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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!
Ett nytt, innehållsrikt och spännande år
ligger framför oss. Logen utvecklas
ständigt, sju nya bröder invaldes under
hösten. Bröder som alla, var och en på
sitt sätt, tillför logen något nytt.
En del medlemmar lämnar logen. Några
flyttar, andra begär utträde och helt
naturligt avlider bröder. Logen har inte
som mål att öka antalet medlemmar.
Vi är idag ca 160 bröder och det är ett
ganska lagom antal. Blir vi för många
kan anonymiteten bli för stor och det
kan påverka gemenskapen.
Jag talar ibland med bröder som sällan
besöker logen och man undrar då varför. Skälen är ofta: Ont om tid, andra
intressen, fel logekvällar, arbete och
bostad på annan ort. Nästan alla säger
dock att de tycker att det är bra att vara
med och stötta logen, behålla det fina
kontaktnätet som medlemskapet innebär. Och många läser också med stort
intresse vårt månadsblad BrodersNytt.
Efter år av frånvaro återkommer ofta
många bröder, när omständigheter i
livet så tillåter. Som en broder uttryckte
det; ”Nu när jag går till logen igen, så
upptäcker jag att det är utomordentligt
trevligt - jag kommer nog att bli en trogen besökare i fortsättningen”.
Den 22 feb har br Jan Stening, från loge
10 Viktor Rydberg Stockholm, aviserat
att några bröder från logen kommer att
gästa oss. Vi har tidigare haft utbyte
med logen och en del bröder känner
varandra ganska väl. Samma kväll är
det God Vän Afton. Vi öppnar då logen
för gästande vänner, som får möjlighet
att få inblick i vår verksamhet.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Torsdag 8 februari kl 18,30
Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny; Ej meddelad
Vid kaffet; Inget program meddelat

Torsdag 22 februri kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben: ”En God Vän”
Meny: Ej meddelad
Vid kaffet: Br Lennart Exius – Frågetävling!
Vässad penna medtages.
…………………………………………………….

Fredag 16 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Söderköping. Rec PG

Torsdag 15 februari kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 1 februari kl 19.00
DAMKLUBBEN
Rom-provning. Choklad/godislotteri
…………………………………………………….
VI TACKAR
månadens sponsorer brr
Per-Otto Kyndel och Evert Lundkvist
…………………………………………………….
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Söndagen 7 januari
Br KM Jan Ohlsson, sekonderad av sin hustru Carina, hade förberett för en perfekt
julavslutning och årets barnjulfest lockade nästan 100 medverkande; från små barn till
något äldre i en härlig blandning och fin gemenskap. Damklubbens nya ordf. Maritha
Edlund var sång- och lekledare, ackompanjerad av br Nils Rendel och den alltid lika
glade Lennart Remlöv som spelade alla gamla kända julsånger. Så småningom kom
Tomten och gav de små barnen en liten julpåse. Vissa barn blev nog lite skrämda när
pappa satt kvar på stolen bredvid dem och Tomten satt framme vid granen. Kanske
finns han på riktigt ändå, tänkte de säkert? Givetvis fanns det lotterier, både för de
stora och för de små. Efter dragningen var det dans kring granen och när kaffet var
urdrucket och tårtan uppäten var det dags och ge sig hem och många tänkte nog som
jag; härligt med alla fina traditioner som vi i Gustaf V håller vid liv.

