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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Torsdag den 9 oktober kl 19.00

Odd Fellow-medlemskapet innehåller så mycket
glädje, men även en del sorg och framförallt att
hantera sin sorg. Under perioden som förflutit
har en br lämnat oss, br Åke Rådsten. Han var
bara 64 år. Egentligen alldeles för ung för att lämna jordelivet, men det är det som man aldrig kan
förutse och därför måste man lära sig att ta tillvara
varje dag, varje stund och försöka göra det bästa
av den.
Jag har också drabbats av personlig sorg, då min
älskade mor gick bort i början i september. Hon
var den sista i en syskonskara av fyra. Fyra oerhört vänliga människor som aldrig varit på ett
Odd Fellow-sammanträde, aldrig stått framför ett
löftesaltare och lovat både det ena och andra.
Ändå vill jag påstå att de hade mer Odd Fellowanda i sig än de flesta jag känner. Jag hörde aldrig
att de sa ett ont ord till varandra och försökte någon att säga minsta lilla anmärkning om någon av
dem var de direkt framme och försvarade sin
bror eller syster. Och det är i den andan som jag
vuxit upp och jag tror att det är därför jag känner
mig så hemma inom Odd Fellow. Vi människor
har så många fel och svagheter och det är så lätt
att se dem och påpeka dem för andra. Men att se
det goda och se de bra egenskaperna en människa har är så mycket svårare, men det är det som
vi försöker ta till oss inom Odd Fellow.
Vad lär vi oss av det här? Jo, tänk aldrig att du är
mitt i livet. Det kan man aldrig veta. Skjut inte
upp samtalet som du tänkte ringa eller den sjuka
eller gamla person du hade tänkte besöka.
Lämpligast att avsluta dessa ord är väl med Horatius citat; ”Carpe Diem” och
jag föredrar tolkningen ”ta vara
på dagen” eller ”njut av den
flyende dagen” .
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Ballotering till III:e graden. Ordinarie föredragningslista. I klubben: klubbafton
Meny: Lax i folie med ädelost, skirat smör och kokt potatis.

Torsdag den 23 oktober kl 18.30
Reception i III:e graden. Ordinarie föredragningslista. Sista anmälningsdag för nya inträdessökanden. I bankettsalen: brödramåltid
Meny: toast med cyrrydoftande äggröra och bacon, brässerad
fiskfilé på grönsaksbädd med röd paprikasås och ris

Lördagen den 1 november kl 16.00
Minnesloge som anordnas av värdlogen.

Fredag den 17 oktober kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se notis på sidan 3.

Torsdag den 16 oktober kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag den 2 oktober kl 19.00
Damklubben
”En kryssning i Göta Kanals historia. ” Anna Meyer berättar. Damerna tar med sig spännande kryddor till vårt lotteri. Programvärd Marita Edlund.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Ulf Eriksson och Estan
Laurent (Laurent AB) för sponsring av månadens
distribution av BrodersNytt
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdag den 11 september
Från början var det tänkt att det skulle vara veteranernas afton den här kvällen, men den fick ställas in, då
inga veteraner var närvarande. Därför blev det vanlig klubbafton istället.
Kvällen började i moll med anledning av parentationen över br Åke Rådsten, som hastigt avled och lämnade oss den 30:e augusti. Bland de ärenden som behandlades var br Bengt Liljestrands återinträde i logen.
Br Bengt hälsades välkommen åter, efter sin sex år långa sejour i Gävle. Br StRepr Hans-Göran Säwar rapporterade från storrepresentantsmötet i Stockholm tidigare i år. Bland de många ärenden som behandlades
vid mötet var att valprocessen av nya ledamöter till rådet är omfattande och omständlig. Till ny Storsire
valdes br Anders Lundgren.
Br Lennart Exius rapporterade att Lägret nr 15 Stegeborg flyttat sitt septembersammanträde från den 19
till den 26 september. Br Lennart uppmanade samtliga brr patriarker att delta i lägermötet, som hålls i Söderköping. Bröderna påmindes om kommande God vänafton den 25 september med uppmaning att bjuda
med sina goda vänner. Br ÖM uppvaktade br Evert Lundkvist med tal och blommor då han varit Odd Fellow sedan den 11 mars 1948. Det rekordet är det nog inte många som slår. Tala om verklig Jubelveteran!
I klubben serverades de 40 bröderna stekt abborre och som vanligt trivsamt gemyt. Brr Bengt Carlsson och
Nils-Gunnar Nilsson visade bilder, tagna av brr Per-Olov Gunnarsson och Nils-Gunnar och berättade om
överlämnandet av Oddbjörnar till dr Sten Lennqvist på Harstena. Nytt för kvällen var att Charlies erbjöd
tre olika röda viner på flaska, som alternativ till det tidigare karaffvinet.

