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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!

Torsdag 10 april kl 19.00

Är Odd Fellow-bröder lyckligare än andra
människor? Ja, jag skulle vilja påstå det.
Då menar jag inte pessimistens Freuds
definition som ansåg att lyckan är ett
ouppnåeligt mål och man får var nöjd om
djupaste förtvivlan och sorg kan förvandlas till ett slags vardaglig nedstämdhet.

Ordinarie föredragningslista
Ballotering till INV-graden
I klubben: Whiskyprovning
Meny: Vitlöksbröd, tomat och tzatziki, grekisk
fiskgratäng med kokt potatis

Nej, jag avser Dalai Lamas tolkning. Han
är övertygad om att meningen med livet
är att finna lyckan. Då handlar det inte
om den övergående lyckan som uppstår
när man t ex handlat en ny pryl, utan om
inre harmoni och förnöjsamhet. Både
psykologer och vi vanliga människor är
nog klara med att olyckliga människor
fokuserar på sig själva medan lyckliga
människor är mer sällskapliga, flexibla,
kreativa och klarar vardagslivets besvärligheter bättre än olyckliga. Här menar
dock Dalai Lama att lyckan inte kommer
av sig själv. Det krävs hård träning i att
tänka positivt. Rensar man ut alla negativa tankar och ersätter dem med vänlighet, tolerans och ett förlåtande sinnelag
så blir man helt lycklig. Det är detta som
är ”beviset” i mitt inledande påstående.
Vi Odd Fellow-bröder är sällskapliga,
vänliga och tränas i att tänka på andra
människor. Därför blir vi helt enkelt lyckligare och ju mer vi tränar i att tänka positivt, bry oss om andra människor och
var vänliga, ja desto lyckligare blir vi.
Nu den 24 april får vi chansen att göra
ytterligare sex personer lyckliga genom
att inviga dem i Odd Fellow. Kan man bli
mer lycklig??
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Bengt-Ove Jonsson

Onsdag 23 april kl 19.00
Firande av Ordens årsdag
Anordnas av värdlogen B 19 Louis De Geer

Torsdag 24 april kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Reception i INV- graden
I bankettsalen: Brödramåltid
Meny: Heta räkor på sallad med brödkrutonger,
örtmarinerad ytterfilé med madeirasky och rostad
paprika med fetaost, sauterad klyftpotatis

Fredag 18 april kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Se notis på sidan 3

Torsdag 17 april kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anmälan till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 3 april kl 19.00
DAMKLUBBEN
Gourmetafton

MÅNADENS BIDRAGSGIVARE
Vi tackar våra brr Gunnar Lagerström, Teknikbyggarna och Jan Lundström, Grant Thornton, för sponsringen av månadens distribution
av BrodersNytt
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Vad hände?
UM:s noteringar
Torsdagen 13 mars
Den här kvällen var vi 45 brr som samlats för ordinarie logesammanträde med bl a ballotering till
II:a graden. Åtta bröder balloterades. Vi hade också kompletterande val till fullmäktige i Stiftelsen
Odd Fellow-huset och till Gemensamma Ekonomiutskottet för perioden 2008-09. Vidare nominerade
vi ledamöter till Styrelsen för Stiftelsen Odd Fellow-huset samt utsåg ansvariga för Brödragåvan.
DN:s ordf. Jan Lundström gav oss information om våra fonder, dels om respektive fonds värde och
dels om utveckling samt hur de används.
I klubben fortsatte vi som vanligt med trevlig samvaro tillsammans med åtta Goda Vänner, som anslöt efter att br Tage Östlund informerat dem om våra aktiviteter. Kanske någon av dem blev lycklig
vinnare i kvällens vinlotteri?
Som vanligt när man har trevligt går tiden fort och kvällen blev snart sen och det blev dags att gå
hem.

