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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!
Efter alla vänliga ord som sades under
ÄI och som efteråt förmedlats via SMS,
e-post och telefonsamtal, upplevde jag
att förväntningarna var väldigt stora på
mig. Uppgiften som jag ställts inför
kändes nästan som det var en oceanångare som skulle ros iland. Men ganska snart infann sig vardagen och den
grannlaga uppgiften att organisera det
som blivit mig förelagt tog över.
Nu har vi avverkat en intensiv månad
och saker börjar falla på plats. ValÄM
har samlats och gått igenom hur vi ska
förhålla oss till varandra och till våra
uppgifter. Vi har gått igenom varje ämbetsmans åtagande och försökt hjälpa
varandra med råd och tips vad som förväntas av oss.
För att logen ska fungera är det viktigt
att våra utskott är aktiva. Även här
känns det mycket bra. Alla utskott har
haft sitt första konstituerande möte och
satt full fart med vad som varje enskilt
utskott ska arbeta med. Vi har också
haft två logesammanträden och även
om det har varit någon stakning och
någon felsägning, tycker jag att rutinerna börjar sitta.
Jag vill tacka bröderna för det stöd jag
fått den här första månaden (och som
jag hoppas ska fortgå) och jag vill också tacka Valutskottet som föreslagit så
engagerade och entusiastiska bröder
till ämbetsmän och utskott. Mina föregångare har sagt att vara ÖM i vår loge
är bland det roligaste man kan få uppleva och fortsätter det så här så kommer jag mycket väl kunna stämma in i
dessa tongångar.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Bengt-Ove Jonsson

Torsdag 13 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
B III
I klubben: God Vän-afton
Meny: Liten sillbuffé, argentinsk biffgryta med
sockerärtor, morötter ock kokt potatis

Torsdag 27 mars kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rec III
Sista anmälningsdag för inträdessökanden
I bankettsalen: Brödramåltid
Meny: Charktallrik, pocherad fiskfilé med räkor,
dill, ägg och pepparrot samt kokt potatis
…………………………………………………….

Fredag 14 mars kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Finspång. PG. Instruktion

Torsdag 20 mars kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 6 mars kl 19.00
DAMKLUBBEN
Modevisning på ”Pagelle” (vid Linden)

…………………………………………….
MÅNADENS BIDRAGSGIVARE
Vi tackar våra brr Jan Eriksson och Curt
Sundgren, Ringtstad Bygghandel samt br PerOtto Kyndel, Westréns Glasmästeri AB för
sponsringen av månadens distribution av
BrodersNytt
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Vad hände?
UM:s noteringar
Torsdagen 14 februari
Det här var första kvällen för den nya ämbetsmannabesättningen. 45 brr hade kommit
för att få en trevlig kväll tillsammans. Vi fick höra DN:s ordförande br. Jan Lundströms
redogörelse för 2007 års ekonomiska verksamhet. De budgeterade ramarna har hållits
och vi har en mycket bra ekonomi. Br. Jan redogjorde också för Brödragåvans ställning
och förvaltning under år 2007. Sedan följde ballotering för fem bröder till vänskapens
grad. De olika utskottens ordföranden berättade om hur utskottsverksamheten startats
och nämnde en del påbörjade aktiviteter, bl a påmindes om den förestående God Vänaftonen, som vi ska ha den 13:e mars. Från TMU meddelades att en enkät ska göras för
att försöka samla upp önskemål från bröderna beträffande logesammanträden och
klubbverksamhet.
I klubben fortsatte kvällen som vanligt i gott gemyt och br. Jan Lundström hade sin
traditionsenliga genomgång av nyheter inom skatteområdet, inför årets deklaration.

Torsdagen 28 februari
Gradgivningar är ju alltid något speciellt och alla brr har nog sin favorit. Den här
kvällen kunde den som har I:a graden som sin favorit få sitt lystmäte tillfredsställt. Vi
var 44 bröder från vår loge och en gäst från vår dotterloge i Söderköping som fick följa
våra brr Björn Gunnarssons, Peter Lindquists, Rikard Ståhls och Jörgen Wibergs upptagning i Vänskapens grad. Br CM och hans medhjälpare bjöd på ett mycket fint och
välrepeterat skådespel. Vi fick också höra revisionsutskottets berättelser, varefter ansvarsfrihet beviljades berörda utskott.
I bankettsalen hade br KM samlat några erfarna medhjälpare som såg till att servering
av mat och tillbehör fungerade på bästa sätt. Br Nils Rendel hanterade pianot som bara
han kan och högtidligheterna fortsatte hela kvällen, som vanligt med god mat och högtidliga tal.
Bo Nygren
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Speaker´s Corner
BRODERSNYTT FÖR TIO ÅR SEDAN
I marsnumret 1998 kunde man bl.a. läsa:
- att den från förra sammanträdet bordlagda frågan om inköp av faxar till brr ÖM och UM
bordlades på nytt för att invänta ekonomiskt underlag
- historier i bankettsalen? Br Gösta Hökerberg? Javisst, men han hade glömt den ena ”storyn”
hemma
ExRed

