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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Torsdag den 11 september kl 18.30

Nu börjar den snart ta slut. Årstiden som vi längtat efter så mycket. Den härliga sommaren, där
allt ska hända. En del tycker t.o.m. att den är lite
stressig, och så kan det väl vara. Men det är också
en tid för återhämtning av krafter och för reflektion. Själv låg jag i somras i hängmattan och tänkte: Vad är det för skillnad på ett halvfullt glas och
ett halvtomt glas? Ingen skulle nog en del säga.
Jag vill dock påstå att skillnaden är 10 år!!! Optimisten ser ett halvfullt glas och pessimisten ser
det halvtomma. Ny forskning visar att en person
med positiv inställning lever upp till 10 år längre
än den negativa. Det är att optimisten skrattar
mer och är mer lycklig som gör att han lever längre. Det har också visat sig att vara snäll mot andra
är kanske den enskilt viktigaste åtgärden för att nå
lycka.

Veteranernas afton. Ordinarie föredragningslista.
Brödramåltid.
Meny: Brässerad abborrefilé med gräslökssås brynt palsternacka, kokt potatis

Odd Fellows övergripande mål handlar mycket
om att vara snäll; att sprida vänskapens och människokärlekens grundsatser; att inte bara prata om
dem utan att omsätta dem i praktisk handling.
Slutsatsen är att om vi går ofta på våra logemöten,
träffar vänliga människor, insuper det budskap
som förmedlas på olika sätt, så blir vi lyckligare
människor och därmed lever vi ett bättre och
längre liv.
Vem vill avstå från det? Ingen hoppas jag, utan
tänk på att planera för att komma på så många
logemöten du någonsin kan. Det är väl knappast
något man egentligen behöver uppmana till. För
innerst inne är det väl så att man längtar att komma tillbaka till normala rutiner och däri ligger att
få träffa sina trevliga Odd Fellow-bröder.
Broderligen

Torsdag den 25 september kl 19.00
God Vän-afton. Ordinarie föredragningslista. Ytterligare information om God Vän-afton finns på
sidan 4. Denna kväll dras också vinnarna i logens
jubileumslotteri.
Meny: Biffstek med ugnsbakad rödlök och apelsinsmör, stekt
kulpotatis

Fredag den 26 september kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se notis på sidan 3.

Torsdag den 19 september kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag den 4 september kl 18.00
Damklubben
Pryssgårdens koloniområde med bl a information
om trädgårdsföreningens verksamhet, skördelotteri
och supé. Damklubbens program för hösten 2008
finns sidan 5.

Vi hyllar

i Vänskap Kärlek Sanning

2/9: br Conny Thörn, 60 år
För deltagande i uppvaktningen: kontakta br ÖM.

Bengt-Ove Jonsson

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Sören Andersson
(Norrköpings Stenindustri A) och Lars Wibrant
(Wibrator AB) för sponsring av månadens distribution av BrodersNytt
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdag den 12 juni
Vilken kväll! Vilket avslut på den här säsongen!
Vad trevligt att få börja kvällen på gården, hemma hos br Per-Otto Kyndel. Där br Per-Otto, med hustru
och dotter, fägnade alla oss 51 brr på ett mycket gästvänligt sätt med dryck och snacks och inte minst en
trevlig mingelstämning. Den som ville, fick också prova på att skära i glas.
Br Hans Wärn guidade oss sedan vant och skickligt på vår promenad ner mot Kriminalvårdens lokaler på
Gamla Torget, där vårt sommarsammanträdet hölls i källarvalven. Efter att vi arbetat oss igenom en förkortad version av logearbetet, fägnade br KM oss med en sillbuffé, som verkligen gjorde skäl för sitt namn.
Några av bröderna föredrog en snaps eller två till sillen varför snapsvisorna avlöste varandra och stämningen var på topp. Som om allt inte var nog med det här så började br Rolf Johansson att trixa med våra sinnen med sina trollkonster. Klockan 23 fick vi lämna lokalerna och bröderna skingrades i natten.

Torsdag den 28 augusti
Hantverkarna som håller på med att göra vår logesal fin inför hösten, var inte riktigt klara med sitt arbete
till vårt upptaktsmöte. Därför blev vi välkomnade att vara i Restaurang Charlies lokal på Slottsgatan.
Vi var 34 bröder som samlades för att avnjuta det sedvanliga kräftkalaset. Iförda blå skyddsförkläden gav vi
oss på de röda läckerheterna, som inmundigades tillsammans med lämpliga drycker och traditionsenliga
snapsvisor. Samvaron var gemytlig och det kändes att bröderna tyckte det var trevligt att träffas igen efter
sommaruppehållet.
Kvällen blev trots den trevliga stämningen inte så sen, utan bröderna skildes vid 22-tiden, för att ta sig hemåt i sensommarnatten.
Bo Nygren
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I septembernumret 1998 kunde man bl.a. läsa:
•
att Odd Fellow-huset försetts med en flaggstång
•
att br Bengt Carlsson frågade om det fanns någon broder, som kunde skänka ett dokumentskåp till
kansliet
•
att br KM Rolf Sundström ännu inte fått någon ordning på bröderna gällande måltidsanmälningar
•
att DN:s legendariske skriftställare Alf Henriksson hade sagt:
”Tjugoåtta små tecken räckte att i klar och begriplig gestalt från släkte till släkte överbringa allt. Dom uppfann fenicerna som känt. Och vad tror Du det var dom skrev? Jo, räkningar, kvitton, konossement, fraktsedlar och handelsbrev!”
Men det var alltså tiden före BrodersNytt!
Ex-red

