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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Söndag den 7 december kl 13.30

Vi närmar oss julen med stormsteg. Tiden då vi
kan umgås med våra nära och kära, men också
tiden för eftertanke och reflektion. För min egen
del tittar jag tillbaka på året som Övermästare.
Min föregångare sa att det kommer bli den roligaste perioden i mitt liv. Jag kan bara hålla med.
Det har varit otroligt roligt och stimulerande med
alla uppmuntrande ord från er bröder och framförallt från de gamla som varit med länge. Det
som kanske värmt allra mest är alla de sporrande
ord som tidigare övermästare sagt. Dels för att de
vet exakt vad rollen innebär och dels för det krävs
lite av att avstå från sig egen stolthet att berömma
en efterträdare.
Att få en loge att fungera är givetvis inte någon
enmansshow. Jag har begåvats med de mest underbara ämbetsmännen som ställer upp på ett
fantastiskt sätt och alltid utför det som förväntas
av dem och lite till. Likaså är det med utskotten.
De är som schweiziska ur som bara fungerar och
fungerar. Lägger man sedan till att vi fått nio nya
brr i år(och bara två som lämnats oss) blir man
oerhört glad, när man samtidigt vet att andra loger
har otroligt svårt att rekrytera nya medlemmar.
Summerar man allt detta som gått så bra i år för
oss, skulle man kunna misstänka att någon blir
avundsjuk till slut. Skulle det dock ske tänker jag
dock alltid på Moder Theresas kloka ord —
”Finner du frid och lycka kan andra bli avundsjuka - var lycklig i alla fall.”
Sköt om er och ta väl hand om era närmaste,
glöm dock inte bort att sköta om er själva. Ett bra
sätt är givetvis att deltaga i de två återstående logemötena. Båda brukar bli lite av
årets höjdpunkter, var och en
på sitt sätt.
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Arbetsloge och Adventshögtid i Östra Stenby. Se
separat program på sidan 4.

Torsdag den 11 december kl 18.30
Julhögtid. Ordinarie föredragningslista. Se notis på
sidan 3
Meny: Stora julbordet med glögg.

Fredag den 19 december kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se notis på sidan 3.

Torsdag den 18 december kl 14.00
Seniorklubben. Anmälan till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag den 4 december kl 19.00
Damklubben. Julfest. Glögg och stora julbordet
serveras. Vackert och välljudande luciatåg . Damerna tar med en julklapp för minst 50 kronor.
Överraskningar! Programvärd Ann Weimer.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar broder Günther Lange för sponsring
av månadens distribution av BrodersNytt

Tack för det gångna året
Redaktionen tackar Bröderna för
det gångna året och önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Redaktionen
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdag den 13 november
Som traditionen påbjuder så träffar vi vår dotterloge B 139 Ramunderhäll en gång om året. Vi turas då om
att gästa varandra och den här gången var det vår tur att stå som värd för åtta gästande börder från Söderköping. Därutöver hade vi tre övriga gästande bröder: två bröder från B165 Wirdaland i Växjö samt en
broder från B161 Bottenviken i Luleå.
I logen balloterade vi Ulf Hannell och Johan Kreuger, som båda önskar bli upptagna i logen. Balloteringen
utföll gynnsamt. Br Lennart Exius uppmanade samtliga bröder som innehar Kungspurpurgraden (KPG) att
delta i lägrets kommande möte den 21 november med reception i KPG. Bröderna Rolf Sundström och
Claes Wester utnämndes till CM:s höger respektive vänster medhjälpare. Till ersättare utnämndes br Dennis Oké. ÖM rapporterade från överlämnandet av jubelveterantecknet till br Karl Strömberg på Ringdansens äldreboende för ett par veckor sedan. ÖM redogjorde också för en förfrågan från ÖM/ExÖMföreningen om ett bidrag till forskningen kring prostatacancer. Frågan överlämnades till Biståndsutskottet
för utlåtande. DN:s ordförande br Jan Lundström föreslog en höjning av medlemsavgiften med nio kronor
till 100 kronor per månad för 2009. Br K refererade i sin betraktelse till texter kring skiljelinjen mellan gott
och ont samt skillnaden mellan att vara med- eller motmänniska.
I klubben var det trevligt värre tillsammans med de gästande bröderna. Vi serverades grillspett med klyftpotatis och diverse såser. Till snapsen presenterade br Hans Wärn sin egenhändigt författade snapsvisa, som
han föreslog ska bli logens speciella snapsvisa. Efter middagen underhölls vi av Elsy Sundström, som tillsammans med en kollega gav oss en tidsenlig och mycket intressant återblick på hur det var att vara kvinna
och arbetare vid vävindustrierna, när dessa blomstrade som bäst i Norrköping.
Bo Nygren