VÅRT BRÖDRALÄGER NR 15 STEGEBORG
Våra fyra logebröder Sören Andersson, Björn Edstav, Günther Lange och Guy Viklund
recipierade i lägrets första grad Patriarkgraden PG vid februarisammanträdet och erhöll därmed medlemskap i Lägret. 61 patriarker deltog i festligheterna varav 16 patriarker från vår
loge. Nytt logerekord! Det gläder lägervärdarna att så många av vår loges patriarker deltog
och hyllade de nyinträdande. Månne det är början på en god trend!
Nästa lägersammankomst den 14 mars hålls som vandringsläger i Finspång. På programmet
står instruktionsföredrag. Som alltid på vandringsläger är sammankomsten i PG-graden vilket
innebär att alla patriarker är välkomna att delta. Buss avgår från Ordenshuset. Närmare information ges vid logemöte och via e-mail.
Lennart Exius

MÅLTIDSANMÄLAN
På förekommen anledning påminns Ni brr om att anmäla respektive avanmäla Er till måltiderna
inom föreskriven tid. Tack för hjälpen!
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Bröder!
Den 13 mars har vår loge God Vän-afton. Vi hoppas få se många goda vänner i klubben denna kväll.
Goda vänner som kanske också kan bli logebröder. Vår loge har haft God vän-aftnar under ett antal år
och erfarenheten visar på att detta är ett alldeles utmärkt sätt att rekrytera nya medlemmar, att vidga
brödrakretsen och smida nya länkar till vår bördrakedja.
Har Du någon vän som Du har haft funderingar kring om han skulle bli en god Odd Fellow, om han skulle
passa in i logens brödrakrets? Ta Dig en extra funderare! Gör slag i saken! Ta med Din gode vän den 13
mars. Det är viktigt för Dig som logebroder och även för den gode vännen att känna till, att besöket inte
på något sätt medför krav på ansökan om upptagning i Orden och vår loge, nr 117 Gustaf V.
Bjud med en god vän som får tillfälle att se hur trevligt och gemytligt vi har det i vår logegemenskap. Du
får också ett tillfälle att umgås med Din vän. Under själva logesammanträdet blir de goda vännerna omhändertagna på bästa sätt av br Tage Östlund. Tider och annat för kvällen är i övrigt enligt fastlagt program.
Som en extra bonus bjuder logen både Dig och Din gode vän på maten (den flytande delen av för-

täringen får man dock lösa själv).
Anmälan gör Du av Dig och Din gode vän på sedvanligt sätt till br KM. Är Du en flitigt besökande broder

och står på KM:s stående lista anmäler Du endast den gode vännen.
Välkomna
önskar
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Inbjudan
Broder
Den 16 juni 2008 är det sextio år sedan vår loge, nr 117 Gustaf V, instituerades. Detta kommer att firas
vid särskild högtid lördagen den 17 maj. Vi vill bjuda in Dig och Ditt hjärtas dam till en minnesvärd
jubileumshögtid med anledning vår loges 60-årsjubileum.
Firandet inleds med ett logesammanträde i Odd Fellow-huset klockan 16.00. Under tiden tar broder KM
hand om de medföljande damerna och bjuder på förfriskningar. Därefter fortsätter högtidligheterna i det
intilliggande Stadshuset med drink klockan 18.30 och följande festsupé, trevlig underhållning och dans
intill midnatt. Supépriset är 425 kronor per person. Priset inkluderar viner till maten.
Anmälan
Anmälan om deltagande i logens jubileumshögtid görs genom inbetalning av kuvertavgiften till Finanssekreterarens Plusgirokonto 39 11 33-6.
Ange Ditt och Din medföljandes namn på inbetalningstalongen eller på annat sätt till broder FS. Anmälan kan göras fram till fredagen den 2 maj 2008. Vi rekommenderar att Du gör anmälan så fort som möjligt då det är principen om ”först till kvarn...” som gäller.
Klädsel
Mörk kostym
I VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
Bengt-Ove Jonsson
Övermästare

