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ÖM-spalten
Bröder!
Januarimörkret smyger sig in i stugorna och vad kan väl då vara trevligare än
att få tillbringa några glada timmar i
glada bröders skara i våra trevliga Odd
Fellow-lokaler?! Jag är uppriktigt glad
och imponerad över att så många brr
sluter upp på våra logekvällar, trots att
inget särskilt står på programmet. Låt
oss fortsätta i samma anda.
Storlogen har utlyst detta år att ägnas
åt inre verksamhet dvs ta hand om våra
nuvarande brr samt se till att brödraskaran utökas. Ett utmärkt tillfälle att
göra detta infinner sig redan i mars, då
vi återigen har ”En God Vän-afton”. Om
Du hittar någon lämplig vän att ta med
då så tveka inte. Utan låt honom få uppleva vår trevliga ”Gustaf V-anda”. Jag
lovar att vi övriga brr skall göra allt för
att få honom att trivas.
Vid februaris första sammanträde kommer vår DSS Kjell Sjöström att besöka
oss för visitation. Den kommer att i stor
utsträckning endast beröra valämbetsmännen. Vid andra sammanträdet i
mars är det sista dagen för anmälan av
inträdessökanden, så det är inte lång
tid mellan God Vän-aftonen och sista
dag. Men jag hoppas få in några ansökningar innan dess – kontakta br PS om
blanketter.
I övrigt på programmet ser jag fram
emot den stundande resan till Danmark
i april, då vi besöker vår vänloge nr 5
Fyen. Det är roligt att så många brr med
fruar (sambos) följer med och jag lovar
att br Rolf m fl kommer att göra resan
till en fin upplevelse.
Väl mött under våren.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell

Kallelse
Torsdag 13 februari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Redogörelse Brödragåvan, DN:s ber, Ball I
I klubben; Brödramåltid
Meny; Korv Stroganoff med ris
Vid kaffet; Br Jan Lundström ger det årliga
rådet om deklarationer och skatter

Onsdag 19 februari kl 19.00
DAMKLUBBEN
Brandmästare och br Jan Agnevik håller
brandövning med oss, krukväxtlotteri

Torsdag 20 februari kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 21 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG
Rev.utskottets berättelse, fastställande av
årsbokslut och ansvarsfrihet 1 N DN

Torsdag 27 februari kl 18.30 (obs! tiden)
Rec I
Ordinarie föredragningslista, Rev.utsk. ber.
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Krämig Toast med varmrökt lax
Kalvstek med gräddsås och pressgurka
PÅMINNELSE
Repetition rec I – måndag 24 februari kl 18
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI TACKAR
brr Thomas Hellgren, Hellgren & Nilsson
Bygg-Mark och Mickael Mahrs, Lufttema, som
tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt
Informationsutskottet

BrodersNytt nr 2 februari 2003

3(4)

Ja, vad hände mera?
Onsdagen 15 januari
Den här kvällen går till historien. Vi damer inbjöd för första gången Damklubbens
”herrar” till vår månadsträff. Och gästen var – efter femton års intensiv bearbetning ”vår” nypensionerade TV-meteorolog John Pohlman. Ordförande Monica Henriksson
hälsade 55 damer och 42 logebrr, totalt 97 personer välkomna. Damklubbens styrelse
var lite nervös för det var ju första gången vi handskades med så mycket folk. Men
eftersom vi organiserade och planerade i god tid samt att våra alltid så hjälpsamma
herrar ryckte in så gick allt ”som tåget”. Ett speciellt tack till Anders Österlund, som så
välvilligt ordnade med den tekniska utrustningen.
Även menyn påminde om aftonens meteorologiska inriktning; lågtryckslax, vindpinad
kassler och kulingpotatis. Kvällen avslutades med vinlotteri och många nöjda deltagare
och vinnare gick hem till sitt. Vi i Damklubben tackar alla Er som var med, för kom
ihåg: "det är gästen som gör festen".
Elsy Sundström
värdinna
Varför så blygsam, Elsy? Jag har sällan under mina 35 år som Odd Fellow varit med om
något liknande. Nya grepp, fest, stämning, glädje, förväntan, fniss och skratt. Och vilken
uppslutning. Och John P, vilken lysande estradör. Det var värt att vänta i femton år på
hans entré.
Jag vågar nog göra mig till tolk för alla närvarande logebrr när jag säger; Ett stort tack till
alla Er damer för att vi fick vara med. Och vänta inte för länge med nästa inbjudan. Jag
lovar, vi kommer!!
Red

