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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Torsdag den 9 april kl 19.00

Människor kan delas in i två grupper: Dels en
som går före och uträttar något och dels en som
går efter och kritiserar. Vår loge utmärks av
många människor som återfinns i den första gruppen. Redan våra stiftare var drivna, lite för mycket, enligt Storsiren, då de tog direktkontakt med
kungahuset för att få lov att döpa logen till Gustaf
V. Kanske gjorde de fel, men utan dem hade vi
inte haft vår loge och vårt konunganamn. Jag tror
att deras ”fel” kom att prägla vår loge och gör det
än idag. Vi kännetecknas av att vara påhittiga, går
före. De flesta av oss gör också fel ibland men
för att citera Albert Einstein : - Den som aldrig
har gjort fel har heller aldrig provat på något nytt.
Fördelen med att tillåta att människor får göra fel
är således många. Vi får en positiv utveckling,
men också ett umgängesklimat som är bra mycket
trevligare att vistas i. Alla tycker väl att det är
mycket roligare att säga, och få höra, ett positivt
omdöme om något. Att man gjort något bra trots
att man sagt eller gjort något småfel, eller hur?
och här passar väl ytterligare ett citat in: Jesus sa:
"Tag först ur bjälken ur ditt eget öga, innan du
plockar bort grandet i din nästas öga" , vilket fritt
översatt skulle kunna betyda: Gör först av med
dina egna rejäla övertramp innan du påpekar din
medmänniskas småfel.

Ordinarie föredragningslista. Ballotering till INVgraden. Klubbafton.
Meny: Lammstek med kryddig rödvinsås och fänkålsdoftande
potatisgratäng

Det blir också mycket lättare att få bröder att ta
på sig nya uppgifter i logen om de märker att de
slipper kritiseras för minsta avvikelse och detta är
inte minst viktigt nu när nomineringsutskottet arbetar intensivt med att hitta nya förmågor som
ämbetsmän och ledamöter i utskotten. Så bröder,
fortsätt vara en som går före och undvik vara den
som går efter och kritiserar.

Månadens bidragsgivare

Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Torsdag den 16 april kl 19.00
Gemensamt firande av Ordens årsdag. Anordnas
av värdlogen, B 104 Bråvalla.Torsdag den 23 april
kl 18.30

Torsdagen den 23 april kl 18.30
Ordinarie föredragningslista. Parentation. Reception i INV-graden. Brödramåltid
Meny: Varmrökt laxtoast samt honungsgrillad fläskkarre och
potatissallad med valnötter ,ruccola och parmesan

Torsdag den 16 april kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12

Fredag den 17 april kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Tre-lägermöte i Linköping. Se sidan 4.

Vi tackar bröderna Gunnar Lagerström
(Teknikbyggarna i Norrköping AB) och Jan
Lundström (Grant Thorton) för sponsringen av
distributionen av månadens numer av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 12 mars
Vi var 49 börder och åtta ”Goda Vänner” som träffades. I logen balloterade vi bröderna Björn Gunnarsson, Rolf Johansson, Peter Lindqvist, Rickard Ståhl. Jörgen Wiberg och Peter Norén till II:a graden. Vi påmindes om att lägret träffas i Finspång hos nr 144 Aurora den 20 mars. Logen beslöt att skänka tusen kronor till Damklubben i samband med dess 60 – års jubileum. Efter föredragning av DN:s ordförande om
behovet av att placera om aktier i Lennart Torstenssons fond, vilka är placerad i SEB –aktier, röstade logen
för en omteckning. Br Nils-Gunnar Nilsson redogjorde för motiven för att ändra Brödragåvans stadgar .
Logen beslöt att det nya förslaget skulle skickas ut med BrodersNytt, innan beslut fattas vid nästa logemöte.
Verkställande ledamoten i Brödragåvan informerade om att samtliga medlemmar i BG måste fylla i uppgifter om förmånstagare på blankett som han tillhandahåller. Kaplan tog han upp det aktuella fallet med
”skolskjutningen” i Winnenden i Tyskland, och hur sådana och liknande tragedier kan uppstå och varför.
Vad är det för samhälle vi människor har skapat, undrade han?
I klubben var gemytet lite så där extra, som det gärna blir då vi har våra inbjudna ”Goda Vänner” med
oss. Tommy serverade oss saltkött & gurka på knäckebröd samt baconlindad kyckling, fylld med vitlök och
rosmarin. Efter kaffet berättade bröderna Bosse Nygren och Nils-Gunnar Nilsson och visade bilder från sitt
äventyr i Sydafrika strax innan årsskiftet. Ja, som om inte det var nog så hade vi också ett vinlotteri med
fina vinster.

