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ÖM:s tankar
Bröder!
En uppgift som ÖM är att uppvakta vid
födelsedagar. Att representera logen
samt att i övrigt delta i den utåtriktade
verksamheten.
För några dagar sedan besökte jag tillsammans med några andra logebröder
en äldre broder, som fyllde jämna år.
Han bor sedan några år på ett äldreboende. Förra året i december var jag där
och lämnade en julblomma och en hälsning från logens bröder och då lovade
jag att besöka honom på hans högtidsdag. Troligen kom han inte ihåg detta.
Och inte mig heller och inte vad Odd
Fellow är - men han blev ändå glad när
vi kom. Kanske kände han igen någon
av de andra bröderna.
Kanske minnet för några korta ögonblick återkom och kanske blev vårt
besök ett nyttigt avbrott i hans egen,
ganska slutna värld. Anhöriga - dotter
och son - framhöll flera gånger att vårt
besök var mycket värdefullt för deras
far och att han blev mycket stimulerad
av att träffa oss. När vi skildes så kramade han min hand hårt, tittade mig djupt
i ögonen och gav mig ett varmt leende.
Det är vid tillfällen som det här som
man förstår att ett besök och en stunds
samvaro betyder oerhört mycket för
den broder man besöker – men kanske
allra mest för en själv.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 9 november kl 19.00
Brödrabesök av loge 139 Ramunderhäll
Ordinarie föredragningslista, B INV
I bankettsalen; Festmåltid
Meny: Currydoftande Kycklingbröst samt
Smörstekt Gösfilé med kall limesås

Torsdag 23 november kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Charktallrik samt Stekt Hel Rödspätta
med smörfrästa champinjoner,
fläsktärningar och pepparrotssmör

Lördag 25 november kl 18.00
HÖSTFEST MED DAMKLUBBEN
…………………………………………………….

Lördag 4 november kl 16.00
MINNESLOGE (värdloge 7 Maria)

Fredag 17 november kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping, Rec KPG

Torsdag 16 november kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 2 november kl 19.00
DAMKLUBBEN
Årsmöte och Delikatess-Supé
…………………………………………………….
VI TACKAR
månadens sponsorer brr Jan Aspdahl,
Aspdahls Elektriska och Owe Axelsson, OAX
Konsulterande Arkitektkontor

BrodersNytt nr 11 november 2006

2(4)

Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 12 oktober
Denna kväll hölls God Vän-afton och br Tage Östlund hade hela nio ”Goda vänner” att
underhålla och informera om logens verksamhet och vad ett medlemskap kan innebära
för dem. Att dessa hade fått en positiv bild av br Tage om logen kan jag intyga då jag
hade förmånen att ha en ”God Vän” på varsin sida om mig i bankettsalen.
I logsalen hade 50 brr slutit upp för att gå igenom dagens föredragningslista, som bl.a.
innehöll ballotering till III:e graden. Br ÖM Harry Andersson påminde brr om minneslogen den 4 november och att vi kommer ha besök av vår dotterloge nr 139 Ramunderhäll den 9 november. Den kvällen är det gourmetafton och br KM Jan Ohlsson har
kombinerat ihop en extra god meny. Dessutom kommer damer från vår damklubb att
servera för att förgylla tillställningen ytterligare. Br UM tackade alla medlemmar i
TMU för det engagemang som utskottsmedlemmarna visat för att få locka många
”Goda Vänner” och resultatet blev som redan nämnts lyckat. Givetvis tackade han
också alla brr som tagit med ”Goda Vänner”, men även de som ansträngt sig men inte
lyckats fullt ut denna gång.
I klubben hade br Lennart Exius tänkt ut luriga frågor som vi brr fick fundera över.
KS tackar dig br Lennart för ditt nedlagda arbete och som ger dubbel glädje. Först nu i
torsdags och sedan att du ser till att ”Krukan” får ett rejält tillskott, som kommer att
glädja brr vid ett framtida logemöte.

