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ÖM:s tankar
Bröder!
Efter invigningen nu i höst, tackade en
broder mig för att han blivit invigd i vår
loge. Han sa att han ser det här som en
möjlighet att förnya sig och få lite mer
innehåll i tillvaron. ”Du vet, det händer
inte så mycket, allt går sin gilla gång,
man fastnar i slentrian. Jag ser det här
som en chans att få lite nya perspektiv
och lite nytändning i livet och jag tror
att det här är helt rätt för mig”.
Vi i Odd Fellow försöker leva efter vissa
etiska normer som inte är konstiga eller
anmärkningsvärda. Vi tror att om man
är hygglig och uppträder mot andra,
som man själv vill bli bemött, bidrar
man till en bättre och mänskligare
värld.
Tycker man så här, då vill man naturligtvis att fler skall få bli delaktiga. Vi
skall inte gå ut och frälsa världen, det
är andra bättre på. Men vi kan bland
våra vänner berätta om Odd Fellow, inbjuda till ett besök i logen och naturligtvis medverka till att ett medlemskap
blir åtråvärt.
Tror vi på Orden och på våra ideal då är
målet självklart - vi vill få fler in i vår
gemenskap, fler som delar våra värderingar.
Tack alla Ni i vår loge för ett fantastiskt
trevligt år. Min förhoppning är att vi får
ett nytt, minst lika bra år som det gångna, bland annat genom våra nya bröder.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 11 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Klubbafton

Torsdag 25 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista, B.1.
Klubbafton
…………………………………………………….

Söndag 7 januari kl 15.00
BARNJULFEST

Fredag 19 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping, ÄI

Torsdag 18 januari kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 4 januari kl 19.00
DAMKLUBBEN
Sjukhusclownerna underhåller. Vinlotteri.
Damklubbens ”Herrar” är också välkomna!
…………………………………………………….
VI HYLLAR
10/1
br Claes-Göran Wester 60 år
29/1
br Lars Sjödahl
50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
…………………………………………………….
VI TACKAR
månadens sponsorer brr Thomas Hellgren,
Hellgren & Nilsson och Lennart Segerberg,
Segeri
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Vad hände?
UM:s noteringar:

Söndagen 10 december
Hela 73 personer hade samlats i Ö. Stenby kyrka för att sjunga, hålla tal, lyssna eller i
övigt bara njuta av ett avbrott i julförberedelserna. Innan kyrkobesöket hade 26 brr
samlats i Boglinatorpet och en intressant reflektion är att vi nu har fler deltagare än
första gången, nästan 10 år efter att den här fina traditionen började, både vad gäller
logebröder och övriga besökare. En bra värdemätare att arrangemanget fortfarande är
uppskattat. Innan logemötet började hälsade br storlogemedlem Owe Axelsson alla
välkomna och berättade lite kort om det trivsamma båtmanstorpet.
I övrigt var mötet föredömligt kort och vi samlades därför snart i kyrkan där br ÖM
Harry håll ett fint anförande om att vara snäll. Br CM Mikael Hagdahl gjorde också ett
trevligt framförande och hans tema handlade om alla sorters språk vi använder. Den
stora överraskningen var ändå Odd Fellow-körens sångframträdande. Många visste inte
ens att det fanns en sådan kör och vi blev mäkta imponerade av deras skicklighet.
Efter kyrkan bar det iväg till Ö. Stenby bygdegård där diakonikretsen stod klara med
kaffe och tilltugg. Diakonissornas ordf. Britt Johannesson hälsade alla välkomna och
hon poängterade hur glad hon och övriga diakonissor var för att vi besökte dem år efter
år. Därefter följde lottdragning och ÖMs utdelning av blommor och ska man döma av
sorlet var alla glada hur eftermiddagen hade utvecklat sig.

