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ÖM:s tankar

Vad händer?

Mina Bröder!
Så här när höstlöven singlar ned och
träden börjar teckna sina nakna silhuetter mot hösthimlen, ligger det nära till
hands att reflektera över tidens gång.
Hur fort tiden går! Detta blev påtagligt
för mig när vi i Programutskottet satt
och arbetade med nästa års program.
Arbetsloger, klubbaftnar, gradgivningar
etc lades in i agendan för att slutligen
vara framme vid ämbetsmannainstallationen i januari 2006. Hux flux blev jag
medveten om att jag inte har lång tid
kvar – som ÖM vill säga.
Jag blev också medveten om att det
gäller att använda min tid väl, både som
logens ÖM och som människa i största
allmänhet. Vi Odd Fellow-brr har medmänsklighet som ledstjärna. Kan vi
sprida glädje bland våra medmänniskor
så använder vi vår tid väl. Det räcker
ofta med enkla små gester och gärningar, som lyser upp en medmänniskas
vardag. Det kan vara i hemmet, i arbetslivet eller i vänkretsen.
Det gäller också att använda tiden väl
mot sig själv. Personligen försöker jag
följa en enkel vardagsprincip, nämligen
att jag skall ha något att se fram emot varje dag! Som oftast blir det enkla men
ack så kära vardagsting. Som en god
middag med familjen efter en krävande
arbetsdag, en stund med en god bok
innan lampan släcks för natten eller en
trevlig kväll på Odd Fellow i brödrakretsen.
Mina Bröder! Gör vardagen lika lysande
gyllengul som höstlöven på träden.

Lördag 6 november kl 16.00 (obs dag)

Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Owe Axelsson, OAX
Konsulterande Arkitektkontor och Jan
Aspdahl, Aspdahls Elektriska

MINNESLOGE
Anordnas av loge 117 Gustaf V

Torsdag 11 november kl 19.00
Ord. föredragningslista, N2 StRepr, ball INV
I klubben; Brödramåltid
Meny; Fiskgratäng med vitvinsås
Vid kaffet; ”Krukan” presenterar fyndet Julia

Onsdag 17 november kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 18 november kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 19 november kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec KPG

Lördag 20 november kl 18.00
HÖSTFEST MED DAMKLUBBEN

Torsdag 25 november kl 18.30
Ordinarie föredragningslista, Val StRepr
Rec INV
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Kräftsallad samt örtmarinerad skinkstek
med rosmarinsky och rostade grönsaker
PÅMINNELSE
Repetition rec INV – måndag 22 nov. kl 19
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
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Vad hände?
Torsdagen 14 oktober
- en kväll som samlade inte mindre än 76 brr. Logen öppnades av br ÖM, som förutom
logens egna brr också kunde hälsa välkommen vår vän och broder, ExStRepr Olav
Remmer, loge 13 Åland. Br Olav är en kär och ofta återkommande gäst och alltid en
stor glädjespridare. Br CM höll information om hur ballotering går till och därefter
balloterades sju loge-brr till rec III. Trots den stora närvaron var det många hälsningar
från brr som inte kunde komma. Vi fick också glädjande nog besked om att hälsoläget i
logen är gott. Kvällens postludium – ”Höstlöv” av Jonny Mercher - var fint tolkad av br
O och väl passande denna vackra höstkväll. Br UM ledde avslutningsvis en frivillig övning, som många brr deltog i, att utrymma logesalen via reservutgången.
Efter detta väntade oss en mycket trevlig kväll……….! Br Jan Lundström hade inbjudit till whiskyprovning! Kvällens expert på detta var Douglas Christianson, Söderköping. Och han berättade mycket intressant om olika skotska whiskydistrikt och olika
landsdelars speciella framställningsmetoder. Det är minsann inte bara korn, vatten och
jäst som fordras för en fin smak. Viktigt är lagringen och här spelar havet, tången och
den saltstänkta luften stor roll. En härlig upplevelse att få njuta denna goda dryck och
samtidigt få en inblick i den mytomspunna skotska destillationskonsten. Vi smuttade, vi
doftade och vi rullade denna härliga dryck runt i gommen. Vem kan nu komma dragandes med en ”The Famous Grouse Whisky”, när man fått njuta av den smakrika,
starkt rökiga 10-åriga ”Talisker” en av ”The Classic Malt”? (Visst, men ”Blair Athol”
för endast 407 spänn var ändå kvällens höjdare, tycker red!). Till alla dessa goda drycker
serverades en utsökt, delikat Viltpytt. Logens brr sågs med välbehag njuta av denna
sinnliga och välkomponerade brödramåltid. En utomordentligt fin smakupplevelse.
Tänk efter brr, så många glas på alla bord som denna kväll har nog aldrig skådats i
Klubben tidigare?!
TACK br Jan för ett generöst och mycket trevligt arrangemang. Tack också till br KM
för ett, som alltid, utomordentligt värdskap.

Torsdagen 28 oktober
Från loge 91 Stångebro i Linköping gästades vi av två brr, Lennart Exius och Bengt
Ström, som tillsammans med logens 44 brr fick uppleva en gradgivning i Sanningens
Grad med följande recipiender: Günther Lange. Jan Noréus, Eero Pusa och Bengt
Röken. Br CM och hans medhjälpare gav en fin gradgivning med stor inlevelse och med
solosång av br Hans Wärn (tack br Hans, hälsar br O). Logen förrättade 1:a nominering
till StRepr, br Hans-Göran Säwar och till Lägervärd, br Lennart Persson Många hälsningar från brr framfördes. Konstaterades att hälsoläget bland logens medlemmar är
ganska gott. Som postludium framförde br O ”Memory” ur musicalen Cats av Andrew
Lloyd Webber.

------
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……. torsdagen 28 oktober
I Bankettsalen bjöds vi på festmåltid. Br KM och hans trevliga medhjälpare svarade för
perfekt service. Till snapsen framförde ”Kittelpojkarna” dvs brr Kalle Ljunge, Evert
Lundkvist, Nils-Gunnar Nilsson och Nils Rendel en åländsk snapsvisa. Fin sång –
onämnbar text!! Br UM vände sig till recipienderna och hälsade dem välkomna som
fullvärdiga Odd Fellows. Br Bengt Röken tackade för sig och sina medbröder och för
den fina gradgivningen. Det blev en mycket trevlig och trivsam gemenskap, många bra
och dessutom bra berättade historier med många glada skratt. ”Krukan – Den Tredje
Supen” skickades runt borden. Br KM förutspådde att underhållningen nästa klubbafton finansieras med bidrag från just Krukan. En trevlig logekväll. Stärkta till kropp
och själ går vi nu november till mötes.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
ADRESSÄNDRINGAR
br Kurt Oscarsson, tel arb 0122-81480, mobil 0702-015613,
e-post kurt.oscarsson@industrial-turbines,siemens.comsom

FESTKOMMITTÉN PÅMINNER
om Damklubbens och Logens höstfest
lördagen den 20 november kl 18.00.
Det blir en festkväll av sällan skådat slag.
Det finns några platser kvar – än så länge!
Så anmäl Er omgående till br KM, 011-19 95 35.

