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ÖM:s tankar
Bröder!
Precis just nu, i där vi nu befinner oss,
är kanske den bästa tiden på året – försommaren. Brytningspunkten där våren
går över i sommar. Nästan explosionsartat börjar allt grönska och blomma.
Det är också en brytningspunkt i logearbetet. Vinterns och vårens verksamheter kan summeras och planerna för
hösten börja dras upp. Under våren har
vi bl.a. kunnat glädja oss åt fem nya brr
i vår krets.
De stora händelserna under hösten och
vintern är veteranteckenutdelningen i
september och senare invigningen av
nya brr. Där, min br, vill jag redan nu
uppmana Dig att fundera på en lämplig
kandidat. En vänafton är inplanerad i
september och är ett lysande tillfälle att
introducera en presumtiv br. Våra vänaftnar har visat sig vara värdefulla rekryteringsbaser.
Den stora punkten på höstens agenda
kommer att vara förberedelserna inför
och genomförandet av ämbetsmannainstallationen i januari, då nya krafter
skall släppas fram och föra vår loge
vidare.
Men min br, vi skall inte gå händelserna allt för mycket i förväg. Låt allt ha
sin tid. Gläd Dig åt sommaren och njut i
fulla drag. Gläd Dig åt en äkta vikboländsk skärgårdskväll i juni och åt räkoch kräftfesten i augusti i br KM:s regi.
Tack alla Ni brr, som med olika uppdrag
verkat för vår Orden och vår loge under
den gångna vintern och våren. Jag vill
önska Er loge-brr och Era familjer en
riktigt skön sommar.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 9 juni kl 18.00 (obs tiden)
Sommarsammanträde
Sjöfartsverkets kursgård, Arkö, Vikbolandet
Visning av sjöräddningsstationen
Brödramåltid
Meny: Skärgårdsbuffé
Kl 17.00: Buss avgår från Odd Fellow-huset.
Återkomst ca kl 23.00
Krukan ”Tredje Supen” bjuder på bussresan
Nyutbildad Vikbolandet-guide medföljer i
bussen
Obligatorisk måltidsanmälan senast måndag 6/6!
OBS! Krukan-bussen tar endast 59 passagerare!
Torsdag 25 augusti kl 18.30
Sommarsammanträde
Kräft- och räkfest
Obligatorisk måltidsanmälan
VI HYLLAR
23/6
br Anders Gustafson
60 år
31/7
br Ove Karlström
60 år
19/8
br Nils-Gunnar Nilsson 70 år
19/8
br Krister Ljunge
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Mats Dimell, Dimell
Ingenjörsbyrå och Tonny Nilsson, Arken
-------------------------------------------------------------

LÄTTA TANKAR SOM LÄTTAR ANKAR!
Redan till första höstsammanträdet torsdagen
den 8 september har Du möjlighet att inbjuda
en presumtiv broder till ”En God Vän Afton”.
Något för Dig loge-br att tänka på i sommar,
var Du än ”ankrar upp”.
red
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Vad hände?
Torsdagen 12 maj
43 brr såg br Harry Andersson tillfälligt äntra ÖM-stolen och han kunde i sin tur se att
fyra av fem av våra nyinvigda brr fanns på plats. Det var mycket glädjande, för det är
endast genom ett aktivt deltagande man kan få en bra uppfattning om logens arbete och
vad dess syften verkligen innebär. På förra logemötet var frågan uppe om vi skall ändra
vårt decembermöte i Östra Stenby eller ej och det var tydligen ett kärt ämne, då många
hade olika synpunkter. Programutskottet hade fått den grannlaga uppgiften att bestämma vilket och efter många samtal med både arrangörer och deltagare bestämde man sig
för att fortsätta.
I klubben tog br Harry åter kommandot tillsammans med br Nils Rendel. De hade arrangerat en musiktävling, där vi brr blev indelade lag och tre lag samlade ihop lika många poäng och efter en spännande skiljeomgång stod ”Klövergänget” som segrare. Lagmedlemmarna var brr Owe Axelsson, Sven Folkesson, Göran Henriksson, Bengt-Ove
Jonsson, Günther Lange, Bo Nygren och Lennart Persson, som alla förärades varsin
drinkbiljett för sina gedigna musikkunskaper.
Bengt-Ove Jonsson
UM p.t.

