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ÖM-spalten
Bröder!
Hösten har gjort sin entré! ”Den vår de
svaga kallar höst!” Är det inte underbart att få krypa in i stugorna och ägna
sig åt en god bok, en bra CD eller varför
inte en trevlig samvaro i god Odd
Fellow-gemenskap?!
September har verkligen varit en givande månad för oss Odd Fellow-bröder
i nr 117 Gustaf V. Vi har hyllat våra
veteraner och vi kan se fram emot ett
antal nya brr senare i höst. Vi har även
besökt våra åländska brr i Mariehamn
och för mig, som var med för första
gången, var det en mycket givande och
trevlig resa. Jag hoppas att fler brr får
möjlighet att göra ett besök hos loge nr
13 Åland.
Tyvärr blir det ingen gemensam klubbafton med vår dotterloge nr 139 Ramunderhäll, som utlovats i programmet.
Men förhoppningsvis kommer ett antal
brr från deras loge och besöker oss.
Jag vill också än en gång påminna om
att sista dag för anmälan av inträdessökanden är den 24 oktober (FNdagen).
Slutligen vill jag slå ett slag för vår nära
förestående höstfest med damer. Boka
in 16/11 i Din kalender och tinga på Ditt
hjärtas dam den kvällen!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell

Kallelse
Torsdag 10 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball III
Meny; Dillkött med kokt potatis
Vid kaffet: Vinlotteri

Torsdag 17 oktober kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 18 oktober kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Besök hos loge nr 5 Österled, Linköping
Rec KPG

Torsdag 24 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec III
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Räkor och gravlax på bröd samt
snitzel med skysås och gröna ärtor
PÅMINNELSE
Repetition rec III – onsdag 16 oktober kl 18
Förhinder? Kalla Din ers och meddela CM
VI HYLLAR
22/10
br Ove Hagström
70 år
4/11
br Klas Adsell
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Owe Axelsson, OAX Konsulterande
Arkitektkontor och Tommy Linderholm,
Kontorsbutiken, som tillsammans finansierar
distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 12 september
Kvällens logesammanträde bevistades av sammanlagt 44 brr. Logen valde br Per Johansson
som ny UM, br Harry Andersson som dennes ersättare samt br Estan Laurent som ersättare
för SkM. Efter avslutat logearbete väntade br KM med uppdukad supé. I klubben anslöt sig
några ”Goda Vänner” till våra brr. Vi kunde glädja oss åt sex inbjudna vänner och på sikt
kanske nya brr. De var; Krister Andersson, Willy Dahlén, Sven Kummu, Mikael Malmborg,
Bengt Röken och Ted Ytterström.
Efter supén hade br KM - med ”Krukan Tredje Supen” som ekonomisk garant - ordnat med
underhållning, som verkligen satte guldkant på kvällen; gruppen ”Gnid och Drag”, som
visste att få stämningen att skjuta i höjden genom sin spelglädje och glada melodier. Jag
hoppas verkligen att vår klubbkväll gjorde ett sådant intryck på våra inbjudna vänner att vi
snart få se dem i vår brödrakrets. Om inte annat så har vi i alla fall på bästa tänkbara sätt
visat dem hur en riktig ”Gustaf V-kväll” kan se ut. Vi fick dessutom förmånen att odla
vänskap och sprida glädje till några utanför vår brödrakrets och det vill inte säga lite.
Per Johansson
UM

