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P.t. ÖM:s tankar
Bröder!
Br ÖM, som är på semester tillsammans
med sin familj någonstans i Turkiet, har
gett mig uppdraget att skriva denna
spalt.
Odd Fellows idé är att verka i Vänskap,
Kärlek och Sanning och tillsammans
med likasinnade brr försöka leva efter
dessa ideal. Själva orden i budskapet är
oerhört starka och det kan kännas svårt
att uppnå dessa mål. Jag tror att det är i
det vardagliga livet och i de nära kontakterna med varandra, som vi sätts på
prov. Kan vi leva efter våra ideal? Kan
vi känna glädje över någon annans
framgång? Kan vi undvika den själviska
egoismen? Jag tror att vi kan det!
I vår loge finns en gammal och broderlig samhörighet, som byggts upp under
många år. Brr, varav många lämnat oss,
har satt sin prägel och skapat den
stämning och atmosfär, som är så påtaglig i vår loge. Vi hade ett fint prov på
detta vid Veteranernas Afton, där äldre
brr tjänstgjorde som ämbetsmän. Trots
att det i vissa fall var över trettio år sedan de var ordinarie på sina platser, genomförde de sina uppdrag på ett suveränt sätt.
Med sådana förebilder är det tryggt för
oss nuvarande ämbetsmän att arbeta
för Ordens och Logens bästa.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 14 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball III
I klubben; Brödramåltid
Meny; En Pajbit samt Viltpytt
Under kvällen: Exklusiv Whisky-provning
med whiskyexperten Douglas Christianson
- sponsrat av br Jan Lundström och
Lindebergs Revisionsbyrå!!

Fredag 15 oktober kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Besök hos BL 5 Österled, Linköping

Onsdag 20 oktober kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 21 oktober kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 28 oktober kl 18.30
Ordinarie föredragningslista, N1 StRepr
Rec III
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; silltallrik samt wienersnitzel med garni

PÅMINNELSE
Repetition rec III – måndag 25 oktober kl 19
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Sören Andersson, Norrköpings Stenindustri och Lars Wibrant, Wibrator
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Vad hände?
Torsdagen 9 september
Vid höstens första riktiga logekväll var 41 brr närvarande. Logen besöktes av br Lennart Exius, loge 91, Stångebro. Han funderar på att övergå till vår loge. Varför fundera,
br Lennart – Du är varmt välkommen. Högtidlig parentation hölls för jubelveteranen br
Gösta Hökerberg. Info.utskottets br Lennart Persson berättade om den nya namnbrickan, som tidigare visats. Priset blir 60 kr och br Lennart hoppas på sponsorbidrag. Br
ExCM Gunnar Blomstrand höll föredrag om Ordens religösa inriktning. Informerades
om att frivillig utrymningsövning genomförs vid sammanträdet den 14 oktober. Br UM,
ordf. i TMU, informerade om en handlingsplan för blivande faddrar och riktade också
en maning till alla brr att tänka på sitt ansvar och sin fadderroll och gärna kontakta
brr, som av olika orsaker sällan besöker logen. Kvällens postludium, Povel Ramels ”Underbart är kort” framfördes stämningsfullt av br O.
Kvällen i klubben blev som alltid mycket trevlig. Br KM hade dukat upp med härligt
god skånsk kalops och många brr lät komplettera med en därtill passande skånsk dryck.
Som vanligt tyckte de flesta att det var fel nummer som drogs i vinlotteriet. Men några
brr var naturligtvis av annan åsikt. Denna kväll, som var God Vän-afton hade bara
lockat en presumtiv br. Kanske budskapet inte gått fram (jodå, red) eller kanske tiden
var fel vald. Brr KM och Tage Östlund gjorde som vanligt ett mycket gott PR-arbete.
Jag tror att vi snart får se en ny br. Kvällen gick i gemytets och det goda samtalets anda
och för många blev det nog en ganska sen hemgång i den ljumma höstnatten.
Harry Andersson
UM

Torsdagen 23 september
En av årets stora logebegivenheter är Veteranernas Afton och i år var det inget undantag. För att ytterligare förgylla stämningen hade man låtit äldre brr besätta ValÄMplatserna. Sålunda agerade br Kalle Ljunge som ÖM, br Torsten Loberg som UM, br
Claes Anell som PS, br Bengt Brobeck som FS, br Per-Olov Carlsson som SkM, br Ulf
Grimelius som CM och br Ove Hagström som TjgExÖM. De gjorde det med sådan
bravur att man har svårt att förstå att det var 25 år sedan de satt på dessa platser. Under sommaren har vi fått en ny DSS, br Thomas Carlinger, loge 144 Aurora och han
hade valt vår loge för att göra sitt första officiella framträdande, vilket vi tyckte var
mycket hedrande.
I bankettsalen hade återigen vår eminente br KM gjort ett storartat arbete och kvällen
till ära hade han sett till att vi fick kvinnlig fägring från Damklubben, som serverade oss
brr. Kvällens huvudpersoner var givetvis de nyblivna veteranerna brr Göran och Ruben
Henriksson, som enligt traditionen bjöd övriga brr på vinet. Br Göran tackade för de 25
åren han varit med och tyckte att det var glädjande att bli så varmt mottagen varje gång
han kommit även om det p.g.a. arbete gått en tid sedan föregående logebesök. Och det
är väl det som är kärnan i vårt broderskap – att glädjas när man kommer och inte förmanas när man inte kommer!
Bengt-Ove Jonson
UM p.t.
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Speaker´s Corner
ADRESSÄNDRINGAR
br Per Stafnäs, Svedjeholmen, Finnkroken, 61593 Valdemarsvik,
br Ove Hagström, Nygatan 55, 60234 Norrköping, tel 011-23 90 15, mobil 0708-23 89 90

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

Höstfest
Loge 117 Gustaf V och Damklubben
inbjuder till festkväll lördagen den 20 november kl 18.00
Vi samlas i Vinterträdgården där det serveras ett glas vin
alt. whisky.
Meny: Skagen Toast
Helstekt Fläskfilé
med kantarellsås och stekt potatis
Lotterier med fina , goda vinster.
Dans, allsång och underhållning:
Sven –Erik Marshs orkester.
Allt detta kostar endast 180:-/pers.
Vi i den gemensamma Festkommittén hälsar Er
mycket varmt välkomna till denna festkväll.
Vi tror på god anslutning, så anmäl Er tidigt till;
br KM tel. 011-199535