Torsdag den 25 september
Vilken trevlig kväll vi hade! God Vänafton med 53 brr och fem goda vänner som gäster.
Under logemötet hade vi en gästande broder från loge nr 104 Bråvalla, br StRepr Jan-Erik Löwbom, som
instruerade oss och förevisade logesalens nya stjärnhimmel. Vi har länge haft en vakans på posten som
KM:s ers. Denna kvällen utsågs br Rolf Johansson till detta uppdrag och br KM får därmed välbehövlig
avlastning. Brr Berndt Carlsson och Claes Anell nominerades båda till StRepr för kommande period. Val
kommer att hållas vid nästka logesammanträde. Under andragande till logens bästa informerades bl a om
att torsdag den 9 oktober är sista ansökningsdag för inträdessökanden. Vi fick också information om att de
bröder som så önskar, numera har möjlighet att välja på ett par alternativa viner vid våra måltider.
Under logemötet tog br Tage Östlund, som brukligt är, hand om de inbjudna Goda Vännerna och informerade dem om vårt ordensarbete och om vår loge.
I klubben bjöd Charlies på en riktigt god biffstek med lök och stämningen var som vanligt på hög nivå. Den
här kvällen var det dragning i vårt jubileumslotteri och br Guy Viklunds slumpgenerator plockade fram
vinnarna. Bland vinnarna kan bl a nämnas br Lars Wibrant som vann högsta vinsten
och br ÖM, som utöver vinst i lotteriet också vann br Lennart Exius kluriga och intressanta frågesport. De främsta i tävlingen belönades med priser i form av vinflaskor. Som
sagt, det var en mycket trevlig kväll och kanske var det fler bröder än vanligt som samlades i Vinterträdgården för eftermöte.
Bo Nygren
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I oktobernumret 1998 kunde man bl.a. läsa:
•
att det aviserade besöket av Fonus uteblev på grund av sjukdom! Men att bröderna klarade underhållningen själva. Nya och gamla historier stod som ”spön i backen”.
•
att 50-årsjubiléet fortsatte med vänortsloge med bl.a. 42 brr från Danmark och Finland
•
att serverande brr vid den efterföljande festmåltiden fick erbjudanden om anställning hos Lisbeth
och krogen Charlie
•
att alla gäster vid kaffet bjöds på avec i form av operett- och musicalartisten Berndt Uthas och hans
pianist, som framförde många njutbara toner i kärlekens tecken
Ex-red

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
BL 15 Stegeborg hade höstens första sammankomst i Söderköping den 26 september. Br StRep Göran
Lindell informerade från Storlogemötet och från HP-ExHP-förb:s årsmöte. Nästa årsmöte sker i Norrköping preliminärt 16-17 oktober 2009. Vid 1:a nominering av ämbetsmän i lägret för nästa arbetstermin
föreslogs nuvarande skattmästare br Lennart Exius till protokollförare PF.
Vid måltiden diskuterades livfullt verksamheten i lägret och att mera aktivt föra ut Ordens budskap. Nye
storsirens Anders Lundgrens devis ”delaktighet” kan utgöra en god grund både att engagera berättigade
tredjegradare till inträde i lägret liksom att förmå redan invigda patriarker till ökat deltagande. Talarna
ansåg att logegradernas fortsättning och den etiska fostran som sker i lägret och dess tre grader måste kraftfullare föras fram. Fortsättning torde följa.
Nästa lägermöte sker i Valdemarsvik fredag 17 oktober. Även då i patriarkgraden PG vilket möjliggör för
alla invigda patriarker att deltaga. Buss från Ordenshuset kl 17.30. Anmälan till lägervärd, se logens matrikel. Närmare information i kallelse via mail och vid logemöte.
Nils-Gunnar Nilsson och Lennart Exius, Lägervärdar B 117 Gustaf V

Musikunderhållning den 9 oktober
Vid logesammankomsten den 9 oktober kommer bröderna att bjudas på musikalisk underhållning till kaffet. Logen gästas av de båda musikaliskt begåvade sextonåriga pojkarna Rikard Kreuger och Christoffer
Perenkranz som kommer att underhålla med sång och pianomusik.
Red

Dragningslista för logens jubileumslotteri
Under stor spänning drogs vinnarna i logens jubileums lotter den 25 september. Vinsterna bestod av presentkort resor. Dragningen utföll enligt följande:
Vinst

Vinnare

Värde (presentkort)

1

Lars Wibrant (lott nr 660)

4 000:- kr

2

Günther Lange (lott nr 800)

3 000:- kr

3

Sven-Åke Hansson (lott nr 26)

3 000:- kr

4

Bengt-Ove Jonsson (lott nr 871)

2 500: -kr

5

Okänd broder (lott nr 372)

2 500: -kr

Den lycklige broder som är
innehavare av lott nr 372, har
en vinst att hämta på 2 500: kronor och ombeds att kontakta FS, br Per-Otto Kyndel
för att hämta ut vinsten.

