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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!
Odd Fellow-året går mot sitt slut, ett
innehållsrikt och framgångsrikt år. Logen har fått sex nya bröder som alla, var
och en med sitt kunnande och sin erfarenhet, tillför logen ny livsviktig energi.
Vår föreningsidé bygger på allas engagemang. Att många är villiga att delta
som ämbetsmän eller att ingå i utskott
och nämnder
Många av logens brr gör storartade insatser och jag tackar Er för allt det viktiga arbete som Ni utför. Tack vare detta ideella arbete är logens ekonomi
god, vilket innebär att medlemsavgiften
för tredje året i rad kan förbli oförändrad inför nästa år.
December månad är som alltid full av
olika aktiviteter. Det är en hysteri inför
julen, som egentligen ingen av oss mår
bra av. Ta Dig tid broder, koppla av en
smula, låt själ och hjärta få sitt.
Ett bra sätt att inleda julen på är att besöka högtiden i Östra Stenby, andra
söndagen i advent. En uppskattad och
fin Gustaf V-tradition. Bröder med anhöriga samlas i den vackra kyrkan för
att tillsammans med Odd Fellow kören
sjunga alla de gamla välkända julpsalmerna. När decembermörkret sänker sig
möts vi i Bygdegården för att tillsamman kura skymning, dricka julkaffe och
uppleva stund av stämningsfull gemenskap.
Minns alltid bröder, att helgerna för
många ensamma kan vara en stor påfrestning. Öppna Din hand och Ditt
hjärta - slösa med Din vänskap.
En riktigt God Jul önskar jag alla!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Söndag 9 december kl 13,30
Exp.sammanträde och Adventshögtid

Torsdag 13 december kl 18.30
Julhögtid
Val Utskott
I klubben: Brödramåltid och julauktion
Meny; Stora julbordet med glögg
…………………………………………………….

Fredag 14 december kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping, PG. Julhögtid

Torsdag 13 december kl 14.00
”VI DAGLEDIGA”
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 6 december kl 19.00
DAMKLUBBEN
Julkväll
…………………………………………………….
VI HYLLAR
29/12
br Eero Pusa
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

..............................................................................

En God Skön Jul

med ljuständning, glöggförtäring,
doppande i gryta och skinkskiveskärning
under glatt och muntert samspråk
tillönskar
red
i Fördubblingsstugan
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 8 november
En av kvällens recipiender, Peter Skullman, tillhör vår moderloge Louise De Geer Nr
19, vilket medförde att ytterligare fem brr från nr 19 gästade vår loge. De var ÖM Bernt
Tensmyr, UM Sven-Åke Polfjärd, PS Stig Calderon och brr Gunnar Magnell och Lars
W Eriksson. Tillsammans med dem var vi 54 brr, varav sju egna recipiender, som fick
se en nästan ny besättning som utförde gradgivningen. Innan gradgivningen började informerade DNs ordf. Jan Lundström om nästa år budget. Ingen höjning av avgiften är
föreslagen, så frågorna var få. Vid nästa logemöte ska budgeten fastslås. En annan viktig punkt på dagordningen var ballotering till Invigningsgraden, som kommer att hållas
vid nästa logemöte. Den tredje viktiga punkten var en första nominering av utskotten
för nästa arbetstermin. Sedan var det dags för Reception I och förutom den gästade
brodern var det brr Lars Andersson, Per-Olov Gunnarsson, Kenneth Hansson, LarsGöran Johansson, Per Kjellander, Peter Norén och Conny Thörn som upptogs i Vänskapens Grad.
Bankettsalen var inbjudande dukad för fest och det tog inte lång tid innan feststämningen infann sig med glada sånger och sedvanliga tal. Brodern och recipienden Per Kjellander höll ett fint tal om vänskapens betydelse. Något som övriga bröderna nickande
instämde i till fullo.

