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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Söndag den 6 december kl 13.00

Att allting är förgängligt har vår loge smärtsamt
fått erfara i år. Sex bröder har lämnat jordelivet
och därmed vår loge och Orden. En stor förlust
för oss och för brödernas nära och kära. Samtidigt ger det oss tillfälle till eftertanke att ödmjukt
konstatera att livet har vi fått till låns och det gäller
att förvalta det lånet så bra som möjligt. Vårt Odd
Fellow-medlemskap ger oss många tillfällen att
tänka till hur vi ska kunna bete oss i förhållande
till våra medmänniskor.
Tänk om alla tänkte att det skulle vara sista gången vi såg en människa. Skulle vi då bråka och gräla? Troligtivis inte, utan tänka på roliga och positiva stunder vi upplevt tillsammans. Vi skulle säkert anstränga oss till det yttersta för att det sista
mötet skulle bli så angenämt som möjligt för båda
parter. Men kan vi då inte alltid tänka på det sättet? Vara snälla och trevliga mot varanda, för
egentligen vet vi aldrig om det är sista gången vi
ser den här människan vi har framför oss. Och
om det nu förhoppnings inte blev det sista mötet
kommer vi ändå se fram emot att möta den här
människan igen, eftersom det senaste mötet var
så trevligt, eller hur?

Arbetsloge enligt förkortad ritual med påföljande
adventshögtid i Östra Stenby kyrka. Inbjudan bifogas.
Observera! Anmälan om deltagande sker till KM senast onsdagen den 2 december.

Torsdag den 10 december kl 18.30
Julhögtid. Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Se notis på sidan 3.
Meny: Julbord

Torsdag den 17 december kl 14.00
Seniorklubben
Julavslutning med skinksmörgås, kaffe, glögg och
pepparkaka. Anmälan till br Åke Wennerblad, telefon 011-655 12.

Torsdag den 3 december kl 19.00
Damklubben
Julfest med Lucia-tåg.

Fredagen den 18 december kl 19.00

Jag tycker att vi bröder i Gustaf V har kommit
långt i det tänkandet. Vi har ett mycket bra förhållningsätt mot varandra, säger vänliga ord om
och till varandra – åtminstone det jag får höra.
Det tror jag också är den största anledningen att
vi har många besökare på våra logemöten och
även i andra sammankomster som kanske bara
indirekt är kopplade till Odd Fellow. Jag kan bara
se en ända anledning till att det är så – Vi ser
fram att få mötas igen eftersom senaste mötet
mellan oss var så positivt….

Lägret nr 15 Stegeborg: Se notis på sidan 3.

Broderligen

Redaktionen ber att få
önska läsekretsen en
riktigt god jul och ett
gott nytt år.

i Vänskap Kärlek Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Mats Dimell (Dimell Ingenjörsbyrå)) och Roger Thörn (Kolmårdens Behandlingshem) för sponsringen av distributionen av
månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 12 november
Rubriken för aftonens loge var det prosaiska ”Arbetsloge” – men det blev inte mindre intressant för det.
Logens arbete, som leddes av ÖM pt Bo Nygren och UM pt Hans Wärn, spände över ett brett spektrum
alltifrån ballotering av fem ansökningar om medlemskap via första nominering av utskotten till första läsningen av DN förslag till budget för 2010.
Balloteringen av inträdessökanden utföll gynnsamt för alla fem. Invigningen sker den 26 nov. Nomineringsutskottets ordförande Harry Andersson fick med sin långa lista av kvalificerade förslag logen att utan
motförslag godta denna den första nomineringen. Anders Jacobson meddelade att uttaxeringen till GEU
och Stiftelsen Odd Fellow-huset för nästa år ligger kvar på årets nivå. Anders söker nu också en donator av
12 stolar till lilla konferensrummet och ett bord, c:a 3,5 x 1,3 till stora konferensrummet. DN:s ordförande
Jan Lundström imponerade på bröderna med en synnerligen genomtänkt och balanserad budget, som avslutades med konstaterandet att medlemsavgiften för kommande år kan vara oförändrad.
I klubben serverades den mest utsökta biffstek och till kaffet bjöds en annorlunda underhållning: Broder
Rolf Johansson, assisterad av Nils Gunnar Nilsson, och båda iförda vita Judodresser med svarta bälten, gav
en livfull skildring av sin fleråriga Judo-utbildning i Japan och sin aktiva tid inom Judo-eliten. Mången broder imponerades av br Rolfs fysiska förmåga men tackade samtidigt sin lyckliga stjärna att ha sluppit möta
br Rolf på mattan.
Hans Wärn
UM pt

