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ÖM:s tankar!
Bröder!
Livskvalitet – kommer Ni i håg det
ordet?
På 90-talet var det ett begrepp. Det betydde att man skulle skaffa alla nya
prylar som kom. TV med oändligt många kanaler, mobiltelefoner, datorer, TVspel, CD mm. Det kanske allra viktigaste, för att ha ett gott liv, var att åka på
charterresor till jordens alla hörn.
Livskvalitet i dag är mer ett begrepp
som vi i Odd Fellow känner till och
länge har anammat. Att se människan,
Att förstå att vi är viktiga för varandra.
Att uppträda mot andra som man själv
vill bli bemött.

Vad händer?
Torsdag 11 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
B III, Val ÄM
I klubben: ”En God Vän”
Meny; Strömming med tillbehör samt
Wallenbergare med gräddsås, gröna
ärter och potatismos
Vid kaffet; Systrarna K uppträder

Torsdag 25 oktober kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
B I, Rec III
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: Gravlaxrulle samt örtbakad
kalvstek med dragonpepparsås,
grönsallad och kokt potatis
.................................................................................

Fredag 19 oktober kl 19.00
Livskvalitet vill man förmedla – inte
konsumera.

LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Finspång. PG

Vi kanske skall fundera och reflektera
på det här ibland. Prylar finns alltid tillgängliga men gemenskap, vänskap och
omtanke om varandra, är tyvärr en
bristvara i dagens samhälle.

Torsdag 18 oktober kl 14.00

Låt oss se broderskapet som en motvikt till allt ytligt och kommersiellt.
Naturligtvis ersätter inte det ena det
andra men en smula balans är nog inte
helt fel.
Besinna Er brr, snart är julkommersen i
full gång!!!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

”VI DAGLEDIGA”
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 4 oktober kl 19.00
DAMKLUBBEN
Candlelight Evening
.................................................................................
VI HYLLAR
3/10
br Lars Gustafsson
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
…………………………………………………….
MÅNADENS BIDRAGSGIFVARE
Vi tackar våra brr Jan Aspdahl, Aspdahls
Elektriska och Günter Lange, Gümac
Arkitekt/Ingenjörskontor
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 13 september
Logen gästades av vår ExÖM Lennart Hedström, som tillhör logen nr 87 Örebrohus.
Han var glad att få vara tillsammans med 45 av sina gamla logebrr och hälsade oss
välkomna till hans nuvarande loge. På föredragningslistan stod nominering på dagordningen och Valutskottets ordf. Per Johansson nominerade följande namn: ÖM BengtOve Jonsson, UM Bo Nygren, PS Kurt Oscarsson, FS Per-Otto Kyndel, SkM Sören
Andersson och CM Anders Österlund. Som ersättare nominerades: UMers Mikael
Hagdahl, PSers Guy Viklund, FSers Ulf Eriksson, SkMers Björn Lantz och CMers
Ingvar Sax. På programmet stod också att br Claes Anell skulle hålla ett instruktionsföredrag. Det gjorde han också och ämnet handlade om våra utskott och vad de har för
uppgifter. Varje ordf. i de olika utskotten fick hålla ett kort föredrag om sitt utskott. Ett
mycket uppskattat inslag av vad jag förstod på eftersnacket, då många hade lite diffusa
uppgifter om utskottens uppgifter.
I klubben var det uppdukat i småbord och med en liten silltallrik som förrätt var snart
sorlet i full fart. Efter lotteridragningen, med som vanligt några glada vinnare, var det
dags för ”Krukan” att bjuda på avec till kaffet. Ja, vad kan man säga efter en sådan
trevlig kväll. Man vill bara att det ska bli torsdag och logemöte så fort som möjligt, så
man får träffa sina glada brr igen.

Torsdagen 27 september
Hela 60 brr besökte logen när det var dags för Veteranernas afton, varav tre gästande
brr; ExDSS Kjell Sjöström, Ingvar Wahlström och Axel Olovsson. Logemötet inleddes
med parentation för vår avlidne brr och veteran Tage Skullman. Denna kväll var det
dags för en andra nominering av ValÄM. Br ExÖM och tillika valutskottets ordf. Per
Johansson meddelade att br Mikael Hagdahl på egen begäran tagit tillbaka sin kandidatur p.g.a. av hälsoskäl. Br Karl Ljunge föreslog br Hans Wärn som UMers och det
förslaget understöddes och därmed har vi förslag till samliga Valämbeten inför valet på
nästa sammanträde. Br ÖM informerade om att vår hyresgäst kommer att hålla utbildning om hjärtsjukdomar och vad man kan göra innan ambulansen kommer. Utbildningstillfällena är 24/10, 14/11 och 21/11 och anmälan sker till br UM. Br UM påminde
om Kulturnatten och God Vän-afton. Kvällens höjdpunkt var givetvis veteranteckenutdelningen. Den förrättades av ExDSS Kjell Sjöström och vi hade en broder, Nils Lindberg, som fick motta denna förnämliga hedersbetygelse och medalj. Br Kaplan höll en
eftertänksam berättelse som avslutades med att hur mycket tid man än ägnar åt det väsentliga och det oväsentliga i livet, finns alltid tid till en kopp kaffe med en vän.
I bankettsalen var det som brukligt dukat för fest. De sedvanliga talen hölls och skålarna utbringades och stämningen var på topp. Det vill säga en helt vanlig, underbar kväll
tillsammans med bröderna.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I oktobernumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att ÖM-spalten konstaterar ”att efter en rekordvarm sommar smyger sig hösten på oss”!
- att det nuvarande slips-sortimentet är slut.
- att br Owe Axelsson vid logens avslutning erinrade om årets underbara sommar genom att
recitera finstämda ”Ta mej till havet”, beledsagad av kvällens organist.

