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ÖM:s tankar
Bröder!
Efter en fantastisk våravslutning i Kolmårdens Djurpark med br Bengt Röken
som suverän ciceron, tog vi farväl av
varandra med en förhoppning om en
skön sommar.
Nu nalkas hösten med en ny och innehållsrik termin. Logens stora högtidskvällar är gradgivningarna och Veteranernas afton. Traditioner som vi slår vakt
om är också höstfesten (tillsammans
med Damklubben), julhögtiden med
Luciatåg, julbord och auktion samt adventshögtiden i Östra Stenby Kyrka
med efterföljande samkväm i Bygdegården. Klubbstyrelsen ansvarar för de
vanliga logekvällarna, då brödramåltiden nere i Klubben och gemenskapen
bland bröderna för många är det
kanske mest uppskattade. En av dessa
kvällar gästas vi av vår vänloge 139
Ramunderhäll.
Att inviga nya medlemmar är ett av Logens huvudmål. Därför kommer vi att
satsa hårt på nyrekrytering med Öppet
Hus, God-Vän-Afton och annan utåtriktad verksamhet. Förutom det egna programmet och alla aktiviteter har vi två
andra viktiga sammanslutningar, Damklubben, med en mycket framgångsrik
och uppskattad verksamhet. Och Seniorklubben, den fyller ett stort behov
och har alla förutsättningar att bli en
viktig mötesplats för äldre brr och anhöriga.
Sammantaget vågar jag i dessa valtider
påstå att vi har ett mycket starkt program och det är med stolthet jag inbjuder Er alla logebrr till många trevliga
kvällar.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 14 september kl 19.00
Parentation! Ordinarie föredragningslista.
I klubben: Brödramåltid
Meny; Rimmad bringa med pepparrotssås
Vid kaffet; Br Hans Wärn om Japanäventyret

Torsdag 28 september kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Veteranteckenutdelning
I bankettsalen: ”Veteranernas Afton”
Meny: Rökt skinka med italiensk sallad samt
gratinerad spenatfylld spättafilé i hummersås
…………………………………………………….

Fredag 15 september kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Söderköping PG, 2. nom ÄM, instruktion

Torsdag 21 september kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 7 september kl 19.00
DAMKLUBBEN
Modevisning. Väninnor må medtagas!
…………………………………………………….
VI HYLLAR
24/9
br Ingemar Jonsson
70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
månadens sponsorer brr Leif Ahlqvist,
Elmontören och Estan Laurent, Estan AB
…………………………………………………….
Senast Nytt! Senaste Nytt! Senaste Nytt! Senaste Nytt!

NYA MEDLEMS-SYSTEMET!
Gå in på http://oddfellow.dev.ports.se
Fyll i användarnamn: Medlem, lösenord:
Medlem. Gå in på MEDLEMMAR + Sök
medlem. Fyll i några uppgifter om den Odd
Fellow-vän, som Du vill läsa om!
red
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 15 juni
Årets avslutande sommarsammanträde hade förlagts i Kolmårdens djurpark, samma
kväll som Sverige spelade en viktig VM-match mot Paraguay. Flera bröder var på plats
i Berlin och andra hade aviserat att de tänkte parkera sig framför TV-apparaten för att
följa matchen. Därför var det spännande att se om det skulle komma några bröder till
detta arrangemang och visst blev det så. Hela 55 bröder inklusive de tre gästande brr,
DSS Thomas Carlinger L 144, ExÖM Olle Eliasson L 104 och vår tidigare logebroder
Bengt Ström, nu hemmahörande i L 91 hade letat sig ut till djurparken. Där blev vi mottagna av chefsveterinär Bengt Röken, som på sitt vanliga kunniga och intressanta sätt
informerade bröderna om djurparkens verksamhet. Vi fick bl. a. stifta bekantskap med
älgen Olle, som närgånget utdelade kramar till oss bröder. Vi fick också möjlighet att
prova en av djurparkens senaste attraktioner. Nämligen att gå in i en bur för att omgärdas av lejon. Jag tror att många bröder inte kände sig så sturska när den störste lejonhanen tittade ner för att se om någon av oss kunde passa till en matbit. Visserligen lugnade Bengt oss och informerade att lejon inte anser vuxna vara mat utan det är bara
barn som är.
Efter mötena med de olika djuren följde expeditionssammanträdet, där br ÖM Harry
kunde konstatera att bägge brr, Lennart Persson och Hans Wärn, som haft sjukutskott
nu var tillbaka, vilket gladde oss alla.
Efter sammanträdet var det äntligen dags för att avgöra vilken snapsvisa som skulle bli
vår loges snapsvisa och vinnande i den striden blev ”Helan på Jungfrusund”.

