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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!

Torsdag 12 april kl 19.00

Vi ämbetsmän, som är valda att leda
logen, har medlemsutvecklingen som
den kanske högst prioriterade uppgiften. Klarar vi inte att hålla logens medlemsantal så är det alltid ett misslyckande. Att bröder avlider, flyttar från orten eller lämnar logen av olika skäl är
normalt och det kan vi nog inte förhindra. Invigningen av nya bröder är
därför det mest spännande och ovissa i
vårt uppdrag.
Logen har en positiv trend som är
glädjande. Målet är ca 160 bröder och
där är vi idag. Det är ett lagom stort
antal och det finns goda möjligheter att
lära känna varandra, man blir inte så
anonym.
Många bröder gör utomordentligt fina
insatser med frivilligt arbete, med gåvor
och med sponsring. Känslan av samhörighet, vänskap och ett gemensamt
ansvar för varandra är sannolikt den
största anledningen till vår framgång.
Det ska vara både roligt och högtidligt
att besöka logen och här har Klubbstyrelsen med stor framgång bjudit på
trevliga, omväxlande och givande programinslag. ”Att vi har trevnad i logen”
är naturligtvis viktigt.
Vid andra sammanträdet i april har vi
Invigningsgrad. En minnesvärd dag för
våra nya bröder. Men också en högtid
och fest för alla oss andra. En sådan
kväll är det som den härliga, täta, gemytliga ”Gustaf V - andan” är som allra
mest påtaglig.
Besök Logen den aftonen.

Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny; Biff Stroganoff

Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Torsdag 26 april kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Parentation
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: Skink- och melonsallad med pepparrot
samt Kallinkokt lax med dillmajonäs
…………………………………………………….

Fredag 13 april kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Linköping. PG

Tisdag 17 april kl 19.30 (obs tiden!)
ORDENS ÅRSDAG
Värdloge R95 Matilda Lenning

Torsdag 19 april kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 12 april kl 18.30 (obs dagen!)
DAMKLUBBEN
Studiebesök på Sveriges Television
…………………………………………………….
VI HYLLAR
8/4
br Lars Löfgren
70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

---------------------------------------------------MÅNADENS BIDRAGSGIFVARE
Vi tackar våra brr Tonny Nilsson, Norrköpings
Akvarier och Agne Söderberg, Söderbergs
Bygg
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 8 mars
Tack! Ett stort tack br Lars Wibrandt. Från oss alla. Br KM Jan Ohlsson hade lovat att
det skulle bli en minnesvärd kväll och han hade helt rätt. Tack vare dig br Lars. Det
blev en helkväll för oss alla, från det fantastiska mottagandet ända till de sista brr
släntrade sig hem sent på nattkröken. God förtäring, utmärkt servering och lysande
underhållning, vad kan man mer begära för att en helkväll med Gustaf V-brr ska bli
mer succéartad? Knappast något och jag övertygad att de 62 närvarande brr håller
med. En av dessa var visserligen en gästande br, Claes-Göran Lundgren från Ankaret
105, men nu var det andra gången i rad han besöker oss och eftersom han letar efter en
ny loge i Norrköping betraktar vi numera br Claes-Göran som en av de våra.
I logensalen hölls ballotering för sex brr, som blev kallade till Rec II den 22 mars.Vidare
informerade br Anders Jacobson att GEU önskar så många svar som möjligt på den
enkät som de delat ut till logerna för att få synpunkter om vår restauratör.Br UM
rapporterade från ÖM/UM-mötet och informerade bl. a. att vår loge tagit på sig ansvaret att hålla i arrangemanget för kulturnatten den 29 september 2007. Br UM önskade
att hågade brr anmäler sig att delta i arbetsgruppen.

