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ÖM:s tankar
Bröder!
Veteran – gammal och erfaren krigare –
står det i uppslagsboken. Gammal måhända men krigare är väl att ta i! Odd
Fellow Orden hedrar sina medlemmar
med ett Veterantecken efter 25 års medlemskap. En nybliven veteran uttryckte
sig som många ofta gör: ”tänk att det är
25 år sedan som jag, nervös men förväntansfull, invigdes i Orden, vart tog
åren vägen?” Efter 50 år hedras man
med Jubelveterantecknet, det är naturligtvis få förunnat att få denna hedersbetygelse.
En av våra jubelveteraner, br Sven–
Hugo Lind, säger så här om sitt långa
engagemang:
”Min far tog med mig in i Logen när jag
var 25 år. På den tiden var det ganska
vanligt och nästan en tradition att en far
tog med sig sin son, när denne nått
vuxen ålder. En hel del år besökta jag
bara Jullogen och den har jag inte missat någon gång sedan 1959. Höstfesten
var jag och min hustru Birgitta också
ofta med på. Nu på senare år har jag
blivit en trägen besökare och finner
stor glädje i brödrakretsen. Jag saknar
egentligen inte den gamla tiden, däremot saknar jag ibland det gamla logehuset. Med sina knarrande trappor och
den härliga atmosfären och den trevnad
som alltid rådde där.”
Brr - låt oss skapa en tradition, låt Era
söner få ingå i vår gemenskap, låt oss
blanda åldrarna och göra Odd Fellow
till en plats, där alla generationer kan
mötas!!!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 12 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
B III
I klubben: ”En God Vän”
Meny; Biff Greta
Vid kaffet; Frågesport med br Lennart Exius
(ta med extra vässad penna)

Torsdag 26 oktober kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rec III
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: Ädelostpaj på ruccolasallad samt
Baconlindad kycklingfilé med
gorgonzolasås
…………………………………………………….

Torsdag 5 oktober kl 19.00
DAMKLUBBEN
Något ät/drickbart till Delikatesslotteriet – tack

Torsdag 19 oktober kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 20 oktober kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping PG, besök av BL 5 Österled,
val ÄM, 1. nom utskott
…………………………………………………….
VI TACKAR
månadens sponsorer brr Sören Andersson,
Norrköpings Stenindustri och Lars Wibrant,
Wibrator
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 14 september
Första ordinarie sammanträdet efter denna fantastiska sommar lockade 43 bröder. Att
vi inte haft ett ordinarie sammanträde på länge märktes på den gedigna fördragningslistan. Den första punkten var parentation över vår Exstorsire broder Arne Beckman,
som avled den 20 juni i år. En av punkterna som behandlades var det känsliga ämnet
rökning eller icke rökning i vinterträdgården. Frågan hade hänskjutits och behandlats
av TMU under sommaren och ett oenigt TMU förordade att GEU skulle köpa in en
rökaätarmaskin. Efter några vältaliga inlägg beslutade logen dock att rekommendera
GEU att rökning blir förbjuden. Storlogen har de senaste åren tagit fram blanketter i
pdf-format, som kan fyllas i direkt i datorn och därefter skrivas ut. För att det ska fungera som tänkt är behövs en färgskrivare och ValÄM föreslog logen att en sådan skulle
införskaffas och förvaltas av logen PS. Logen beslutade enligt ValÄM förslag. TMUs
ordf. br Bengt-Ove Jonsson informerade logen om det omfattande arbete som pågår för
att vi ska slippa att ställa in invigningsgraden igen, vilket skett 2 gånger i rad. Ett exempel av åtgärder som TMU gjort är att en telefonkedja bildats för att upplysa ett stort
antal bröder om vikten att få in nya bröder. Dessa ska fungera som ambassadörer och
förhoppningsvis når detta budskap alla. Ett ytterligare led att värva nya bröder är deltagandet på Odd Fellows Öppet Hus-aktivitet på kulturnatten lördagen den 30 september mellan kl. 13.00-17.00. Br Rolf Sundström har deltagit i förberedelserna för detta
och han uppmanade brr att anmäla sig till br ÖM för deltagande. Br Anders Jacobson
hade ett långt och informativt inlägg från GEU och stiftelsen. bl.a. berättade han från
mötet mellan representanter från institutionerna och Brasserie Charlie.Vi hade representerats av br KM Jan Ohlsson och KS vice ordförande br Bo Nygren och den sistnämnde fyllde i med ytterligare information. Avslutningsvis förde han fram KS förslag
att vi i sju klubbaftnar fram till nästa sommar ska lägga på 15 kronor på maten, för att
förhoppningsvis höja kvalitén över ”dagens-rätt-nivå”. Logen sa givetvis ett rungande
Ja till ett sådant förslag.

