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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder
Sex främlingar valde vid senaste logemötet att
frivilligt gå med i vår Orden och loge. Varför
gjorde de det? Ja, det kan noga bara var och en
svara på. Men nog är det frestande att tro att de
ville få delta i den glädje och gemenskap som de
upplevde på God Vän-afton och det var det som
lockade. Det tror åtminstone jag. Varför skulle
annars, som nu på senaste logemötet, 70 bröder
välja att samlas för att umgås om det inte vore
för det är trevligt och att man får uppleva en
otroligt härlig samvaro.
Nu följer ett grannlaga arbete för oss bröder att
se till att de snabbt kommer in i Ordensverksamheten. Faddern har ett stort ansvar att se till
att de nyinvigda kommer ofta, men vi övriga
bröder har ett lika stort ansvar att se till de känner sig välkomna och att vi tar väl hand om
dem.
Sedan förra brodersnytt utkom har vår SLmedlem br Kalle Ljunge gått bort. Han var är
hängiven Odd Fellow och många bröder kan
säga att han var som en mentor för dem, inte
minst jag. För mig var br Kalle en som var otroligt kunnig om Odd Fellows verksamhet och
man kunde få svar om det mesta. Men det är
inte det som får mig att reflektera över Kalles
minne, utan att han var en sann Odd Fellow, en
som tillämpade och följde de mål som Orden
försöker att uppnå. För mig är det just att försöka nå våra övergripande mål som har någon betydelse. Att kunna hela lagboken eller alla ritualer är inget värt om man inte i sitt dagliga liv försöker att vara en god vän och utöva människokärlek och barmhärtighet. Att varje liten handling har betydelse för att helheten ska bli så bra
som möjligt för våra medmänniskor.
Br Kalle var en sådan och jag
hoppas att många följer i hans
fotspår.

Torsdag den 14 maj kl 19.00

Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning
Bengt-Ove Jonsson

Ordinarie föredragningslista. Klubbafton med
whiskyprovning. Se notis på sidan 5.
Meny: Bookmakertaost med ugnspotatis , sallad och bearnaisesås

Torsdag den 28 maj kl 19.00
Ordinarie föredragningslista. Firande av logens
årsdag med damer.
Meny: Fläsknoisette med medelhavssmör och tomat och olivsallad

Onsdag den 13 maj
Damklubben
Vårutflykt runt i det försommarfagra Östergötland.
Se bifogat program

Onsdagen den 27 maj kl 13.00
Seniorklubben
Lunch på ”Ettan Kök & Café”, Bodviken, Kolmården.
Buffé inklusive dryck - 85:- kronor
Exklusive dryck:
−
Flundra / strömming - 89:- kronor
−
Pyttipanna - 78:- kronor
−
Plankstek - 198:- kronor
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12,
senast måndagen den 25 maj, klockan 15.00.

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

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Guy Viklund (ProProKon)
och Tonny Nilsson (Norrköpings Akvarier) för
sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.

BrodersNytt nr 5 maj 2009

2(5)

Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 9 april
Trots att påsken stod för dörren och det vackra vädret inbjöd till aktiviteter i sommarstugor, båtar, släktträffar och mycket annat så var vi 34 bröder som samlades för trivsamt umgänge den här skärtorsdagen. I logen balloterade vi in sex nya inträdessökande som kommer att upptas i Orden och logen den 23 april. Logen har fått information om att stadgarna för Brödragåvan håller på att ses över. Nu när alla haft chansen
att säga sitt, fattade logen beslut det reviderade förslaget till stadgar. Br Bengt Carlsson påminde om att han
vill få in registreringsblankett med förmånstagare till Brödragåvan så snart som möjligt. Han påminde också om den pågående nyckelinventeringen och uppmanade bröderna att snarast informera honom om vilka
nycklar de har till Odd fellowhuset. Br Anders Jacobsson informerade om en del reparations- och förbättringsarbeten som ska ske under sommaren. Han bad också bröderna att inkomma med önskemål och synpunkter, inför den årliga utvärderingsträffen som ska hållas med Charlies, den 11 maj. Till träffen kommer
KM och hans ersättare att kallas.
Gemensamt firande av Ordens årsdag anordnas i år av B 104 Bråvalla den 16 april. Intresserade av att deltaga på br Kalle Junges begravning den 27 april uppmanades att anmäla sig till br ÖM. Vi fick också en
rapport från br Karl Strömbergs begravning i Tingstads kyrka, där fyra brr. deltog. I sin punkt på dagordningen tog Br Kaplan upp hur vi människor kan ge och uppleva gästfrihet vid olika möten.
I klubben vid den påföljande måltiden hade det dukats festligt till Påsk och den här kvällen var samtliga brr
placerade. Det var planerat att vi skulle ha ”pratkväll” och gissa om det blev det. Den ena efter den andra
brodern berättade vitsar och historier, både över och under bältet, så att det stod väldeliga till. Under kvällen kom det också in ett tävlingsbidrag till vår loges snapsvisetävling och det är kanske på sin plats att påminna bröderna om att tävlingsbidrag till ”vår egen nr 117, Gustav V:s” snapsvisa ska lämnas till UM.