Torsdagen den 26 november
Kvällen började i moll, då vi hade parentation för våra bortgångna bröder Hans Persson och Rolf Sundström. Därefter vidtog arbetet med föredragningslistan. Logen beslöt om bl a budgeten för 2010, vilket bl a
innebär oförändrad medlemsavgift. StRepr Berndt Carlsson uppmanade bröderna att köpa Ordens kalender för år 2010. Br Gunnar Lagerström rapporterade från lägrets gradgivning den 20 november där sexton
bröder ur vår loge deltog för att uppleva då bröderna Jan Ohlsson, Jan Noréus, Lars Rydberg och Sivert
Karlsson erhöll lägrets III:e grad, Kungspurpurgraden. Br ÖM informerade om kommande begravning av
br Rolf Sundström. Br UM informerade om att expeditionssammanträdet i Östra Stenby den 6 december
flyttats fram till kl. 13.00, samt uppmanade bröderna att anmäla sig till barnjulfesten den 11 januari 2010.
Br Guy Viklund föreslog att vi bör se över vårt behov av bordsstandertar.
Därefter var vi då framme vid kvällens höjdpunkt. Invigningen av fem nya bröder: Stefan Carlsson, Anders
Jansson, Björn Lundqvist, Göran Svensson och Hans Thelin. Ceremonielet med br CM i spetsen gjorde ett
fint och stämningsfullt framträdande och kvällen blev den festkväll som alla 64 bröderna förväntat sig.
I bankettsalen fortsatte festligheterna med en läcker meny bestående av nubbesallad, kycklingspett med
mangochutneydipp, färgglada morötter med persilja samt ugnsbakade potatisklyftor. Sedvanliga tal och
nationalsång ackompanjerad av br Olle Linderhjelm på flygeln. Avslutningsvis kunde man konstatera att
kvällen blev så lång att flera av bröderna festade i dagarna två.
Bo Nygren
UM
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I decembernumret 1999 kunde man bl a läsa:
- att br ÖM finner det nästan ofattbart att vi redan nått fram till slutet på året och att det är tid att stiga in i
ett nytt millenium
- att vår loge var värd för årets minnesstund med 110 närvarande med sång av Violet Sollert ackompanjerad av br organist och tal av br ÖM Hans-Göran Säwar
- att beslut fattats om oförändrad medlemsavgift år 2000 – 880:- kr
- att Damklubbens 50-årsjubileum firades med 87 gäster där Inga Eiderstedt reciterade till br organists musikaliska beledsagning och där br Owe Axelsson i bankettsalen tackade för maten och tillönskade Damklubben en god framtid med fortsatt gott samarbete med bröderna
- att br CM Jan Lundström och hans medhjälpare genomförde en lysande invigningsgrad
- att logen hoppades att br Jan återkommer även efter det att han avgått som CM
ExRed

Brödragåvan
Broder! Har Du koll på Ditt konto i Brödragåvan?
Vi har haft en tråkig utveckling med fem bortgångna bröder under 2009. Är Du osäker på Din kontoställning? Kontakta br Bengt Carlsson, telefon 011-13 31 56 alternativt mobiltelefon 070-580 22 07.
Bengt Carlsson, verkställande ledamot av Brödragåvan

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Fredagen den 20 november kunde lägret välkomna tolv nya patriarker till Kungspurpurgraden KPG,
Barmhärtighetens grad. Fyra av dessa kom från vår loge, nämligen Sivert Karlsson, Jan Noréus, Jan Ohlsson och Lars Rydberg på vars finger vi nu också kan se ringen som visar att de är Odd Fellows.72 patriarker deltog vid gradgivningen. Ett imponerande antal, särskilt med tanke på det var gradgivning i lägrets
högsta grad där ju enbart KPG-patriarker får närvara. Vår loge bidrog med hela 20 patriarker vilket vi
skall var glada och stolta över! Hittills i år har vår loge haft 91 besök i lägret. En bra siffra, men det finns en
loge som (än så länge?) är snäppet värre med 92…
Fredagen den 18 december, då vi träffas nästa gång, ”vandrar” lägret till Nyköping för att fira julhögtid
i Nyköpingslogernas stiliga ordens-hus och ordenssal. Buss går från OF-huset i Norrköping kl 17.30
för att vi ska anlända till Nyköping i god tid. Anmäl dig senast måndag den 14 december. Berätta
även om du vill åka med bussen.
Lägervärdarna

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 10 december klockan 18.30
Tomtegruppen
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Juluppvaktning på Ekhöjdens äldreboende
Årets juluppvaktning vid äldreboende genomfördes traditionsenligt lördagen före första advent. Bröderna
Bosse Nygren, Hasse Wärn och Harry Andersson besökte bröderna Torsten Loberg och Gunnar Folkerman på Ekhöjdens äldreboende. Där samlades de boende och personal för en musik- och kaffestund, tillsammans med gästande bröder. Musiken bestod av gamla örhängen, varvade med populära julsånger, där
”Lennart Remlövs eminent five” gjorde en omtyckt insats.
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Nya bröder
ANDERS JANSSON, född den 22 februari 1942
Civilingenjör
Lötgatan 1 C, Norrköping
Telefon 011-23 81 71, mobiltelefon 0730-49 92 38
E-post: jansson@semera.se
Intressen: tennis och golf

STEFAN KARLSSON, född den 19 mars 1958
Tankbilschaufför
Bonäsvägen 24 A, Svärtinge
Telefon 011-33 21 13, mobiltelefon 0705-50 99 14
E-post: anna.ekstroem@telia.com
Intressen: resor, umgänge med vänner samt spelar lite golf

BJÖRN LUNDQVIST, född den 15 mars 1950
Ingenjör, säljare/projektledare vid ABB
Bergagatan 32, Norrköping
Telefon 011-31 73 37, mobiltelefon 0705-31 73 37
E-post: bjorna-1@telia.com
Intressen: golf, långfärdsskridskor, segling, fotografering och natur

GÖRAN SVENSSON, född den 24 oktober 1945
Area Manager
Skolgatan 22, Norrköping
Telefon 011-10 72 11
Intressen: golf

HANS THELIN, född den 19 juli 1937
Pensionär och f d tandläkare
Gymnastikgatan 28, Norrköping
Telefon 669 09, mobiltelefon 0703-66 95 82
E-post: marianne.trobeck@tele2.se
Intresse: spelar orgel