Torsdagen 22 november
November blev gradgivningarnas månad och i torsdags var det dags för Invigningsgraden. Fyra främlingar väntade tålmodigt på att bli upptagna i Odd Fellow Orden. Det var
Per-Olov Gunnarsson, Rikard Ståhl, Rolf Johansson och Jörgen Wiberg och som nu är
fullvärdiga medlemmar. Det innebär att vi har nettoökat antalet medlemmar i år och
det känns bra för en TMU-ordförande att konstatera, eftersom jag vet att TMUs medlemmar lagt ner ett stort arbete för nå det resultatet. Det var också extra kul att två av
de nyinvigda var 32 resp. 33 år, vilket kommet att sänka snittåldern betydligt. Innan det
var dags för receptionen hälsade br ÖM de tre gästerna br Göran Nordström, L104
Bråvalla, br Hans Edman, L139 Ramunderhäll och br Jan Samuelsson, L146 Olaus
Magnus, Linköping, välkomna och givetvis var de 46 egna brr också välkomna. På
dagordningen stod fastställande av budget, vilket klubbades igenom utan några diskussioner. Den andra nomineringsomgången för utskotten var också en punkt på dagordningen, men inga nya namn nämndes.
I bankettsalen fick ceremonielet som vanligt beröm, men ett extra lovord fick CMs ersättare Andes Österlund som agerade CM på en Invigningsgrad för första gången och
detta med bravur. Recipiendernas tacktal hölls av br Rolf Johansson. De gästade brr
höll varsina tacktal och berömde vår loge för den värme som vi uppvisade och skulle ta
med sig delar av vår logeanda hem till sina egna loger.
Bengt-Ove Jonsson

……..
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……..
Lördagen 24 november
Nu har det alltså hänt igen! I minusgrader och snålblåst var vi ca sextio dansanta festglada individer som tog oss till vårt Odd Fellow-hus, för att få en trevlig kväll tillsammans. Det började kännas redan då vi samlades för mingel, med fördrink i Vinterträdgården, att stämningen skulle bli på topp.
Väl inne i bankettsalen och efter att br. KM, Jan Ohlsson och damklubbens ordförande
Marita Edlund välkomnat oss, blev vi fägnade med en trerätters meny, bestående av
varm gorgonzolabakelse till förrätt, helstekt fläskfilé med murkelsås som huvudrätt och
brylépudding till efterrätt. Till det här drack vi ett gott rödvin.
När sedan stämningen var på topp vid borden och vårt numera husband, Janne Johanssons duo började spela, var det svårt att sitta still. Om det var kallt ute då vi kom, så
blev det snart desto varmare på dansgolvet. Husbandet fick bara ta en paus under hela
kvällen och det var medan vi drack kaffe och njöt av hembakade kakor som damklubben försett oss med. Och mitt i alltihop gick vår nyinvigde br Rolf Johansson kring bland
borden och visade några av sina trolleritrick.
När man har kul går tiden alltför fort och då bandet vägrade spela mer, trots idoga försök från publiken, samlades de som var kvar, för en stilla vätskepåfyllning i Vinterträdgården, innan vi skildes åt för den här gången. Tänk så otroligt kul vi har, när vi har
fest tillsammans med våra damer!
Bo Nygren
UMers

Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I decembernumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att ÖM-spalten slår fast att julen närmar sig.
- att br Owe Axelsson föreslog att jubileumsfonden skall bestå inför kommande 75- och
100-årsjubiléer.
- att br Gösta Hökerberg meddelade redaktören med skärpa att det heter ”recipiender”, det
heter ”recipiera” - men det heter ”reception”! Förstått? ”Det är skönt med gamla erfarna
läromästare”, tyckte red.

