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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!

Torsdag 8 mars kl 19.00

”Livet går sin gilla gång…”
Visst har vi hört det uttrycket många
gånger. Men funderar vi på vad det
egentligen betyder? Gilla läget, säger
man och det betyder väl ungefär att
man accepterar det som sker. Så fungerar nog vi människor oftast, vi lunkar
på, vi finner oss, vi bryter inte mönstret,
vi fortsätter i invanda spår.

Ordinarie föredragningslista B.II.
I klubben: Brödramåltid
Program: Klubbmästarens Överraskning

Några tenniskompisar och jag satt efter
en hård och spännande match och pratade om det här och kom fram till att tillvaron ibland är ganska trivial - man blir
glad om man får in en skaplig forehand
och man blir oerhört stolt och glad över
lite beröm från en med- eller motspelare. Dessutom är det fint att få ge beröm och uppskattning till sin motståndare och våga säga till honom; det här
gjorde du riktigt bra.
Bland oss bröder i Odd Fellow är det
samma sak, går vi till logen så pratar vi
oftast om vardagliga, enkla saker, vi
känner delaktighet. Alldagliga händelser är ofta tillräckliga för att man skall
känna samhörighet. Omgiven av goda
vänner blir vardagens stora och små
problem lättare att klara av. Meningen i
livet kanske är att få vara en i gemenskapen. Att känna att man är bland vänner och att kunna bjuda på det bästa
man har – sig själv.
Det är trots allt inte så dumt att
”Livet går sin gilla gång”!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Torsdag 22 mars kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rec II
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: Gravlaxtoast samt Grillad lammstek
med tomat och basilika
…………………………………………………….

Fredag 16 mars kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping. Rec PG

Torsdag 15 mars kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 1 mars kl 19.00
DAMKLUBBEN
Gourmetmiddag. Krukväxtlotteri.
…………………………………………………….

MÅNADENS BIDRAGSGIFVARE
Vi tackar våra brr Jan Lundström, Lindebergs
Grant Thornton samt Jan Ericson och Curth
Sundgren, Ringstads Bygghandel
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 8 februari
Br ÖM Harry Andersson hälsade de 47 närvarande brr varmt välkomna och den till
synes fadda fördragningslistan fylldes snart med en mängd intressanta fördragningspunkter, bl. a. berättade DNs ordf. Jan Lundström om 2006 års ekonomiska verksamhet
och han gav beröm till samliga budgeterande instanser som hållit sin budget och därmed skapat ett överskott på ca 12.000 kr. Br Bengt Carlsson, brödragåvans verkställande ledamot, föredrog motsvarande för BG. Br Tage Östlund föreslog att logen skulle
skaffa bordsstandarder. Br CM Mikael Hagdahl föreslog att vi skulle bilda en jubileumskommitté med tanke att logen fyller 60 år nästa år. Br Bengt Carlsson föreslog att vi
skulle ändra tillbaka 18.30-mötestiderna och han hade även del övriga förslag som hänsköts till ekonomiutskottet. Innan vi gick ner i klubben framförde br K Ulf Eriksson
några tänkvärda ord om att om vi inte kan se Guds steg, så beror det på att då bär han
oss.
I klubben var som vanligt stämningen hög och br ÖM höll en presentation om logens
verksamhetsplan. För att var första gången som logen tar fram en sådan plan så var den
lovande, även om det fanns punkter som kan utvecklas till nästa upplaga.

Torsdagen 22 februari
Vi hade stora förväntningar inför denna God Vän-afton eftersom vi hade en sådan
lyckad liknande afton i höstas och för de flesta uppfylldes nog förväntningarna med
råge. Det var 75 herrar som hade samlats denna vinterkyliga dag. 53 brr från vår loge,
14 gästande brr varav 11 från logen nr 10 Viktor Rydberg och 8 ”Goda Vänner”. I
logesalen föredrog br Lars Rydberg revisionsutskottets berättelse och samtliga i ansvarställning beviljades ansvarsfrihet för år 2006. Br ÖM Harry Andersson tackade brr
i TMU för att de lagt ner ett stort arbete inför God-Vän-afton och för broschyren som
tagits fram. Br Evert Lundqvist framförde, beledsagad av organisten, en recitation om
Stockholm och Södermalm som hyllning till logebröderna från L10. TjgExÖM br Jan
Stening från logen nr 10 Viktor Rydberg informerade de närvarande brr varför han
kände extra starkt för vår loge, dels därför han invigdes hos oss och dels för hans far var
ÖM i vår loge i början på 70-talet.
Under logemötet hade br Tage Östlund så förtjänstfullt informerat de åtta ”Goda Vännerna” om Odd Fellow och vad ett eventuellt medlemskap kan innebära. Varje gäst
hade sin egen ledsagare, så ingen skulle känna sig övergiven i detta myller av människor. När maten var uppäten höll Lennart Exius frågesport, som vanligt var för klurigt
för att någon skulle ha alla rätt. Hur upplevde då de ”Goda Vännerna” kvällen med
brr? Ja, jag hade förmånen att sitta bredvid en ”God Vän” själv och han var helt överväldigad av all generositet och en annan jag pratade med sa att han aldrig blivit så upppassad som igår. Gissa om de kommer komma tillbaka? Förhoppningsvis kände de gästande brr det på samma sätt.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I marsnumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att br Tage Östlund med pianist hade gjori succé med musikgissningstävlingen, varvad med
hans roliga historier. ”En programpunkt i klubben, som säkert kommer att upprepas”,
trodde med absolut övertygelse br UM Hans-Göran Säwar.
- att Damklubbens Bibbi Hahne rekommenderade alla bröder att vara gräsänklingar, när
damerna har sina sammankomster.
- att Lisbeth och Tommy på restaurang Charlies utnämnt alla logebröder till ”Hedersgäst 1997”
med personliga kort! (När blir vi ”Hedersgäst 2007”?)