Torsdagen den 26 mars
Vi var 45 börder som kom till logen den här kvällen och som också gästades av br DSS Hans-Gunnar Lindoff. Eftersom vår br Kalle Ljunge avlidit började vi logearbetet med en tyst minut för honom. Logen informerades därefter om att parentation kommer att hållas över br Kalle den 23 april. Med anledning av att br
Karl Strömberg avled den 24 februari hölls parentation över honom innan vi gick in på den ordinarie föredragningslistan.
Som ett resultat av vår senaste God Vän afton har sex ansökningar om medlemskap inkommit. Logen beviljade br Jan Jardmark utträde ur logen och Orden. StRepr Berndt Carlsson rapporterade från Distriktsnämndens möte där man bl a diskuterat utbildningsfrågor samt fått del av diverse statistikuppgifter. Vår
loge är störst med fler än 160 medlemmar och medelåldern inom Odd Fellow är 65 år. Från lägret rapporterade br Gunnar Lagerström att tio bröder besökte senaste lägermötet, som hölls i Finspång. Vidare informerade br Gunnar om att vår br Anders Österlund blivit utsedd till förare i lägret. Br ÖM informerade om
att B 104 Bråvalla anordnar gemensamt firande av ordens årsdag den 16 april. Sedan kom vi då till kvällens höjdpunkt då bröderna Björn Gunnarsson, Rolf Johansson, Peter Lindqvist, Rikard Ståhl och Jörgen
Wiberg fick sin II:a logegrad, Kärlekens grad. Som vanligt genomförde ceremonielet ett högtidligt och fint
skådespel.
I bankettsalen fortsatte vi sedan traditionsenligt med god mat och en del tal och givetvis var stämningen på
topp. Br Nils Rendell förhöjde stämningen genom att ackompanjera vår skönsång på flygeln.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I aprilnumret 1999 kunde man bl.a. läsa:
- att br ÖM finner en nådegåva att i 10-gradig vårvärme få promenera i Vrinnevi och för första gången
detta år få lyssna till lärkans drill
- att br ÖM känner stolthet över det höga antalet deltagare vid våra sammankomster
- att logen beslutade återremittera förslaget att inköpa en musikanläggning till bankettsalen för ca 20.000
kronor
- att det var dags för den årliga informationen av br Jan Lundström gällande våra deklarationer och att han
dessutom bjöd på valfri drink, som vällustigt konsumerades av bröderna
- att vi nu, som en av de första Odd Fellow-logerna i Sverige, har en egen hemsida på Internet att det nu är
dags att börja distribuera BrodersNytt via e-post till de bröder, som så önskar
ExRed

”Fotspår i sanden”
En kort historia som vår ”Ex-Kaplan” Ulf Eriksson berättade en gång under ”Kaplans punkt” och som det
finns anledning att återge och reflektera över. Vi människor har en förmåga att misstolka och missförstå
det vi ser och hör. Så här lyder den lilla tankeväckande historien:
En man dog och kom till himmelen. Där träffade han Gud.
- Kan du visa mej att du hela mitt liv funnits vid min sida? frågade mannen Gud.
- Javisst, svarade Gud. Ser du sandstranden där borta? Gå dit så hittar du ditt liv som fotspår i sanden.
Mannen gick dit och hittade sitt livsspår och mycket riktigt fanns där spår av två par fötter. Två hade vandrat i sanden, sida vid sida. Han följde spåren och fann att det ena spåret plötsligt försvann. Upprörd återvände han till Gud och berättade om vad han sett.
- Du gick vid min sida sa han. Jag såg spåren. Men jag såg också att när jag hade det som svårast i livet så
fanns bara mina egna spår – ensamma !
- Nej svarade Gud. Det är inte dina spår som ibland syns ensamma utan mina. Det var då jag bar dig.
Redaktionen & Ulf Eriksson

