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ÖM:s tankar
Bröder!
Vid senaste logemötet hölls parentation
för två äldre logebröder, Erik Jakobsson och Harald Svanberg. Bägge hade
haft ett par besvärliga år med sjukdom
och ohälsa. Bröder, som under sjukdomstiden haft kontakt med de båda,
har berättat om med vilket intresse de
på olika sätt följt Logens arbete. Trots
att dom under flera år inte haft möjligt
att delta i verksamheten, har tankarna
ofta varit där.
Det finns andra bröder som på många
år inte besöker oss, därför att de arbetar eller har sin bostad på annan ort eller
helt enkelt inte har tid. Detta till trots
anser de att det är självklart att vara
kvar i Logen. Betydelsen av tillhörighet
och gemenskap är stor.
Naturligtvis är det viktigt att Logen kan
informera om verksamheten på ett bra
sätt. BrodersNytt, som utkommer varje
månad, innehåller det mesta om vad
som sker i Logen och br Olle har utformat denna månadsskrift på ett mycket proffsigt sätt. För många bröder i förskingringen är detta den enda kontakten de har och det blir därför en viktig
del i samhörigheten med Logen och
Odd Fellow.
När en broder efter flera års frånvaro
återvänder, känner han sig omedelbart
välkommen i brödrakretsen tack vare
att han alltid är väl informerad. Denne
broder som åter ”hittat hem” blir ofta
en mycket flitig besökare. Visst är väl
detta en bidragande anledning till den
goda ”Gustaf V-andan”….?1
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 13 april kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny; Deliciös Påskbuffé
Vid kaffet; Vinlotteri

Onsdag 19 april kl 19.00
DAMKLUBBEN
Bjud gärna med en väninna!

Torsdag 20 april kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 21 april kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping GRG, Rec, instruktion PG

Tisdag 25 april kl 19.00
ORDENS ÅRSDAG, värdloge R 7 Maria

Torsdag 27 april kl 19.00 (obs! tiden)
Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny: Ännu ej fastställd
Vid kaffet: Pratkväll
OBS! Ej Rec

MÅNADENS SPONSORER
Ej meddelat
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Vad hände?
Torsdagen 9 mars
Logens öppnades med ett sorgebud som framfördes av br Kalle Ljunge. Br jubelveteran Harald Svanberg hade insomnat tidigare i veckan. Br ÖM Harry Andersson
höll en tyst minut och meddelade att parentation kommer att ske vid nästa logemöte.
Under logemötet hölls ballotering för reception i II:a graden och brr Håkan Carlsson,
Carl-Ivan Ivarsson, Roland Johansson, Krister Ljunge, Kent Svensson och Michael
Widerström kommer genom br PS Gunnar Lagerström försorg att kallas för att erhålla
kärlekens grad. Br UM Bengt-Ove Jonsson informerade från ÖM/UM-mötet om bl.a.
att Odd Fellow-huset kommer att vara öppet för besökare under Kulturnatten den 30
september.
I klubben hade de 54 närvarande brr bjudit in 3 vänner till denna God Vän-afton och
hur kvällen utvecklades och med de spontana kommentarer jag hörde från dem har jag
svårt att se hur de ska kunna avvisa ett erbjudande att bli medlemmar i detta illustra
sällskap. Br Olle Linderhjelm var lysande vid flygeln och br Lennart Exius var på bästa
humör och ledde kvällens musiktävling om operetter och musikaler med bravur. Br
Owe Karlström kunde mest och var den ende som hade alla 12 frågorna rätt. Som
utslagsfråga hade vi brr fått i uppgift att räkna upp så många musikaler som Andrew
Lloyd Webber gjort. Det fanns 14 att välja på, men många fastnade efter 4-5 stycken.
Günther Lange fyllde jämt och brr hurrade ( 2ggr) och Günther tackade med att bjuda
samtliga brr på avec till kaffet. Föredömligt, och ett stort tack från mig och samtliga
brr.

