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ÖM:s tankar!
Bröder!
Vi satt några bröder och talade om värderingar, etik och moral. Någon påminde om det löfte som vi högtidligt lovade
att hålla vid invigningen. När man funderar på detta så inser man att det är ett
ganska stort ansvar som vi lovat att ta,
inte enbart för vår broder utan även för
hans familj om så krävs. Det här tänker
vi kanske inte alltid på.
Vårt medlemskap i Odd Fellow är ett engagemang, som innebär att ta ansvar
för andra men det innebär också att vi
ingår i en stor gemensam krets av bröder som har samma värderingar.
Den här grundsynen att vi ställer upp
för varandra både i med- och motgång,
är kanske den främsta anledningen till
att vi är så många bröder, som engagerar oss i logen. Vänskap, är nog det finaste man kan erbjuda en medmänniska.
Logen har förlorat en av sina bröder.
Per Stafnäs är död. Br Per blev bara
51 år. Jag har personligen känt honom i
mer än 30 år. Han var lite udda, lite speciell men en mycket snäll och trevlig
vän.
Välkomna alla Ni bröder den 24 maj då
vi firar logens årsdag och vårfestar med
damerna. En mycket fin avslutning på
vårterminen och alltid en härlig högtidskväll.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 10 maj kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny; Grillspett med grekisk sallad, tzatziki

Vid kaffet: Br Nils-Gunnar Nilsson berättar
och visar bilder från sin resa i Amazonas.

Torsdag 24 maj kl 18.30 (obs! tiden)
Ordinarie föredragningslista
LOGENS ÅRSDAG
Kl 19.15: Klubbafton med Damklubben
Meny: Charktallrik samt Fisksymfoni med gös
och lax, champagnesås
Kom ihåg att anmäla ”Ditt Hjärtas Dam” –
även om Du har stående anmälan!
…………………………………………………….
Fredag 25 maj kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping. Rec GRG

Tisdag 22 maj kl 12.30 (obs dag och tid)
”VI DAGLEDIGA”
Sillunch hos Alfhild och Bengt uti Äskdalen.
Anm. till br Åke (011-635 12) senast 15/5.