Seniorklubben
Nedan visas några bilder från logens seniorklubb. De daglediga träffas regelbundet en gång per månad under perioden januari till maj och september till november under ledning av br Åke Wennerblad. Klubben
har ett enkelt med varierat program vid sina träffar. Nedan är ett par bilder som visar den trevliga samvaro
som kännetecknar vår aktiva seniorklubb.
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Tag tillfället i akt att besöka vårt nästa lägermöte fredan den 17 april kl 19.00 i ett av Sveriges vackraste
Odd Fellow-hus, nämligen det i Linköping. Lägret genomförs som ett s k ”tre-lägersmöte” för BL 5 Österled, BL 12 Wisingsborg samt BL 15 Stegeborg och som är samordnat med vårt moderlägers BL 5 Österleds
90-årsjubileum. Även patriarker från BL 2 Åbohus (Finland), BL 8 Patria (Örebro) och BL 14 Gripen
(Eskilstuna) har inbjudits.
BL 5 Österled och vi själva i 15 Stegeborg kommer att ha sedvanliga lägersammanträden i Ordenssalen. En
högtidsmåltid med underhållning i bankettsalen (kostnad 250:-) avslutar kvällen. Anmälan senast den 30
mars till lägervärdarna. Buss kommer att arrangeras från Valdemarsvik via Söderköping och Norrköping.
Tider meddelas i särskild ordning av lägervärdarna.
Anders Österlund och Gunnar Lagerström, lägervärdar B117 Gustaf V

Damklubben den 5 mars
Vilken kväll! Ett 60-tal damer kände sig nyfikna på kvällens tema ”Från topp till tå” och infann sig till
klubbaftonen. Väninnor var medbjudna den här kvällen. Pia Fredriksson Sköna Skon berättade om vilka
sorts skor man bör ha för att må bra, visade många hjälpmedel som finns till hands och presenterade vårens
skomode och hade med sig skor för alla tillfällen.
Ann-Mari Johansson, ”Hatt-Anna”, länets enda hattmodist berättade om sitt yrke. Tillsammans med Birgitta Bergengren visade hon vad vi ska ha på huvudet i vår. Många vackra skapelser, mer eller mindre fantasifulla, i årets modefärger provades av alla damerna och det var trångt och hög stämning runt ”hattbordet”. Medelhavsmat mår man ju bra av och vi serverades en supé som var Medelhavsinspirerad. Fläskniosette med kryddsmör med bl a soltorkade tomater, vitlök, paprika och till det rostade potatisklyftor, tomatsallad och bröd.

En utsökt supé som vi kan rekommendera. Kvällen avslutades i vinterträdgården med gemyt och skratt.
Bilderna visar några glada damer som ”är i hatten”. Datum för våra klubbaftnar nästa säsong presenterades och alla fick skriva önskemål om programinnehåll, utflykter etc. Styrelsen har planeringsmöte i april
och då kommer det att finnas mycket att välja på, då nästa alla skrev ner många förslag.
Anna Karlsson, ordförande

Information från Ekonomiutskottet
Bröder som har nycklar till ordenshuset ska kontakta Ekonomiutskottet och br Bengt Carlsson för att låta
anteckna nycklarna i en särskild nyckellista.
Bengt Carlsson, Ekonomiutskottet
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Nytt angående Brödragåvan
Verkställande ledamoten i Brödragåvan har begärt att stadgarna förtydligas, så att förmånstagare klart
framgår för att underlätta utbetalningar. §3, 5, 12 ,13 ,16 ,17, 18 har anpassats. Istället för ett fast belopp
(för närvarande 50:-) har detta ändrats till "beslutad grundavgift" i §6, 7, 8, 14.
Förslag till reviderade stadgar och registerblankett bifogats till detta nummer av BrodersNytt. Faställande
av de nya stadgarna sker vid logesammanträdet den 9 april och ska gälla från 1 maj 2009.
Bifogad registerblanketten ska snarast lämnas eller skickas ifylld till verkställande ledamoten.
Nils-Gunnar Nilsson

