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ÖM:s tankar
Bröder!
Ibland undrar man varför vissa arbetsplatser och
sammanslutningar fungerar bättre än andra.
Jag har kommit fram till att tillit till varandra är
en av de viktigaste grundstenarna för mänskliga
relationer. Om man skapar en miljö där människor tillåts ha roligt, tillåts att göra fel och en tillrättavisning känns som en god väns allra varmaste råd, inte som något argt påpekande, då
löser sig många av de samarbetsproblem som
många grupper drabbas av.
Här följer några kloka ord om tillit. Läs, begrunda och reflektera och du kommer känna igen dig
i det arbete som vår loge; Gustaf V nr 117 står
för:
I begynnelsen var tillit. Människan var naken
och blygdes inte för sin nakenhet. Så kom ormen. Människan åt av äpplet. Hon såg – och var
inte längre densamma. Människan gömde sig för
Gud, och för sig själv.
Där tillit finns, där är öppenhet, ärlighet, glädje,
skratt, energi. Där tillit saknas, där finns intressebevakning, taktik, rävspel, misstänksamhet, svek.
Tillit är grunden för mänskliga relationer. Det är
den hörnsten på vilken fantastiska katedraler kan
byggas. Det är också den hörnsten som kan få
dem att falla.
Tillit kan inte tvingas fram. Bara födas, växa till i
styrka som en följd av öppenhet, ärlighet och
konsekvent uppträdande. Tillitsbygget är evigt.
Misstro är Tillits svarta syster. Misstro är som
Olle – hon ska motas i grind. Var tillitsbyggare.
Mota Misstro i grind.
Sprid inte misstro vidare!
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning
Bengt-Ove Jonsson

Vad händer?
Torsdag den 8 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista. Gemensam klubbafton med loge nr 138 Norrköpingshus.
Meny: KM har ej fått aktuell meny vid pressläggningen av
detta nummer.

Söndag den 11 januari kl 15.00
Barnjulfest. Se notis på sidan 4.

Torsdag den 22 januari kl 19.00
Ordinarie fördragningslista. Klubbafton
Meny: KM har ej fått aktuell meny vid pressläggningen av
detta nummer.

Fredag den 16 januari kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ämbetsmannainstallation. Se artikel på sidan 4.

Vi hyllar
Br Åke Wennerblad, 80 år, den 22 januari 2009.
Anmälan till ÖM.

Ämbetsmannainstallationer
Januari är ämbetsmannainstallationernas tid. Vår
loge har fått inbjudan om deltagande vid följande
installationer:
−
−
−
−
−

15 januari: B 104 Bråvalla
16 januari: BL 15 Stegeborg
21 januari: B 44 Sörmland (Nyköping)
28 januari: B 91 Stångebro (Linköping)
29 januari: B 156 Nyköpingshus (Nyköping)

Anmälan om deltagande görs till ÖM, med undantag för deltagande i B 91 Stångebros ÄM-installation, som görs till TjExÖM.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Owe Axelsson och Leif Ahlqvist för sponsring av månadens distribution av
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Vad hände?
UM:s noteringar

Söndagen den 7 december
Söndagen den 7 december väntade Gustaf V in julen med det traditionella besöket i Östra Stenby. 29 bröder samlades kl 13.30 i ”br Owe Axelssons” Boglinatorp för en kort arbetsloge. Men då hade redan ett 25tal sångare från Odd Fellow-Kören repeterat en timme på orgelläktaren i Östra Stenby Kyrka och 30-talet
anhöriga och gäster i en strid ström tågat in i kyrkan.
Strax efter kl 14.00 började så den egentliga adventshögtiden i kyrkan med br Lars Anderssons välkomstanförande till ”hans” kyrka. Därefter avnjöts traditionsenligt julhymner med Odd Fellow-Kören under ledning av Rebeckorna Lena Stenhammar Dahlgren och Kerstin Haapaniemi följt av julbetraktelser av br
ÖM och br K. Allt skapande den där alldeles rätta julförväntningen som vi alla behöver i den gråa men
stressiga tiden före jul.
Och lika traditionellt hälsade Britt Johannesson oss välkomna till Diakonikretsens adventskaffe i Östra Stenby – Konungsunds Bygdegård. Bröderna med gäster undfägnades med läckert hembakat bröd och pepparkakor och många hundra lotter såldes till det fina vinstbord som KM dukat upp. Önskande varandra en
God Jul, åtskildes så bröderna i den mörka adventskvällen lovande varandra att återkomma till Östra Stenby om exakt ett år!

