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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!
Har du rätt attityd? ? Till ordet attityd finns
många definitioner, men en skulle kunna vara;
Attityd avser en persons inställning till något. Redan i definitionen kan man utläsa att inta en attityd är ett val som personer kan göra. Varför intar
vi då attityder. Ett skäl kan vara för att skydda jaget, självkänslan, ett annat kan var för att uttrycka
värderingar – visa individers unikhet och ett tredje kan var för att helt enkelt spara energi – vi har
redan klart hur vi värderar något. Fördomar är
en typ av attityder där personen övertagit färdiga
åsikter och inställningar om en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa åsikter är ofta
starkt negativt färgade.

Torsdag den 12 mars kl 19.00

Nu råder det lågkonjunktur. Ett för många negativt ord. Man kan använda ordet låg, som i underlägsen, Ingen vill vara underlägsen. Man kan också använda låg, som i låga. En låga inom dig som
ger styrka, motivation och vilja att lyckas. Det är
din attityd som bestämmer hur du vill använda
ordet. På samma sätt kan man tänka om allt. Man
kan tycka att Odd Fellows budskap är gammalt
och otidsenligt. På förra logemötet, när vi delade
ut vår gåva till ”Östergötlands primadonnor” flickor med självskadebeteende, hade vi en logebroder från Stockholm närvarande. Jag fick ett
långt mail efteråt där han tackade för en fin kväll,
men också att vi hade gett honom en ny definition att tolka budordet ; ”Uppfostra de föräldralösa”. ”Primadonnor” är inte i ordets egentliga betydelse föräldralösa, men de behöver hjälp av andra
vuxna.

Torsdag den 5 mars kl 19.00

Det är din attityd som avgör vad du kan utläsa av
ett budskap. Försök att välja den positiva tolkningen. Det tjänar alla på.
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Ordinarie föredragningslista. Ballotering till II:a
graden. I klubben: God Vän-afton. För vidare information: se sidan 5.
Meny: Saltkött & gurka på knäcke. Baconlindad kyckling,
fylld med vitlök och rosmarin, kokt potatis

Torsdag den 26 mars kl 18.30
Ordinarie föredragningslista. Reception i II:a graden. Sista anmälningsdag för inträdessökanden. I
bankettsalen: Brödramåltid
Meny: Ugnsbakad fiskfilé med sparris och basilikasås, kokt
Potatis

Damklubben
Må bra från topp till tå”. Se notis på sidan 5.

Torsdag den 19 mars kl 14.00
Seniorklubben
Br Nils-Gunnar Nilsson berättar om sina äventyr i
Amazonas djungler och visar bilder.
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12

Fredag den 20 mars kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Vandringsläger i Finspång. Instruktionsföredrag i
PG. Se notis på sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna P-O Kyndel (Westrens Glasmästeri) och Ulf Hanell (Borg/Malmstaden) för
sponsringen av distributionen av månadens numer
av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 12 februari
Vi var 51 bröder från vår egen loge samt en gästande broder från L 116 Birka i Stockholm som mötte upp
för att ha trevligt tillsammans den här kvällen. I logen balloterade vi brr Åke Gustafson, Ola Lindgren,
Ingemar Samuelsson, Ralf Sandman, Roger Thörn, Tommy Wallner, Ulf Hanell och Johan Kreuger till
I:a graden.
Vi fick också höra br Jan Lundström föredra DN:s berättelse för 2008 . Sammantaget fick vi veta att vår
ekonomi ser bra ut trots omvärldens ekonomiska bekymmer. Utskotten har följt sina budgetar och vi har
motsvarande ett års medlemsavgifter i ekonomisk reserv. Som en följd av vår ekonomiska ställning kommer förmodligen inte medlemsavgifterna att behöva höjas kommande år. Br Bengt Carlsson redogjorde för
Brödragåvan, vilken har 154 medlemmar för närvarande och det ekonomiska utfallet för 2008 blev enligt
budget. Från TMU påmindes om God Vänafton den 12 mars samt föreslogs att stadgarna för Brödragåvan
bör ses över, vilket logen beslutade. Logen beslutade också att starta en snapsvisetävling, där bröderna uppmanades att utmana br Hans Wärns tidigare inlämnade bidrag. Tävlingsbidrag ska vara UM, som också
kan informera om tävlingsregler, tillhanda senast den 1 oktober. Br K Jan Noréus gav oss en tankeställare
om hur vi använder våra i snitt 32 000 levnadsdagar. Avslutningsvis fick vi också information om att en resa
till loge nr 13 Åland planeras till den 7 september.
I klubben serverades vi ”femöring” och Charlies bjöd på en sillbit som en liten förrätt. Gemytet var gott
som vanligt och medan vi åt kunde bröderna se ett bildspel från festligheterna sedan föregående logekväll. I
enlighet med tidigare beslut överlämnade vi vår gåva på 21 000 kronor till ”Primadonnornas” representant,
som också höll ett intressant föredrag om de här flickornas problem.