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Är fortfarande på sommarläger men i september börjar ånyo verksamheten i lägret. Dock har nästa sammankomst flyttats från den 19 sep till fredag 26 september, vilket vi ber Dig notera. Lägervärdarna
hälsar dig broder patriark välkommen till vandringslägret i Söderköping som hålles i patriarkgraden PG.
På programmet bl a instruktionsföredrag och l:a nominering av ämbetsmän. Buss som vanligt från Ordenshuset Avresetid meddelas vid logemöte eller kontakta lägervärd Anmälan som vanligt till din lägervärd.
Nils-Gunnar Nilsson och Lennart Exius
Lägervärdar B 117 Gustaf V

Tröstande Odd Fellow-björnar
Representanter från vår loge har besökt dr Sten Lennqvist
vid skärgårdskliniken i Harstena. Där överlämnades ett antal
Odd-björnar. Odd-björnen finns normalt i ambulanser och
är till för att skänka en smula tröst åt barn som råkat ut för
olyckor eller blivit sjuka. De besökande bröderna blev väl
mottagna av dr Lennqvist och dennes hustru med förplägnad
och visning av skärgårdskliniken. Märkligt vad människor
med enkla medel och ideell inställning kan uträtta för sina
medmänniksor. Förhoppningen är att de skänkta björnarna
ska ge tröst åt de nödställda. På bilden ses bröderna Bengt
Carlsson och Nils-Gunnar Nilsson tillsammans med dr Sten
Lennqvist vid överlämnandet av Odd-björnarna. Bilden togs
av br P O Gunnarsson.
Bengt Carlsson

Dragning i logens jubileumslotteri
I samband med logesammankomsten den 25 september är det dragning i logens jubileumslotteri. Så bröder, plocka fram era lotter och var med i den spännande dragningen av våra finna priser.
FS
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Bröder!
Den 25 september 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 25 september. 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 bröder ur Klubbstyrelsen.
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).
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.

Anmälan

Välkomna
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ODD FELLOW-LOGEN 117 GUSTAF V:S

DAMKLUBB

TEMA:
Vad är det vi stoppar i oss?
Nyttigt – onyttigt? Nu får vi svaren!

4 september kl 18.00.OBS TIDEN! Studiebesök Pryssgårdens koloniområde Fiskebyvägen
(mitt emot Strömmabutiken. Liten rundvandring och besök på ett par kolonilotter. Medverkan av lokal trädgårds- och odlingsexpert, som berättar om växter, odling och mycket mer.
Supé i Pryssgårdens föreningslokal. Önskar du skjuts till Pryssgården meddelar du det i samband med anmälan. Vi ordnar också ett lotteri med fräscha trädgårdsprodukter. Programvärd Anna Karlsson.
2 oktober kl 19.00. ”En kryssning i Göta Kanals historia. ” Anna Meyer berättar. Damerna
tar med sig spännande kryddor till vårt lotteri. Programvärd Marita Edlund.
6 november kl 19.00. Årsmöte. Klubben bjuder på en drink. Liten föreläsning ”Vikten av att äta rätt
bröd” med Susanne Norell, Norells hembageri Smedjegatan.
Lotteri: ekologiskt – mat, vin e d. Damerna tar med vinster! Programvärd Margareta Lange.
4 december kl 19.00. Julfest. Vi bjuder på glögg och stora julbordet serveras. Vackert och välljudande luciatåg får vi njuta av. Damerna tar med en julklapp för minst 50 kronor. Överraskningar! Programvärd Ann
Weimer.

Anmälan till respektive klubbafton måste göras senast måndag kl. 21.00 samma vecka om inget
annat anges. Våra klubbaftnar sker som vanligt i Odd Fellow huset när inget annat anges.
Du ringer till någon av värdinnorna:
Agneta Rendel 011-18 79 80
Lena Petersson 011-18 91 97

Ann Weimer 011-668 96
e-post: ann.weimer@telia.com

Välkommen till en spännande, nyttig och trevlig höstsäsong i damklubben!
Styrelsen