Torsdag den 11 december
Torsdagen den 11 december avslutades vårt Odd Fellow-år 2008 med sedvanligt luciafirande, julhögtid och
julbord. När UM:s klubba manat de 65 närvarande bröderna till stillhet, hördes i fjärran den älskade luciasången. In i logesalen skred Lucia med tiotalet tärnor och stjärngossar. Så bjöds vi en traditionell och mycket stämningsfull luciastund med många välkända sånger. Ja, det blev så stämningsfullt att det nästan kändes
som ett brott mot upplevelsen att ge skolungdomarna den mycket välförtjänta applåd de nu fick!
Den fantastiska sviten av logemöten utan behov av tillsättande av sjukutskott fortsätter. Javisst är vi Gustaf
V–bröder friska och sunda! Till nya Lägervärdar valdes Anders Österlund och Gunnar Lagerström. Juluppvaktningen på Sandbyhov hade rönt stor uppskattning. Ett tiotal bröder och musikanter (inklusive vår
br Torsten Loberg, som tillsammans med br Gunnar Folkerman utgör vår Sandbyhovsfilial)) bjöd lördagen
den 29 november på musik och (all)sång liksom på kaffe och tårta. Tacksamhetens värme strömmade emot
våra medverkande bröder! Efter logens avslutning vidtog vår traditionella Julhögtid, med julevangelium,
Kaplans julbetraktelse och ÖM:s julhälsning.
I klubben hade Tommy dukat upp ett fantastiskt julbord, fullt av ”hemlagade” delikatesser alltifrån sill till
vildsvinspaté till lutfisk till ris à la Malta. Efter Tommys presentation stormades bordet av de ännu på julmat utsvultna bröderna. Br Mikael Hagdahl höll därefter i julauktionsklubban och lockade bröderna till
många sköna bud på de oumbärliga varor som traditionsenligt visades upp av br Archimede Caprari.
Framemot midnatt vandrade så bröderna hemåt – mätta, med många inropade nya
ting under armarna och med en önskan om en God Jul ringande i öronen.
Hans Värn
UM pt
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Speaker´s Corner
Jubilarer under 2009
Månad

Dag

Jubilerande broder

Januari

22 jan

Åke Wennerblad

80 år

27 jan

Claes Anell

70 år

14 feb

Gunnar Folkerman

90 år

15 feb

Lars Wibrant

70 år

17 feb

Björn Eriksson

60 år

1 mar

Thomas Hellgren

50 år

28 mar

Roger Appelgren

60 år

Februari

Mars

År

April

3 apr

Hans Cademan

85 år

Maj

7 maj

Per-Olov Gunnarsson

70 år

10 maj

Ingemar Thornell

60 år

26 maj

Tony Nilsson

50 år

30 maj

Lars Pettersson

60 år

2 jun

Bo Thuresson

60 år

18 jun

Harry Andersson

70 år

September

3 sep

Lennart Exius

70 år

Oktober

12 okt

Erik Lönnqvist

91 år

27 okt

Björn Stengård

70 år

Juni

Brodersnytt för tio år sedan
I decembernumret 1998 kunde man bl a läsa:
−
−
−
−
−

att br ÖM Hans-Göran Säwar i sin spalt sammanfattade jubileumsåret sålunda:
”… vill vi med ljus och högtid minnas den dag för ett halvår sedan, då solen lyste från en klarblå himmel över alla oss jubileumsdeltagare på väg till och från Hedvigs kyrka”
att han uppmanade bröderna att vid julauktionen snabbt tömma sina plånböcker i en sann brödragemenskap
att fem loge-brr fick 3:e graden hos vår dotterloge 139 Ramunderhäll i Söderköping
att vår br ÖM som jubileumsgåva av bröderna i loge 139 då mottog en slussport i miniatyr, tillverkad
av trä från en äkta gammal slussport

