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ÖM:s tankar!
Bröder!
Varför är godhet en bristvara?
Tidningar och TV är fulla av historier
om våld, brottslighet och ondska.
Många människor, framförallt äldre, är
idag så skräckslagna att de knappt
vågar sig ut och framförallt inte när det
är mörkt. Är detta ett nytt samhällsfenomen eller har det alltid varit så här?
En äldre dam berättade att hon gått förbi ett bråkigt tonårsgäng. Plötsligt
märker hon att en pojke följer efter
henne. Hon blir orolig, skyndar på
stegen så mycket hon kan, hjärtat slår
och hon är fruktansvärd rädd. Pojken
hinner ifatt henne och säger: ”Tant
tappade sin plånbok - här är den.”
Varför har vi så svårt att tro på det
goda? Normalt är vi väl hjälpsamma,
vänliga och hyggliga mot varandra,
- jag tror även det gäller ungdomar.
Vår etik och moral i Odd Fellow bygger
på att vi är hyggliga mot varandra. Låt
oss som en motvikt mot all påstådd
djävlighet försöka visa att det går att
balansera detta med vår människosyn.
Jag tror att vi kan påverka, skapa förståelse och se världen med lite hoppfullare ögon.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 8 november kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Ball INV, N I Utskott
Rec I
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: skåning samt jägarschnitzel med
champinjonsås

Torsdag 22 november kl 18.30
Ordinarie föredragningslista N 2 Utskott
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; currydoftande kycklingtoast samt
skaldjursgratinerad fiskfilé

Lördag 24 november kl 18.00
HÖSTFEST MED DAMKLUBBEN
…………………………………………………….

Lördag 3 november kl 16.00
MINNESLOGE (värdloge 95 Matilda Lenning)

Fredag 16 november kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping, Rec KPG

Torsdag 15 november kl 14.00
”VI DAGLEDIGA”
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 1 november kl 19.00
DAMKLUBBEN
Årsmöte
…………………………………………………….
MÅNADENS BIDRAGSGIFVARE
Vi tackar våra brr Leif Ahlqvist, Elmontören
och Owe Axelsson, OAX Konsulterande
Arkitektkontor
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 11 oktober
På senare år har stort fokus lagts på God Vän-aftnar, som ett av de viktigaste verktygen
för att få in nya medlemmar och därmed uppfylla ett av de mål som logen har. TMUs
medlemmar hade kontaktat ett stort antal bröder för att informera varför nya medlemmar är så viktigt. Därför var det med stor spänning som jag som TMUs ordf. såg fram
emot vad våra ansträngningar gett för resultat. Nio Goda Vänner blev resultatet och det
får man anse vara mycket bra. Tack ni brr som hörsammat TMUs uppmaning.
I ordensalen var vi 48 brr och två gäster som tog del av dagens agenda som bl.a. bestod
av ballotering till III:e graden och det var brr Roger Appelgren, Benny Gunnarsson,
Ingvar Sax, Bernt Weimer och Jerry Wilén som balloterades. Denna kväll var det också
dags att välja ValÄM för arbetsterminen 2008-2009. Följande brr valdes: Till ÖM
Bengt-Ove Jonsson, UM Bo Nygren, UMers Hans Wärn, PS Kurt Oskarsson PSers Guy
Wiklund, FS Per-Otto Kyndel, FSers Ulf Eriksson, SkM Sören Andersson, SkMers
Björn Lantz, CM Anders Österlund och CMers Ingvar Sax. ÖM Harry Andersson utsåg
sig själv till att vara värd för vår gäst br ÖM Lennart Måssebäck, L155 och br UM fick
ta hand om den andra gästen, br Pelle Thor från L19. Att vi utser speciella värdar för
gäster blev som vanligt mycket uppskattat.
Efter logemöte satt de nio ”vännerna”, som under att logemötet pågått fått förnämlig
information av br Tage Östlund och väntade spänt vad som skulle ske. Eftersom vi
bjudit in systrarna K från Närke, så var det fler som var spända. De gjorde ingen besviken. Dessa två helt underbara tjejer showade och sjöng så ingen ville att det någonsin
skulle ta slut. Att sedan br KM Jan Ohlsson överlät överlämnandet av presenterna (och
kramarna) till undertecknad gjorde att kvällen blev fullbordad för min del. Fast den
känslan hade nog alla brr med sig hem.