Torsdagen 27 mars
Den här kvällen var det reception och vi fick vara med om en mycket fint genomförd reception i II:a
graden, Kärlekens grad, för brr Lars Andersson, Per-Olov Gunnarsson, Kenneth Hansson, LarsGöran Johansson, Per Kjellander, Conny Thörn och Michael Widerström. Receptionen bevittnades
av 42 brr, som trotsat vinterhalkan för att ta sig till Odd och gemenskapen med bröderna. Logen fattade beslut om att ge en penninggåva på 500 kronor till den nystartade ”Bryggan” i Nyköping. Vi
fick också information om att loge nr 19 Louis de Geer som är värdloge svarar för firandet av Ordens årsdag den 23:e april samt att lägret nr 15 Stegeborg har en intressant begivenhet i Norrköping
den 18:e april.
I bankettsalen hade KM samlat några erfarna medhjälpare som såg till att servering av mat och tillbehör fungerade på bästa sätt. Br Nils Rendel skötte som vanligt pianot med bravur för att förbättra
skönsången. Högtidligheterna fortsatte sedan hela kvällen, med god mat och högtidliga tal.
Bo Nygren
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Speaker´s Corner
BRODERSNYTT FÖR TIO ÅR SEDAN
I aprilnumret 1998 kunde man bl a läsa:
•
•

att vår avhållne br och en av logens stora profiler, Sture Johansson, hade avlidit
att kvällens hemliga gäst ”fru KM Elsy Sundström” tillsammans med logens organist ledde bröderna i
en stunds allsång, vilket var mycket uppskattat
•
att br StRepr Owe Axelsson, beledsagad av logens organist funderade över kommande ljusa tider med
vår och sommar i sikte
•
att br Mikael Hagdahl (som 6:e generationen i rakt nedstigande led) berättade varmrättens historia,
omskriven första gången i C.E. Hagdahls berömda kokbok
ExRed

HJÄLP BLEV STJÄLP
Tänk att ett litet ynkligt ”I” för mycket kan förändra förutsättningarna helt. Rec II blev Rec III i februarinumret
av BrodersNytt. Och det var jag, som stökade till det. Br CM riskerade att ta fram fel manual. Och red drabbades av en björntjänst. Jag ber om Ditt överseende, br Per.
ExRed

VÅRT BRÖDRALÄGER NR 15 STEGEBORG
Fredag 18 april äger en stor begivenhet rum i vårt läger. Då gästas vi av dels patriarker från vårt moderläger
nr 5 Österled Linköping och dels även av patriarker från lägret nr 12 Wisingsborg Jönköping. Detta 3lägermöte är början av ett nytt samarbete mellan våra tre läger och meningen är att alternera årligen mellan
orterna. Det kommer med stor visshet att bli en minnesvärd kväll med många gästande patriarker och stor
uppslutning från vårt eget läger. Anmälan senast onsdag 16 april kl 17 till lägervärdarna (se matrikeln).
För övrigt tycker jag det skulle heta faderläger för patriarker och moderläger för matriarker!
Lennart Exius

LOGENS 60-ÅRSJUBILEUM
Ett varmt tack till Tellogruppen i Söderköping som tryckt upp lotterna till logens jubileumslotteri.
Jubileumskommittén

MATERIAL FRÅN BRÖDERNA
Nästa nummer av BrodersNytt (majnumret) är planerat att knyta an till firandet av logens 60-årsjubileum. Redaktionen tar därför tacksamt emot material från Bröderna som knyter an till logens jubileum och som man
önskar få publicerat i BrodersNytts majnummer. Materialet skickas med fördel via E-post till redaktionen
som förbehåller sig rätten att göra eventuella redaktionella anpassningar av materialet i samråd med berörd
skribent.
Red
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Extra bilaga

WHISKYPROVNING
Den 10 april 2008
Ännu en gång har Klubbstyrelsen det stora nöjet att erbjuda bröderna en exklusiv whiskyprovning under professionell ledning av
Rolf Carlamark
Efter logesammanträdet den 10 april och i anslutning till en bit god mat och
trevligt sällskap, får Du tillfälle att smaka av, njuta av och lära Dig något mer
om denna ädla dryck.
Whiskyprovningen finansieras genom ”Krukan”
Tillsammans med whiskyprovningen hålls ett lotteri där priset är en flaska av
de whiskysorter som provats under kvällen (Obs! Endast ett pris!)

Välkomna till en trevlig och lärorik
Odd Fellow-kväll

