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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!
Sensommaren är början på Odd Fellows hösttermin. Vi inledde med det
sedvanliga sommarssammanträdet och
därtill hörande kräft- och räkfest. Den
höst. som ligger framför oss, är extra
hektisk då vi har ämbetsmannainstallation i januari och med förberedelsearbetena redan i full gång. Redan i september blir det märkbart för oss brr då
vi skall nominera valämbetsmännen för
perioden 2006-2007. Sedan ligger nomineringar och val som ett pärlband då
utskott och styrelser skall väljas.
Hösten rymmer också våra mer fasta
programpunkter såsom Veteranernas
Afton, reception i III:e graden och i INVgraden. Med anledning av det sistnämnda vill jag också påminna Er brr
om logens GodVän-Afton, vid vilken jag
hoppas se många nya ansikten som –
förhoppningsvis – också dyker upp vid
invigningen senare. Jag ser fram emot
en höst med välbesökta logesammanträden och där Gustaf V-andan kommer
att stå högt i tak både i loge- och bankettsalen som i klubben.
Avslutningsvis vill jag komma med en
uppmaning, som Ni så väl känner igen
men som alltid tål att upprepas; Tänk
på våra brr, som på grund av sjukdom
inte har möjlighet att besöka logen. Slå
dem en signal eller kontakta dem på
annat sätt. Tänk också på de brr, som
av andra orsaker inte besöker oss så
ofta. Försök få dem att komma till våra
sammankomster.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Torsdag 8 september kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
N 1. ÄM
I klubben; ”En God Vän”
Meny: Fiskfilé grenobloise

Torsdag 15 september kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 16 september kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Nyköping, GRG, rec LII

Onsdag 21 september kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 22 september kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
N 2. ÄM
Veteranteckenutdelning
I bankettsalen: ”Veteranernas Afton”
Meny; Viltbiff med palsternackmos,
gräddsås och lingon

VI HYLLAR
7/9
br Ove Thyrstedt
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Sören Andersson, Norrköpings Stenindustri och Estan Laurent, Estan AB
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Vad hände?
Torsdagen 9 juni
Några brr fastnade på stan i bilköer bland firande studenter den här eftermiddagen.
Men vår buss ”väntade tålmodigt” och lämnade Odd Fellow 20 minuter försenad med
kurs på Vikbolandet. I Östra Stenby-korset ”väntade tålmodigt” tre brr och härmed var
vi femtio (50!!) brr på väg till årets första sommarsammanträde. Den specialutbildade
guiden br Mikael Hagdahl var under färden en lysande informatör om ”Landet Mellan
Wijka”. Vägen tar ju slut i Arkösund men båt väntade, som tog oss över Arködjupet ut
till Sjöfartsverkets kursgård och sjöräddningsstation på Arkö. Den här, den första riktigt ljuvliga försommarkvällen med flödande sol och eferlängtad värme. Vi fick en kvalificerad visning av anläggningen, allt från det inbjudande bastuhuset nere vid sjön till de
spännande simulatorerna, som var svåra för bröderna att slita sig ifrån.
Br ÖM p.t. Harry Andersson inledde sommarsammanträdet med att hälsa bröderna och
inte minst aftonens gästande brr Thomas Carlinger, loge 144 Aurora och Bengt Ström,
loge 91 Stångebro varmt välkomna. Beslöts bl.a. att godkänna Biståndsutskottets förslag
att via Storlogen skänka 1.000:- plus kvällens insamling till en barnhem i Phuket. Hälsningar från många brr framfördes – av många brr!
I matsalen offererades en härlig skärgårdsbuffé. Vilka av Er brr, som var med, kan
glömma t.ex. den ljuvliga laxen. Eller den inlagda strömmingen, som bara smälte i munnen. Ljudnivån vid borden var att jämföra med en bikupa när det är svärmning på
gång. Det surrade enormt! Kvällen gick fort i glada bröders lag och när det började
skymma vid 22-tiden var det dags för återfärd till Arkösund. Efter landstigning och
intagande av bussen fick vi lyssna till vår br Torsten och påminnas historien om den
läckande ekan och om kaffet och punschen å därstädes närliggande Stadshotell. I Östra
Stenby-korset klev tre brr av och 20 minuter senare var de övriga åter vid Odd Fellow.
Tack för att Ni följde med, säger
Red

Torsdagen 25 augusti
”Äntligen är det slut på sommar´n”, så uttryckte sig en br när vi 44 brr träffades till
årets andra sommarsammanträde. Det kanske är så att man efter en varm och skön
sommar med många nya intryck och upplevelser märker att en återgång till det vanliga,
välkända vardagslivet är något att se fram emot och längta till. Trevlig samvaro med
goda vänner och en stunds avkoppling gör hösten lättare att acceptera.
Detta sammanträde med förkortad dagordning utan speciella ritualer genomfördes
snabbt av br ÖM. Hälsoläget bland Logens brr är ganska gott, vilket är skönt att kunna
meddela. Br Nils-Gunnar Nilsson tackade för uppvaktningen på sin högtidsdag och han
var mycket glad över att så många kom till ”hans öppna hus”.

……….
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I Klubben var det framdukat till kräftfest. Buffé med smör, bröd och ost, väldoftande
kräftor, färska räkor och svampomelett. Därtill som brukligt – passande drycker och
snapsiga visor. Med andra ord, som alltid i vår loge, utomordentligt trevligt. Det här var
en fin avslutning på sommaren och fin upptakt på höstens program och vi ser med förväntan fram till nästa logekväll.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
BRÖDRAGÅVAN
Vi i Biståndsutskottet har föreslagit logen att inträdesavgiften höjs till 100:- och avgiften vid
logebroders bortgång till 50:-, vilket innebär ett bistånd till de efterlevande på ca 8.000:-.
Beslut tas vid första sammanträdet i september. Synpunkter emottages tacksamt av
Biståndsutskottet

Gourmet Corner
NU KOMMER HÖSTENS STORA NYHET - BARA I BRODERSNYTT!!
Du loge-broder kanske älskar god mat. Du kanske har någon liten specialitet, som Du i
inspirerande stunder offererar Ditt Hjärtas Dam, familjen, goda vännerna. Eller trevliga grannfrun. Något gott som Du tillagar alldeles själv. Något gott som gör Dig mäkta uppskattad. Som
inte är dyrt, inte komplicerat, inte skrytsamt. Enkelt och genialt. Och gott. Alldeles utsökt gott.
Nu startar vi Gourmet Corner. Hit kan Du sända in receptet på just Din specialitet. Recepten
presenteras i BrodersNytt i mån av utrymme. Målet är att vi någon gång i framtiden kan producera loge Gustaf V:s ”Geniala Gourmet-Receptbok”. Till glädje för våra goda vänner inom och
utom Odd Fellow. Här nedan kommer de första två recepten. Bon appétit.
Red
Br Owe Erikssons

Köttfärslimpa
4 pers
1/2 kg blandfärs, 1 påse Fransk löksoppa (pulver Blå Band), 2 dl gräddfil.
Blanda och forma till en limpa. Ugn 200 grader, ca 30-40 min. Servera med nykokt potatis.
Br Olle Linderhjelms

Sillmacka från Kalmarsund
4 pers
Två hårdkokta ägg finhackas. En skiva kavring per person med lite smör. Lägg på ägghacket.
Skär matjesillfiléer i fina bitar och lägg med råge ovanpå ägghacket. Ett ordentligt lass med
finhackad dill, persilja och gräslök däröver. Krydda med nymalen svartpeppar. Till sist hälls
smält smör över sillberget. Servera genast. En öl och en liten kall nubbe därtill är inte fel!

