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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Torsdag den 10 september kl 18.30

Sommaren börjar att närma sig sitt slut och de
vanliga rutinerna kommer åter på plats. För oss
brr betyder det en rad med trevliga logemöten
där vi får träffas igen. Det ser jag fram emot och
jag vet att det är många med mig som gör detsamma.
Fördelen med att få lite längre pauser, i det oftast
hektiska liv många av oss lever i, är att man får tid
till reflektion, tid att tänka efter vad som är viktigt
här i livet. Jag har tidigare varit inne på att själva
meningen med våra liv måsta vara att vi ska sträva
efter lycka; att man söker någonting bättre i livet.
Vad man känner sig lycklig av är givetvis olika,
men allt mer forskning visar att mänsklig värme,
medkänsla och medlidande är det som långsiktigt
gör människor lyckliga. Att visa medkänsla och
vänlighet gör att man har lättare att förstå andra
människor och du upptäcker att människor inte
är så olik dig själv och du får lättare en relation till
dem. Det gör att du aldrig behöver känna dig
ensam här livet, för du vet att du har lätt att skapa
relationer med andra människor tack vare din
vänliga attityd. En av dagens problem är att så
många människor känner sig ensamma och
många gånger beror det på att de inte tränat sig att
var vänliga, att visa medkänsla.
Inom Odd Fellow har vi gott om tillfällen att få
öva oss i detta som gör oss till lyckligare och tryggare människor med mycket mer äkta självförtroende. Vi bygger också upp en självaktning som
vilar på oss som personer och inte på yttre attribut såsom en förmögenhet eller fin titel utan enbart på din vänlighet, något som du aldrig kan
förlora.
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Veteranernas afton. Parentation. Ordinarie föredragningslista. Nominering I av ÄM. I bankettsalen: Brödramåltid
Meny: Gårdstoast med skinka och äppelröra, grillad kycklingfilé med bönor i vinägret

Torsdag den 24 september kl 19.00
God Vän-afton. Ordinarie föredragningslista. Nominering II av ÄM. Klubbafton
Meny : Strömmingsbord med tillbehör, köttfärsbiffar i pepprig sås med stekt potatis och vitkålssallad

Torsdag den 3 september kl 19.00
Damklubben
Meny på temat fisk och skaldjur

Torsdagen 17 september kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12
Torsdag den 15 oktober kl. 14.00 bjuder Seniorklubben på ”Textilflickorna 1910” med Elsy
Sundström och Britt-Ingrid Stockfeldt.
Anmälan ska göras senast den 12 oktober till br Åke Wennerblad (telefon: se ovan)

Fredagen den 18 september kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg: se notis på sidan 3

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Björn Lantz (Lantz Livsstilsföretagande) och Sören Andersson (Norrköpings
Stenindustri AB) för sponsringen av distributionen
av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 11 juni
Trots att många bröder inte kunde närvara vid logens populära sommarsammanträde på grund av bl a
uppvaktning av nära och kära som tog studenten, var det 33 bröder som samlades för ett sista möte
innan sommaruppehållet.
Några av oss åkte buss medan andra åkte bil till Klinga golfbana. Under det förkortade logemötet påminde
br Bengt Carlsson om vikten av att bröderna som är medlemmar i Brödragåvan snarast fyller i registreringsblanketten med aktuell förmånstagare. Fylls inte blanketten i, finns risk för att pengarna går till logen i
stället för till tänkt förmånstagare. Br Bengt påminde också om att de bröder som har nycklar till OF –huset
snarast meddelar sig till honom, för att kunna göra anpassningar till det nya låssystemet som installeras till
hösten. Br Anders Jakobsson rapporterade från GEU och nämnde bl a att krav finns på ombyggnad av hissen i Odd Fellow –huset.
Efter mötet tävlades det i ”puttning ” och efter hårda dueller med klubbor och bollar samlades vi i golfrestaurangen, där vi inmundigade god mat och dryck under som vanligt gemytliga former. Som vanligt, när
man har trevligt går tiden fort, och när vi skildes konstaterade vi att vi nu fick vänta till d. 27:e augusti innan vi träffas igen.