BRÖDRALÄGRET 15 STEGEBORG
Vårt brödraläger nr 15 Stegeborg firade den 16 november en av årets stora festligheter. Sjutton
patriarker, varav en gästande patriark från lägret nr 11 Swithiod, erhöll då lägrets tredje och
högsta grad, Kungspurpurgraden KPG. Bland de recipierande patriarkerna var vår broder
patriark Leif Pettersson. Odd Fellow ringen glänser numera på hans högra långfinger. Lägervärdarna gratulerar. Receptionen hade lockat sjuttiosex patriarker, därav tretton patriarker från
vår loge nr 117 Gustaf V. Det är deltagarerekord från vår loge under min tid som lägervärd.
Nästa lägermöte är julhögtid i Norrköping den 14 december. Lägret har tradition att inte servera julbord utan har istället, till många patriarkers stora förtjusning, lutfisk som varmrätt.
Lägervärden delar inte den uppfattningen. Anmälan som vanligt till lägervärdarna, senast
onsdag 12/12 kl 17.
Lennart Exius

Broders Nytt december 2007

4(5)

Dessa fyra nya bröder invigdes i vår loge
den 22 november 2007
br Björn Gunnarsson – 33 år

Äkta Norrköpings-kille, som jobbar som
IT-tekniker på Wettex. Är enligt egen
utsago ”sportfisketokig”. Man finner br
Björn oftast i Gryts och Valdemarsviks
skärgårdar där gäddorna lever i skräck.
Fadder: Per-Olov Gunnarsson

br Rikard Ståhl – 32 år

Äkta Stockholms-kis, som kom hit 1982.
IT-konsult på Solid Park. Är fritidspolitiker och sitter i kommunfullmäktige.
Har stort flygintresse och är specialiserad på simulatorer. Två katter - Tigger
och Sotis - håller ordning på honom.
Fadder: Per-Olov Gunnarsson

br Rolf Johansson – 66 år

Kom från västkusten via Stockholm
till Norrköping 1975. Har arbetat på
Kriminalvårdsstyrelsen. Gift med
receptarie Lena. Är aktiv trollkarl,
leder cirkel i judo. Koloni i Pryssgården.
Fadder: Nils Gunnar Nilsson

br Jörgen Wiberg – 71 år

En riktig Köpenhamnare, som dock ”angjorde” Norrköping redan 1957. Har varit
arbetsledare på CelloPlast. Gift med
Margaretha, som sköter ekonomin på NT.
Dvärgschnauzer-tjejen Ida bestämmer
både hemma och i Pryssgården.
Fadder: Tage Östlund

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt
välkomna till Odd Fellow
och vår loge 117 Gustaf V
Harry Andersson, ÖM
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Julfest och adventshögtid i
Östra Stenby kyrka
JULFEST…. Det betyder sedvanligt
”I jultider har man tid till
att ha tid. ”

luciatåg, glada bröder, tokiga bud, mycket
god mat och dryck och många skrattsalvor
som ljuder över bankettsalen. Ja
julhögtiden, det är en riktig Odd Fellowkväll
med äkta broderlig samvaro.
För att kvällen ska bli så lyckad som den
brukar vädjar vi till er bröder att ta med en
julgåva till auktionen. Ni bröder som inte
själva kan ta med något från företaget
kanske kan be sin arbetsgivare eller god
vän att skänka något för ett behjärtansvärt ändamål.
Ta med vad du vill skänka när du kommer.
Kan du inte ordna någon pryl. Ja pengar är också välkomna.
Sättes in med fördel på postgiro: 39 11 33-6. Märkt ”Julinsamlingen”
Stora som små gåvor är lika välkomna.

Vi ses! När? Torsdagen den 13/12 kl. 18.30

Inbjudan till adventshögtid i Östra Stenby kyrka,
andra advent, söndag 9:e december. Alla i Odd Fellow-familjen,
systrar, bröder, äkta hälfter, sambos, särbos och barn är välkomna.

Program

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

Anmäl till
logens telebox
011-19 95 35 eller
via hemsidan
www.oddfellowlogen117.org

13.30 Expeditionssammanträde i Boglinatorpet för Bröder
13.30 Guidning i kyrkan för familjemedlemmar och gäster
14.00 Adventshögtid i Östra Stenby kyrka med b l. a. Odd Fellow kören
15.00 Vi avslutar eftermiddagen med Adventskaffe och
Diakonikretsens hembakade bröd, glögg och lotterier
samt julstämning i bygdegården.

Varmt välkommen!!