Torsdag 3 maj kl 19.00
DAMKLUBBEN
Vinprovning, vinlotteri

Onsdag 23 maj kl 08.30 (obs dagen)
DAMKLUBBEN
Vårutflykt till Närke
------------------------------------------------------------MÅNADENS BIDRAGSGIVARE
Vi tackar våra brr Gunnar Lagerström, Teknikbyggarna och Estan Laurent, Estan AB
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 12 april
Tillsammans med de två gästerna från den finländska jurisdiktionen, brr StK Olav
Remmer från logen nr 13 Åland och ExStRepr Pehr-Olof Böckelman från logen nr 34
Peter Ålänning, var vi 52 brr som trotsade det vackra vädret. Br ÖM Harry Andersson
började med att hålla en tyst minut för de avlidna brr Per Stafnäs från vår loge och
ExDSS C-G Carlsson från logen 104 Bråvalla. Ballotering inför den kommande invigningsgraden förrättades och de två aktuella ansökningarna från främlingarna Owe
Odin och Peter Lindquist bifölls och br ÖM uppmanade br PS Gunnar Lagerström att
kalla dessa till receptionen den 26 april. Br StRepr Hans-Göran Säwar läste upp ett
meddelande från SS Lars Fryklund, där han gav sin syn på de anklagelser som den
frilansande tabloidjournalisten Michael Töpffer framfört i ett brev riktat till bl. a.
Ordens alla ÖM. Bakgrunden är att man misstänker oegentligheter vid byggandet av
barnhemmet i Muang Mai, som Odd Fellow var med och finansierade efter Tsunamikatastrofen. Revisionsfirman PriceWaterhouse-Coopers har blivit satta att granska om
det finns något fog i anklagelserna och hittills, efter mycket letande, har man inte funnit
något allvarligt fel. Slutrapporten har dock inte kommit ännu, men vi får verkligen
hoppas att inget dyker upp för det skulle skada de 47 fattiga barn som nu fått ett drägligt liv, delvis genom de insatser som vi brr inom Odd Fellow gör.
I klubben höll br Jan Lundström hov och informerade om årets, men framförallt nästa
års deklarationsregler. Sedvanligt bjöd han på något drickbart och i år blev det armagnac, calvados och rom som fick fylla våra trängtande gommar. Ett stort tack till dig br
Jan för ett som vanligt förnämligt framförd information om våra skatter.
Bengt-Ove Jonsson
Torsdagen 26 april
Det fina vårvädret gav kvällen en fin inramning och de brr som begav sig till fots till
logen fick en skön promenad, med skirande grönska och fågelsång. Den här kvällen var
vi 37 brr som slutit upp för en stunds trivsam samvaro i logen. Programenligt var vi förberedda på att det skulle vara invigning av nya brr. Kvällen började dock något i moll,
då vi hade parentation för br Per Stafnäs. Sedan övergick den i dur, då vi fick glädjen
att inviga Peter Lindqvist och Owe Odin. Br CM och hans medhjälpare gjorde som vanligt en fin och stämningsfull invigningsceremoni. Br Anders Jacobson informerade om
att stiftelsen nu letar i logerna efter en VD och en intendent och uppmanade intresserade att höra av sig eller ge förslag på lämpliga kandidater. Som postludium spelade br
Organist ”Georgia” av Hoagy Carmichael, som ett memorandum om hans bortgångne
sångarbr ExÖm br Nils Rydell, som var svärfar till br Peter Lindqvist.
I bankettsalen fortsatte kvällen i festlighetens tecken med god mat och trevlig samvaro.
Sedvanliga tal hölls och UM:s ers. berättade om logens historia. Br Peter Lindqvist höll
recipiendernas tacktal, i vilket han bl a berättade att han var uppvuxen med en far, som
var en Odd Fellow i Kalmar och han mindes särskilt sin frackuppklädde far på barnjulfesterna. Brr Kalle Ljunge och Torsten Loberg förhöjde stämningen ytterligare med
några trevliga historier, innan vi vände hemåt i försommarnatten.
Bo Nygren
UM:s ers
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I majnumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att det inte hade hänt särskilt mycket att berätta om.
- jo, att br Torsten Loberg – numera traditionsenligt! – inledde brödramåltiden med en
sedelärande historia.

BALTIMORE-TÄCKE
Jag var med och firade Ordens årsdag och värd var Rebeckalogen
95 Mathilda Lenning. 130 systrar och bröder hade mött upp. Vid
tillfället skänktes ett Baltimore-täcke, som några systrar hade sytt
efter gammalt mönster. Täcket finns uppsatt i bankettsalen för
beskådande.
Nils-Gunnar Nilsson

DESSA BRÖDER INVIGDES I VÅR LOGE 26 APRIL:

br Peter Lindqvist – 53 år
Född och uppvuxen i Kalmar. Bor i
centrala Norrköping. Egenföretagare
- Jooslo Personalutveckling. Gift med
vår bortgångne logebroder Nils
Rydells dotter Charlotte, som är
förskollärare. Barnen utflugna men
kattdamen bor kvar. Har förr i världen
spelat ishockey. Nu gäller konsertbesök. Är som sin svärfar var – jazzdiggare. Smultronstället i Tjust skärgård lockar alltid.
Fadder: Björn Lantz

br Ove Odin – 62 år
Tvättäkta Norrköpings-kis med centralt
boende. Njuter livet som pensionär efter
verksamma år på F13 och Luftfartsverket, bl.a. som pilot för mätflyget.
Hustru Ing-Britt är fortfarande yrkesverksam – som tandsköterska. Två barnbarn
hjälper till att urholka ekonomin.
Har varit och blir kanske igen aktiv pistolskytt. Men just nu finns en ansenlig brädhög vid fritidshuset på Lönö, som skall
bli gästhus till barn och barnbarn.
Fadder: Håkan Carlsson

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt
välkomna till Odd Fellow och till vår loge
117 Gustaf V
Harry Andersson
ÖM

