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ÖM:s tankar
Bröder!
Då har vi ett nytt år framför oss med allt
vad det innebär. Vi kan blicka tillbaka
på en december-månad med några av
”logeårets” höjdpunkter, om vilka br
UM berättar i sin spalt. Beträffande årets adventshögtid i Östra Stenby; det
var en – som vanligt – förnämlig tillställning. Men dessvärre var inte uppslutningen allt för stor. Det innebär att
denna tradition inte är helt självklar
2005.
Men låt oss nu med tillförsikt välkomna
ett nytt fint år. Vi har många glädjeämnen att se fram emot. Jag hoppas att
vi kommer att få inviga många nya brr.
Jag förväntar mig nya, stilfulla gradgivningar med det förnämliga ceremoniel
vi har förmånen att ha. Under 2005 skall
vi inte bara sträva mot att få in fler brr.
Vi skall också bli fler på våra logesammanträden och klubbaftnar. Vi skall
också verka för att få brr, som inte besöker logen så ofta, att komma till oss
mer frekvent. Jag ser också fram mot
alla de trevliga och gemytliga kvällarna
i klubben i sann Gustaf V-anda. Så mina
brr; det finns all anledning att med stor
glädje välkomna det nya året.
Innan jag helt släpper taget om det år vi
nu lämnar, vill jag framföra mitt varma
tack till alla de brr ämbetsmän – valda
och utsedda, nya och gamla – som arbetat tillsammans med mig under 2004.
Samma tacksamhet riktar jag också till
alla ledamöter i logens olika styrelser
och utskott.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Söndag 9 januari kl 15.00
BARNJULFEST
Anmälan tel 011-199 535 senast 2/1
Se bifogade inbjudan

Torsdag 13 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; Brödramåltid
Meny; (ej klart)
Vid kaffet; Pratkväll

Onsdag 19 januari kl 19.00
DAMKLUBBEN
Kvällens gäst: Kaj Lärka.
Damklubbens ”Herrar” är också välkomna!
Tvårätterssupé för 135:- inkl kaffe och kaka.

Torsdag 20 januari kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 21 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG, ÄI, DN:s berättelse

Torsdag 27 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; Brödramåltid
Meny; (ej klart)
Vid kaffet; Vinlotteri
VI HYLLAR
12/1
br Berndt Weimer
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Thommy Linderholm,
Gullbergs Kontorscenter och Lennart
Segerberg, Segeri
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Vad hände?
Lördagen 27 november
Uppvaktning på Norrköpings Sjukhem, tidigare benämnt Sandbyhovsprojektet, genomfördes denna dag. Vår loge var i år värdloge för alla Norrköpings-loger och hade därmed det övergripande ansvaret. Genom ett delvis nytt upplägg hade logerna större möjlighet att besöka sjukhem där egna logemedlemmar numera bor. Förutom Sandbyhov
och Lenningska sjukhuset besöktes också Skogsgården och Tegelgården. Vår egen br
Martin Hornmark, som numera bor på Tegelgården, fick tack vare denna nyordning
besök av brr från sin egen loge. Vi tror att br Martin med glädje uppfattade detta även
om det var svårt att tydligt höra vad han sa. Jag vill tacka br Nisse Rendel för att han
tillsammans med sina vänner svarade för en trevlig och mycket uppskattad musikalisk
stund. Vi bjöd också på tårtor till kaffet och en julblomma till varje avdelning. Att på ett
anspråkslöst sätt få leva upp till ett av våra budord ”Att Besöka De Sjuka” gör att man
känner sitt Odd Fellow-medlemsskap meningsfullt!