BR HARALD SVANBERGS SKIVSAMLING
utbjuds till försäljning genom anbudsförfarande. Samlingen innehåller 238 Stenkakor, LP- och
CD-skivor. Hugade spekulanter kontaktar mig för visning, tel 011 – 14 69 01. Anbud lämnas
senast vid logesammanträdet 22 mars.
Br Haralds efterlämnade böcker (bl.a. fem band Gustaf Fröding) och lexikon auktioneras ut i
klubben vid logesammanträdet den 12 april.
Sven-Hugo Lind

BRÖDRAGÅVAN
Enligt § 12 i Brödragåvans stadgar skall utbetalning vid broders frånfälle utbetalas till efterlevande, som enligt juridiken är arvingar. Tiderna har dock förändrats. Sambo, särbo och barn i
olika förhållanden är numera vanligt. Därför har blankett framtagits där medlem kan ange till
vem som utbetalning skall ske. Någon ingående utredning om förmånstagare görs ej av
Brödragåvan. Inlämnad blankett kan återkallas eller ändras. Kontakta verkställande ledamot.
Bengt Carlsson

PATRIARKER
Brödralägret nr 15 Stegeborg har sitt nästa möte fredagen den 16 mars kl 19 i Norrköping.
Reception i lägrets första grad Patriarkgraden PG. Av våra bröder är följande kallade till
invigning i lägret : Sören Andersson, Nils Fremred, Jan Jardmark, Sivert Karlsson, Günther
Lange, Ingemar Nimstrand, Jan Noréus, Jan Ohlsson och Björn Edstav. Patriarker - hedra våra
bröder med din närvaro. För alla gäller - måltidsanmälan till lägervärdarna senast onsdag 14
mars kl 17. Vi hälsar recipierande bröder, deras faddrar patriarker och alla övriga patriarker
välkomna till årets reception i patriarkgraden.
Lägervärdarna

PÅMINNELSE
Repetition rec II – söndag 18 mars kl 18.00. Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM

ATT TA SIG TILL OCH FRÅN LOGEN
kan vara ett hinder för att besöka ett logesammanträde och därför uppmanar vi brr i TMU att Du
inför logesammanträdet den 8 mars ringer någon broder i närheten av vad Du bor eller att en
fadder ringer sin adept och erbjuder skjuts eller att på annat sätt tar väl hand om en broder
som inte kommer så ofta. Kanske beroende på svårigheten att ta sig till logen.
br Bengt-Ove Jonsson
TMUs ordf.

BIDRAGSGIVARE
BrodersNytt har av expertisen fått rekommendationen att hädanefter kalla alla sina generösa
brr för bidragsgivare.
Red
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Whiskeyprovning, romprovning,
snapsprovning och nu???
Vårens stora begivenhet
Torsdagen 8 mars 2007
”Överraskningar bör
aldrig komma oväntat”

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

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

På hösten har vi julfesten som logens stora begivenhet
och som brukar samla ett stort antal bröder. På senare
år har vi försökt skapa något liknande på våren som
ska tilltala att extra många bröder kommer. Vi har haft
whiskey-, vin-, snaps-, romprovning m.m. och allt har
fungerat väl.
Nu har br KM hittat på något
alldeles extra. Alla detaljer är inte
ens kända för övriga i klubbstyrelsen, men han lovar att det
blir en kväll som alla kommer
minnas. Han menar att det är en
så stor överraskning att man
kommer att tala om tiden före
8 mars 2007 och tiden efter. Och
de som kommer deltaga kommer
att minnas den här kvällen som
något alldeles speciellt och de som inte kan komma
kommer för alltid ångra att de inte prioriterade den här kvällen alla kommer att
tala om d.v.s. torsdagen 8 mars 2007.
Stora ord?
Nej, vår KM står alltid för det han lovar.
Kom, så får du själv se.
För du vågar väl inte missa den här
kvällen?
Du anmäler dig på vanligt sätt via
telefon eller hemsidan.
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning
Br Jan Ohlsson
KM

