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ÖM:s tankar
Bröder!
Det verkar som om att vintern och kylan
äntligen släppt sitt grepp. Fågelsången,
luften, den blåa skymningen och dofterna av uppvaknande natur; allt säger
oss att våren är här!
Vårluften och därmed också känslan av
pånyttfödelse och framåtskridande har
också kommit in i logearbetet. Jag kan
med tillfredställelse konstatera att vår
God-Vän-Afton i början av mars gav
god utdelning i form av fyra ansökningar om medlemskap i Orden och vår
loge. Det innebär att vi i slutet av april
kan se fram emot förhoppningsvis fem
nya brr (till vän av ordning: vi har sedan
tidigare en balloterad blivande br, som
skall bjudas in till INV).

Vad händer?
Torsdag 14 april kl 19.00
Ordinarie föredragningslista, B INV
I klubben; Brödramåltid
Meny: Pannbiff med lök och stekt potatis
Vid kaffet; Br Jan Lundström bjuder på det
å(ä)rliga rådet om deklarationer och skatter och
kanske något att skölja ner eländet med ??

Fredag 15 april kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG, Lägrets 40-årsjubileum

Måndag 18 april kl 19,00
ORDENS ÅRSDAG, värd B 138

Onsdag 20 april kl 18.30 (obs tiden)
DAMKLUBBEN

Torsdag 21 april kl 14.00

Så här i ”invigningstider” finns det all
anledning att påminna Er brr, som skall
vara faddrar för våra nya medlemmar,
om ansvaret men också om glädjen att
få introducera och följa en ny br på de
första stegen på dennes Odd Fellowvandring. Jag vill i detta sammanhang
propagera för den skrift som TMU arbetat fram som ett stöd för Er brr faddrar.

SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Mina brr! Jag vill avsluta dessa rader
med att få önska Er alla en riktigt härlig
april med mycket vårsol. Väl mött i
logen!

VI HYLLAR
11/4
br Bengt Röken
60 år
19/4
br Anders Österlund
60 år
23/4
br Lars Ivarsson
70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Torsdag 28 april kl 18.30
Ordinarie föredragningslista, Rec INV
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Smörrebröd och ugnstekt Laxfilé
med Skagensås

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Jan Lundström, Lindebergs
Aukt Rev och Michael Mahrs, Lufttema
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Vad hände?
Torsdagen 10 mars
Denna klubbafton var det 51 brr närvarande samt gästande br Putte Sköld, loge 139
Ramunderhäll, Söderköping. Ballotering till 2:a graden förrättades och sex brr kommer
att erhålla denna grad. Vid samma tillfälle har vi även glädjen att hälsa recipiender och
brr från vår dotterloge 139 Ramunderhäll välkomna för en gemensam gradgivningskväll. Meddelades att br Leif Pettersson erhållit lägrets 1:a grad. Br ÖM meddelade att
han ur Hörselfonden beviljat ett anslag på 3.000:-. Till br Håkan Warldén, som varit
sjuk en längre tid, skickades ett hälsningstelegram med ”krya-på-Dig-hälsningar” från
kvällens närvarande brr. Br UM presenterade den nya fadder-broschyren. Den är framtagen av TMU och syftet är att den skall vara ett hjälpmedel för logens faddrar. Br UM
erinrade om att man under hela sin Odd Fellow-tid bör vara aktiv i denna roll. För troligen första, och enligt br Harald Svanberg sannolikt enda gången, framförde han (till
br O) en limerick i logesalen – livligt applåderad. (Jag är stolt och hedrad – br O). Br
Nils-Gunnar Nilsson höll ett kort anförande om logens ämbetsmän och deras arbetsuppgifter. Hälsningar framfördes från många brr. Hälsoläget är fortsatt stabilt. Br O avslutade logesammanträdet med kvällens postludium ”Stranger In Paradise” ur musicalen ”Kismet” av Robert Wright.
I klubben anslöt fem nya gäster till vår gemensamma måltid, eftersom det denna kväll
var God-Vän-Afton. Dessa, kanske blivande brr i vår loge, blev väl mottagna av brr KM
och Tage Östlund. Jag tror att de fick god information och troligtvis utsattes de för en
viss övertalning om det förträffliga i att vara medlem i loge 117 Gustaf V. Låt oss avvakta nästa rec i invigningsgraden. Brr Putte Sköld och Olle Linderhjelm bjöd till kaffet på
en stunds underhållning ”Musikaliska godbitar i hiss dur”. Det blev en trevlig musikstund, som inleddes med What a Difference a Day Made” och avslutades med den fina
Ellington-låten ”Satin Doll”. Mellan dessa jazzevergreens bjöds vi på musik av Olle
Adolphson, Hasse och Tage och Povel Ramel. Tack br Putte på altsax och sång och br
Olle vid flygeln, Ni är alltid välkomna tillbaka, vi lyssnar med välbehag. Innan kvällen
var slut fick vi en historia av br Torsten, han är ständigt på gott berättarhumör och
ställer alltid upp när br KM kallar. Håll ut brr – snart är våren här!!!

