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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!
Nyss var det ÄI och nu har det snart gått ett
halvår. Jag tycker det känns som igår när jag
med stor ödmjukhet intog ÖM-stolen för första
gången. Hur har den här första halva terminen
varit? Ja, jag tycker att det har varit otroligt roligt och jag har försökt att ägna mig åt det som
jag lovade i mitt introduktionstal d v s hänge mig
åt Ordens övergripande mål. När man är operativt engagerad är det lätt att hamna i detalj–
och ”cykelställsfrågor", varmed menas att tämligen oviktiga frågor som i tid och rum kan engagera organisationens människor intill det absurda, allt medan de viktigare frågorna, beroende
på sin komplexitet, ofta lämnades därhän och
beslutas på löjligt lösa boliner.

Torsdag den 12 juni kl 18.30

Men med de duktiga ämbetsmän och utskottsmedlemmar jag har försetts med har jag sluppit
att ägna mig så mycket åt detaljfrågor utan som
sagt kunnat fundera, och också försökt komma
närmare de övergripande mål Odd-Fellow Orden har. Hur har jag lyckas med det? Ja, det är
bara ni bröder som kan bedöma det. Ett mått
kan väl ändå vara att jag har inte hört talas om
att några bröder hamnat i konflikt med varandra
eller några andra företeelser som inte hör hemma inom Odd Fellow. Kanske är det som just är
vår berömda Gustaf V-anda. Att vi försöker lösa
de olika utmaningar som vi ställs inför och på ett
vänligt sätt tillrättavisar en broder om någon gör
något fel. Vad vet jag? Bra känns det i alla fall.
Nu har vi firat vårt 60-årsjubileum och vi går in i
en sommarperiod, där vi förhoppningsvis får tillfälle att hämta krafter och umgås med våra nära
och kära.
Glad sommar och vi ses ( givetvis på sommarsammanträdet)
och därefter igen i höst
Broderligen
I Vänskap Kärlek Sanning

Sommarsammanträde. Observera! Obligatorisk
måltidsanmälan. Se notis på sidan 3
Meny: Sillbord

Torsdag den 28 augusti kl 18.30
Sommarsammanträde. Observera! Obligatorisk
måltidsanmälan.
Meny: kräft– och räkaftafton

Vi hyllar
10/7: br Jan Ericsson, 60 år
10/7: br Guy Viklund, 60 år
21/8: br Hans Persson, 80 år
2/9: br Conny Thörn, 60 år
För deltagande i uppvaktning: kontakta ÖM.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Agne Söderberg, Söderbergs
Bygg AB och Leif Tollin, för sponsring av månadens distribution av BrodersNytt
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Vad hände?
UM:s noteringar

Lördag den 17 maj
Det är verkligen inte ofta som vi har ett logemöte på en lördag, men då man ska fira att man fyller sextio år,
är det verkligen på sin plats. Den här lite kyliga vårdagen samlades 47 bröder för, att tillsammans med 13
gästande bröder och åtta rebeckasystrar, känna lite av historiens vingslag. Efter att logearbetet avslutats vidtog jubileumsprogrammet, varvid representanter för rebeckalogerna tågade in i logesalen ackompanjerade
av br Olle Linderhjelm. Br ÖM höll sedan jubileumstal och Br StRepr Hans-Göran Säwar gav oss historien om logens tillkomst. Efter sedvanlig uppvaktning från de närvarande gästande bröderna och systrarna
gick vi ner till bankettsalen och anslöt oss till våra väntande respektive, för att fortsatt firande. I bankettsalen
hade klass 1 C från Musikgymnasiet underhållit de väntande damerna med musik och sång på ett förträffligt sätt.
Som om allt det här inte var nog så fortsatte sedan
festen på Stadshuset. Där samlades hela 107 gäster till
middag. Där serverades en superb måltid, varvad med
sång, framförd av den uppskattade gruppen ”Mixt
Up”. Br Storkaplan Olav Remmer höll under middagen ett kåserande tal där han bl a påtalade sin förkärlek för fester.
I anslutning till festligheterna i Stadshuset överlämnade också vår damklubb en fin gåva till logen i form av
ett träd som ska ingå i en allé på Motala ströms norrsida (från Drottninggatan och österut). Trädet ska planteras våren 2009 under överinseende av br ÖM. Br
DSS Thomas Carlinger avslutade middagen med att
tacka för maten samt för en högtidlig och trevlig kväll.
Efter middagen gavs tillfälle till förfriskningar och mingel. När middagen dukats av bjöds det upp till dans
till vårt ”husband, Jan-Erik Johanssons duo ända fram till midnatt då det var dags att gå hem.

