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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Torsdag den 8 oktober kl 19.00

”Att var och en efter sin förmåga kan bidra till
mänsklighetens utveckling” är det fjärde och sista
av Odd Fellows övergripande mål.

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Val
av ÄM. Ballotering till III:e graden. Klubbafton
Meny: Smörstekt abborrefilé med matig grönsallad och krämig pepparrotspotatis, bröd, smör och ost.

Ibland kan det kännas tröstlöst när man vill hjälpa behövande människor och det tycks hopplöst
när behoven verkar vara oändliga och det är så
otroligt många människor som behöver hjälp. En
del tycker redan vid den här tanken att den känns
meningslöst och de ger upp redan från början.
Men att tänka så är att angripa problemet från fel
håll. Man bör utgå från den enskilda människan
som blir hjälpt. För honom eller henne kan hjälpen vara livsavgörande. Ta t ex när vi samlar in
kollekten en logekväll. Är vi 50 brr som lägger 20
kr var får vi ihop en 1000-lapp. Kanske inte så
mycket, men en kraniofacial operation kostar ca
500 kr. Med våra 1000 kr förändrar vi livet totalt
för två människor, från att få leva helt isolerade
utan kontakt med yttervärlden till att leva ett i
stort sätt normalt liv. Vi kan tycka detta känns
futtigt när så många till behöver hjälp, men för
dessa två individer betyder det allt. Och det nog
så man måste tänka hela tiden vid allt altruistiskt
arbete. För den enskilde som blir hjälpt är skillnaden som natt och dag.
Jag tror att många skulle avstå lättare från sin tjuga, femtiolapp eller vad man lägger om man tänkte konkret på att ikväll har vi hjälpt två människor
till ett värdigare liv istället för att bara tänka på
summan pengar. Tänker man så kan alla, helt
enligt Odd Fellows mål, bidra till mänsklighetetens utveckling, oavsett om du själv tillhör de mer
eller mindre bemedlade.
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Observera! Medtag penna. Den kommer väl till
användning i br Lennart Exius kluriga frågetävling
i klubben denna kväll.

Torsdag den 22 oktober kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie fördragningslista. Reception i III:e graden. Brödramåltid.
Meny: Rökta räkor med vitlök och citronsås. Fläsknoisetter
med smakrik svampsås och rostade kryddoliver samt stekt
kulpotatis.

Lördag 31 oktober kl 16.00
Minnesloge anordnas av värdlogen, B 104 Bråvalla.

Torsdag den 1 oktober kl 19.00
Damklubben
Vinprovning - gemensamt med övriga damklubbar. Se även program för Damklubbens höstfest
den 21 november på sidan 4.

Fredagen den 16 oktober kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg: Se notis på sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Günter Lange (Gümac) och
Benny Gunnarsson (Linköpings Trafikskola) för
sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 10 september
En av årets höjdpunkter, Veteranernas afton! Närvarande var 45 egna bröder och en gästande broder. Vi
började logemötet med parentation för våra avlidna bröder Lars Ivarsson och Nils Rendell. Därefter gick vi
igenom föredragningslistan. TMU meddelade att de behandlat tidigare bordlagda ärenden som inlämnats
av br Bengt Carlsson. Br Anders Jacobsson informerade om följdverkningar efter sommarens inbrott i våra
lokaler och passade på att uppmana bröderna, att om möjligt använda sina kontakter, för att hitta kontorsmöbler som kan användas på vår expedition. Sedan följde första nominering av valämbetsmän för perioden
2010-2011. Vi påmindes om kommande höjdpunkter: God Vänafton den 24 september samt logens och
Damklubbens gemensamma höstfest den 21 november.
Ja, så var det då dags för utdelning av veterantecken till bröderna Bertil Aspdahl och Lars Sjöberg. Ceremonin leddes av br DSS Hans-Gunnar Lindoff på ett mycket stämningsfullt och värdigt sätt. I bankettsalen
fortsatte sedan festen med trivsam samvaro, som varvades med diverse skålande, medan vi avnjöt en välsmakande kycklingfilé. Veteranernas tal höll br Lars Sjöberg på ett galant sätt. Påpekas bör att Veteranernas generositet innebar att vi traditionsenligt blev bjudna på vinet till maten.