Torsdagen 24 augusti
Trots en härlig sommarkväll och IFK Norrköping har hemmamatch hade 30 bröder
letat sig ner till Vattengränden och logens första sammanträde efter sommaren. Br ÖM
Harry Andersson brukar alltid inleda med att tala om för bröderna att sammanträdet
kommer blir kort. Så är inte alltid fallet, men denna gång fick han rätt. Det enda som
drog ut på tiden var broder UM och tillika ordförande i TMU, tillväxt och medlemsvårdsutskottet, Bengt-Ove Jonssons inlägg. Efter att ha ställt in invigningsgraden två
gånger påpekade han att nu måste alla hjälpa till för att få in nya medlemmar. TMU
har arbetat fram en rad åtgärder och ett krävdes logens godkännande. Det handlade om
att den broder som tar med en vän på GodVänafton den 12 oktober kommer att bli
bjuden av logen på maten. Och detta gäller även vännen. Förslaget som var förankrat
hos Drätselnämnden klubbades igenom utan invändningar. Så nu finns det ytterligare
en anledning att söka bland vän- och bekantskapskretsen.
Klubbmästaren bjöd som traditionen bjuder på kräft- och räkafton och stämningen var
snart på toppnivå, då det fanns mycket att berätta för varandra efter denna sagolikt
härliga sommar.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I septembernumret 1996 kunde man bl.a. läsa:
- att jubileumsansvarige br Hans-Göran Säwar och utskottet var i var i full gång med planering
inför logens 50-årsjubileum 1998
- att br Harald Svanberg vid den kommande veteranaftonen skulle berätta om livet, skeenden
och tilldragelser i vår loge under åren 1948-1953
red

KM TACKAR
br Bengt Röken för det fina samarbetet vid förberedelserna för vårt möte i Kolmården. Ett särskilt stort tack till bröderna P-O Kyndel och Rolf Sundström för det stora arbetet dom gjorde
under ”Kolmårdskvällen”.
Jan Ohlsson

VÅR VERKSAMHETSPLAN
finna för den intresserade nu att läsa på logens hemsida.
ÖM

ADRESSÄNDRINGAR
Br Rolf Sundström, Rösgången 41, 60211 Norrköping

OM ATT RESA
- För varje resa känns det som om man rest sig lite.
- För varje resa kan man resonera lite ner.
- För varje resa vill man se det som resterar.
- För varje resa har man åkt en bit av resten.
Nils Poet

Gourmet-Corner
Br Mikael Hagdahls

Kycklinglåda
(anpassa mängden ingredienser efter antalet gäster).
Stek och skiva kycklingfiléer, smörj en eldfast form, lägg ett varv (omlott) med tunt skivad
kyckling (går även bra med kassler, oxfilé eller dylikt), strö jordnötter och riven ost över. Lägg
ytterligare ett varv med kött, strö ytterligare ett varv med jordnötter och ost och nu även purjolök. Häll i matlagningsgrädde upp till något över kanten på översta varvet med kött. Ställ in
ugnen på 175 grader, grädda efter eget tycke (medium eller välgräddat). Du kan lägga på en
skivad tomat de sista minuterna i ugnen om Du tycker det är gott.
Tillbehör 1: Skala potatis och dela i småbitar, som inte får bli för välkokta. Koka sedan i kastrull
med 1/3 vatten och 2/3 matlagningsgrädde (ej visp), lite salt. Häll upp potatisen i serveringsskål
och krydda lätt över med någon peppar (jag föredrar vit).
Tillbehör 2: Koka (kort tid) majs och skivad rödlök i matlagningsgrädde (lite salt).
Tillbehör 3: Drick ett kraftigt rött vin eller öl till maten.
Låt Er väl smaka!
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Bjud dig själv och en vän
på en riktigt härlig kväll!
God Vänafton torsdagen 12 oktober 2006
”Det är så lite du skänker när
du ger av din ägodelar
Det är först när du ger av dig
själv du skänker en verklig
gåva.”

Kahlil Gibran

De senaste två invigningsgraderna har blivit inställda p.g.a. att vi helt enkelt inte
haft några nya som velat gå med i Odd Fellow. Då ett av logens huvudmål är att
rekrytera män till logen så måste vi nu med gemensamma krafter se till att vi får
fram några lämpliga kandidater. TMU, tillväxt– och medlemsvårdsutskottet kommer under hösten att vidta en hel del åtgärder och en av de viktigaste är bjuda
med vänner och nära bekanta till God Vänafton den 12 oktober. För att understryka hur viktigt vi tycker att det är att du bjuder med någon kommer logen att
bjuda dig och din vän på maten.
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.
En del menar att det är svårt att hitta några vänner föra att alla är ju redan med.
Må så vara, men du kanske är med i någon mer förening, har trevliga arbetskamrater på jobbet eller i övrigt, som du kanske inte känner så väl, men skulle vilja
lära känna bättre. Vad kan var mer lämpligt att bjuda dem på en Odd Fellowkväll. Vem vet, kanske du får en ny vän för livet.

Du anmäler dig och din vän på
vanligt sätt via telefon eller hemsidan.

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

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

Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning
Br Bengt-Ove Jonsson
TMUs och KS ordf.

Ska vi bli vänner?