Torsdagen den 26 februari
Vi var 51 bröder som hade mött upp den här kvällen för att ha trevligt i vår logesammankomst. Det är ju
alltid särskilt trevligt när vi har gradgivningar och den här kvällen var det reception i I:a graden, Vänskapens grad, för brr Åke Gustafsson, Ola Lindgren, Ingemar Samuelsson, Ralf Sandman, Roger Thörn,
Tommy Wallner och Johan Kreuger. Som vanligt gjorde ceremonielet en strong insats.
Vi fick också en del information och bl a fick vi höra att br Kalle Ljunge är svårt sjuk, och ÖM betonade
särskilt att vi ska beakta och respektera br Kalles och hans hustrus önskemål, att bröderna inte ska
ringa och höra hur han mår. Sådana kontakter ska gå genom ÖM eller br Mikael Hagdahl.
Bröderna uppmanades att bjuda in sina goda vänner till vår ”God Vänafton” den 12 mars. Br Nils-Gunnar
Nilsson påminde om att det planeras för en ”oddresa” till Åland den 6 september och att intresserade kan
höra av sig till honom. Br Claes Anell informerade om att de bröder som tänker ställa upp på OF:s Riksgolf
kan hämta information på www.riksgolf.se . Br Bengt Carlsson talade om en pärm för CD-skivor, där bröderna kan placera sina digitaliserade foton, som är av intresse för logen. Vi fick också
veta att informationsutskottet beslutat att skicka BrodersNytt till avlidna bröders änkor.
Kvällen fortsatte därefter under gemytliga former i bankettsalen, där vi serverades en
silltoast som förrätt och som huvudrätt potatisgratäng med skivad stek. Tal och sång
höjde feststämningen till en nivå som vi är så bortskämda med och som vi så gärna vill
ha.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I marsnumret 1999 kunde man bl a läsa:
−
att br ÖM Hans-Göran Säwar i sin spalt poängterade vikten av vår Ordens budord att vara till stöd
och hjälp vid sorgearbete. Sorg kan ju kan drabba oss alla
−
att br Bengt-Ove Jonsson nere i klubben (efter drinkpaus) informerade om Internet
−
att båda inträdessökanden blev förhindrade att närvara vid månadens andra sammanträde varför
gradgivningen fick ställas in
−
men att br Harald Svanberg serverade en nyskriven limerick till br ÖM
Exred

Loge-bröder!
Varmt tack för "Krya-På-Dig"-hälsningen. Den påskyndar definitivt rehabiliteringen.
Olle Linderhjelm

Besök på Åland
Vi planerar ett besök hos Br13 Åland i Mariehamn måndag den 7 september 2009. Avresa sker med buss
från Norrköping söndag 6 september. Hemkomst tisdag 8 september. Intresserade Bröder anmäler sig till
Nils Rendel eller Nils Gunnar Nilsson. Sista anmälningsdag 1 juli 2009.
Nils-Gunnar Nilsson

Logens Jubileumsgåva har utdelats
Den 12 februari överlämnade ÖM logens jubileumsgåva på 21 000 kronor till
FVBU:s projekt ”Primadonnorna”. Gåvan instiftades i samband med vår loges
60-årsjubileum 2008. Överlämnandet av gåvan uppmärksammades på ett positivt sätt av Norrköpings Tidningar som hade bredvidstående notis om händelsen publicerad den 27 februari. Redaktionen låter bilden och texten tala för sig
själv.
Redaktionen