Torsdagen den 24 september
God Vän-afton är en tradition som förpliktigar. Sex Goda Vänner var våra gäster och 49 bröder samlades.
Det är viktigt en sådan kväll att programmet är trevligt. Det ska också attrahera de Goda Vännerna som
har bjudits in. Som vanligt tog br Tage Östlund hand om våra gäster medan vi genomförde vår arbetsloge.
I logen utsågs sjukutskott för bröderna Hans Persson och Rolf Sundström. Br StRepr Berndt Carlsson informerade om Storlogens syn på hur vi ska förhålla oss till den stundande svininfluensan. Lägervärd, br Anders Österlund, rapporterade från lägrets vandring till Valdemarsvik i förra veckan där fyra av våra bröder
deltog. Andra nominering av valämbetsmän förrättades. Br ÖM informerade om att vi haft problem med
”hackers” på vår hemsida men att problemet nu är undanröjt. Han informerade också om att vi är välkomna att delta i B19 Louis de Geers 110 årsjubileum den 30 oktober. Intresserade ska vända sig till br ÖM. Br
UM rapporterade från en trevlig resa till B13 Åland (i Mariehamn) i början av veckan där 14 bröder från
vår loge deltog. Vidare, att TMU föreslog att nyinkomna bröder ska ha förtur när br KM behöver hjälp.
Detta för att fortare växa in i brödragemenskapen. Nya bröder ska också få möjlighet att hålla ”mini EGO
–föredrag” på ca tre till fem minuter vid den efterföljande måltiden. Br UM påminde ytterligare en gång
om vikten av att förmånsblanketten till brödragåvan fylls i och lämnas in. De som ännu inte lämnat in blanketten kommer att uppvaktas via brev. Givetvis påmindes bröderna om höstens höjdpunkt – höstfesten tillsammans med damklubben. Br K, Nils Fremred belyste ett av våra problem i samhället, nämligen våra
ungdomars psykiska ohälsa, särskilt flickornas, som ökat på ett inte önskvärt sätt de senaste åren. Vad är det
för samhälle vi ger dem och vad kan vi göra för att vända trenden?
I klubben fortsatte sedan kvällen med trivsam samvaro med bl a vinlotteri, där två Goda Vänner hade turen att vinna. I anslutning till kaffet underhöll sedan br Rolf Johansson bröder och Goda Vänner med några av sina skickliga trollkonster.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I oktobernumret 1999 kunde man bl a läsa:
−
att br ÖM konstaterar att hösten åter omfamnar oss i sitt morgondis och mörker
−
att br ÖM hälsade kvällens gäst, br jubelveteran Evert Lundkvist från loge 10 Viktor Rydberg, Stockholm välkommen
−
att br Knut-Oskar Hagberg vid Veteranernas Afton mottog jubelveterantecknet
−
att de nyblivna veteranerna Bengt Carlsson och Ove Hagström förärade Logen en vackert broderad
kudde att användas vid celebra tillfällen
−
att videofilmen från Logens 50-årsjubileum nu äntligen var klar för beställning
−
att br Torsten Loberg berättade en av sina många Albert Engström-historier
ExRed

Gourmet Corner: för matglada bröder
Under åren 2005-2006 hade BrodersNytt en avdelning som kallades ”Gourmet Corner” där matglada bröder lät publicera sina recept. Det har kommit till redaktionen kännedom att det finns efterfrågan på recepten. Vår ExRed, br Olle Linderhjelm, har för BN:s räkning sammanställt receptsamlingen som medföljer
detta nummer som extra bilaga.
Redaktionen