Torsdagen den 23 april
Vi var mer än dubbelt så många bröder den här kvällen jämfört med föregående logesammankomst - hela
70 bröder. Av dessa var fem gäster från logerna B40 Östergyllen, B83 Vågbrytaren, B87 Örebro Huus och
B 91 Stångebro. Parentation hölls över br Kalle Ljunge. På kvällens program stod också invigning av sex
nya bröder. Sist men inte minst hade br CM bjudit in samtliga ExCm, som har ett förflutet som CM i vår
loge. Det senare borgade ju för att ceremonielet skulle lyfta sig mer än vanligt den här kvällen. Mycket riktigt! Kvällen blev precis så trevlig som alla förväntat sig. Efter den stämningsfulla parentationen över br
Kalle följde en välregisserad invigningsceremoni, där vi bl a hade glädjen av att se br Olle Linderhjelm hos
oss igen. Är det vid någon gradgivning det är viktigt med levande musik, så är det vid invigningsgraden. Vi
invigde Uno Andersson, Rune Elvhage, Dick Öberg, Sven-Olov Johansson, Daniel Lindberg och Håkan
Fredriksson i Orden och vår loge. Br Bengt Carlsson påminde om att bröderna snarast måste fylla i registreringsblanketten avseende förmånstagare till Brödragåvan. Brödragåvans nya stadgarna gäller från den 1
maj och finns det då ingen förmånstagare angiven går pengarna, vid dödsfall, därefter till logens Välgörenhetsfond.
Br ÖM rapporterade från det gemensamma firandet av Ordens årsdag den 16 april. Br UM informerade
om att vid nästa logemöte den 14 maj kommer vi att ha den numera traditionsenliga
whiskyprovningen och uppmanade bröderna att redan nu boka den kvällen i sina kalendrar. Br Nils- Gunnar Nilsson meddelade att den planerade resan till Åland är framflyttad 14 dagar.
I bankettsalen och den påföljande brödramåltiden var gemytet högt, som vanligt vid
sådana här kvällar. Sedvanliga tal avlöstes med tal från gästande brr och kvällen ville
inte riktigt ta slut förrän trötthet eller klockan avgjorde efter midnatt.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I majnumret 1999 kunde man bl.a. läsa:
- att br ÖM gläds åt solens värmande strålar, som i det längsta försöker bemästra hagelskurarnas aggressiva attacker
- att vi var värdloge vid firandet av Ordens Årsdag
- att 93 rebeckor och bröder deltog i firandet
- att högtidsritualen inramades av ett gediget musikaliskt program som framfördes av syster Violet Sollert
(sopran), br Putte Sköld (altsaxofon) och br organist
- att br Putte – nu med br pianist – underhöll i bankettsalen
- att br Mikael Hagdahl läste ur sin anfader C. E. Hagdahls kokbok
- att logen vid följande sammanträde gästades av sex bröder från loge nr 10 Viktor Rydberg, Stockholm
ExRed