Torsdagen 14 december
Logens julfest brukar vara årets höjdpunkt och det blev inget undantag i år. 75 bröder
hade samlats och de fick börja kvällen med att njuta av ett osedvanligt välsjungande
luciatåg. Vi tackar br Lars Löfgren som ordnade så att Waldorfskolans 10:e-klassare
kom och sjöng så vackert för oss.
Logemötet flöt på och snart var vi nere i klubben för att göra det som vi alla kommit dit
för d.v.s. att få inmundiga ett riktigt gott julbord. Efter sedvanlig glöggdrickning bjöd
br KS Jan Ohlsson oss till bords och Tommy började med att gå igenom hur olika läckerheter på julbordet framställts. Ingen lär ha blivit besviken efter den smakupplevelsen
och många traditionsrika rätter fanns med t.o.m. grisfötter för de som tycker att den
maträtten är ett måste på ett traditionellt julbord.
Efter att vi ätit väntade alla ivrigt på auktionen och lotterier. Många glada tillrop hördes och även om det var något mindre ”exklusiva” ☺ utrop detta år gjorde auktionsförrättaren Mikael Hagdahl ett storartat jobb. En exklusiv marmelad ropade Per Hedström in till det facila priset av 300 kr. Mycket pengar kan tyckas, men någon såg denna
goda gärning och såg till att Per vann den största, av de fina tavlorna som br FS PerOtto Kyndel alltid brukar skänka. När kvällen var över var nog alla nöjda till slut, men
nöjdast av alla var nog ändå finanssekreteraren.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I januarinumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att br Lennart Persson skulle presentera idéer om logens möjligheter att i framtiden använda
datateknik!!
- att julauktionen hade genomförts av br Bengt Carlsson. I sin lediga och i viss mån sinnligt
uppknäppta tomtedräkt. Br Bengt röt och svettades. Alla objekten tog slut framåt natten. Så
ock br Bengt!
(Enligt dåvarande UM br Hans-Göran Säwar)

ÅRETS JUBILARER
brr Claes-Göran Wester 60 år 10/1, Lars Sjödahl 50 år 29/1, Thed Simonsson 60 år 1/2, Tage
Östlund 70 år 6/2, Thom Lindén 60 år 28/3, Lars Löfgren 70 år 8/4, Bengt Öhlund 60 år 1/5,
Lennart Segerberg 50 år 19/5, Benny Nilsson 60 år 4/7, Leif Casimir 70 år 18/7, Sivert Karlsson
70 år 31/7, Jerry Wilén 60 år 20/8, Lars Gustafsson 60 år 3/10, Håkan Carlsson 60 år 26/10, Eero
Pusa 60 år 29/12.
Vi hyllar naturligtvis våra femton jubilarer i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera
namnen i Din almanacka redan nu, rekommenderar
PS

ATT BESÖKA DE SJUKA
är att av Odd Fellows budord och att våra lärdomar måste omsättas i praktisk handling är ett av
våra mål och därför genomför alla Norrköpingsloger en juluppvaktning på äldreboenden lördagen före första advent. Detta benämndes tidigare Sandbyhovs-projektet, men eftersom vi
numera spridit ut gracerna till olika äldreboenden har man bytt namn. Logen nr 117 besökte
äldreboendet Ringdansen, där våra brr Erik Lönnquist och Karl Strömberg bor. Br UM berättade om Orden för de boende innan br Nils Rendel och hans band började spela välkända
melodier. Det blev mycket uppskattat och när vi sedan åt tårta och drack kaffe så ville de vi
skulle komma tillbaka redan dagen därpå. Så blev givetvis inte fallet, men förhoppningsvis
nästa år.
UM

TACK ALLA BRÖDER!
Slutresultatet vid årets julauktion blev trettontusenfyrahundranittioen kronor och femtio öre
(13.491:50). Jag tackar Er alla för Er stora generositet.
FS
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Välkommen
till

Odd Fellow-logen
nr 117 Gustaf V:s
traditionella

Barnjulfest
söndagen 7 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 2007 på telefon 011-19 95 35.

Välkommen
önskar

Klubbstyrelsen

