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ÖM:s tankar
Bröder!
Jag står nu inför att avsluta mitt uppdrag som logens ÖM. Den senaste tiden
har brr frågat mig hur det känns. Jag
kan säga att det är en kluven känsla.
Det är skönt att kunna konstatera att
jag stått distansen ut. Jag har verkställt mitt uppdrag och kan ansluta mig
till kretsen av logens ExÖM och följa
logearbetet från bänken. Det är något
vemodigt då det har varit oerhört givande och berikande att få leda logen. Jag
kommer från och med nu att betrakta
min ÖM-tid som en personlig milstolpe i
livet. Jag hoppas att jag lämnat några
avtryck efter mig i logens historia. Jag
vill tacka Er alla ämbetsmän, ledamöter
i logens styrelser och utskott samt
logens alla brr för det stöd och den
broderliga vänlighet jag mött under de
två år som gått.
Men nog nu av gammal ÖM-nostalgi.
Låt oss se fram mot och glädja oss åt
de nya brr, som installeras i sina ämbeten i januari och som skall utgöra
logens maskineri, dess hjärna och
hjärta under de kommande två åren. Vi
övriga logebrr har att bistå och stödja
ämbetsmännen i deras uppdrag. Det
gör vi bäst genom att lyfta fram det
positiva, det som görs bra. Vi skall uppmuntra och stödja dem i deras uppdrag. Misstag och tillkortakommanden
behöver vi inte lägga någon energi på
att lyfta fram. De sköter sig själva.
Mina brr; låt oss hälsa de nya ämbetsmännen välkomna i sann Gustaf V-anda
och med glimten i ögat.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Söndag 8 januari kl 15.00
BARNJULFEST
Anmälan till 011-199 535 senast 2/1
Läs inbjudan, sid 4

Torsdag 12 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny: Mat och Potatis Surprise
Vid kaffet: Pratkväll

Onsdag 18 januari kl 19.00
DAMKLUBBEN
Kvällens artist: Stephan Grönroos, estradör
Damklubbens ”Herrar” är också välkomna!

Torsdag 19 januari kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 20 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping, PG.

Torsdag 26 januari kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
ÄI
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: Mat och Potatis Überraschung

VI HYLLAR
11/1
br Sture Sundgren
80 år
29/1
br Jan Noréus
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSOR
Vi tackar vår br Lennart Segerberg, Segeri AB
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Vad hände?
Söndagen 4 december
Logesammanträde i Boglinatorpet, Östra Stenby, turligt nog ett kort möte eftersom det
blev både trångt och varmt i stugans enda rum, när vi var 32 brr församlade, varav en
br från loge 139 Ramunderhäll, Söderköping.
Adventshögtiden i Östra Stenby Kyrka blev en trevlig stund med sång av kören Vox
Beata under ledning av Anna Sköldh. Brr ÖM och K och dagens arrangör br CM
medverkade med inslag, som handlade om den stundande och även tidigare jular. De
vanliga adventspsalmerna sjöngs unisont och i den välfyllda kyrkan infann sig den
speciella stämning, som vi förknippar med kyrkliga högtider.
Bygdegården välkomnade med varm glögg, välkomstord av Diakonikretsens ordförande
Britt Johannesson och br Owe Axelsson för Boglinatorpets Vänner. Därefter väntade
nybryggt kaffe, skinksmörgåsar och hembakat kaffebröd. Under den pampiga granen
siktades tomten i skepnad av br Nils Rendel, som förhöjde stämningen med härliga
julmelodier. Br KM och blivande br KM Jan Ohlsson sålde snabbt slut på 300 lotter
med fina vinster som blomgrupper, ostar, chokladkartonger, kaffe och hembakade
limpor. Eftersom alla var köpglada så räckte inte lotterna till. ”Synd” sa br KM, ”vi
kunde ha sålt minst 500 ..”. Br Kalle Ljunge framförde en dikt, som handlade om
sommaren, ”Harstena Flora” av Alf Henriksson. Dikten var en julhälsning till alla från
Kalles son br Krister. Br K läste stämningsfullt Viktor Rydbergs ”Tomten”. Br SvenOlof Andersson, loge 139 Ramunderhäll tackade för kaffet och för att ha blivit medbjudna. Br ÖM överlämnade blomma till Diakonikretsens Britt samt våra brr Owe och
Nils för deras insatser och han önskade alla en God Jul och Ett gott Nytt År. Br CM
avslutade denna trevliga söndagseftermiddag, som trots julstök ändå samlat nästan 80
deltagare.