Ceremonimästare i långa banor
Som framgick av br UM:s noteringar på föregående sida, hade br CM bjudit in logens ExCM vid logesammankomsten den 23 april. Vår ”logefotogaf”, br P O Gunnarsson, har förevigat detta för eftervärlden och
redaktionen har den oförställda glädjen att publicera bilden. På bilden ses följande bröder ur logens skickliga och hedervärda ceremoniel då, nu och i framtiden (från vänster till höger):
ExCM Kjell Hultberg (1972-1975),
ExÖM Lennart Hedström (19841987),
ExCM Per Hedström (1988-1991),
Stl Berndt Carlsson (1992-1995),
ExCM Jan Lundstöm (1996-1999),
ExCM Gunnar Blomstrand (20002003)
ExCM Mikael Hagdahl (2004-2007),
CM Anders Österlund (nuvarande)
CM ers Ingvar Sax (nuvarande)

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vid vandringslägret i Linköping den 17 april var drygt 150 patriarker från fem svenska och tre finska läger
närvarande. BL 5 Österled (som fyllde 90 år), 12 Visingsborg och vi själva i 15 Stegeborg genomförde var
sitt lägersammanträde i snabb och välordnad sekvens och den efterföljande festmåltiden i Linköpings vackra ordenshus blev mycket minnesvärd.
Nu ser vi fram mot vår nästa sammankomst som är den 15 maj kl 19.00 i Odd Fellowhuset i Norrköping.
Då har vi reception i den andra lägergraden, Gyllene regelns grad (GRG). Till receptionen är fyra patriarker från vår loge kallade. Tre av våra patriarker är dessutom kallade att se den andra graden inför receptionen i Kungspurpurgraden (KPG) senare i år. Alla patriarker som innehar andra lägergraden är hjärtligt
välkomna att hedra de recipierande patriarkerna från vår loge genom att besöka lägersammanträdet. Anmälan som vanligt till någon av era lägervärdar, Gunnar Lagerström (011-10 27 97, alternativt 0705-50 09
07) eller Anders Österlund (011-18 19 31 alternativt 0708-53 55 30) senast den 11 maj. E-post till våra
adresser enligt matrikeln går precis lika bra!
Lägervärdarna
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Nya bröder i vår loge
Under våren 2009 har vår loge fått sju nya bröder som presenteras med bild nedan.
LARSERIC LARSSON
Nygatan 109, 602 34 Norrköping
Tel. 011-13 77 67
Återinvigd den 22 januari 2009

UNO ANDERSSON
VD Innovativ Vision AB
Lievägen 8 A, 616 32 Åby
Tel. 011-690 87 och mobil. 0705-56 90 87
E-post: a.uno.andersson@glocalnet.net
Invigd den 23 april 2009

RUNE ELVHAGE
Emil Hedelius gata 12, 603 76 Norrköping
Tel. 011-17 24 23 och mobil. 0739-40 19 30
Invigd den 23 april 2009

HÅKAN FREDRIKSSON
Quality Manager, Luftfartsverket
Velltorp, Östra Husby, 610 73 Vikbolandet
Tel. 0125-611 19
E-post: 0708-192374.hakan.fe.fredriksson@telia.com
Invigd den 23 april 2009

SVEN-OLOV JOHANSSON
Byggmästare
Linnévägen 29, 616 34 Åby
Tel. 011-667 47
Invigd den 23 april 2009

DANIEL LINDBERG
Distributionsansvarig, RS Sweden AB
Hallonstigen 4, 605 70 Svärtinge
Tel. 011-12 82 42
E-post: danne1974@telia.com
Invigd den 23 april 2009

DICK ÖBERG
Hagebygatan 170, 603 62 Norrköping
Tel. 011-14 51 62
E-post: dickoberg@bredband.net
Invigd den 23 april 2009
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WHISKYPROVNING TORSDAGEN DEN 14 MAJ
Whisky eller Whiskey?
Ja, vad är skillnaden?
Följ med på en whiskyresa genom tre världsdelar, via USA, Scotland, Sverige och Japan.
Till det starkt subventionerade priset av 35 kronor får Du vara med om en fantastisk whiskyresa. Under kunnig
vägledning får vi prova fem olika whiskysorter, tre single malts, och vardera en bourbon och blended. Under
provningen får vi göra bekantskapen med
−

Glenfiddich (Scotland)

−

Nikka (Japan)

−

Mackmyra 1:a utgåvan
(Sverige)

−

Jim Beam (USA)

−

Snowgrouse (Scotland)

Välkomna
Klubbmästaren

