´s Corner
MYCKET PRISVÄRT!
Jag har för omgående leverans Odd Fellow-signerade slipsar, som matchar Din mörka kostym
a´ 200:- . Och nålar a´ 30:- . Oerhört förmånliga priser. Prutat och klart!
Per-Otto Kyndel
BRÖDRAGÅVAN
Br Bengt Carlsson meddelade: ”Redaktör´n plus femtiofyra ytterligare loge-brr är icke gottstående.” Gör som jag; betala in 30:- på pg 171899-8. Är Du osäker? Kontakta br Bengt.
Red
ODD FELLOWS KÖRSTÄMMA 2004 – I NORRKÖPING
Ett femtontal Odd Fellow-körer med systrar och bröder från Kristianstad i söder till Umeå i
norr, tillsammans ca 200 sångare inklusive vår egen Norrköpings-kör, inbjuder till konsert i
Hedvigs kyrka lördag den 22 maj kl 18.00. Biljettpris 100:-. Biljetter säljs bl.a. av vår br Hans
Wärn. Jag hoppas att många 117-brr med sin närvaro kommer att hedra detta attraktiva arrangemang.
Per Johansson
ÖM