Torsdagen 8 december
Jullogen, årets största händelse, besöktes av 71 brr, något färre än vanligt men ändå en
stor brödraskara. Glädjande nog var också några av Er brr, som inte besökt logen på
hela året, närvarande denna kväll, vilket naturligtvis var mycket trevligt. Julhögtiden
inleddes traditionsenligt med Luciatåg. Det var elever från klass 5S från Eneby-skolan
(ledda av br UM:s dotter, lärarinnan Stina – red:s anm) som ”lussade”. Fyllda av förväntan och med viss respekt för oss verkligt uråldriga farbröder sjöng och agerade eleverna
mycket bra och på ett härligt sätt. Val till utskott och nämnder företogs. Br Torsten Loberg berättade om logens julgåva ur br Lennart Torstensons fond. Julgåvan överlämnas
till en ensamstående mor med fyra barn, som av olika orsaker har det svårt och allmänt
besvärligt. Br Tony Berthlings ansökan om utträde beviljades. Rapporterades att Damklubbens sammanträdesdagar för andra halvåret 2006 ännu inte är bestämda. Fler
överläggningar väntar. Många hälsningar från brr framfördes och det noterades också
att hälsoläget är fortsatt ganska gott trots influensatider.

……….
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……….
Med preludiet ”Stilla Natt” och den kraftfullt sjungna ”Bereden väg för Herran”
inleddes den sedvanliga julhögtiden. Br K läste julbetraktelsen, br ÖM önskade alla brr
God Jul och Gott Nytt År och br UM tackade på logens vägnar med en julblomma br
ÖM för det gångna året. Br O avslutade finstämt med Burt Bacharachs ”Alfie”.
I klubben var stora julbordet framdukat. God mat, god stämning, muntra sånger och
förväntan i luften. Förväntan på den stundande auktionen och alla lotterier med många
fina, av bröderna skänkta vinster. Br Mikael Hagdahl svingade klubban med sedvanlig
bravur och tomtenissarna brr Archimede Caprari och Bengt-Ove Jonsson hade fullt
schå att hinna med. Hur mycket pengar det flöt in vet vi inte i skrivande stund men
troligen blev det en rejäl slant. Stort tack till Er sponsorer och till br Lars Wibrant och
hans tomtegrupp. En fin julkväll var till ända – vi önskade alla varandra en riktigt God
Helg och ett kommande Gott Nytt År!
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
ÅRETS JUBILARER
brr Sture Sundgren 80 år 11/1, Jan Noréus 60 år 29/1, Per Stafnäs 50 år 21/2, Günter Lange
60 år 9/3, Göran Henriksson 60 år 6/5, Knut Ekström 80 år 18/5, Erik Jakobsson 80 år 20/5, Ted
Ytterström 60 år 24/5, Leif Rydén 70 år 12/6, Sven Folkesson 70 år 18/6, Willy Dahlén 60 år 4/7,
Estan Laurent 70 år 3/8, Lennart Eriksson 50 år 12/8, Ingemar Jonsson 70 år 24/9, Erik Lönnqvist 90 år 12/10, Curt Conradsson 70 år 13/10, Nils Gunnar Ellnemark 70 år 14/10, Carl-Ivan
Ivarsson 70 år 18/10, Bengt Brobeck 70 år 29/11, Anders Ohlsson 60 år 6/12.
Vi hyllar naturligtvis våra tjugo jubilarer i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera namnen
i Din almanacka redan nu, rekommenderar
PS

BRÖDRAGÅVAN EFTERLYSER
Dig okände, anonyme logebroder som i slutet av oktober via plusgiro inbetalade 150 riksdaler
utan att meddela Ditt namn. Hör av Dig till
Bengt Carlsson

RÄTTELSE
I förra numret av BrodersNytt har jag gjort en beklaglig namnförväxling. Det är br Bernt
Schneider, som den 18 november i Lägret 15 Stegeborg erhöll KPG. Förlåt mitt misstag br
Bernt – och håll ut br Nils Fremred, Din tid kommer!
Harry Andersson

ADRESSÄNDRINGAR
br Jan Jardmark, Höckerum, Solsidan, 61041 Ringarum, tel 0121 – 30170

SPONSORING
Vad redaktören erfar så skänker br Tommy Linderholm, Gullbergs tillräckligt antal tusen ark av
ett högkvalitativt papper till den förestående omtryckningen av logens matrikel. På alla bröders
vägnar; varmt tack br Tommy.
Red

GOURMET CORNER
Det ekar tomt i receptlådan! Brr, vart tog Ni vägen?
Red
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Välkommen
till

Odd Fellow-logen
nr 117 Gustaf V:s
traditionella

Barnjulfest
söndagen 8 januari 2006 kl 15.00
Ta med barn, barnbarn, andra nära och kära till
julavslutningen i Odd Fellow-huset, Vattengränden 9.
Som traditionen bjuder, blir det dans kring granen, kaffe med dopp, tårta, godis
och lämpliga drycker till de yngre.
Om någon önskar speciellt bröd eller dryck, måste vi be att Ni tar med det
själva.
Kostnaden är, 60:- kronor för de vuxna och gratis för de små (upp till 14 år).
Anmälan sker senast 2 januari 2006 på telefon 011-19 95 35.
Välkomna
önskar

Klubbstyrelsen

