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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!

Torsdag 14 februari kl 19.00

Tack brr för det förtroende ni givit mig
när ni valde mig till logens ÖM. Jag
kommer att åta mig uppdraget med ett
ödmjukt självförtroende. Det var en
härlig känsla att få uppleva
installationen omgiven av så många
egna och gästande brr och att få ta
emot tal, gratulationer, tillönskningar
och blommor.
Vår loge har fina anor och det känns
som ett stort ansvar att försöka förvalta
det. Nu är inte ÖM ensam om detta utan
är omgiven av en rad duktiga
ämbetsmän och medlemmar i de olika
utskotten. Jag ser som min viktigaste
uppgift blir att bevara denna härliga
Gustaf V-anda. Som är svår att
beskriva, men ändå är så påtaglig när
man besöker logen. Kanske är det alla
vänliga ord som vi strör omkring oss
eller ett förlåtande förhållningssätt som
utmärker oss. Vad vet jag? Härligt är
det ändå att få omge sig med all den
vänskap och människokärlek som man
möter bland våra bröder.
Självklart ska vi arbeta mot de mål som
Odd Fellow strävar mot, där vi
förhoppningsvis kan glädja både egna
medlemmar och övriga samhällsmedborgare. Ett viktigt mål för logen är
att försöka göra logemötena så
intressanta och trevliga så att många
bröder vill komma på dem. Ett annat
mål är givetvis att få fler människor att
finna meningen med livet d v s bli Odd
Fellow-medlem. Därför får Ni chansen
redan den 13 mars att ta med en god
vän på årets första God Vän-afton.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Bengt-Ove Jonsson

Ordinarie föredragningslista
Ballotering till I:a graden
DN:s och Brödragåvans berättelse
I klubben: Klubbafton
Meny: Kycklingtoast med chili, laxpudding med
skirat smör, bröd, smör och sallad

Torsdag 28 februari kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Reception i I:a graden
Revisionsutskottets berättelse
I bankettsalen: Brödramåltid
Meny: Krämig strömming på kavring,
herrgårdsstek med gräddsås och pressgurka,
svart vinbärsgelé och kokt potatis
…………………………………………………….

Fredag 15 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping
Reception i PG

Torsdag 21 februari kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 7 februari kl 19.00
DAMKLUBBEN
Vinprovning

…………………………………………….
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar bröderna brr Evert Lundqvist och
Lennart Segerberg, Segeri AB för sponsringen
av månadens distribution av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar
Torsdagen 10 januari
Jo, det hände faktiskt en hel del. Lite nostalgiskt blev det till att börja med, då br ÖM
Harry Andersson informerade om att det här var hans och hans ämbetsmäns sista
logekväll. Logearbetet genomfördes följaktligen mycket rutinerat och effektivt, varefter
vi närvarande 50 brr samlades i klubben för en mycket trevlig samvaro.
Efter att vi intagit kvällens meny, som bestod av prinskorv med spenat och ägg samt
några trevliga snapsvisor, avtackades vår mångårige redaktör för Brodersnytt, br Olle
Linderhjelm. Br Olle började sin karriär som redaktör för BN 1996 och har fram till
den här kvällen arbetat tillsammans med sex ÖM, av vilka flera höll tal och vittnade om
br Olles förtjänster. Efter att blommor och välförtjänt diplom överlämnats till br Olle,
fortsatte br Lennart Exius med att gnugga våra grå hjärnceller i en som vanligt klurig
och trevlig frågesport. Därefter passade br Lennart Persson på att praktiskt visa oss hur
man själv kan gå in i Odd Fellow-ordens medlemsregister, för att bl a kolla så att noterade uppgifter stämmer. Ja, som vanligt när man har trevligt, gick tiden för fort och det
blev snars dags att gå hem!
Bo Nygren
UM pt