Torsdagen 11 januari
Årets första logemöte besöktes av 52 brr och en gäst, br Kai Jonasson från logen nr 106
Tre Kronor i Stockholm. Br ÖM Harry Andersson tyckte det var roligt att så många brr
hade kommit dit, men framför allt var han glad att se så många av de nya som gick in i
höstas. Efter att br ÖM meddelat årets lösen tog det inte lång tid innan en avgörande
säkring gick och vi fick avluta mötet i mörker. Det gick ändå bra tack vare levande ljus
och ficklampor. Br ÖM meddelade att vår planerade reception i första graden den 8
februari blir framflyttad till den 8 november. Vidare informerade han att br Jan Stening med följe från logen nr 10 Viktor Rydberg planerar att besöka oss den 22 februari.
Då vi har årets första God Vänafton. Br Anders Jacobson hade ett långt och detaljerat
inlägg om allt som berör Odd Fellow-huset och GEU.
I klubben fick vi ta del av vi beslutat att lägga på några kronor på våra måltider. Nu
räckte pengarna även till en god aptitretare i form av stekt strömming och till välsmakande järpar. Br KM hade ordnat lotteri och Ex.KM Leif Pettersson blev väldigt glad då
han hade fått samma nummer och vann på båda lotterierna. Br UM informerade brr
varför det är så viktigt med lotterier och att vår kruka ”tredje supen” fylls på, då detta
utgör basintäkterna för våra trevliga klubbaktiviteter. Efter den informationen var det
inget svårt att fylla på krukan som skickades runt bland de givmilda bröderna.
Bengt-Ove Jonsson
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Vad hände mera......?
Torsdagen 25 januari
Vid det här logemötet, som gästades av 46 bröder, var flera av de ordinarie ämbetsmännen frånvarande av diverse orsaker. Det innebar att deras ersättare fick möjlighet
att känna på hur det är att vara ordinarie ämbetsman. Br. Bengt-Ove Jonsson, som för
kvällen fått gå upp som ÖM, inledde efter logens öppnande med att informera om kvällens program och påminde då också om den inställda gradgivningen den 8:e februari
samt att samtliga bröder återigen har möjlighet att bjuda sina vänner till ”God Vänafton” igen den 22:a februari. Br. K läste en dikt från skolvärlden som handlade om
uppsatsskrivning i ämnena vinter- respektive sommaräventyr. Efter logen informerade
br Strepr Hans-Göran Säwar om det oskrivna verket och respektive grads olika tecken,
på ett mycket föredömligt sätt.
I klubben avnjöt vi en ostgratinerad kassler, som smakade alldeles utmärkt och de flesta
passade givetvis på att börja med en silltallrik med tillbehör. Till kaffet fick vi den här
gången lyssna på en mycket intressant reseskildring från br Rolf Sundström. Han beskrev på ett mycket inspirerande sätt och visade bilder från Svalbard. Frågestunden i
anslutning till föredraget visade att intresset för Svalbard var stort. I sammanhanget
bör nämnas att det var premiär för den nya datorprojektorn med tillhörande projektionsduk – den fungerade alldeles utmärkt!
Bo Nygren
UM:s ers

Torsdagen 4 januari
Traditioner skall man vara rädd om och vårda väl.. För femte året i följd inbjöds sålunda logens herrar till Damklubbens första sammankomst för året. Och bröderna
ställde naturligtvis upp. 73 deltagare samlades i vinterträdgården för drink. Vid supéborden ökade decibeltalet till knappt uthärdligt. Och ökade sedan till oanade höjder då
aftonens gäster – de Östgötska Sjukhusclownerna Susanne och Anita från Dr Kokos
Muntrajäng – bjöd på en jätterolig föreställning med mycket sång och spex. Efteråt
berättade de om sin behjärtansvärda verksamhet att dagligen underhålla och roa sjuka
barn bl.a. på länets sjukhus. Damklubben överlämnade en gåva på 5.000:- som ett tillskott för deras verksamhet. Logens ÖM hälsade Damklubbens nya ordförande Marita
Edlund välkommen i sitt ämbete och tackade avgående Monica Henriksson för fina
insatser och gott samarbete. Det avslutande vinlotteriet resulterade i att både br Harry
Andersson och Karin Linderhjelm erövrade dubbla vinster. Till ”bihangens” stora
förtjusning!
Marita Edlund / red
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Speaker´s Corner
BRÖDRALÄGRET 15 STEGEBORG
hade sin ämbetsmannainstallation 19 januari. Nio brr patriarker från vår loge var närvarande.
Rekord? Totalt hade 90-talet patriarker från när och fjärran samlats till en stringent installation i
logesalen och en gemytlig samvaro till sena natten i bankettsalen.
Br Lennart Exius installerades för ytterligare en termin som lägrets skattmästare. Han och br
Nils Gunnar Nilsson installerades även som lägervärdar för vår loge. Tyvärr var varken brr
Hans Cademan eller Mikael Hagdahl närvarande men de kommer vid senare tillfälle att installeras som inre förpost respektive andre lägervärd. Br ExPF Lennart Persson avgick efter sex år
som lägrets räkenskapsförare. Välkommen till nästa lägermöte i Söderköping 16 februari hälsar
Lägervärdarna

