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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!
Snart har åter ett år gått till ända och
det börjar lacka mot jul. Det sistnämnda
förstärks av den något tidiga snön, som
bäddat in landskapet riktigt julkortslikt.
Då jag summerar det gångna årets
logearbete, kan jag konstatera att det i
huvudsak varit ett gott år! Glädjeämnen
har förvisso blandats med bekymmer,
några brödralänkar har brustit i vår
kedja samtidigt som nya smitts till. Vi
skall avsluta vårt uppdrag som värdloge och lämna det vidare till loge 138
Norrköpingshus.
Vi kan också blicka framåt på 2005 med
tillförsikt. Programmet för verksamheten under året är lagt och jag hoppas på
välbesökta logeaftnar och många nya
recipiender till invigningarna. Innan
innevarande år är tillända har vi två
evenemang kvar och båda är något av
höjdpunkter för oss. Vi har vår sedvanliga adventshögtid i Östra Stenby, tätt
följd av jullogen. Båda dessa tillfällen
bildar för många av oss brr porten till
julen. Jag hoppas att många av Er tar
tillfället i akt och kommer till adventshögtiden i Östra Stenby. Det är ett tillfälle, som både rymmer en stunds högtid och en stunds gemytligt samkväm.
Kort sagt ett välkommet avbrott i de begynnande julförberedelserna och en
fyrbåk i mörkret, som omger den sena
hösten och den tidiga vintern. Jag hoppas också att många brr besöker jullogen, som av tradition brukar slå besöksrekord. Avslutningsvis vill jag tillönska Er alla brr och Era familjer en
riktigt God jul!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Söndag 5 december
Kl 13.30
Logesammanträde Boglinatorpet,
Östra Stenby Vikbolandet

Kl 14.00
ADVENTSHÖGTID
med damer, anhöriga och goda vänner
i Östra Stenby kyrka, Vikbolandet.
Därefter ”Kura Skymning”
i Östra Stenby Bygdegård.
Obl. anmälan till br KM senast måndag 29/11.
Se bifogade inbjudan!

Torsdag 9 december kl 18.30
Julhögtid
I klubben; Brödramåltid och julauktion
Meny; Stora julbordet med glögg

Onsdag 15 december kl 19.00
DAMKLUBBEN
Julfest

Fredag 17 december kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG
Julhögtid

VI HYLLAR
30/12
br Bengt-Ove Jonsson 50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Leif Ahlqvist, Elmontören
och Peter Neuman, Synsam Optiker
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Vad hände?
Lördagen 6 november
Vid Alla Helgons Dag var vi värdloge för den traditionella Minneslogen, som Odd
Fellow-institutionerna i Norrköping varje år arrangerar. Denna dag samlas anhöriga till
under året bortgångna systrar och bröder för en gemensam minneshögtid. Br ÖM
hälsade de anhöriga välkomna. Vår loge medverkade på alla ämbetsmannaplatser och
genomförde den högtidliga ritualen på ett fint och värdigt sätt under ledning av br CM.
Br Putte Sköld, loge 139 Ramunderhäll spelade så fint på sin saxofon och reciterade
också Nils Ferlins vackra dikt ”Inte en ens grå liten fågel …”. Tillsammans med br O
blev det en stämningsfull, värdig och musikalisk högtid.
i Bankettsalen avslutades minneslogen med kaffe och tårta i en trevlig och varm gemenskap.