I januarinumret 1999 kunde man bl a läsa:
att så många som 93 brr hade infunnit sig till logens julhögtid
att det runt julbordet hade varit gott, varit trevligt, varit trångt, varit varmt, varit gemytligt
att närvarande brr med anhöriga och vänner fick uppleva en mycket värdig adventshögtid i Östra
Stenby bl.a. med meditativ musik av br Putte Sköld med organist och tänkvärd advents betraktelse av
br K pt Bengt Eriksson
−
att br ÖM vid det efterföljande adventskaffet deklarerade att jubileumsåret nu var avslutat
ExRed
−
−
−
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Deltagare-rekord !!! Lägrets julhögtid lockade inalles 55 patriarker, varav 18 !!! från vår loge. Arton (18)
patriarker innebar att det tidigare rekordet på 13 patriarker vida överskreds. Vi utgjorde således en tredjedel av totala skaran patriarker. Jag är helt överväldigad av responsen. Det kommer att bli tufft för Gunnar
och Anders att komma över det besöksantalet. Och Anders stack ut hakan på jullogen och utmanade nuvarande lägervärd. Tufft nu Anders !!!
Deltagarna fick avnjuta skinksmörgås, lutfisk (nåja, njuta och njuta - skribenten har helt avvikande åsikt)
och risgrynsgröt jämte diverse tillbehör och drycker därtill. Med denna notis vill jag tacka för den fyraåriga
period jag fått förtroendet vara lägervärd för vår loge, först tillsammans med br Lennart Persson och senare
år med br Nils-Gunnar Nilsson. Det har varit intressanta och trivsamma år och det gläder oss framförallt
att vi höjt deltagareantalet vid lägrets sammankomster.
Nu stundar en STOR dag för vårt läger. Nuvarande besättning mönstrar av och ersätts av delvis nya krafter. Ämbetsmannainstallationen sker fredag den 16 januari kl 19.00 i Ordenssalen i Norrköping. ÄI sker i
PG vilket möjliggör för lägrets alla patriarker att deltaga. Installator blir storsiren Anders Lundgren med
stormarskalk Jörgen Mårtensson som just stormarskalk. Distriktets nytillträdde DSS Hans-Gunnar Lindoff
tjänstgör som vice storsire och vår logevän Olav Remmer, storkaplan i finska jurisdiktionen, ska vara storkaplan. Ämbetsmannainstallationen i lägret föregås kl 17 av att storlogegraden ges för deltagare från 3:e,
4:e och 17:e distrikten. Till aktuella har särskild kallelse skickats ut. Eftersom de närvarande lägren har
olika seder avseende klädsel, har beslutats att frångå vårt lägers kutym med HD vid ÄI och att istället alla
bär mörk kostym. Således mörk kostym hela kvällen. Det kommer att bli en mycket välbesökt lägerkväll
med patriarker från Storlogen, Åland, flera läger och många loger.
Anmälan om deltagande som vanligt till lägervärd, senast onsdag 14 jan kl 17, och från och med denna
gång till våra nya lägervärdar brr Gunnar Lagerström eller Anders Österlund, mail-adresser och/eller
tel.nr - se matrikeln.
Lennart Exius, avgående lägervärd

Julinsamlingen 2008
Bröderna var bra på hugget vid jullogen den 11 december som resulterade i ett gott ekonomiskt resultat.
Totalt gav auktionen, lotterier och kollekt 14 000 kronor, vilket är en ökning jämfört med 2007 års julloge.
Tack bröder!
Per-Otto Kyndel, FS

Ekonomiutskottet hjälper Dig8
Torsdagen den 22 januari respektive 12 februari kommer Ekonomiutskottet att visa och demonstrera de
olika slipsar, nålar, broscher, manschettknappar o s v som vi kan använda i logen. Bl a visas fem olika slipsar och fyra olika nålar. Vi kommer att hjälpa till med beställning. För ytterligare information svarar brr
Mikael Hagdahl och Bengt Carlsson.
Mikael Hagdahl, ExCM

Barnjulfest
Söndagen den 11 januari klockan 15.00 är det dags för vår traditionsenliga barnjulfest. Då dansas julen ut till glada toner. Kaffe, saft och tårta serveras och underhållning bjuds. Naturligtvis, blir det dans kring granen och kanske… kommer
tomten med godispåsar. Välkomna små som stora barn.
ANMÄLAN