Torsdagen 23 januari
Det var en vanlig logekväll. Det kan tyckas vara ett lakoniskt och nästan nedlåtande
omdöme. Jag väljer dock att ge ordet ”vanlig” en positiv laddning istället. För det som
man normalt tänker på då man associerar något med att vara ”vanligt”, brukar nämligen oftast vara lite slätstruket och småtråkigt. En vanlig logekväll är för mig något positivt. Det är en ljuspunkt i vardagen där man får umgås och ha det trevligt i brödrakretsen. Det är också ett tillfälle till reflektion kring de stora värdena i livet. Just precis som
br O som postludium underströk i Olle Adolphsons fina ”Nu är det gott att leva”. Vid en
vanlig logekväll i 117 Gustaf V är det gott att leva – eller hur?!
En sådan här ”vanlig” logekväll var det. Inte mindre än 50 brr hade valt att sälla sig till
brödragemenskapen. I klubben hade br KM precis som vanligt och med ett oemotståndligt leende dukat upp en god supé. Där tillfälle gavs till trevligt småprat oss brr emellan
över den gratinerade fisken, kaffet och de med omsorg personligt utvalda tillbehören. Så
brr; en ”vanlig” logekväll är inte det sämsta – eller hur?!
Per Johansson
UM

Vad bör Du logebr förbereda till torsdagen den 13 mars? Se sid 4!
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Vad hände?
Torsdagen 9 januari
46 brr trotsade kylan och kom till årets första sammanträde. Br ÖM meddelade årets lösen
och dess innebörd. Br Anders Jacobson rapporterade från GEU och Stiftelsen Odd-Fellowhuset. Han berättade bl.a. att det är planerat att yttertaket skall bytas – ett arbete som
beräknas ske i sommar. Br ÖM var med rätta irriterad över den dåligt fungerande högtalaranläggningen och förutsatte att den snarast måste åtgärdas (ett varmt tack till br ÖM – red).
Brr Nils Borin och Sten Tjernström har begärt utträde ur loge och orden. Br O:s ers Kurt
Olsson avslutade logesammanträdet med att framföra Hoagy Carmichaels finstämda ”The
Nearness Of You” (ett musikaliskt tack till br Kurt – O).
I klubben en varm, god, fransk köttgryta tillsammans med passande valfri dryck – en perfekt
brödramåltid i vintermörkret. Br Torsten Loberg, som vanligt på ett strålande berättarhumör, framförde en ”Piratenhistoria”, sann eller inte, den var bra! Det blev en lågmäld,
trevlig och gemytlig pratkväll. En fin inledning på det nya Odd Fellow-året.
Harry Andersson
UM p.t.

Söndagen 12 januari
Till barnjulfesten hade ett drygt 80-tal brr med respektive, barn och barnbarn, nära och
kära samlats för att i bankettsalen dansa julen ut. Det dansades kring Odd Fellow-granen
under ledning av Annelie Fredriksson och till ackompanjemang av den glade dragspelaren
Lennart och den minst lika glade br Nils Rendel vid flygeln. Uppe i logesalen uppträdde trollkarlen Don Feri med hisnande trollerier och fantastiska ballongfigurer. Något som uppskattades - även av de mindre!! Br KM och hans medhjälpare dukade upp med kaffe, saft
och tårta samt lotterier för såväl stora som små och med för respektive målgrupp attraktiva
vinster.
Jag vill avsluta med att framföra ett varmt tack till Dig br KM och till Dina medhjälpare för
Ert arbete och Er energi, som Ni gjorde för att genomföra en lyckad barnjulfest. Som
markerar slutet på julen och början på ett nytt år i vår loge. Än en gång; ett varmt tack.
Per Johansson
UM
Vad hände mera i januari – t.ex. hos Damklubben? Exklusivt reportage på sid 3!

Speaker´s Corner
MATRIKELÄNDRINGAR
br Håkan Warldén, Sjöboviksvägen 31, 61351 Oxelösund, tel 0155-33861, mobil 0706-038295
SÄRSKRIVNING - IBLAND BLIR DET FEL!
Läst i menyn: “Skivad kalv lever med kul potatis”. Det är inte alltid lätt att redigera manus.
Red