Torsdag den 27 november
Torsdagen den 27 november recipierades två nya Gustaf V:are – Johan Kreuger och Ulf Hannell. Vårt
suveräna ceremoniel bjöd som vanligt på en upplevelserik gradgivning – och det kändes helt rätt när recipienderna i sitt tacktal vid banketten lyfte fram just trovärdigheten i det förmedlade budskapet. Ett bidragande skäl till den höga kvaliteten var, naturligtvis också, br Olle Linderhjelms återkomst till orgelns tangentbord. Tänk vad levande musik betyder vid en gradgivning.
Den fantastiska sviten av logemöten utan behov av tillsättande av sjukutskott fortsätter. Är det månne den
goda andan i Gustaf V som håller oss så friska?! De 55 närvarande bröderna beslutade i logen att medlemsavgiften skall höjas till 100 kronor per månaden. Bröderna – med nära och kära - uppmanades till talrik
närvaro vid Adventshögtiden i Östra Stenby söndagen den 7 december kl 13.30.
I bankettsalen serverade Tommy och tjänstgörande klubbmästaren br Janne Ohlsson en läcker festsupé
med sillsnibb och fläskwienerschnitzel med rödvinssås, gröna ärtor, citron och stekt kulpotatis. Br Gunnar
Blomstrand framförde en nyskriven limerick som handlade om vår ÖM med bl a ett
underfundigt rim på Kneippen och tejpen. Br Gunnar erbjuder ett glas whisky till den
som kan hitta fler rim på Kneippen.
Hans Wärn, UM pt
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I novembernumret 1998 kunde man bl.a. läsa:
att videofilmen från 50-årsjubiléet premiärvisades vid Veteranernas Afton
att br Gösta Hökerberg berättade någorlunda veteranpassade historier vid samma afton
att br ÖM vid månadens andra sammanträde kunde hälsa 68 !! brr välkomna
att br StRepr Owe Axelsson berättade om Odd Fellows barnfond
att flera brr satt kvar vid midnatt och hade det trivsamt tillsammans
Ex-red
•
•
•
•
•

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Gradgivningar är alltid stora dagar för loger och läger. Lägret firade en av årets stora dagar den 21 november då det var reception i Kungspurpurgraden (KPG), lägrets högsta grad. Våra logebröder Kurt Oscarsson och Ingemar Thornell recipierade då i KPG och erhöll därmed lägerringen. Bland sextiotalet närvarande patriarker var vi tolv från vår loge.
Nu ser vi fram mot nästa lägermöte som är jullägret den 19 december klockan 19.00. Som traditionen bjuder serveras vid jullägret lutfisk med tillbehör som varmrätt. En av lägervärdarna delar inte uppfattningen
att lutfisk är aptitretande – gissa vem ! Lämpliga drycker därtill och dessutom förstås risgrynsgröt med
mera. Jullägret är i patriarkgraden PG så alla invigda patriarker kan deltaga.
Under mina fyra år som lägervärd är deltagarerekordet från vår loge tretton patriarker. Slår vi det rekordet innan mitt mandat som lägervärd går ut kommande årsskifte ? Det beror ju på dig !
Lennart Exius, lägervärd

Brödragåvan
Brödragåvan har nytt Plusgirokonto som är 17 18 99-8.
Bengt Carlsson, verkställande ledamot av Brödragåvan

Gradgivning i Nyköping
Vår broder Rolf Johansson fick sin 1:a grad igår den 13 november 2008 hos Logen nr 156 Nyköpingshus. Bröderna Bengt Liljestrand, Per-Olov Gunnarsson, Rolf Sundström och jag själv fick övervara en brilliant reception och avnjuta en förstklassig trerätters måltid.
Nils-Gunnar Nilsson

Julfest…

Det betyder traditionsenlig luciatablå, glada bröder, mycket god mat och dryck
samt tokiga bud och glada skratt som rungar i bankettsalen. Julhögtid är en riktig
Odd Fellow-kväll med äkta broderlig samvaro. För att kvällen ska bli så lyckad
som den brukar bli, vädjar vi till bröderna att ta med en julgåva till auktionen. Ni
bröder som inte har möjlighet att ta med något från företaget, kanske kan be sin
arbetsgivare eller goda vänner något till ett behjärtansvärt ändamål. Om du inte
kan ordna med någon pryl, så är pengar välkomna som med fördel sätts in på
Plusgiro 39 11 33-6, märkt med ”Julinsamlingen”. Stora som små gåvor är lika
välkomna.
Vi ses torsdagen den 11 december klockan 18.30
Tomtegruppen

BrodersNytt nr 10 december 2008

4(4)

Adventshögtid
Östra Stenby kyrka
Söndagen den 7 december 2008, klockan 13.30

Program
Välkommen till Östra Stenby kyrka
(br Lars Andersson)
”Bered en väg för Herran” (psalm 103, 3 vers)
Vaför firar vi jul?
(Övermästare br Bengt-Ove Jonsson)
Odd Fellow-kören
(Under ledning av Lena Stenhammar Dahlgren och Kerstin Haapaniemi)
”Gläns över sjö och strand” (psalm 134, 3 vers)
Adventsbetraktelse
(Kaplan br Nils Fremred)
”Nu tändas tusen juleljus” (psalm 116, 4 vers)
Odd Fellow-kören
”Stilla natt, Heliga natt”
(Orgelmusik)
Gemensam avfärd till Östra Stenby—Konungsunds Bygdegård där
Diakonikretsen bjuder till

Adventskaffe