Torsdagen 28 september
Veteranernas afton är en av logens höjdpunkter och br DSS Thomas Carlinger hade
förärat oss ett besök för att dela ut veterantecknet till fyra förhoppningsfulla brr; Björn
Lantz, Åke Rådsten, Lars Andersson och Svenåke Hansson. Förutom dessa fyra brr
hade ytterligare 43 av våra brr valt att närvara samt gästerna Jan Lindström, loge nr
144 Aurora och C-G Carlsson, loge nr 104 Bråvalla. Förutom veteranteckenutdelning så
kom TMU med ännu ett förslag: Det gick ut på att om man vill ta med en vän som inte
kan komma på God-Vän-aftonen ska man kunna efterhöra med ÖM om det finns något
som hindrar att ta med en vän i klubben efter logemötet. Detta gäller enbart klubbkvällar och ÖM får avgöra från fall till fall om det lämpar sig. Logen hade inga invändningar
mot detta och sa Ja till förslaget. I övrigt berördes jag av Kaplanens tänkvärda ord.
Främst tänker jag på att han påminde oss att vi i ett av löftena lovat att hjälpa och att
stödja varandra. Bra att ha i bakhuvudet när vi ibland är för snara att kritisera när
något gjort något fel. Br UM informerade att det s.k. ”Sandbyhov-projektet” bytt namn
till ”Juluppvaktningen”. Detta för att vi ska vara fria att besöka institutioner utanför

Sandbyhov. T.ex. om vi har någon äldre broder som vi vill hedra med vår närvaro. Har
ni sådana tips får ni gärna meddela undertecknad.
I bankettsalen gjorde KS och hans välklädda medarbetare sitt yttersta för att vi bröder
skulle trivas med de fyra nyblivna veteranerna, som traditionsenligt bjöd på vinet till
maten. Br Lars Andersson höll ett tacktal för veteranernas räkning, där han bland
annat berättade om hur han blev värvad av dåvarande organisten Nils Narby. Kvällens
”Lobergare” var av något annorlunda slag än vi vant oss. Torsten var ÖM för 25 år
sedan och han sa också en mängd med kloka och eftertänksamma ord. Ord som klingade i öronen när man gick hem efter ytterligare en underbar septemberkväll.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I oktobernumret 1996 kunde man bl.a. läsa:
- att vår tidigare organist, nu bortgångne br Nils Narby, skulle berätta om Vikbolandet
- att Informationsutskottet arbetar med att lägga in hela matrikeln på data

ADRESSÄNDRINGAR
br Bengt-Ove Jonsson: tel arb 011-21 96 32, br Dennis Oké: mobil 0703-81 74 50.

VI HYLLAR ….
I varje januarinummer kungör BrodersNytt alltid årets jubilarer. Och Du br Jubilar hyllas i aktuellt nummer - om Du önskar uppvaktning! Men, om Du inte vill bli uppmärksammad? Då tar vi
inte med hyllningen i BN. Enkelt och logiskt – eller hur? Meddela ÖM eller red i god tid.
red

BARA EN LITEN FUNDERING
Det sägs att ”sången ädla känslor föder”. Ja, nog sjunger vi med stor känsla och taktfasthet
vår logesång. Men funderar Du så mycket på textens innebörd? Vad är det egentligen vi sjunger om? Du säger kanske att det ju känns så trivsamt och upplyftande att sjunga i bröders gemenskap, så texten är av underordnad betydelse. Men – då har Du missat något väsentligt.
Logernas sånger utmynnar i Odd Fellow-ordens motto om vänskap – kärlek – sanning. Vi
sjunger i första versen ”i vänskap kärlek sanning ser Odd Fellow ju sin grund”. Det är de
ordens djupa mening och innebörd som Du i löftena utlovat att Du ska förverkliga i det dagliga
livet.
Innebörden av logesången ska Du utöva överallt – inte bara bland bröder. Det finns flera
människor utanför Ordenshuset än i detsamma. ”Det ska ej längre töva – vi många vänner
har.” Så – nästa gång vi sjunger vår logesång kanske Du läser texten på ett nytt sätt ”logesången ädla känslor föder”.
Lennart Exius

OM MEDIOKER TEATERFÖRESTÄLLNING
Efter en teaterföreställning ska det helst kännas som om man flyger hemåt.
Denna gång åkte jag buss ….!
Nils Poet

Gourmet-Corner
Br Evert Lundkvists

Mustig pepparbiff
2 pers
Beräkna 1 - 1½ hg nöt- eller blandfärs per person. Här nedan räknas med 3 hg dvs för två
hungriga personer.
Själva biffen; använd köttfärsen som den är eller blanda ut den som till Dina vanliga köttbullar.
Blanda följande kryddor; ½ msk grovstött rosépeppar, ½ msk grovstött svartpeppar, ½ tsk salt.
Sås; 1 dl köttbuljong, 1 dl crème fraiche, 1 tsk fransk senap br (Olles honungssenap går naturligtvis också bra).
Så här gör Du; Vispa ner sås-ingredienserna i en traktörpanna och låt sjuda någon minut.
Klappa in kryddblandningen på biffarnas bägge sidor. Stek biffarna i smör ett par minuter på
varje sida. Bränn dem inte! Lägg ner biffarna i traktörpannan och låt dem sakta småputtra
några minuter. Servera med valfritt tillagad potatis men klyftpotatis är inte fel. Rödvin är nästan
bättre än snaps till. Men ….. smaken är ju, som tur är, olika!