GÖRS PÅ SEDVANLIGT SÄTT TILL

KM

SENAST DEN

7

JANUARI

2009.
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Damklubbens program för våren 2009
Vårens tema: Må bra
5 februari kl 19.00
”Måltiden är mer än mat.” Inga-Britt Gustafsson, professor måltidskunskap berättar om måltiden i ett vidare perspektiv. Ta med något till vårt gourmetlotteri.
Programvärd: Anna Karlson
5 mars kl 19.00
”Må bra från topp till tå”. Ann-Mari Johansson, Hatt-Anna, länets enda hattmodist, berättar om sitt yrke
och visar hattar tillsammans med Birgitta Bergengren. Pia Fredriksson, Sköna skon, berättar om de rätta
skorna och visar skor för alla fötter och tillfällen. Styrelsen ordnar ett lotteri. Väninnor är mycket välkomna
den här kvällen.
Programvärdar: Pia Tollin och Margareta Lange.
Klädsel: Kom gärna i hatt!
27 mars kl 19.00
Damklubben 60 år. Jubileumsfest med årskavalkad, utställning, show och utsökt supé. Inbjudan kommer i
februari.
13 maj kl 19.00
Vårutflykten går runt i det försommarfagra Östergötland. Programmet är inte spikat i skrivande stund men
vi planerar besök bl a på Ellen Keys Strand, Vadstena, trädgård, Ladugård 206 (lunch och delikatesshop).
Vi återkommer i februari 2009 med utförligt program och information om tider, priser mm.
Anmälan till respektive klubbafton måste göras senast måndag kl. 21.00 samma vecka om inget annat anges. Du kan ringa eller mejla till någon av värdinnorna:
Agneta Rendel 011-18 79 80, E-post: rendelnils@yahoo.se
Lena Petersson 011-18 91 97
Ann Weimer 011-66896, E-post: ann.weimer@gmail.com
Välkommen till en spännande och trevlig vårsäsong i damklubben!
Styrelsen

Adressändringar
Följande bröder har nya adresser, telefonnummer
eller e-postadresser:
Thomas Hellgren
Abel Beckers gata 17 B, 602 17 Norrköping
Telefon (arbetet) 0708-35 02 63
Carl-Ivan Ivarsson
Beställsgatan 5, 602 09 Norrköping
Telefon till arbetet utgår
Nytt telefonnummer (mobil) 0768-11 39 64
Tommy Linderholm
Kneippgatan 17, 602 36 Norrköping
E-post: tommy.linderholm@telia.com
Guy Viklund
E-post: guy.viklund@gmail.com

Finns det någon broder som känner till om Ulf Persson i Thailand har ny adress. Logen får tillbaka all
post som skickas på den nuvarande adressen (C/O
Room 2001, Springfield Beach, 761 20 Cha-Am
Petcburi, Thailand).
Kurt Oscarsson, PS
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Nya bröder
ULF HANELL, född den 17 juli 1955
Adress: Lövbergsvägen 3, 605 91 Norrköping
Telefon: 011-34 03 70
Mobiltelefon: 0730-47 19 03
E-post: ulf@malmstaden.se
Invigd den 27 november 2008
Fadder är br Agne Söderberg
Br Ulf är född och uppvuxen på Vikoblandet, närmare bestämt i Östra Stenby. Han bör numer i Ljunga (med br Agne Söderberg som granne). Där han
bor tillsammans med sambon Ann-Sofi Björde.
Br Ulf är i grunden snickare och har vi byggbranschen kommit in i fastighetsbranschen där han i dag arbetar som fastighetsförvaltare. Sin fritid tillbringar
br Ulf med att åka båt och motorcykel samt i sommarstugan i Gryt.

JOHAN KREUGER, född den 9 december 1954

FOTO SAKNAS
(Br Johan kommer dock att
finnas avporträtterad i matrikeln. [red.anmärkn.])

Adress: Åkaregatan 10, 603 60 Norrköping
Telefon: 011-14 82 12
Mobiltelefon: 070-566 01 59
E-post: johan.kreuger@skandia.se
Invigd den 27 november 2008
Fadder är br Ulf Eriksson
Br Johan bor i radhus i Hageby tillsammans med familjen som består av sambon Karin och två barn, 17 och 19 år gamla.
Br Johan arbetar som försäkringsförmedlare vid Skandia i Norrköping med
huvudsaklig inriktning mot mindre och medelstora företag. Fritiden tillbringar han i sommarstugan ute i Arkösunds skärgård. Utöver Odd Fellow, är br
Johan också medlem i ett annat ordenssällskap, Förenade Gamla Druidorden (loge Triton).