Torsdagen 26 maj
var logens årsdag, då av tradition alla damer är inbjudna. Tillsammans var vi 83 herrar
och damer närvarande. Sammanträdet genomfördes snabbt. Förslag om höjning av
Brödragåvan till 50 kr bordlades till i höst. Br StRepr lämnade en sommarhälsning från
br DSS Thomas Carlinger. Br UM berättade att KS skall tillse att gästande br alltid
skall ha en ledsagande br som värd vid sitt besök i vår loge.
Efter logens avslutande införde br CM våra väntande damer i logesalen. Br ÖM välkomnade och vi sjöng de kända vackra sommarpsalmerna. Han berättade om våra
grundare, som vi hyllade denna kväll. Br K reciterade Tage Danielssons hyllning till
vårt brodersland i väster, därför att det är 100 år sedan unionen upplöstes. En underfundig och rolig betraktelse och alldeles utomordentligt framförd av br Ulf. Br O:s
stämningsfulla framförande av vacker orgelmusik gjorde detta årsdagsfirande till en
värdig avslutning på vårterminen.
Br KM hälsade välkommen i klubben. Vi sorlade mycket, nästan för mycket, br Leif
tvingades höja rösten, fick läget under kontroll, och vi kunde under gemytlig samvaro
njuta av stor trivsel tillsammans med våra härliga damer. Så fick br Tage Östlund
– äntligen – presentera sitt stora fynd ”Systrarna K från Askersund”. Han har ju talat
länge och väl om dom, lovat glitter och glamour, skönsång och trevliga upptåg. Och han
levererade också vad han lovat – med råge!!! Systrarna Karin och Åsa ”raggade upp”
flera brr på scenen, lite generade till en början men snart fullfjädrade danskavaljerer.
Det var dans på borden, det var fart och fläkt hela tiden. En lycklig br KM överlämnade
blommor och kramar till ”Tages Pärlor”, som han uttryckte sig. Elsy Sundström framförde damernas tack för en (håll i Er nu) – generös, trevlig, innerlig, härlig, glad kväll
med god mat och mycket, mycket trevliga herrar. Tack Elsy, mycket klokt talat…
Missa nu inte finalen på Arkö den 9 juni! Trevlig sommar!
Harry Andersson
UM
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Dessa bröder invigdes i vår loge
den 28 april 2005

Roger Appelgren – 56 år

Benny Gunnarsson – 44 år

Lennart Sandberg – 49 år

Tvättäkta söderkis, som gjorde
entré i Norrköping 2004. Är
produktionsledare på Kriminalvårdstyrelsen i Kolmården. Gift
med Christina på Luftfartsverket.
Är husvagns-freak och trogen
Hammarbajare!
Fadder: Bengt-Ove Jonsson

Kommer från Katrineholm och
bor ”på landet” utanför Norsholm. Driver bilskola i Linköpng. Hustru Emma finns
också där. Två barn 4 o 6 år.
Förutom akvariefiskar är tennis,
golf o motion stora intressen.
Fadder: Göran Henriksson

Alldeles äkta Norrköpings-kille
med lägenhet i stan och lantställe i Luddingsbo. Gift med labingenjören Galina. 21-årig son
och akvariefiskar ingår. Driver
djurmatsföretaget Foderhuset
på Bråddgatan. Gillar att resa.
Fadder: Sven-Hugo Lind

Ingvar Sax – 60 år
Kom från Nora 1966. Lägenhet
i stan. Framhärdar dagarna som
Senior Advisor (personalfrågor)
på Luftfartsverket Gift med Laila,
pensionerad skolsköterska. Sonen
utflugen. Är mycket intresserad av
kultur av olika slag.
Fadder: Jan Noréus

Jerry Wilén – 57 år
Närking, som gjorde entré i Norrköping 1971. Bostadsrätt i Vilbergen. Arbetar som skogsvårdare
på Skogsvårdsstyrelsen. Tycker
om att jobba med händerna. Har
ägnat en hel del tid åt idrott och
dessutom sjungit i manskör!!
Fadder: Hans-Göran Säwar

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt välkomna
till Odd Fellow och vår loge nr 117 Gustaf V!
Per Johansson
ÖM
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Odd Fellow-logen 117 Gustaf V
välkomnar ånyo bröderna till

sommarsammanträde
torsdagen den 9 juni kl 18.00

på Sjöfartsverkets Sjöräddningsstation
Arkö, Vikbolandet

Program
17.00 Buss avgår från Odd Fellow-huset
Nyutbildad Vikbolandet-guide medföljer i bussen
18.00 Båt från Arkösund
Visning av sjöräddningsstationen och bl.a deras simulatorer
Sommarsammanträde
Brödramåltid – Skärgårdsbuffé
Fullständiga rättigheter – tack och lov
22.00 Farväl Arkö
23.00 Återkomst Odd Fellow-huset
Pris: endast 125:- ”Krukan Tredje Supen” bjuder på bussresan
Bussen rymmer 59 bröder. Obligatorisk anmälan senast måndag 6 juni
- men först till kvarn ………..!!

Varmt välkomna till en äkta vikboländsk skärgårdskväll hälsar
Per Johansson
ÖM