Söndagen 5 december
samlades 22 brr i Boglinatorpet, Östra Stenby till förkortat logesammanträde, adventshögtid i Östra Stenby Kyrka och därefter ”Kura Skymning” i Bygdegården. Br Owe
Axelsson hälsade oss välkomna till det gamla, fint renoverade båtsmanstorpet. Om
vikbolänningarna var särskilt småväxta vet jag inte med dörröppningarna gjorde dom i
alla fall inte särskilt höga.
Br ÖM välkomnade i kyrkan, br CM framförde en trevlig adventsbetraktelse och som
inkallad Kaplan höll br Max-Ove Karlberg, loge 104 Bråvalla en fin andaktsstund. Br O
spelade de vackra julpsalmerna och gästsolisten Berndt Uthas sjöng, bl.a. den mäktiga
”O Helga Natt” av Ad. Adam.
I våra bilar for vi sedan till Bygdegården, där vi blev mottagna med varm glögg. Därefter blev det kaffe med smörgåsar och annat gott, hembakat bröd. Br ÖM talade om
julen och att vi bör besinna oss och kanske i den värsta köphysterin tänka på de medmänniskor, som inte har möjlighet att vara delaktiga i julfirande. Br Max-Ove berättade om fejder och skillnader mellan de rika västra och de fattiga östra delarna av
Vikbolandet. Det var mycket om altartavlor, försvunna och återlämnade. Hur och var
verkade något oklart. ”Vi hjälper varandra på Vikbolandet”, så sammanfattade br
Max-Ove sin berättelse och det var tryggt att höra. Berndt Uthas tillsammans med br
Olle bjöd på ”Snurra min jord” och andra musikaliska godbitar. Br Sven-Åke Andersson, loge 138 Ramunderhäll tackade för att logen hade blivit inbjuden till denna högtid
och han lovade att det nästa år kommer många fler Söderköpings-bor.
Ett stort tack till br KM, som ordnat med lotterier och andra trevliga inslag. Vi vill
också tacka damerna i Östra Stenby Diakonikrets för deras trevliga arrangemang och
varma mottagande. En fin stund tillsammans och en önskan till varandra om en Riktigt
God Jul avslutade denna, den Andra Söndagen i Advent.
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Torsdagen 9 december
Årets stora julfest, tillika årets sista logesammanträde, hade samlat 82 brr varav tre
gästande från loge 91, Stångebro, Linköping. Traditionsenligt inleddes kvällen med
Luciatåg, i år Waldorfskolans 8:e klass, som mycket stämningsfullt och fint sjöng Luciasången och andra, en del nya, julsånger. Br K läste julevangeliet och br O spelade de
fina, kända julpsalmerna. Föredragningslistan var föredömligt kort. En ansenlig mängd
julhälsningar från olika loger och andra hälsningar från brr framfördes. Br ÖM tackade för fint samarbete under det gångna året och han önskade alla brr och familjer en
riktigt trevlig helg. Br UM framförde logens varma tack till br ÖM för denna arbetstermin och önskade honom och hans familj en god jul och ett gott nytt år.
I klubben stod ett härligt julbord framdukat och vi lät oss väl smaka. Från början lite
tvekande hördes snapsvisor men snart spred dom sig från bord till bord och stämningen
steg. Br UM tackade br KM och br Nils Rendel för fina insatser under det gångna året
och överlämnade en julblomma som ett tack och en uppskattning från Logen. Den sedvanliga auktionen under ledning av br CM och de lotterier som såldes inbringade en
ansenlig penningsumma (hur stor är i skrivande stund ej känt). Ett varmt tack till
Tomtegruppen under br Lars Wibrants ledning, Ni hade ett imponerande utbud av
spännande saker. Logen tackar alla som skänkt gåvor och på så sätt bidrar till att vi får
medel att använda till behjärtansvärda ändamål.
Gott Nytt År!
Harry Andersson
UM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speaker´s Corner
ÅRETS JUBILARER
brr Berndt Weimer 60 år 12/1, Tommy Franzén 60 år 3/3, Dennis Oké 60 år 15/3, Ingemar
Nimstrand 70 år 30/3, Bengt Röken 60 år 11/4, Lars Ivarsson 70 år 23/4, Anders Österlund 60 år
19/4, Harald Svanberg 80 år 25/5, Anders Gustafson 60 år 23/6, Owe Karlström 60 år 31/7, NilsGunnar Nilsson 70 år 19/8, Krister Ljunge 60 år 19/8, Ove Thyrstedt 60 år 7/9, Ulf Grimelius 70
år 19/11, Arcimede Caprari 80 år 18/12.
Vi hyllar naturligtvis våra femton jubilarer i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera
namnen i Din almanacka redan nu rekommenderar
Red

”Det är enbart en temperamentsfråga
om man kan reda ut en hoptrasslad
julgransbelysning!”
Gott Nytt BrodersNytts-År
Red
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Välkommen
till

Odd Fellow-logen
nr 117 Gustaf V:s
traditionella

Barnjulfest
söndagen den 9 januari 2005 kl 15.00
Ta med barn, barnbarn, andra nära och kära till
julavslutningen i Odd Fellow-huset, Vattengränden 9.
Som traditionen bjuder, blir det dans kring granen, kaffe med dopp, tårta, godis
och lämpliga drycker till de yngre.
Dessutom ser vi Don Feri som trollar och gör figurer av ballonger.
Om någon önskar speciellt bröd eller dryck, måste vi be att Ni tar med det
själva.
Kostnaden är 60:- kronor för de vuxna och gratis för de små (upp till 14 år).

Anmälan sker senast den 2 januari 2005 på telefon 011-19 95 35.
Välkomna
önskar

Klubbstyrelsen

