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ÖM:s tankar
Bröder!
Trots att vintern slagit klorna i oss med
snö och blåst, blir dagarna allt längre
och vi börjar ana vårens ankomst. Det
är trösterikt efter den långa mörka vintern att vi går mot ljusare tider. Vi går
också mot ljusare tider i logearbetet.
Jag ser framtiden an i logen med samma behag som jag noterar de allt längre
dagarna. Nu under mars månad har vi
en God Vän-afton, som jag hoppas blir
välbesökt. Jag hoppas få möta nya ansikten under denna kväll, som vi sedan
kanske får den oförställda glädjen att
få se som recipiender i INV-graden.
Under mars kommer vi också att ha Rec
II. Enligt den planering som för ögonblicket styr, får vi besök av vår dotterloge 139 Ramunderhäll. Det blir gemensam reception i II:a graden. Således,
mina brr, blir mars en månad med fest
och gamman i vår loge.
Jag vill i denna spalt vända mig till Er
brr som är faddrar. Jag ber Er att ta
hand om Era skyddslingar och verka
för att de besöker logen och blir delaktiga i logearbetet. Särskilt riktar jag
denna vädjan till Er, som vet med Er att
Era adepter kanske inte besöker logen i
någon större utsträckning.
Avslutningsvis vill jag vända blicken
utanför den egna logen. I början av
mars firar loge 104 Bråvalla sitt 75-årsjubileum. Jag kommer att representera
vår loge vid högtiden. Vi uppvaktar jubilaren i samverkan med övriga Norrköpings-loger genom br DSS försorg.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 10 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
B II.
I klubben; ”En God Vän”
Meny; Fläskpannkaka med lingon
Vid kaffet; ”Musikaliska godbitar i hiss-dur”

brr Putte Sköld och Olle Linderhjelm

Onsdag 16 mars kl 19.00
DAMKLUBBEN

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

Fredag 18 mars kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Söderköping
Rec L1

Torsdag 24 mars kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rev.utsk.ber. Rec II
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Gravlaxtoast samt
dansk skinkstek med rödkål och skysås
PÅMINNELSE
Repetition rec II – söndag 20 mars kl 16
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI HYLLAR
15/3
br Dennis Oké
60 år
30/3
br Ingemar Nimstrand 70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Jan Ericsson och Curth
Sundgren, Ringstad Bygghandel och Per-Otto
Kyndel, Westréns Glasmästeri
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Vad hände?
Torsdagen 10 februari
Denna afton gästades logen av 61 brr. Br Lennart Exius hälsades välkommen som ny
medlem i vår loge. Br Lennart, som tidigare tillhört loge 91 Stångebro Linköping, sa att
han redan känner sig hemma i logen. Han bad om överseende med att han inte ännu
känner igen alla brr till namn och utseende och han bad att bli påmind om detta. Till
Rec I balloterades sju brr. Br Jan Lundström föredrog DN:s berättelse och br Bengt
Carlsson Brödragåvans resultat. Till ny ledamot i Valutskottet utsågs br Harry Andersson. Br Bengt-Ove Jonsson höll ett kortare föredrag om Ordens datasystem och informationshantering och han påpekade också hur viktigt det är att alla brr anmäler ändringar av e-post, adresser, tel.nr etc till br PS. Br UM påminde om vår God Vän-afton
nästa sammanträde och uppmanade alla brr att bjuda med någon vän till denna kväll.
Ett flertal hälsningar förmedlades och det framkom att hälsoläget bland våra brr glädjande nog är relativt gott. Inför den väntande snapsprovningen spelade br O som kvällens postludium ”The Days Of Wine And Roses” av Henry Mancini.
Det blev en riktigt trevlig kväll i klubben. Vår kökschef Tommy kåserade och berättade
om den kryddade snapsens många och olika förträffligheter. Vi provade fyra varianter
av akvavit och fann att det var stor skillnad i smak, färg och användningsområde. Efter
denna angenäma smakprovning fick vi stopp på ett gående, dignande sillbord med många goda och härliga inläggningar, toppat med Janssons Frestelse. Knäckebröd och ost
och kall pilsner därtill, vad kan man mer önska?! Br KM hade med hjälp av ”Krukan
Den Tredje Supen” möjliggjort denna snapsprovning till ett hyggligt pris. Han hade
också lotteri med de avprovade sorterna som vinst. Som sagt, en trevlig kväll med en
varm och broderlig samvaro, där det naturligtvis också ingick en ”Lobergare”!