Kaplans punkt från den 12 februari
Många bröder säger att dom inte har tid att komma till våra sammankomster.
Det dom egentligen säger, är att dom gör en annan prioritering och inte tar sig
tid för att komma. För tid finns! Tid är ett av de få rättvisa ting som finns. Alla
har 24 timmar per dygn, vare sig du är rik eller fattig och oavsett hudfärg. Tiden är personlig och den personliga tiden kan aldrig säljas eller köpas av någon
annan. Det är bara din tid! Om det hade varit möjligt att sälja sin levnadstid
hade vi troligen haft missbrukare som sålt sin levnadstid till de som kunnat betala på det ena eller andra sättet.
Ett människoliv i Sverige varar i genomsnitt 30 000 dygn. Det blir drygt 82 år.
Det är det som är vårt tidskapital, vår individuella förmögenhet av egen tid.
Därför är det inte rimligt, inte ens riktigt människovärdigt, att acceptera att tiden gjorts till en upplevd bristvara. Men kanske är det så att människan börjat
omge sig med sådan teknik att hon lätt pressas till att leva ett liv där hon inte
längre är sin egen tidssättare.
Fortsättning på nästa sida
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Kaplans punkt från den 12 februari / forts.
Tänk efter. Vad är det du kan omvandla till: pengar, mänsklig samvaro, till samspel med omgivningen, omvandla till att lära dig utveckla känslor och kunskaper? Jo din TID!
I din s k tidsplånboks fyra fack finns först det vanliga facket för tid att arbeta och tjäna pengar. Det finns ett
andra fack för tid till mänsklig omvärld, dvs dina närmaste och dina bröder och systrar. Det finns ett tredje
fack för tid till din övriga omvärld som består av miljö, naturupplevelser och skapande verksamhet. Och
slutligen finns det ett fjärde tidsfack för det som finns i ditt inre; tankarna och känslorna. D v s din tid för
eftertanke och filosoferande.
Vi som är ODD-bröder har den här kvällen avsatt ca fyra- fem timmar av fack nr två och fyra, dvs facken
för samvaro och eftertanke. Det har vi gjort tillsammans med några andra som vi trivs med. Nämligen våra
bröder! Det är genom att avsätta den här tiden, som vi, bland annat, hittar en lugn rytm och ett sätt att umgås, som gör att vi kan vara seriösa i logesalen, men även uppsluppna i bankettsalen. Det är den här kombinationen av seriositet och glädje, och rätt använd tid, som gör logen 117 Gustaf V till en populär, trivsam
och välbesökt loge.
Jan Noréus, K ers

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vid Lägret nummer 15 Stegeborgs möte den 20 februari, där vår br Carl-Ivan Ivarsson recipierade i lägret
första grad, PG, hade hela 82 patriarker samlats. Som vanligt genomfördes gradgivningen, där sammanlagt
nio bröder från sex loger recipierade, på ett stämningsfullt sätt av lägrets ceremoniel. Vår egen loge 117
Gustaf V bidrog påtagligt till den stora tillslutningen genom att hela 17 av våra patriarker kunde delta. Gustaf V var faktiskt den loge som hade störst antal patriarker närvarande . Av särskilt intresse för oss är också
att patriark Anders Österlund från vår loge nominerades till Förare.
Fredagen den 20 mars kl 19 samlas lägret åter och då till ett vandringsläger i Finspång där vi gästar
logen 144 Aurora. Som många av våra patriarker redan vet är bara ordenshuset i Finspång väl värt ett besök – och för de patriarker som möjligen inte vet detta ges här ett gyllene tillfälle att bilda sig en egen uppfattning. På programmet i Ordenssalen märks bl a val och installering av Förare och anförande av ExDSS
Thomas Carlinger över ämnet ”Lägerinstitutionen och dess plats i organisationen” samt av lägrets 1B Larseric Eldenäs över ämnet ”Innebörd och tolkning av patriarkgradens TRO”. I bankettsalen kåserar Thomas Carlinger under rubriken ”Svensk industri från dåtid till nutid med viss tyngdpunkt för Finspång” som
säkert också kommer att ”utveckla vårt vetande”. Sammantaget kan vi alltså se fram mot en mycket intressant och givande Odd Fellow- kväll!
Buss avgår från OF-huset i Norrköping kl 17.45 och åter vid lämplig tidpunkt. Broder patriark, du
är hjärtligt välkommen att anmäla dig senast den 16 mars till någon av dina lägervärdar, Anders Österlund
(011 18 19 31) eller Gunnar Lagerström (011 10 27 97).
Anders Österlund ,lägervärd