Söndagen den 13 januari
Julen avslutades traditionsenligt den 13 januari med logens barnjulfest, till vilken ett 90tal stora och små barn sökt sig. Julen dansades ut med lekar och dans kring granen
under ledning av br Lennart Exius hustru och vår egen br ÖM. Br Nils Rendel och
Lennart Remlöf svarade för den musikaliska underhållningen. Kaffe med dopp och
tårta bjöds samt lotterier med fina priser. Och som på varje julgransplundring av rang
kom givetvis tomten och delade ut godispåsar till alla barn. Således kunde även julen i
år avslutas under festliga och uppsluppna former i sann Gustaf V-anda.
red

Torsdagen 24 januari
I ett mer höstlikt än vinterlikt väder samlades 65 egna och 20 gästande brr, för att
övervara ÄM-installationen för den närmaste tvåårsperioden. Ritualerna var väl
inövade och förberedda av i första hand brr CM och StRepr. Installationen genomfördes rutinerat på ett mycket värdigt och högtidligt sätt. Efter avslutad loge spelade br
Olle Linderhjelm, ”In The Sentimental Mood”, av Duke Ellington. Kanske musikvalet
berodde på att det här var hans sista framträdande som logens ordinarie organist.
Efter avslutad loge samlades bröderna under nytillträdde br KM:s ledning i bankettsalen för att fortsätta festligheterna i lite ledigare form. Kvällen var helt klart br ÖM:s,
som fick ta emot ett flertal hyllnings- och lyckönskningstal från både gästande och egna
brr. Kvällens meny bestod av en förrätt, bestående av ”Kräftpaté med brödsnittar” och
som huvudrätt serverades ”Örtgrillad kotlett med ugnsbakad lök, grillad aubergine,
paprikasås och stekt potatis”, vilket sedan rundades av med kaffe och en god kaka.
Bo Nygren
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Speaker´s Corner
BRODERSNYTT FÖR TIO ÅR SEDAN
I februarinumret 1998 kunde man bl.a. läsa:
- att br ÖM vid installationen upplevde en av sitt livs mest omtumlande och minnesvärda
händelser
- att intendenten br CG Carlsson informerade om den ljudanläggning, som nu installerats i
logesalen
- att br Gösta Hökerberg vid brödramåltiden kryddade med ”diverse bilder ur verkligheten”
med sedvanlig bravur
- att ÄI-banketten avslutades långt efter att aftonen övergått till en ny dag
ExRed

VÅRT BRÖDRALÄGER NR 15 STEGEBORG
Vårt läger firar den 15 februari en av årets stora festligheter. Då kommer fem brr från vår loge
att recipiera i patriarkgraden PG och därmed invigas i lägret.
Lägervärdarna vill uppmana Dig br patriark att hedra våra recipierande brr med Din närvaro.
Det kommer nog att bli ”fullt hus”, eftersom det beräknas bli tjugotalet recipiender plus lika
många faddrar och så alla vi andra från de nio logerna. Du kan se fram mot en härlig lägerkväll
med stringens och känsla i ordenssalen och gladlynt broderlig gemenskap i bankettsalen.
Anmälan via mail eller telefon: se matrikeln, senast onsdag 13 feb kl 17 till lägervärdarna.
Lennart Exius

NY REDAKTÖR
Logens husorgan, BrodersNytt, har från och med februari ny redaktör då undertecknad har fått
förtroendet att svara för denna uppgift under de kommande två åren. Ambitionen är att
BrdersNytt även i fortsättningen ska ha den höga kvalitet som min företrädare och numera
”ExRed” br Olle Linderhjelm borgat för. Jag hoppas att ni brr bidrar med intressanta och
vitaliserande inlägg under ”Speaker’s Corner”. Jag vill också ta tillfället i akt och lyckönska
logens nya ämbetsmän och alla de brr, som skall bemanna alla logens utskott och styrelser
under de närmaste två åren i deras arbete.
Per Johansson
nytillträdd red

MÅLTIDSANMÄLAN
De brr, som har möjlighet att göra sin måltidsanmälan (eller avanmälan) via logens hemsida,
rekommenderas att göra så i första hand. Det går naturligtvis även bra att göra sin måltidsanmälan via röstbrevlådan på telefon 011 - 19 95 35. Måltidsanmälan skall vara KM till handa
senast klockan 22.00 tisdag före logedag.
Björn Eriksson
KM

