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ÖM:s tankar
Bröder!
Den senaste månaden har dominerats
av stora och tragiska händelser. Händelser, som omkullkastar och raserar
tillvaron för många av våra medmänniskor. Jag tänker dels på den stora flodvågen i Indiska Oceanen och dels på
den förödande storm, som drog fram
över Sydsverige. Den senaste tidens
våldsamma och dramatiska händelser
visar på ett i det närmaste groteskt sätt
hur skör vår tillvaro är. Den tillvaro,
som de flesta av oss upplever som
trygg och välordnad, kan i en handvändning i grunden raseras och inget
blir någonsin mer sig likt. Det visar
också hur i grunden utsatta vi är, trots
allt.
I all denna stora tragik har det visat sig
att medmänsklighet och vilja att hjälpa
och stötta kommit att lysa klart. Semesterfirare valde att stanna kvar i Thailand
för att hjälpa till med att söka efter försvunna, röja upp i förödelsen och trösta de sörjande. Insamlingar till stöd för
flodvågens offer slår alla tidigare rekord. I de stormdrabbade delarna av
vårt land har de nödställda slutit sig
samman och hjälpt varandra genom en
besvärlig vardag.
Vad vi ser är ett av Odd Fellows budord
tillämpat direkt och spontant, nämligen
att hjälpa de nödställda. I allt elände är
det glädjande att se att det finns engagemang och medkänsla med de utsatta.
Det finns vilja och förmåga att sträcka
ut en hand till den som fallit. Allt detta
är värt att begrunda.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 10 februari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
B 1. DN:s och BG:s berättelser
I klubben; Brödramåltid
Världspremiär: Snapsprovning!
Meny;Gående sillbord med Janssons frestelse

Onsdag 16 februari kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 17 februari kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 18 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec L1, Rev.ber. Årsbokslut

Torsdag 24 februari kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rec I, Rev.utsk.ber.
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Charktallrik och
laxfärserad fiskfilé med gräslökssås
PÅMINNELSE
Repetition rec I – söndag 20 februari kl 17
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM

VI HYLLAR
3/3
br Tommy Franzén
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Thomas Hellgren, Hellgren
och Nilsson Bygg och Mark och Evert Lundkvist
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Vad hände?
Söndagen 9 januari
Den stora barnjulfesten med nästan 90 medverkande: bebisar, barn, ungdomar, medelålders och äldre i en härlig blandning och fin gemenskap. Br KM hade förberett för en
perfekt julavslutning. Tomten hälsade de små barnen välkomna med en liten julpåse,
vissa barn blev lite skrämda för tomten såg nog ganska ruskig ut. Men han var snäll,
fråga mig. Leksaker och godis till alla barn, barnlotterier med stora vinstchanser och ett
vinlotteri till de äldre (vad sade de små barnen om detta förfall, undrar red?) Br Nils
Rendel med (ac)kompanjonen Lennart Remlöv spelade alla gamla kända sånger och vi
dansade runt granen. Julfesten avslutades traditionsenligt med en riktig långdans. Till
kaffet och tårtan blev det trolleri och precis som tidigare år trollade Don Ferri och alla
barnen fick fantastiska ballonger i olika skepnader.
Stort tack till br Leif och hans hustru Anita och till brr från Klubbstyrelsen för ett fint
arrangemang. Nu är glada julen slut, slut, slut och granen kastas ut, ut, ut. Tiden går –
men – snart är det jul igen!

Torsdagen 13 januari
inledde vi nya året med det första logesammanträdet. Det var 55 brr närvarande denna
vårljumma vinterkväll. Som en hyllning till offren i den fruktansvärda flodvågskatastrofen hölls en tyst minut. Br ÖM hälsade alla välkomna till en ny arbetstermin med
många spännande och högtidliga sammankomster. Br ÖM meddelade årets lösen och
dess innebörd. Br StRepr utnämnde och installerade br Tage Östlund till ÖMhm och br
Ingemar Thornell till CMvm.
Brödramåltiden och efterföljande gemenskap blev som ofta en trevlig och gemytlig
stund. Flera historier berättades och ett och annat glas klingade. Det var m.a.o. som det
brukar när våra brr i Logen träffas. Krukan ”Tredje Supen” vandrade runt bland
borden. Br KM såg förnöjd ut – snart kan vi nog förvänta oss en trevlig underhållning.
En fin start på ett nytt Odd Fellow-år.
Harry Andersson
UM