Torsdagen den 27 augusti
Ja, så var det då dags igen! Efter sommar uppehållet började vi vår nya termin med ett sommarsammanträde, dit så många som 44 bröder hade infunnit sig. Vi hade ett förkortat logemöte där trådarna knöts ihop
med vårt tidigare sommarsammanträde på Norrköpings Golfbana på Klinga i juni. Eftersom de här upptaktsmötena tillåter lite friare former i vårt logearbete, arrangerade ÖM en annorlunda sittning i logesalen,
än den vi är vana vid. Vi flyttade fram stolarna i en halvcirkel framför ÖM:s plats och det fungerade bra
det med.
Den efterföljande måltiden, som traditionsenligt bestod av välsmakande kräftor och räkor med tillbehör,
inbjöd till sedvanligt gemyt. Självklart fick bröderna också möjlighet att lufta sina stämmor i en och annan
välklingande (!!) snapsvisa.
När kvällen sedan led mot sitt slut och vi skingrades i den ljumma sommarkvällen tror jag det var många
som redan började längta till nästa möte.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I septembernumret 1999 kunde man bl.a. läsa:
- att br ÖM konstaterar att sommaren har varit precis så som han mindes från sin
barndomstid
- att 34 bröder infann sig till första sommarsammanträdet ute på br ”Kalle Ljunges land”
- att bröder från Valdemarsviks-logen hade dukat upp till stor fest på logen
- att alla åt och drack och hade det så där 117-mysigt som bara vi kan ha
- att br Mikael Hagdahl vid andra sommarsammanträdet bjöd på egenhändigt tillverkad rulltårta till kaffet
Exred

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Bröder patriarker i Gustaf V, efter en låååång härlig sommar men också efter ett långt uppehåll i lägerverksamheten är det nu snart dags att åter samlas. Nästa möte är fredagen den 18 september då lägret gästar brödralogen nr 84 Österskär i Valdemarsvik.
Många av logens bröder påstår att Valdemarsvik är ostkustens pärla, och vi lägervärdar i Gustaf V har inga
problem med att hålla med om det. Buss avgår från Odd Fellowhuset i Norrköping kl 17.30 och
kommer i god tid till Valdemarsvik för vårt möte som börjar kl 19.00. Bussen går självfallet även tillbaka
efter sammankomsten, inklusive den som vanligt trivsamma måltiden.
Utöver den sedvanliga agendan, har vi denna gång även bland annat några val och installeringar samt instruktionsföredrag i Ordensalen av lägrets StRepr br Göran Lindell. Sammankomsten hålls i patriarkgraden (PG) vilket möjliggör för alla patriarker att delta. Vi ser därför som vanligt ser fram emot att just du,
broder patriark i Gustaf V, anmäler dig till någon av dina lägervärdar enligt nedan senast tisdagen den 15
september (Gunnar Lagerström, 011-10 27 97 och Anders Österlund, 070-853 55 30)
Lägervärdarna

Nomineringar och val hösten 2009
Under hösten 2009 är det dags för nomineringar och val inom vår loge. Valutskottet har sedan något år
tillbaka - med stor energi och engagemang - arbetat fram förslag till ämbetsmän och ledamöter i logens
olika utskott. Det är en grannlaga och ansvarsfull uppgift som åvilar Valutskottet. Det är samtidigt en stimulerande och utmanande uppgift. Tidplanen för nomineringarna och valen under hösten ser ut enligt följande:
Ämbetsmännen nomineras vid logens båda september-sammanträden, d v s den 10 respektive 24 september (som också framgår av programmet på sidan 1). Val av ämbetsmän förrättas sedan vid logens sammanträde den 8 oktober.
När sedan ämbetsmännen är valda, är det dags för nomineringar och val av ledamöter och ersättare till logens olika utskott. Första och andra nomineringar sker den 12 respektive 26 november och val, slutligen,
förrättas vid logens sammanträde den 10 december.
Ämbetsmannainstallationen sker, som vanligt under högtidliga former, den 28 januari 2010. Utskotten ska
därpå konstituera sig snarast i början av året. - Tänk bröder, vad tiden går fort.
Redaktören (tillika ledamot av Valutskottet)

BrodersNytt nr 7 september 2009

4(4)

God Vän-afton den 24 september
Den 24 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 24
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. 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
Loge nr 117 Gustaf V:s klubbstyrelse