Torsdagen 26 oktober
Det blev ett späckat program som de 51 mötesdeltagarna fick ta del av med bl.a. reception i III:e graden och där brr Kenth Svensson, Håkan Carlsson, Carl-Ivan Ivarsson,
Roland Johansson, och Sture Fängström blev fullvärdiga medlemmar. Det som gladde
mest var att br ÖM hade att läsa upp hela 7 ansökningar om medlemskap i Orden. Det
gladde även besökande DSS Thomas Carlinger som uppmanat logerna att arbeta aktivt
med att få in nya brr. Br Thomas delade ut veterantecknet till Lars Löfgren, som inte
kunde medverka vid vår ordinarie veteranteckenutdelning. Br Kaplan Ulf Eriksson gav
en fördjupad information vad Odd Fellow menar med ordet sanning. Br Owe Axelsson
gjorde tillsammans med br O Olle Linderhjelm en recitation med tema hösten.
I bankettsalen intog många brr den välsmakande måltiden under ovanlig tystnad, då det
kurrade i åtskilliga magar. Sedvanliga tal hölls och sånger sjöngs, denna gång utan
musik, men brr klarade både Du gamla du fria och logesången på ett föredömligt sätt.
Br Sture Fängström höll recipiendernas tacktal och br Torsten fick åter chansen att
säga några ord eftersom han var ÖM när br Lars Löfgren invigdes. Trots att br Torsten
påpekade att det finns inga korta ”Lobergare” så var nog br CM Mikael Hagdahl
ganska nöjd med längden på hans tal. Br Thomas Carlinger avslutade talarlistan med
att tacka för maten och han var också nöjd med hur vi bedrev logearbetet.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I novembernumret 1996 kunde man bl.a. läsa:
- att br Claes Anell skulle berätta om sin tjänstgöring i Korea
- att logen hade besökt loge 105 Ankaret i Motala där br Rolf Sundström erhöll 1:a graden
och br Erik Jakobsson underhöll med sin gyllene trumpet

ADRESSÄNDRINGAR
br Thomas Persson, Katrineberg, 61691 Åby

TACK BR HANS WÄRN
för att Du lät dela med Dig av Dina erfarenheter om världsutställningen i Japan vid logesammanträdet den 14 september. Vi uppmanar fler bröder att berätta om resor och andra
upplevelser.
Klubbstyrelsen
TMU:s budskap i BrodersNytt för många år sedan:

”GÅR DU I FADDERTANKAR?
Det är viktigt att Du för den tilltänkte recipienden berättar om:
- vad som är Odd Fellows mål
- vår verksamhet
- hur en logekväll kan se ut
- vår djupa brödragemenskap
- våra förpliktelser i logen
- de kostnader som är förknippade med ett medlemskap
- alla glädjeämnen som en Odd Fellow har möjlighet att uppleva
- de utvecklingsmöjligheter, som kan erbjudas varje broder
- den gemenskap, som även våra damer erbjuds via logens damklubb
Då får vi sannolikt en ny, engagerad logebroder, som finner ett medlemsskap meningsfullt
och berikande.”
Budskap, som är lika aktuella och viktiga idag. Ta en kopia och lägg i plånboken!
Red

Gourmet-Corner
Br Owe Erikssons

Italiensk Spättapanna
4 pers
500 g fryst spättafilé, 200 g frysta skalade räkor, 1 stor eller 2 mindre purjolökar, 5 vitlöksklyftor, 1-2 msk olivolja, 1 burk krossade tomater, 1 dl crème fraiche, ½ tsk salt, 2 krm
kajennpeppar, 15-20 gröna oliver med pimento.
Tina spättan och räkorna. Skölj och strimla purjolöken. Skala och skiva vitlöken. Fräs de båda
löksorterna i oljan i en panna. Tillsätt tomater, crème fraiche, salt och kajennpeppar. Låt koka
ca 5 minuter. Rulla under tiden ihop spättan och lägg den ovanpå tomatsåsen. Sjud under lock
ytterligare 5 minuter eller tills fisken är färdig. Skiva oliverna och strö dem och räkorna över
fisken.
Servera spättapannan med ris och broccoli eller haricots verts.
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Årets höjdare! Fest med damer!!

”Enda sättet att
övervinna en frestelse
är att falla för den.”
Oscar Wilde

Höstfest med damer lördagen den
25 november 2006 kl. 18.00
Nu är det dags att damma av festkläderna och träna upp dansfärdigheterna igen. För
nu bjuder KM och damklubben in till stor galakväll där klackarna ska slås i taken
och allsången ljuda långt utanför våra festlokaler.
Vi samlas som vanligt i vinterträdgården där sedvanlig drink, denna gång i form av
mousserande vin eller whiskey, serveras. (Önskad drink meddelas vid anmälningstillfället).
När stämning är tillräckligt hög avbryter KM alla för då är det dags att inmundiga
kvällens måltid, som denna gång består av:
•
•
•
•

Ädelostpaj på ruccolasallad
Baconlindad kycklingfilé med gorgonzolasås och klyftpotatis
Dessert
Kaffe och kaka

Under kvällens anordnas lotterier med fina priser, allsång och
dans till Jan och Anders.
Ingen vill väl missa denna
höjdarkväll? Anmäl er snarast via
logens telebox 011-199535 eller
via vår hemsida
www.oddfellowloge117.org

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

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

Vad kostar kalaset?
Ja, nästan ingenting, bara 200 kr per
person.
Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till denna festkväll

Br Jan Ohlsson
Klubbmästare

