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ÖM:s tankar
Bröder!
Jag vill i detta sommarnummer göra
några personliga reflektioner. Ser tillbaka på den gångna vårterminen med
tillfredställelse. Vi har genomfört några
alldeles förträffliga sammankomster.
Dels gradgivningen i ”The Patriotic Odd
Fellow” m/1797 och dels firandet av
Ordens årsdag. Vi har också utökat
brödrakretsen med fem nya medlemmar. Nu senast hade den nya ämbetsmannabesättningen sin premiär i INVgraden.
Jag måste i detta sammanhang få ge
vårt ceremoniel en stor eloge. Vill också lyfta fram br UM:s synnerligen sympatiska sätt varpå han berättar om
Ordens och Logens historia för recipienderna.
Som någorlunda färsk övermästare
känner jag efter den första terminen ”i
skarpt läge” en växande tillit och glädje
inför uppgiften att få leda logen. Märker
också att jag har en hel del att lära. Jag
upplever även att de nya ämbetsmännen (både valda och utnämnda) mer
och mer kommer in i sina uppdrag.
Detta är till ett oerhört stöd för mig. Jag
är också omgiven av äldre och erfarna
brr, som kommer med värdefulla råd
och glada tillrop i största allmänhet.
Allt detta gör att jag känner stor tillförsikt och entusiasm inför höstens logearbete.
Men först skall vi ha ett välförtjänt sommaruppehåll.
Glad sommar, bröder!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 10 juni kl 18.30
Sommarsammanträde
i Flottans Mäns klubblokal, Saltängsgatan 48
Värd: br Ove Hagström
Meny: Sillbord med färskpotatis
Samling (frivilligt) utanför Odd Fellow kl 18.00
för gemensam promenad.
Obligatorisk måltidsanmälan senast 7/6!

Onsdag 18 augusti kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 26 augusti kl 18.30
Sommarsammanträde
Kräft- och Räkafton
Obligatorisk måltidsanmälan

VI HYLLAR
3/6
br Bo Eriksson
10/6
br Nils Rendel
10/6
br Åke Rådsten
12/6
br Owe Eriksson
26/6
br Per Hedström
9/8
br Gunnar Lagerström
28/8
br Kjell Olsson
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

60 år
70 år
60 år
70 år
60 år
60 år
50 år

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Gunnar Lagerström,
Teknik-byggarna och Agne Söderberg,
Söderbergs Bygg
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Vad hände?
Torsdagen 13 maj
Detta var en av årets stora dagar - rec INV. Av tradition en afton fylld av högtid och förväntan. Vår dotterloge 139 Ramunderhäll var inbjuden till denna gemensamma logekväll. Dessutom var tre brr från tre andra loger gäster hos oss, totalt var det 56 brr närvarande. Br ÖM Lennart Frisk, loge 139 Ramunderhäll, berättade att 31 brr år 1961
lämnade vår loge för att bilda dotterloge i Söderköping. Han framhöll att förhållandet
mellan ”mor och dotter är utomordentligt gott”. Br CM och hans medhjälpare gjorde
invigningsgraden på ett mycket värdigt och högtidligt sätt. Fem nya brr hälsades välkomna; Tony Berthling, Håkan Carlsson, Krister Ljunge, Kent Svensson och Michael
Widerström. Br O avslutade med fina ”Anthem” ur musicalen Chess.
Den efterföljande festmåltiden blev som alltid mycket trevlig. Traditionella välkomsthälsningar av brr TjgExÖM och ÖM. Tal till de nyinvigda bröderna höll br UM. Br
Krister Ljunge tackade på de nyinvigda brödernas vägnar för den fina receptionen och
för det varma välkomnandet. Och han berättade om sina känslor och den spänning, som
nog alla känner inför en ny utmaning. Hans svärfar br Torsten Loberg talade om hur
viktig brödramåltiden är för sammanhållningen i logen och han tackade br KM och
dennes medhjälpare för deras viktiga insats. Br ExCM Gunnar Blomstrand lovordade
br CM och hans medhjälpare och han erinrade om att i invigningsgraden får man en
god beskrivning av det som är Odd Fellows mål.
ExÖM Ola Croneman, loge 139 Ramunderhäll, höll ett mycket känsloladdat tal till sin
mångårige vän br Kalle Ljunge. ”Jag älskar Odd Fellow och mår bra av gemenskapen”
sa den 87-årige jubelveteranen. Han överlämnade en liten skulptur till br Kalle, som
rörd och mycket glad mottog detta vänskapsbevis. ”När dessutom min son idag invigts i
logen kanske Ni förstår hur lycklig jag är” avslutade br Kalle. En mycket fin, trevlig och
minnesvärd afton.

