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ÖM:s tankar
Bröder!
Det händer ibland, när jag berättar för
någon att jag är med i Odd Fellow att
kommentaren blir: ”Jaså, Du är med i
en sån där förening för inbördes beundran”. Det sägs ofta på ett nedsättande
och spydigt sätt. Tidigare brukade jag
svara: ”Nej så är det inte alls, vi är en
förening som alla andra”. Men, numera
säger jag: ”Javisst, så är det”.
- Jag beundrar bröder, som bryr sig om
andra.
- Jag beundrar de bröder, som vecka
efter vecka tar med sig kaffe och kaffebröd och besöker en sjuk broder.
- Jag beundrar bröder, som ringer till en
sjuk eller äldre vän och pratar bort en
stund.
- Jag beundrar den broder, som efter en
loge-kväll följer sin äldre vän hem till
hans port.
- Jag beundrar bröder, som bryr sig om
avlidna bröders familjer.
- Jag beundrar den broder, som ringer
och erbjuder sällskap och hämtning
med bil inför en logekväll.
Den broder, som är hygglig, omtänksam och hjälpsam är sannerligen värd
att beundra. Tänk på det mina brr, när
Ni får sådana här kommentarer.
Odd Fellows värdegrund är att ha ett
förhållningssätt till våra medmänniskor,
som bidrar till ett bättre och mänskligare samhälle.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 9 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista, B II
I klubben: ”En God Vän”
Meny; Gräddbräserad hajmal på Östgötavis
Vid kaffet; Från Wien till Broadway!
Vad vet Du om operetternas operetter
och musikalernas musicaler?
Var med och tävla med Lennart Exius
- musikalisk beledsagning Olle Linderhjelm

Onsdag 15 mars kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 16 mars kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 17 mars kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Vandringsläger.Valdemarsvik PG

Torsdag 23 mars kl 18.30
Ordinarie föredragnlista, Parentation, Rec II
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: Hemgravad lax med hovmästarsås samt
gammeldags porterstek med gelé
PÅMINNELSE
Repetition rec II – söndag 19 mars kl 14.30
VI HYLLAR
9/3
br Günter Lange
60 år
Br Günter uppvaktas under kvällen i bankettsalen och bjuder kanske på något gott?!
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Per-Otto Kyndel, Westréns
Glasmästeri och Jan Eriksson / Curt Sundgren,
Ringstad Bygghandel
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Vad hände?
Torsdagen 9 februari
Lite information kring logekvällen för Dig, som inte kunde komma och för Dig som vill
återuppleva lite av kvällen. Vi var 44 brr, som hade tagit oss till logen denna afton trots
snöglopp och trafiksvårigheter. Sammanträdet startade ovanligt avspänt trots att det
var premiär för flera ÄM och det hela avlöpte enligt ritningarna ända fram till avslutningen. Kanske blev föredragningslistan lite utdragen bl.a. beroende på att br PS hade
två protokoll att läsa upp och få justerade. DN:s berättelse tog också lite extra tid men
vad gjorde det när br Jan Lundström bara gav oss positiv information – samtliga nämnder och utskott hade hållit sina budgeter under förra året. (Kort sammandrag finns i
detta nummer – red). Br Rolf Sundström informerade om allvarliga brister i lokaliteternas säkerhetssystem. Br O påminde (för vilken gång i ordningen?) om det bristfälliga
utnyttjandet av ljudanläggningen i logesalen. Logens brr bjöds på Duke Ellingtons
”Come Sunday” som postludium.
Vi avnjöt gemensamt laxpudding i klubben. Där förstärktes trevnaden av våra yngre
brr, som fortsatte den tidigare påbörjade snapstävlingen för att få fram ytterligare en
finalist till finalen vid nästa junisammanträde. De skönsjungande bröderna (nåja, tycker
pianisten) röstade fram bidrag nr 3: ”Till supen så tager man sill”. Som traditionen påbjuder, serverades sedan lite gott till kaffet av br Jan Lundström, samtidigt som han
informerade om årets skattenyheter på ett, som vanligt, briljant sätt. Som om inte det
här skulle räcka så fick vi oss ett par bra historier, berättade av brr Olle Linderhjelm
/Tage Östlund.
Bo Nygren
UM p.t.