Torsdag den 29 maj
Den här sköna försommarkvällen samlades 41 brr för det sista ordinarie logemötet för den här säsongen. I
logen hedrades br Göran Henriksson med exregalie, efter att han på ett förtjänstfullt sätt skött rollen som
skattmästare i fyra år. Bröderna Jan Noréus, Jan Olsson och Sivert Karlsson gratulerades med anledning av
att de uppnått den gyllene graden (GRG) i lägret nr 15 Stegeborg. Med anledning av att representanter för
logerna och damklubbarna i Odd Fellow – huset ska träffa ”Charlies” för sedvanligt samrådsmöte på måndag den 2 juni, uppmanades de som har synpunkter att höra av sig till br KM. Vi informerades om att br
Bengt Liljestrand, som under några år varit medlem i loge nr 108 Gästrikland i Gävle, kommer att flytta
tillbaka till Norrköping till sommaren. Br Bengt kommer då att återigen bli medlem i vår loge. Vi informerades också om att årets sommarsammanträde den12 juni startar hos br Per – Otto Kyndel och slutar med
gemytlig samvaro i Knäppingsborg och i Kriminalvårdens källarvalv på Gamla Torget.
I klubben försåg br Guy Viklund oss med texter till snapsvisor, så att vi med vår skönsång kunde blanda oss med studenternas glädjesånger, som hördes från gatan genom
de öppna fönstren. En broder som såg särskilt lycklig ut när han gick hem var Tage
Östlund. Kunde det möjligen bero på att han vunnit den fina mat- och fruktkorgen
som br KM lottade ut?
Bo Nygren
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I juninumret 1998 kunde man bl.a. läsa:
- att logen firade sitt 1 000:e sammanträde med nykomponerade limmerickar och rikligt med
vin, som br Gösta Hökerberg bjöd bröderna på
- att Jubileumskommittén hade haft 20 sammanträden sedan mars 1996
- att 50-årsjubiléet firades på pingstaftonen – en försommardag med strålande solsken
i Hedvigs kyrka och Stadshuset
- att jubelveterantecken då utdelades för första gången i logens historia – till bröderna
Gösta Hökerberg och Erik Lönnqvist
- att br Thorsten Grafford då skänkte en kungakanna i gammalt silver med kung Gustaf V:s
sigill ingraverat
- att br UM då kände vemod vid promenaden hemåt – ”Vår stora dag var ju redan över!”
ExRed

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vårt läger BL 15 Stegeborg hade sin senaste sammankomst fredagen den 16 maj då tre av våra logebröder,
patriarkerna Sivert Karlsson, Jan Noréus och Jan Ohlsson, recipierade i lägrets andra grad – Hoppets grad
också kallad Den Gyllene Regelns grad.
Utöver recipienderna deltog sju patriarker från vår loge, inalles var vi alltså tio patriarker från vår loge av
det totala antalet av trettionio närvarande. Mycket glädjande för lägervärdarna. Dessutom deltog även
vår ofta och gärna sedde vän Storkaplanen Olav Remmer från lägret Kastelholm Åland. Broder Olav ju
nästan ”vår logebroder ”, så då var vi elva !!
Nu tar lägret sommaruppehåll. Nästa lägersammankomst blir fredag 19 september som vandringsläger i
Söderköping. Närmare information kommer via mail och vid logesammankomster.
Lägervärdarna önskar alla logens patriarker en GLAD och TRIVSAM SOMMAR
Lennart Exius och Nils Gunnar Nilsson

Logens sommarsammanträde den 12 juni
Vi börjar kvällen med att träffas på gården till Westréns Glasmästeri vid Skvallertorget mellan klockan
18.00-18.30. Där bjuder br P-O Kyndel på något drickbart. När bröderna är samlade vidtar en guidad tur
genom det gamla industrilandskapet. Framme i Knäppingsborg får vi veta mer om Knäppingsborg igår,
idag och imorgon. Vi samlas sedan i Kriminalvårdens utbildningslokaler där vi har logesammanträde och
avslutar med en god måltid tillsammans. Andra överraskningar till brödernas förströelse kan tillkomma under kvällen. Parkeringsmöjligheter finns på gården hos br P-O alternativt på Kriminalvårdens gård (med
inkörning från Skolgatan). För parkering på Kriminalvårdens gård gäller att bilarna ska vara borta senast
kl. 07.30 dagen därpå. Vi ser fram mot en fin avslutning inför sommaruppehållet i sann Gustaf V-anda.
Klubbstyrelsen

Rättelse av telefonnummer
Tyvärr var tryckfelsnisse framme och gav br Hans-Göran Säwar fel telefonnummer i föregående nummer
av BN. Rätt nummer är 0730-69 26 16.
Red