VAD HÄNDE MER - VID LOGENS ÅRSDAG 24 MAJ?
Br ÖM Harry Andersson berättade då bl.a. i sitt högtidstal att logen vid invigningen 1948 hade
46 bröder. Att det är många, som har tillhört vår loge sedan begynnelsen – exakt 614 brr! Det är
sedan invigningen den 31:a valda ämbetsmannagruppen, som nu leder logens verksamhet.
Br ÖM fortsatte:
”Tänk om de ursprungliga stiftarna hade kunnat vara med oss i dag. Skulle dom ha känt igen
sin gamla loge? Skulle dom ha varit nöjda med utvecklingen? Motsvarar vi de ideal, som dom
hade?
Nästa år firar vi 60-årsjubileum. Om vi nu blickar 60 år framåt i tiden. Året är då 2067. Knappast
någon av oss finns kvar i livet. Är våra drömmar uppfyllda? Lämnar vi efter oss en loge, som
nya, kommande brr är stolta över att få tillhöra? På de här frågorna finns naturligtvis inget
svar. Att blicka bakåt eller framåt gagnar föga. Låt oss leva i nuet. Låt oss ta vara på den tid,
som vi har just nu. Låt oss glädja oss åt att vi är vänner och att vi får vara tillsammans.”
Verkligen tänkvärda funderingar, som är värda att publicera, anser
red

PÅMINNELSE
Repetition rec III – söndag 21 oktober kl 18.00. Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM ers

ADRESSÄNDRINGAR
br Björn Edstav – Abel Beckers gata 3, 60218 Norrköping
br Nils Rendel – Norra Promenaden 112 A, 60218 Norrköping

LÄGRET
Vid nästa sammankomst den 19 oktober gästar vi logen 144 Aurora i Finspång. Ett utomordentligt bra tillfälle att få se deras nya lokaler. Programpunkten är ett föredrag om Odd Fellow.
Sammankomsten hålles i patriarkgraden, vilket gör att Ni alla patriarker kan delta.
Buss avgår från Ordenshuset. Avgångstid meddelas vid anmälan och/eller i annons.
Ta kontakt med lägervärdarna
Nils-Gunnar Nilsson eller Lennart Exius
som hälsar alla patriarker välkomna.

TA TILL DITT HJÄRTA

”Förbanna inte mörkret – tänd ett ljus!”
Elise Ottesen-Jensen
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God Vän-afton tillsammans
med systrarna K……..
God Vän-afton torsdagen 11 oktober 2007
”Vänskap dubblerar
glädjen och halverar
sorgen”

TMUs medlemmar lägger ner ett stort engagemang
för att försöka uppfylla utskottets mål, dvs. öka
tillväxten och vårda medlemmarna. På höstens
God Vän-afton har vi tillsammans med KS försökt
uppnå båda målen vid ett och samma tillfälle. Du
får tillfälle att bjuda arbetskamraten, grannen,
kompisens kompis eller någon annan som du tycker
verka vara trevlig och som du vill lära känna bättre.
Logen står för maten för både dig och din vän.
Systrarna K har besökt logen tidigare. Då var de
glada amatörer. Idag är de fullblodsproffs och
uppträder på de stora scenerna. Ändå har vi lyckats
locka dem att uppträda för oss och din vän. Missa
inte den möjligheten.
Under logemötet kommer bröder från klubbstyrelsen ta god hand om honom
och under trivsamma former ge information om vad ett medlemskap innebär.
Vid supén tar du över värdskapet och ser till att han trivs. Det kommer inte bli
svårt med systrarna K i samma lokal...
Du anmäler dig och din vän på vanligt sätt via telefon eller hemsidan.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Br Bengt-Ove Jonsson
TMUs och KS ordförande

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

Anmäl till
logens telebox
011-19 95 35 eller
via hemsidan
www.oddfellowlogen117.org