Torsdagen 24 februari
Sportlovsvecka och vintersemester bidrog till att många brr inte kunde närvara denna
kväll. Br CM hade fullt bestyr med att klara Rec I men tack vare att de ”gamla” rutinerade medhjälparna brr Gunnar Blomstrand och Owe Karlström utan att tveka och
med kort varsel ställde upp, så kunde gradgivningen genomföras. Och som de gjorde det
sen; lugnt, värdigt och stilfullt. Mycket imponerande! Vi var 48 brr som fick se kvällens
recipiender Håkan Carlsson, Krister Ljunge och Michael Widerström mottaga Odd
Fellow Ordens I:a grad. Revisionsutskottets berättelse föredrogs. Det fanns ingenting att
anmärka på så Logen beviljade därför ansvarsfrihet till Drätselnämnden och Brödragåvan. Logen beslöt också efter förslag från TMU att det är utskottets uppgift att skaffa
nya faddrar till de brr, som ej fått III:e graden och som av olika anledningar saknar
fadder. Br Olle Linderhjelm var, med rätta, irriterad över den dåliga ljudnivån i logesalen och avsaknaden av handmikrofoner. Br Anders Jacobson meddelade att problemet är väl känt och att det är på väg att åtgärdas. Ett flertal hälsningar framfördes och br
ÖM tackade de brr, som håller kontakt med de sjuka, för deras engagemang. Innan den
orgelbeledsagande utmarchen offererade br O Burt Bacharachs ”I´ll Never Fall In Love
Again” ur musicalen Promises, Promises.

Det hände mer den här aftonen – i bankettsalen …
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… I bankettsalen
var det framdukat till fest. Br KM hade dekorerat med levande ljus i kandelabrar och
blommor, flaggorna var på plats och br O ledsagade med pampig musik intåget till aftonens festmåltid. Br KM:s tjänstvilliga brr svarade för serveringen och maten. En laxfärserad fiskfilé smakade utsökt. Br ExÖM utbringade, med br CM:s benägna bistånd,
den första skålen, tillägnad konung och fosterland. Br ÖM hälsade välkommen till
bords. Br UM talade till recipienderna. En av kvällens recipiender, br Håkan Carlsson,
framhöll vikten av vänskap och hur mycket det betyder att ha en vän och hur värdefullt
detta med vänskap är. Han tackade på sina och medrecipiendernas vägnar för den värdiga och vackra gradgivningen. Det var mycket fin stämning och många brr var i berättartagen. Det var limerickarnas afton, nästan som i fornstora da´r, när br Harald Svanberg var i sitt esse. Vi hoppas att Du snart är tillbaka br Harald så att Du kan anta utmaningarna från uppstickarna. Tack alla brr för en mycket trevlig logekväll.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
”BR UM TALADE TILL RECIPIENDERNA”
skriver br UM. Det är med förlov sagt en grov underdrift. Br Harry är lysande in sin uppgift att
informera våra ”nygradgivna” brr om vår Ordens historia nere i bankettsalen. Han har satt en
ny prägel och en högre ribba på det avsnittet om vårt Odd Fellow-liv. Jag är djupt imponerad.
Tack br Harry.
Red
BR HARALD!
Som Du har läst, så saknar vi Dig och Dina briljanta limerickar. Senast vi hörde Din limerickhyllning var den 23 november 2000. Och måltavlan var vår dåvarande ÖM br Berndt Carlsson.
Du är väl snart tillbaka, br Harald?!
Red
FRÄMLING, RECIPIEND, ADEPT, SKYDDSLING – ELLER VAD?
Fadder – det vet vi ju alla vad det uppdraget omfattar. Men hur benämner vi den br, som Du är
fadder för? Kanske främling innan han invigs? Kanske recipiend inför gradgivningen? Men när
han väl är fullvärdig Odd Fellow-broder? Du är fortfarande hans fadder. Och han är Din – vadå?
Den br, som finner bäst titulatur, belönas av redaktionen med en burk vikboländsk honing.
Red
ÅRETS ODD FELLOW-GOLF
äger rum i Trelleborg 21-22 juli. Ett antal dubbelrum är förbokade – så först till kvarn!! För samordning av hotellrumsbeställning och övriga spörsmål, kontakta mig senast 7 mars.
Claes Anell
AVSLUTNINGSVIS;
Har Ni alla brr nu noterat och uppfattat att logen inbjuder till God Vän-Afton nästa sammanträde den 10 mars? Tack – väl mött!
Red