Torsdagen 27 januari
hade 43 brr hittat till logelokalen för behandling av framlagda ärenden. Alla ”ljuständarplatser” var besatta av ersättare och trots detta lyckades sammanträdet genomföras.
Br UMers, Bengt-Ove Jonsson, tog bl.a. upp att ett av logens ändamål är att rekrytera
nya medlemmar. Detta som en påminnelse att vi kommer att hålla en ”God-Vän-afton” i
mars och just ”God Vän-aftnar” har visat sig vara mycket lyckosamma för att locka till
sig nya medlemmar. Han uppmanade alla att gå igenom sin vänkrets för att se om de
kan finna någon lämplig, framtida br.
I klubben var stämningen som vanligt hög och br KM bjöd på vinlotteri. Vi, som inte
vann och har en bra RMI (RMI = Rätt Mental Inställning), konstaterade att det måste
vara det mest broderliga att köpa lotter men att inte vinna för då skänker vi ju pengar.
Eller tänker vi fel? (Nej, inte alls. Och ta bort vinsterna = lägre kostnader – red:s rek.)
Bengt-Ove Jonsson
UM p.t.
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Speaker´s Corner
ONSDAGEN 19 JANUARI
hade vi damer i 117:s Damklubb glädjen att få se ”våra herrar” på en gemensam trivselkväll.
Kvällen var välbesökt – vi var inte mindre än 67 personer, som fick en jättetrevlig afton tillsammans. Efter att vi avnjutit en två-rättersmiddag bjöd estradören och revyartisten Kaj Lärka
på en bejublad underhållning.
Det var tredje året i rad som Damklubben bjöd in till liknande arrangemang. När vi första
gången kallade till gemensam trivselkväll var vår förhoppning att det skulle bli en tradition. Nu
anser vi att det är det! Vi vill därför redan nu avslöja att nästa gemensamma trivselkväll blir i
januari nästa år.
Monica Henriksson

GOD VÄN AFTON!
Vår loge 117 Gustaf V har många aktiva medlemmar och en verksamhet som vi är stolta över. I
logen träffas vi för en stunds trevlig samvaro och nödvändig avkoppling från en stressig och
arbetsam vardag.
Vi har genom åren lyckats väl med att rekrytera nya brr och vi har en bra besöksfrekvens. Men
- vi har alltid ett behov av att hitta nya intresserade. Vi förlorar brr ibland; några måste vi tyvärr
följa till den sista vilan, en del flyttar och några lämnar oss av andra orsaker. Hela vårt brödraförbund bygger på att vi tillför nya medlemmar för att stimulera och utveckla vår Loge och vår
Orden.
Kom ihåg; verksamhet behöver förnyas och föryngras för att vitaliseras.

Torsdagen den 10 mars = God Vän Afton!
Vi ber Dig därför att bjuda med en vän, granne, arbetskamrat eller liknande, som Du tror skulle
passa in i vår brödrakrets. Han får då som gäst delta i vår brödramåltid, träffa loge-brr och
känna den atmosfär som råder nere i Klubben. Under logemötet blir han väl omhändertagen av
br KM tillsammans med någon br i Klubbstyrelsen och får nu en trevlig och personlig information.
När Du tar med en vän för att visa honom vår verksamhet har Du naturligtvis en förhoppning
om att han blir intresserad och önskar bli upptagen i vår loge. När Du föreslår någon som Du
själv vill rekommendera till eventuellt inval så är det ett hedersuppdrag, som du får av Logen.
Blir Din vän intresserad och han vill bli medlem så blir Du hans fadder. Att vara fadder ställer
vissa krav på Dig. Inför Rec. i Invigningsgraden kommer Du därför att få information och
praktiska råd om vad det innebär att vara fadder, vad Du får berätta om och vad Du kan vara
behjälplig med. Logen är och blir vad vi gör den till. Det är tack vare allas engagemang och
delaktighet under tidigare år som vi har den fina anda som präglar vår loge. Det är vår förhoppning, att många vill medverka i denna, alltid pågående process. Många brr har rekryterats efter
en God Vän Afton och många är mycket tacksamma för att de blev inbjudna och för att de blivit
upptagna i Odd Fellows brödraskap.
Du är varmt välkommen, tillsammans med Din vän och förhoppningsvis en blivande br.
Anmäl Dig nu till br KM, tel 011-199 535.
TMU och Klubbstyrelsen
Harry Andersson
ordf

I huvudet hos en krögare
angående snaps...
SNAPSPROVNING

”Kräftor
kräva dessa
drycker”
Albert Engström

Den 10 februari kommer vår krögare Tommy berätta om sina
tankar angående snaps.
I samband med dessa tankar ska vi bröder få prova 4 olika sorters snaps. 2 cl vardera. En tillräcklig stor mängd för att känna
smaken, men ändå så liten för att vi ska kunna lämna tillbaka Er
till Era respektive i ursprungligt skick.
Dyrt tänker många. Ingalunda. Vår kreative KM har sett till att
det kommer att kosta endast 95 kronor för mat och 4 snapsar.
Det du!!!

O D D F E L L OW L O GE N
NR 11 7 GUSTAF V

Anmäl till
logens telebox
011-19 95 35,
via hemsidan
www.oddfellowlogen117.org
eller e-post till
leif.pettersson@kfm05.rsv,se

PRIS: Mat & 4 snapsar
Endast 95 kronor
OBS: För den som av någon anledning avstår detta erbjudande kommer
mat att serveras till vårt ordinarie låga pris dvs 85 kr.