Från Brödragåvan: en viktig påminnelse!
Allt jämt saknas ett fyrtiotal förmånsblanketter från medlemmar i logens brödragåva. På förmånsblanketten
anger man vem som ska vara förmånstagare av brödragåvan i händelse av dödsfall. Det är en viktig information. I de fall där uppgifter om förmånstagare saknas vid en broders frånfälle, går gåvan till Loge nr 117
Gustaf V:s välgörenhetsfond. De bröder som ännu inte fyllt i och inkommit med förmånsblanketten uppmanas att göra så snarast och se till att den kommer brödragåvans verkställande ledamot, br Bengt Carlsson till handa. Blankett, då sådan saknas, kan också tillhandahållas hos br Bengt.
Redaktionen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Efter en lååång halvtidspaus med både sol (mest) och regn är nu Lägret nr 15 Stegeborg inne på årets andra
halvlek. Den här hösten innehåller fyra möten av olika karaktär. Vi har redan genomfört ett lyckat vandringsläger hos nr 84 Österskär i Valdemarsvik, där hela 47 patriarker var samlade.
Den 16 oktober har vi nästa lägermöte där vi räknar med att ett stort antal HP och ExHP kommer från
hela landet eftersom deras förening har sitt årsmöte dagen efter. Dessutom väntar vi besök från både våra
grannländer och från storlogen. Det blir säkert många gäster, så därför behöver vi ha din anmälan tidigare
än vanligt. Så - br patriark - anmäl dig senast klockan 17.00 fredag den 9 oktober till någon av
dina lägervärdar, Anders Österlund eller Gunnar Lagerström.
Dagen efter, den 17 oktober, håller HP-ExHP-förbundet en bankett i Stadshuset. Information om detta, samt att anmälningstiden gick ut den 30 september, har lämnats tidigare, men skulle du av någon anledning ha missat detta så är du välkommen att kontakta någon av oss lägervärdar så fort som möjligt så skall
vi se vad vi kan göra. Höstsäsongen kommer sedan att avslutas med Gradgivning i lägrets högsta grad,
Kungspurpurgraden, den 20 november i Norrköping och vår traditionella julhögtid den 18 december som
hålls i Nyköpings magnifika ordenshus. Mer om dessa begivenheter kan du läsa i kommande BN.
Anders Österlund & Gunnar Lagerström/Lägervärdar

BrodersNytt nr 8 oktober 2009

4(4)

Odd Fellow-golf
Distriktet spelade Golf på Norrköpings Golfklubb
den 28 augusti. Det blev följande resultat för deltagande 117-bröder:
1:a - Jan Ohlsson (74 slag)
4:a - Guy Viklund (75 slag)
7:a - Berndt Carlsson (76 slag)
9:a - Bengt Brobeck (79 slag)
10:a- Claes Anell (82 slag)
Br Jan Ohlssons seger innebär att 117 är arrangör till nästa år distriktsgolf. Bilden visar den lycklige segraren (t v).

Damklubbens höstfest

Inbjudan till höstfesten!
Vi inbjuder alla damer till damklubbens och herrlogens
gemensamma
Höstfest lördagen den 21 november 2009 kl 18.00

På programmet står bl a
• Välkomstdrink
• God mat och dryck
• Dans med kramgoa låtar
• Fina lotterier
Och mycket annat trevligt

Snapsvisetävlingen närmar sig sitt slut
Som framgick av BN nr 3, 2009, så hade logen beslutat att starta en snapsvisetävling, för att vår loge skulle
få en egen snapsvisa. Tävlingsbidrag skulle vara UM tillhanda senast den 1 oktober i år. De inlämnade tävlingsbidragen kommer nu att presenteras på klubbafton d. 8:e oktober. Efter presentation och provsjungning under kvällen kommer omröstning att ske. Kom och rösta fram din favorit!
UM

Adressändringar
Följande ändringar av e-postadresser meddelas:
−
Ove Hagströn: ovemarin@tele2.se
−
Hans-Göran Säwar: gohas@comhem.se