Torsdagen 24 mars
Trots influensatider, påsklov, skärtorsdagskväll besökte 37 brr logen för att vara med
om gradgivning i Kärlekens grad. Brr Sture Fängström, Clas Pettersson, Leif Tollén,
Guy Wiklund och Ted Ytterström samt från loge 139 Ramunderhäll Lennart Swedberg
erhöll denna, den andra graden. Br CM med sina medhjälpare genomförde som vanligt
en mycket fin gradgivning. Trots att många ordinarie platser var besatta med ersättare,
är det fantastiskt att så många logebrr självklart ställer upp och hjälper till där det
behövs och dessutom gör det bra! Br ÖM kunde glädjande nog läsa upp fyra nya inträdesansökningar, sannolikt som ett resultat av förra gångens God Vän Afton. Det är
strålande. Br Kalle Ljunge hade fått besked om att br Olav Remmer från Åland skadat
sitt ben och troligen blir konvalecent det närmaste halvåret. Logen beslöt att skicka ett
”Krya På Dig” telegram till br Olav.

…..
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Det hände mer den här aftonen – den 24 mars …
I bankettsalen var det dukat till fest. Br ExÖM Nils-Gunnar Nilsson utbringade kvällens
första skål och br ÖM hälsade välkommen till bords. Br UM talade med kvällens recipiender och br Leif Tollén gav sin syn på logen i ett mycket inspirerat och trevligt tacktal.
Br ÖM Lennart Frisk och br BB Örjan Johansson, loge 139 Ramunderhäll gästade oss.
Br Lennart tackade för måltiden och tyckte att det alltid är en lika fin upplevelse att se
en gradgivning. Det är alltid nya tolkningar och annorlunda utföranden trots att budskapet är detsamma varje gång. Vi saknade musik denna kväll, br Olle var bortrest men
vi gjorde så gott vi kunde och sången blev riktigt bra (hade inte trott något annat med
sådana sångbegåvningar – O). Br Bosse Nygren berättade en historia – nästan rumsren
(det hade jag inte trott – red). Br Torsten Loberg bidrog med en betraktelse av Oskar
Wilde ”Spöket på Canterville”. Mord och elände men det passade bra i den sena natttimmen. En stor eloge till br KM och hans medhjälpare för en utomordentlig service.
Som sagt; natt till Långfredag, fullmånen strålade och luften var vååårlig, när jag tillsammans med brr Gunnar Folkerman, Kalle Ljunge och Torsten Loberg sakta vandrade hemåt genom stan, nöjda efter en fin Odd Fellow-kväll.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
Påminnelse
Repetition rec INV– måndag 25 april kl 18. Förhinder? Kalla Din ers. och meddela
CM

Broder Bengt Röken – 60 år!
Uppvaktning söndag 10 april kl 17. Anmälan om deltagande till mig, tel 011 – 10 52 86
UM

April - för 10 år sedan!
Våren är på väg, Br Lennart Hedström är ÖM. Och han lockade bl.a. med logens årsdag i maj
med framträdande av damklubben, trumpet- och orgelspel av brr Erik Jakobsson / Olle Linderhjelm och underhållning av Berit Malmqvist nere i bankettsalen. Och med exp.sammanträde i juni på Händelöverket, där br Lars Gustafssson bjöd på lätt måltid och br KM medförde
drycker!! Nyinvigde br Rolf Sundström hälsades välkommen till vår loge. Ett extra varmt tack
framfördes till br Alf Johansson för hans arbete med att sälja annonsplatser i matrikeln. Året
var alltså 1995.
Red