Måndag/tisdag 16 – 17 september
Det blev till slut 12 brr, som steg på bussen mot Stockholm kl 05.00 på morgonen för att
senare åka med Viking Line till Åland och Mariehamn. Vi hade en mycket trevlig överfart
med bra väder. Vi skålade och tackade br Lars Wibrant för drinken. Brr från loge nr 13
Åland hämtade oss vid hamnen när vi anlände till Mariehamn och körde oss till vårt hotell
där de frågade om vi ville ha en rundtur då eller dagen efter. Efter en stunds dividerande
kom vi fram till att vi skulle vila oss inför kvällen. Rundturen fick bli dagen efter. Efter den
sköna vilan och en liten promenad var det dags att snofsa upp sig inför kvällen och bege oss
till logelokalen. Väl framme blev det hälsande på de brr, som redan hade anlänt samt lika
våra traditioner en fördrink från baren.
Efter detta vidtog ett vanligt logearbete. Därefter infann sig br Installator Blumentahl med
storämbetsmän för installation av nya ämbetsmän i loge nr 13 Åland, vilken genomfördes
med högtidlighet och värdighet av bl.a. br Stormarskalken (han hade brutit armen på två
ställen två dagar tidigare).

Vad hände mera – t.ex. på Åland? Läs om detta på sid 3!

Speaker´s Corner
VI BEHÖVER DIN HJÄLP
Tips om idéer till underhållning i klubben
Klubbstyrelsen
ADRESSÄNDRING
br Bengt Liljestrand; Storgatan 7, 81576 Söderfors, tel 0293 – 305 50
KONSTIGT PÅSTÅENDE?!
“Vinprovning är ett uppenbart fall av ohämmad överdrift - förklädd till bildning och förkovran.”
Detta kan väl inte vara sant, undrar
Red
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Ja, vad hände mera?
………. på Ålandsresan?
Det visade sig också att br Stormarskalk hade varit min bataljonschef i Dragsvik,
Ekenäs när jag gjorde lumpen. Det fick jag veta efteråt av br Installator. Logelokalen
var mycket trevlig och gemytlig med en mycket vacker stjärnhimmel.
Efter detta vidtog en mycket fin och god festmåltid med en förrätt, därefter tjälknöl och
potatisgratäng och sallad, kaffe och drink. Många tal med fina ord sades om kvällen av
bl.a. br ÖM Claes Anell. Kvällen blev sen för många av oss men vad gjorde det när vi
hade trevligt sällskap.
Tisdag morgon blev vi upphämtade av tre brr från logen, som skulle guida oss runt
öarna i nästan två timmar. En mycket fin upplevelse och flera av oss sa efteråt att vi nog
skulle åka tillbaka med våra fruar. Vi brr som fick vara med om allt detta tackar brr
från loge nr 13 Åland för all den vänlighet och omtanke, som gavs oss.
Vid datorn i Söderfors
br Bengt Liljestrand

Torsdagen 26 september
Kvällen kom att präglas av såväl högtidsstämning som gemyt och broderligt umgänge.
Det var dubbel högtid och dubbel glädje. Vi hade den stora glädjen att se två av våra
brr träda in i veteranernas krets och som det yttre, synbara tecknet på denna värdighet
mottaga och bära veteranernas tecken. Det var brr Per Hedström och Dennis Oké.
Egentligen skulle det ha varit tre brr, som mottog veterantecknet denna kväll. Den
tredje, br Per-Otto Kyndel, befann sig på resande fot och får mottaga detta sitt veterantecken vid senare tillfälle. Dubbel glädje var det som sagt. Inte nog med att logen fick
nya veteraner, logen fick också se br Harry Andersson installeras som UM:s ersättare.
Både veteranteckendelningen och ämbetsmannainstallationen genomfördes av DSS br
Kjell Sjöström med sedvanlig stil och värdighet. Som en uppmaning och erinran till
kvällens alla närvarande veteraner spelade br O som postludium ”Try To Remember”.
I bankettsalen hade br KM dukat upp en – som vanligt – utsökt supé och där de färska
veteranerna bestod vinet till måltiden. Br Calle Liberg framförde en hälsning från br
Martin Hornmark, som varit ÖM 1977 då de nya veteranerna invigdes. Veteranernas
tacktal hölls av br Dennis Oké och br DSS höll också tal.
Per Johansson
UM