OM VI SKALL HYLLA DIG – ELLER INTE?!
I varje januarinummer av BrodersNytt presenteras alltid de logebröder som fyller jämnt under
året. I aktuellt nummer hyllar vi DIg. Och Din uppgift är att kontakta mig och meddela hur, var,
när Du vill bli uppvaktad. Du meddelar också senast månaden före om Du inte vill bli hyllad.
Därmed så stryks informationen om Din högtidsdag i det aktuella numret av BN.
ÖM

PÅMINNELSE
När Du byter bostads- eller e-postadress, tel.nr mm, kom ihåg att anmäla detta till br PS. Det
förekommer många felmeddelanden, returnerade brev och felringningar jus nu. Det är viktigt
att logens information når alla brr. Tack för Din hjälp.
ÖM

ÅRETS ODD FELLOW RIKSGOLF
går av stapeln 19-20 juli och arrangeras av R20 Katarina, B53 Wasaborgen och Klubb Lysing.
Vi spelar dels på Vadstena GK och dels på Ombergs Golf. Antalet är begränsat till 240 spelare.
Så anmäl Dig snarast!
Sista dag för anmälan är den 1 april (sant alltså) men vänta inte – ”först till kvarn” gäller. Vill Du
veta mer, kontakta mig – jag har självklart alltid aktuell info. Swing it!
Claes Anell

BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I februarinumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att br Tage Östlund skulle leda en musikgissningstävling med titeln ”Jules Sylvain eller
Frans Schubert?”
- att samtliga brr nu erlagt sina medlemsavgifter för 1996.
- att helårsavgiften för 1997 var 750:- att bröderna hade hedrat HKH prins Bertils bortgång med en stunds stillhet.
- att br Lennart Persson berättade hur en ”dataläggning” av vår matrikel kunde öka
informationssäkerheten och minska kostnaderna.
- att Vivo Meny, Kungsgatan hade skänkt tre välfyllda korgar till kvällens lotteri.
- att br Torsten Loberg hade erinrat om vikten av att hålla sig i god vigör.
- att brr Harald Svanberg och Gösta Hökerberg utkämpat den sedvanliga limmerickduellen.
- att br Kalle Ljunge på Biståndsutskottets vägnar efterlyste förslag på mottagare av den
beslutade jubileumsgåvan.
red
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Succén fortsätter!!! Bjud dig själv
och en vän på en helkväll……..
God Vänafton torsdagen 22 februari 2007
”Enda sättet att äga en
vän är att själv vara en”
Ralph Waldo Emerson

I höstas lade TMUs medlemmar ner ett stort engagemang för att försöka se till
att det blev många vänner på höstens God Vän-afton och bl. a. provade vi att
bjuda på maten för dig som tar med en vän. Många tog vara på chansen och vi
kunde glädjas år hela nio goda vänner och av dem blev sedermera sju
medlemmar. I år har logen budgeterat en ännu större summa och du som
missade i höstas får nu en ny chans att bjuda dig själv och en vän på en helkväll.
Givetvis är du som tog med en vän i höstas välkommen att ta med ytterligare
vänner i år.
Under logemötet kommer bröder från klubbstyrelsen ta god hand om honom
och under trivsamma former ge information om vad ett medlemskap innebär.
Vid supén tar du över värdskapet och ser till att han trivs.
Du anmäler dig och din vän på vanligt sätt via telefon eller hemsidan.

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

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

Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning
Br Bengt-Ove Jonsson
TMUs och KS ordförande