Torsdagen 22 mars
Totalt hade 48 brr valt att närvara på logemötet den 22 mars, varav 2 gästande brr. Den
ene var inte mindre är vår br Lennart Hedström, som tidigare varit ÖM i vår loge och
som nu tillhör loge nr 87 Örebrohus. Den andre var br Börje Bäck från nr 32 Fraternitas (lat. frater=broder). Br ÖM Harry Andersson välkommande brr Jan Ohlsson,
Sivert Karlsson och Jan Noréus till lägrets I:a grad, Patriarkgraden och framförde en
påskhälsning till alla brr. Br Anders Jacobson informerade från GEU och stiftelsen och
bl. a. nämnde han att måndagen den 26 mars ska det årliga mötet med brasserie Charlie
hållas. Vår loge kommer att representeras av brr Jan Ohlsson och Bo Nygren. Kvällens
stora begivenhet var givetvis reception i II:a graden och det var brr; Roger Applegren,
Benny Gunnarsson, Lennart Sandberg, Ingvar Sax, Berndt Weimer och Jerry Wilén
som erhöll den. Ceremonielet skötte sig som vanligt klanderfritt. Vi har nog blivit lite
bortskämda att så ska det också vara, men det är ingen självklarhet, vilket man kan bli
varse om när man besöker andra loger. Br K Ulf Eriksson följde upp med en del förklaringar, som säkert var nyttiga för brr som inte hade historien helt glasklar för sig.
I bankettsalen var det som vanligt trevligt dukat av br KM Jan Ohlsson. Br Berndt
Weimer hade fått den stora äran att framföra sitt och recipiendernas tacktal. Br
Torsten Loberg följde upp med en förhållandevis kort ”Lobergare” (korta ”Lobergare”
finns inte enligt Torsten själv!!). Efter sedvanligt tacktal för maten, av br ExÖM
Lennart Hedström, kunde brr på allvar börja prata med varandra och stämningen
nådde på kort tid hög nivå. Vad annars var att vänta?
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I aprilnumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att br Curth Sundgren skulle berätta om sitt stora engagemang, nämligen om de oerhört svåra
förutsättningarna för barnen i Lettland.
- att br KM på skärtorsdagskvällen bjöd kvarsittande brr på öl, vilket resulterade i att de inte
hade vett att gå hem i rimlig tid och att dom ansåg att det var en bra start på påsken.

Foto: Nils-Gunnar Nilsson

Vid logesammanträdet 22 mars erhöll följande brr Kärlekens grad: Ingvar Sax, Benny
Gunnarsson, Berndt Weimer, Roger Appelgren, Jerry Wilén och Lennart Sandberg

ÅLAND I MAJ
Den 7 maj ger loge 13 Åland, Mariehamn gradgivning i REC III, där en av våra brr erhåller
graden. Vi reser alltså 7 maj och återvänder dagen efter. Vill Du följa med – kontakta mig.
Kalle Ljunge

PÅMINNELSE
Repetition rec INV – måndag 23 april kl 17.30. Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM

LÄGER-RAPPORT;
Invigningshögtid
Vid brödralägret nr 15 Stegeborgs möte fredagen den 16 mars i Norrköping recipierade tre
bröder från vår loge. Bröderna Sivert Karlsson, Jan Noréus och Jan Ohlsson invigdes då i
lägret och erhöll lägrets första grad patriarkgraden PG. Mycket glädjande var också att vår
stolta loge även i lägersammanhang visade att vi är störst. Bland åttiotalet patriarker i ordenssalen deltog, utöver våra tre recipiender, tolv patriarker från vår loge. Sammanlagt femton
bröder / patriarker från vår loge gjorde att vi numerärt dominerade bland logerna. Efter en
värdig och stringent reception i ordenssalen där ceremonielet verkligen visade sig på styva
linan, avslutades så kvällen i bankettsalen med festmåltid i en härlig och broderlig anda.

Nästa lägermöte
Lägervärdarna hälsar alla patriarker välkomna till nästa lägermöte i PG fredagen den 13 april
då vi gästar vårt moderläger nr 5 Österled i Linköping. På programmet står
”Fördjupningssamtal i Patriarkgraden PG. ” Inbjudne HP Lennart Mattson BL 10 Tre Pelare i
Gävle kommer att berät-ta om arbetet i Odd Fellow Akademien. OBS – anmälan till lägervärd
senast tisdag 3 april kl 17. Buss från Ordenshuset. Kompletterande information ges i logen
eller av
Lägervärdarna