Torsdagen 23 mars
Vid logemötets öppnande hade 55 brr valt att närvara varav två gäster, brr Kurt Olsson
och Bengt Ström från L91 Stångebro. Mycket stod på programmet för kvällen och br
ÖM Harry Andersson började med att meddela att logemötena ska ses som en sammanhållande sammankomst och delen i klubben/bankettsalen ska kallas eftermöte. UMspalten kommer således framöver ha denna tydligare uppdelning. I logesalen förrättades parentation för brr Harald Svanberg och Erik Jakobsson. Brr Kalle Ljunge informerade logen om allt som br Harald skänkt och avslutade med att hålla en auktion över
Br Haralds jubileumsnål. Efter genomgången fördragningslista genomförde CM och
hans medarbetare en förträfflig gradgivning för brr Håkan Carlsson, Carl-Ivan Ivarsson, Roland Johansson, Krister Ljunge och Kent Svensson som erhöll den II:a graden,
Brödrakärlekens grad.
Vid eftermötet i bankettsalen var stämningen som vanligt på topp och br KM Jan Ohlsson bjöd på hemgravad lax och gammeldags porterstek. Sedvanliga tal och sånger genomfördes och br Håkan Carlsson hade fått äran hålla recipiendernas tal. Vår loge
grundades den 16 juni 1948, en ansenlig tid, men på kvällen fanns en närvarande broder
som gick in i Orden redan den 11 mars 1948 och han hyllades med blommor för sitt 58åriga medlemskap. Det är givetvis br Evert Lundkvist jag menar, som fortfarande är
aktiv och innehar ett ämbete. Fantastiskt.
Bengt-Ove Jonsson
UM
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I aprilnumret 1996 kunde man bl.a. läsa:
- att br ÖM Nils-Gunnar Nilsson utlovade ”ormgosarkväll” vid nästkommande sammanträde
- att han i ÖM-spalten uppmanade utskotten att i BrodersNytt informera om sina tankar och
beslut (uppmaningen är lika aktuell fortfarande / red)
- att GEU söker möjligheter att förbättra hörselslingan i Logesalen !!!

ADRESSÄNDRINGAR
Fel i matrikeln; br Kurt Oscarsson: skall vara: A 0122-81480, 0702-015613

ONSDAGSTIPS
Kom ihåg att påminna HusFrun om Damklubbens möte onsdagen den 19 april (se sid 1). Det
öppnar för en afton i full frihet för Dig logebroder att vakta barnen och / eller byrackan eller
göra något annat skojigt t.ex. förbereda en ”Quenelles de Brochet”-supé. För två!
red

Gourmet - Corner
Br Björn Lindéns

*

Gäddfärsbullar – Quenelles de Brochet
5 - 6 pers
Ca 9 hg gäddfiléer (be Din fiskhandlare hjälpa till), 4 äggvitor, 5-6 dl tjock grädde, 1.5 dl vitt vin,
fiskbuljong (tärning ok), salt, vitpeppar.
Gäddfiléerna mals 2 ggr och ställs kallt och bör bli ordentligt nedkylda. Därefter börjar
beredningen genom att krydda med salt och peppar. Blanda i två äggvitor, arbeta med en
träspade samtidigt som iskall grädde långsamt slås i. Resultatet är beroende av den omsorg,
som läggs ned på detta arbete. Så här långt kan Du förbereda dagen innan. förvara smeten
kallt.
Förbered fiskbuljongen samt vin och vatten. Mängden anpassas till kastrullens storlek. Två
äggvitor slås till hårt skum och blandas ned i färsen. Smeten formas med en matsked och en
våt hand till äggformade bullar. Sänk ned bullarna i buljongen – ej fler än att de ligger i ett lager
nere under ytan. Sjudes varsamt i 10 min. Vänd bullarna försiktigt efter ca 6 min. Gör om
proceduren till färsen tagit slut. Lägg bullarna vartefter i eldfast form.
Gör en béchamel-sås på fiskbuljongen, grädde och en skvätt vin. Gör den inte för tjock. Bred
såsen på fiskbullarna innan servering – kan hållas varm en kort stund i ugnen. Dekorera gärna
med svartkaviar och några räkor. Pressad potatis blir gott som tillbehör.

* (Br Björn, loge 10 Viktor Rydberg Stockholm, är loge-sonson till red)