Torsdagen 25 oktober
Kvällens gradgivning hade samlat 46 brr, men innan det var dags för gradgivning balloterade vi brr Lars Andersson, Per-Olof Gunnarsson, Kenneth Hansson, Lars-Göran
Johansson. Per Kjellander, Peter Norén och Conny Thörn för reception i den I:a graden
den 8 november. Det var sista anmälningsdag för nya brr och fyra inträdesansökningar
hade kommit in. Efter att alla övriga punkter på dagordningen behandlats var det dags
för gradgivning i III:e graden, Sanningens Grad. Det var brr Roger Appelgren, Benny
Gunnarsson, Ingvar Sax och Jerry Wilén som blev fullfärdiga medlemmar denna kväll.
En viss spänning rådde då vår ordinarie CM Mikael Hagdahl är sjuk (men glädjande
nog är på stark återhämtning). Både gamla och nya aktörer fick träda in och efteråt
konstaterade br Kalle Ljunge, som besökt över 40 loger under sin Odd Fellow-tid, att
vår loges framförande inte bara var bra, det var i SM-klass!! Tryggt att höra, för vi har
haft en lång tradition med utmärkta CM och ceremoniell.
I bankettsalen hade som vanligt br KM Jan Ohlsson tillsammans med brasserie Charlie
dukat för fest. Ordnar man fest för 117-bröderna så kan det bara gå på ett sätt.Trevligt,
glatt och många skratt och denna kväll var inget undantag. Br Benny Gunnarsson höll

..........
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..........
recipiendtalet och br ÖM överraskade alla med att påminna vad tidigare recipiender
sagt i sina tal. Br UM upplyste brr och recipiender att det värsta med vänskap är, att
det inte går att ge bort. För försöker man, så får man den hela tiden tillbaka och ju mer
man anstränger sig, desto mer vänskap överöses man med.
Bengt-Ove Jonsson

Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I novembernumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att br ÖM konstaterar ”att vi är i skarven mellan höst och vinter”!
- att br Owe Axelsson reciterade ”Vänskap” till orgelackompanjemang
- att logen kungjorde ”Lennart Torstensons Fond” efter br Lennarts hastiga bortgång.
- att en av månadens recipiender – br Rolf Sundström – reflekterade över vikten av att i logearbetet utveckla den syskon/vänrelation, som betyder så mycket även i det vardagliga arbetet.
- att Speakers Corner citerade författaren Henning Mankell;
”Allt fler obehövliga människor slås ut till ovärdiga liv i obarmhärtiga marginaler. Där står de
och stirrar på dom, som hamnat på den rätta sidan. De, som förunnats en anledning att vara
glada!”

VI DAGLEDIGA
träffas på Odd Fellow tredje torsdagen varje månad , då vi har en fin eftermiddag tillsammans.
Vi vill påminna om att logens alla änkor – även Ni som inte är med i Damklubben - är varmt välkomna i Vi Dagledigas gemenskap hälsar
Åke och Gunda Wennerblad

NYA BRÖDER?
Dessa fyra Norrköpings-bor har sökt inträde i vår loge: Björn Gunnarsson, Rolf Johansson,
Rikard Ståhl, Jörgen Wiberg. Ballotering 8 november.
ÖM

PRESENTATIONSFOLDER
Jag fann på logens hemsida en alldeles utomordentlig 6-sidig folder, som berättar om Odd
Fellow i allmänhet och loge 117 Gustaf V i synnerhet. Synbarligen tänkt till presumtiva och
nya bröder. Men fullt läsvärd även för oss äldre bröder. Det finns en upplaga på vårt kansli,
säger br PS. Rekommenderas!
red

PÅMINNELSE
Repetition rec I – söndag 4 november kl 18.00.
Repetition rec INV – söndag 18 november kl 18.00.
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM ers

LÄGRET 15 STEGEBORG
Vid nästa sammankomst fredag 16 november kommer bröder/patriarker från vår loge att
recipiera i lägrets högsta grad. Det känns därför angeläget att alla logens KPG-patriarker deltar
i högtiden för att fira våra loge-bröder. Anmälan till lägervärdarna senast 14/11 kl 17.
Lennart Exius
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Sugen på en svängom? Dax
för höstfest med damklubben!!
- Innan jag träffade dig
var mitt liv som en öken.
- Är det därför du dansar
som en kamel?

Höstfest tillsammans med
damklubben lördagen den
24 november 2007 kl. 18.00
Efter år av hård träning i danslokalerna är det nu äntligen dags
att få visa upp sina nya färdigheter. För nu bjuder KM och
damklubben in till en härlig festkväll med mycket dans, allsång
och kanske ett och annat skratt.
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 stämningen är på
topp avbryter KM alla
för då är det dags att
inta kvällens måltid,
som denna gång består
av:

•
•
•
•

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

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

Smördegsbakelse med gorgonzolaost
Helstekt fläskfilé med murkelsås, rostade
morötter och klyftpotatis
Brylépudding
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.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