Torsdagen 13 november
var det 52 brr som besökte logen. Ballotering till INV-graden för en ny inträdessökande
gjordes och den utföll gynnsamt. Ballotering för återinträde för en tidigare br genomfördes, också den utföll gynnsamt. Br Jan Lundström gav förutsättningarna för årets
budget. Han berättade att logens ekonomi är stabil och enligt DN:s förslag kommer
medlemsavgiften för 2005 att vara oförändrad. Beslut om nästa års budget föreläggs
logen vid nästa sammanträde. Br StRepr Nils-Gunnar Nilsson meddelade att Logen fått
avslag på en motion till Storlogen ang. avgiftsbefrielse för äldre, sjuka brr som ej kan
besöka Orden. Br Anders Jacobson är kallad att få Lägrets KPG-grad. Nominering 2:
StRepr och Lägervärd, ytterligare nominerad som Lägervärd blev br Hans Cademan.
Många hälsningar från och till brr utväxlades. Hälsoläget är gott. Det blev postludium
denna gång utan br O, som lämnat brödraskaran för besök i soligare nejder. Br Gunnar
Blomstrand skötte förtjänstfullt kvällens musikaliska inslag med hjälp av CD-inspelad
musik.
Levande musik fick vi i stället denna afton i Klubben. Br KM hade med pengar från
”Krukan” engagerat familjen Biegniewski, pappa, mamma och döttrar. Den minsta
flickan, bara 16 månader gammal, men redan full av musik och dans, som hon framförde i full frihet framför pappa Kryspin och 10-åriga Julia. Det var Julia som var
huvudpersonen och hon framförde melodifestivallåtar på ett mycket fint sätt. Hon
imponerade med ett fullödigt violinspel och tillsammans med sin far fick vi höra mycket
fin musik. Pappa Kryspin bjöd på några violinstycken av Henryk Nieminski och Fritz
Kreisler, vilka båda gästade Norrköping 1877 och då medverkade vid konserter på
Arbis. Julia och pappa avslutade med Gärdebylåten och då stampades det friskt och
taktfast på parketten av en nöjd brödraskara. Br Tony Barthling, en av våra nya brr
som pga arbetet inte varit närvarande de senaste logekvällarna, vittnade om hur trivsamt han tycker det är i logen och att han trots kort tid redan känner sig hemmastadd.
Denna kväll, som var så trevlig med god mat, sång och musik och gemytlig samvaro,
saknade ändå någonting ….. ”Lobergaren” …. Br Torsten kom aldrig till skott den här
kvällen. Men håll ut – nästa klubbafton är det nog dags igen. Tack br KM för att Du
bjöd oss en fin musikalisk underhållning från ”Krukan”. Fortsätt att skramla!!!
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Lördagen 20 november
Årets höstfest besöktes av 69 damer och herrar och det blev en mycket lyckad fest. Vi åt
gott, drack gott, sjöng utomordentligt bra och dansade som aldrig förr. Bordsvärdarna
uppträdde proffsigt och behandlade alla gäster på ett fint och trevligt sätt och skapade
en gemytlig stämning vid borden. Damklubben sålde ett eget lotteri med flera värdefulla
vinster, där hela behållningen gick till att finansiera festen. Tack för detta generösa bidrag och tack för att Ni deltog i arrangemanget. Det är lätt och roligt att ordna fester
tillsammans med Er damer. Br Anders Jacobson pekade ”långt finger” åt många. Varför? Jo, han hade kvällen före fått sin Lägerring – KPG – vilket han naturligtvis ville att
alla skulle se. Grattis!
Br KM var lätt stressad men vänlig, full av välvilja och omtanke om att alla skulle ha
det bra. Stort tack för Ditt härliga engagemang. Bordsvärdar var PO Kyndel, Bosse
Nygren, Jan Ohlsson, Kurt Oskarsson, Rolf Sundström, Leif Tollin och Ingemar Thornell, som ovan sagt gjorde ett gott jobb. Sven-Erik Mars svarade ensam med sina olika
musikmaskiner för dansant och trevlig musik. Att så många dansade, så länge och med
sån glädje, visar att han prickat in rätt musik till rätt målgrupp. Kvällen blev sen och på
trötta, lite vingliga ben halkade vi hem denna vackra kalla stjärnklara natt. På morgonda´n hade vi inte en tanke ….!

Torsdagen 27 november
Den här vintriga kvällen var det 37 brr, som besökte logen. Vi hade glädjen att återfå en
tidigare Ordensmedlem, som efter flera års bortovaro nu kommit tillbaka. Vi hälsar Dig
br Claes-Göran Wester varmt välkommen. Vi tackar Dig för att Du valde vår Loge. Till
StRepr valdes br Hans-Göran Säwar och till Lägervärdar brr Lennart Persson och
Hans Cademan. Budget för 2005 godkändes enligt DN:s förslag. Förslag till nya stadgar
för GEU föreligger, beslut fattas vid nästa sammanträde. Br ÖM har underlag för intresserade. Flera hälsningar framfördes och det konstaterades att hälsoläget bland
logens brr verkar vara ganska gott. Br Gunnar Blomstrand svarade för den förinspelade musiken.
Margareta Lange gästade Klubben och berättade om en stipendieresa till Indien. Hon
betonade att den del av landet , som hon besökt, endast var en liten del av detta fantastiska land. Mycket intressant och fängslande berättade Margareta och hon kunde säkert
ha fortsatt länge. Synd att tiden går så fort. Ärtsoppa, varm punsch, pannkakor med
vispgrädde, underhållning och trevlig brödragemenskap – vad kan man mer begära?
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
DAMKLUBBEN
efterlyser fler e-postadresser. Du, som inte har egen adress, hoppas vi kan få använda mannens – om han har någon?!
Red
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Du missar väl inte logens roligaste kväll?

Julhögtiden
Glada bröder, tokiga bud, mycken god mat och
dryck och många skrattsalvor som ljuder över
bankettsalen. Ja julhögtiden, det är en riktig Odd
Fellow-kväll med äkta broderlig samvaro.
För att kvällen ska bli så lyckad som den brukar
vädjar vi till Er bröder att ta med en julgåva till
auktionen. Ni bröder som inte själva kan ta med
något från företaget kanske kan be sin arbetsgivare
eller god vän att skänka något för ett
behjärtansvärt ändamål.

Ta med vad Du vill skänka när Du kommer.

Kan Du inte ordna någon pryl? Ja, pengar är också välkomna.
Sättes in med fördel på postgiro: 39 11 33-6. Märkt ”Julinsamlingen”
Stor som små gåvor är lika välkomna.

Vi ses! När? Torsdagen den 9/12 kl. 18.30
Välkommen hälsar
Tomtegruppen