Torsdagen 23 februari
Årets första gradgivning lockade 45 brr inkl de 6 recipienderna Roger Appelgren,
Benny Gunnarsson, Lennart Sandberg, Ingvar Sax, Kent Svensson och Jerry Willén.
Logemötet började dock med ett tråkigt besked då br Olle Linderhjelm meddelade att
br Erik Jakobsson avlidit på morgonen - br Erik, som glatt så många brr i loge- och
bankettsalen med sin gyllene trumpet. Efter en tyst minut började logemötet med kompletterande ÄM-installation. Vi hörde Rev.utskottets berättelse, alla berörda beviljades
ansvarsfrihet. Efter gradgivning i Vänskapens grad hade br O valt ”Feelings” av Morris
Albert som kvällens postludium.
I bankettsalen fanns både det traditionella honnörs- och recipiendbordet och de sedvanliga talen hölls. Där br ÖM tackade ceremonielet för det för oss som vanligt förnämliga
framförandet och frågan var om inte kung Saul var ännu argare och tjurigare än vanligt. Br UM berättade för recipienderna om ordens grundare Thomas Wildey. Br Benny
Gunnarsson höll ett eftertänksamt recipiendtal. Därtill följde en del tal av mindre seriös
karaktär men att döma av skratten som följde, fyllde de väl sitt syfte. Nu hoppas jag att
Ni ser över vänkretsen och att alla tar med åtminstone en vän vardera vid nästa logemöte. Det kan väl inte vara för mycket begärt, eller?!
Bengt-Ove Jonsson
UM
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Speaker´s Corner
DRÄTSELNÄMNDENS PRESENTERADE BOKSLUT FÖR 2005
Alla ämbeten och utskott har hållit sina respektive budgetar och logens aktier givit mer utdelning än beräknat, varför år 2005 innebär en vinst i allmänna fonden på 13.945 kronor. DN ser
också att den nya betalningsrutinen har givit ett positivt bidrag och har därför för avsikt att
återkomma under våren med förslag om kapitalplacering. Logens ekonomiska ställning är god
varför vi tror att vi inte kommer att behöva höja vår medlemsavgift för år 2007.
Jan Lundström

DEN SEGRANDE SNAPSVISAN
vid vår klubbafton 9 februari (mel: Daggstänkta berg)
”Till supen så tager man sill, sill, sill, men också ansjovis om man vill, vill, vill.
/: Och om man är oviss om sillen är ansjovis, så tar man bara några supar till, till, till. :/”
Nu är det bara två deltävlingar kvar före finalen vid sommarsammanträdet.
Guy Viklund

ODD FELLOWS RIKSGOLF 2006
I år går OF-golfen i Ludvika 19-21 juli. Jag har förhandsbeställt ett antal dubbelrum på Grand
Hotel Elektra. Är Du intresserad att vara med? Ta kontakt med mig snarast. ”Först till kvarn”!!!
Claes Anell

BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I marsnumret 1996 kunde man bl.a. läsa:
- om en exklusiv vinprovarafton med nio viner (sponsor br Jan Lundström och Lindebergs
Revisionsbyrå)
- att br Bo Nygren hade utträtt med avgångsbrev! (Att br Bo sedan kom tillbaka innan året var
slut var ju en välgärning).

ADRESSÄNDRING
br Tage Östlund, Bandygränd 4, 60374 Norrköping

GOURMET-CORNER
Br Kilroys

Lättlagad och trevlig fruktkaka
1 dl socker, 4 ägg, 2 dl torkad frukt, 1 tsk salt, 1 dl farinsocker, 4 msk citronsaft, nötter,
3 l whisky.
Ta fram en mellanstor skål. Kolla whiskyn genom att smaka, häll whiskyn i ett decilitermått och
drick. Upprepa. Sätt på elvispen. Smaka återigen på whiskyn så att den fortfarande håller kvaliteten. Blanda 1 del smör i en stor skål, lägg till 1 msk schocker och vispa igen. Kolla om
whiskyn fortfarande är god – drick en kopp. Schtäng av elvispen. Knäck fyra hönor och
schläng i schkålen med all torkad fjukt. Schätt på elvischpen igen. Om den fjuktade torken
fastnar i schålen - vrid loss den med en muvschkrejsel. Schmaka sen om whiskyn fortfarande
är god. Schen ska´ru schila 2 dl schalt eller nåt schånt, de é inte schå noga. Kolla whiskyn.
Schila citronsften, lägg till en mat-sched och schå socker, eller nåt, va. Vrid kakformen på 220
grader, glöm inte å schtänga av elvischpn. Schläng ut schkålen genom fönstret och schå kolla
whiskyn igen. Gå å legg dej, vem schuttsingn schänner för å eta en lettlgad å otrevli fjuttkaka
just nu i alla ”fulla” fall?
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Safarisugen?
”Chansen kommer
som en snigel,
men försvinner
som en blixt”

Till sommarsammanträdet den 15 juni har vår br Bengt Röken bjudit in oss till
en specialvisning av Kolmårdens Djurpark.
Br Bengt som fascinerat den svenska TV-publiken med sina intressanta och
spännande föreläsningar om de vilda djuren kommer att erbjuda all sin kunskap
för att ge svar på det vi undrar över. Inget kommer att vara obesvarat efter denna
kväll. Kanske br Bengt låter oss klappa en varg eller en delfin, vem vet.
Att vi går ut med anmälan redan nu beror på att vi kommer göra så som vi gjorde förra året d.v.s. att arrangera en bussresa med medel från krukan.
Anmälan sker således till logens telebox eller via hemsidan. Sista anmälningsdag
är tisdagen den 6 juni, men vill man åka buss är det de 50 första anmälningarna
som får åka med. Övriga får ta sig ut själva. Glöm därför inte meddela när du
anmäler dig om du vill åka med bussen eller om du tar dig ut själv.

Välkommen
Klubbmästaren

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

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