BrodersNytt nr 3 mars 2009

5(5)

Damklubben
Den 5 februari hade damklubben årets första klubbafton med ca 40 damer närvarande. Nya ordföranden
Anna Karlsson presenterade styrelsen och ledamöternas arbete och ansvarsområden. Hon framförde ett
speciellt tack till värdinnorna som ser till att vi alltid kommer till fint dukade bord och får äta god mat.
Anna var också programvärd och kunde presentera professorn i måltidskunskap – Inga-Britt Gustafsson,
Grythyttan. Inga-Britt talade om måltiden i ett vidare perspektiv med temat ”Måltiden är mer än bara
mat”. Här fick damerna en vidare syn på hur man gör en måltid spännande och trevlig genom att ha ett
tema för måltiden. Något som vi ska fundera på till hösten. Kvällens måltid bestod av en utsökt laxpytt med
tillbehör. Till kaffet presenterade Solweig Andersson vårens utflykt: Östgötaresan, som innehåller mycket
kultur, avkoppling och god mat. Mer än 30 damer anmälde sig under kvällen. Margareta Lange informerade om damklubbens 60-årsjubileum. Margareta Lange överlämnade en ordförandeklubba till Anna Karlsson, och den blev därmed damklubbens första jubileumsgåva. Klubban hade skänkts av Hannelore Edstav
och den har snidats i rosenträ av hennes far. Kvällen avslutades i vinterträdgården med mycket gemenskap
och många skratt.
Anna Karlsson, ordförande

God Vän-afton den 12 mars
Bröder!
DEN 12 MARS HAR VÅR LOGE GOD VÄN-AFTON. Vi hoppas få se många goda vänner i klubben denna kväll. Goda

vänner som kanske också kan bli logebröder. Vår loge har haft God vän-aftnar under ett antal år och erfarenheten visar på att detta är ett alldeles utmärkt sätt att rekrytera nya medlemmar, att vidga brödrakretsen och
smida nya länkar till vår brödrakedja.
Har Du någon vän som Du har haft funderingar kring: om han skulle bli en god Odd Fellow, om han skulle passa in i logens brödrakrets? Ta Dig en extra funderare! Gör slag i saken! Ta med Din gode vän den 12 mars. Det
är viktigt för Dig som logebroder och även för den gode vännen att känna till, att besöket inte på något sätt
medför krav på ansökan om upptagning i Orden och vår loge, nr 117 Gustaf V.
Bjud med en god vän som får tillfälle att se hur trevligt och gemytligt vi har det i vår logegemenskap. Du får
också ett tillfälle att umgås med Din vän. Under själva logesammanträdet blir de goda vännerna omhändertagna på bästa sätt av br Tage Östlund. Tider och annat för kvällen är i övrigt enligt fastlagt program.
Som en extra bonus bjuder logen både Dig och Din gode vän på maten (den flytande delen av förtäringen får
man dock lösa själv).
Anmälan gör Du av Dig och Din gode vän på sedvanligt sätt till br KM. Är Du en flitigt besökande broder och
står på KM:s stående lista anmäler Du endast den gode vännen.
Välkomna
önskar

Loge nr 117 Gustaf V:s klubbstyrelse

Adressändringar
Följande bröder har nya adresser, telefonnummer
eller e-postadresser:

Bo Thuresson
E-postadress: bo.turesson@bredband.net