Torsdagen 27 maj
Denna kväll, den sista ordinarie logekvällen för vårterminen, firades Logens Årsdag. 42
brr var närvarande. Br DSS Kjell Sjöström gjorde sedvanlig visitation före logesammanträdet och han berömde vår loge för en mycket välskött verksamhet. Ett stort antal
hälsningar förmedlades från brr, som ej kunde närvara. Föredragningslistan var för
kvällen föredömligt kort. Ledsagade av br CM och hans medhjälpare tog 29 medbjudna
damer plats i logesalen. Br ÖM hälsade välkommen. Och han talade om logens historia
och dess grundare samt önskade alla en riktigt skön sommar. Tillsammans sjöng vi ett
par av de vackra sommarpsalmerna och för många av oss går nog tankarna till den
egna skolavslutningen i tidig barndom. Br K framförde Tage Danielssons dikt ”Flower
Power” till beledsagande orgelmusik. En underfundig och rolig hyllning till blommorna,
som finns runt omkring oss. I det avslutande postludiet ärade br O de närvarande damerna med mr Henry Higgins (efter att han just fått tofflorna i huvudet /reds anm) veklagan i ”Jag var så van vid att hon fanns” ur musicalen My Fair Lady.
I klubben denna kväll åt vi god mat, umgicks och hade trevligt. Vi köpte lotter, några
vann, de flesta hade otur. Vi sjöng gemensamt vår logesång och utbringade leve för vår
loge. För att aftonen inte skulle bli så sen, många arbetar och skall upp tidigt, valde vi
att denna kväll inte ha någon inbjuden underhållare. Det är trevligt att bara hinna
prata och umgås och det verkade som att många uppskattade det. Det härliga sorlet i
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lokalen måste tolkas så. Br Nils Rendel vid flygeln ledde oss i logesången och senare i
spontan allsång under ledning av Marita Jacobson och Claes Anell – vilka begåvningar
vi har i vår krets! Br Torsten Loberg framförde en fantasirik, lätt makaber novell av
nobelpristagaren Gabríel Garcia Márques från Colombia, en författare som är en utomordentlig berättare och som varmt rekommenderas. Br DSS tackade för att han fick
vara med denna festkväll och han berättade bl.a. att kvällens preludium ”Ack Värmeland Du Sköna” är en gammal visa från Risinge och från början en vallonsång. Han
lovade att sjunga den vid ett annat tillfälle! Inger Nygren tackade på alla damers vägnar
för att ha blivit inbjudna och hon sa att alla uppskattar detta. Br KM fick med rätta ett
stort tack för en välarrangerad fest. Vi skiljdes denna vackra försommarkväll i hänryckningens tid med en förhoppning om en skön, lång och myggfri sommar.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
GOD VÄN-AFTON TORSDAGEN DEN 9 SEPTEMBER!
Nu i sommar, när Du kopplar av från jobb, vardagsrutiner och andra uppdrag, har Du troligen
mer tid för Dig själv, Din familj och även för Din vänkrets. Du funderar nog ibland på, om någon
av Dina vänner kan bli en ny länk i vår brödrakedja. Skulle han trivas med oss i Odd Fellow –
kanske Du frågar Dig?!
Du får nu tillfälle att bjuda med Din vän så att han får vara med om en vanlig logekväll. Utan
förpliktelser och krav får han en inblick i vår verksamhet och får känna på atmosfären. Under
vårt sammanträde i logen tar brr från Klubbstyrelsen god hand om honom på ett trevligt och
värdigt sätt. Vid supén i klubben är han med som en av oss i brödrakretsen.
Naturligtvis är inte detta ett krav på medlemskap. Men om Din gode vän finner glädje i vår gemenskap så finns möjligheten. De senaste God Vän-aftnarna har givit flera nya brr – ett tecken
på att detta är ett utomordentligt sätt att visa vår verksamhet. Du anmäler Din vän när Du
anmäler Dig själv på tel 011-199 535.
Ni är varmt välkomna – båda två hälsar
Klubbstyrelsen
Harry Andersson
ordf
LOGENS HEMSIDA
Vår loge var näst först inom Odd Fellow att publicera en egen hemsida och det är nu fem år
sedan som vi kunde ta del av logens information via internet. Hemsidan består av en informationssida, som man kan hänvisa till åt tilltänkta brr. Där finns även en länk till Storlogen för den
vetgirige. Det finns en sida om vår historia. En sida över aktuella ämbetsmän med kontaktinformation – telefonnummer och e-postadresser. Vidare en sida över årets program.
En sida innehåller aktuellt nummer av BrodersNytt och dessutom alla nummer, som utkommit
sedan hemsidans tillkomst 1999. Ett tips är att Du br som har svårt att läsa den via e-post, kan
gå in just på hemsidan och ta hem den därifrån. Det går även att måltidsanmäla sig via hemsidan och här finns även tillgång till logens stadgar och övrig aktuell information.
Hemsidan har inte genomgått några större förändringar sedan starten men om Storlogen lyckas med att få igång sitt centrala, webbaserade medlemsregister i höst så planeras en genomgripande förändring. Gå gärna in på www.oddfellowlogen117,org och bekanta Dig med vår
hemsida och kom gärna med tips inför höstens uppgradering.
Bengt-Ove Jonsson
Webmaster
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Dessa bröder invigdes i vår loge
den 13 maj 2004

br Tony Berthling – 47 år

br Håkan Carlsson – 56 år

br Krister Ljunge – 58 år

Född i Kalmar, bor i Strömsfors. Kundservicechef på
Norrköpings Kommuns ITenhet. Gift med studerande
Zora. Två barn och akvariefiskar. Idrottskille med tränarintressen. Golfare (hcp 36+).
Fadder: Bo Nygren

Kom från Lidköping 1971. Utvecklar mikrovågsugnar på
Whirlpool. Hustru Birgitta är
ekonomiansvarig och dessutom Rebecka-syster. Tre
barnbarn, plus katten Cheerie.
Spelar golf (hcp 26).
Fadder: Anders Jacobson

Har valsat runt, bor nu i Stockholm. Eget konsultbolag inom
organisationsutveckling. Gift
med Gunnel, medicinsk säljare. Konstintresserad och kattälskare. Passionerad fritidsölänning.
Fadder: Kalle Ljunge (äntligen)

br Kent Svensson – 60 år

br Michael Widerström – 50 år

Norrköpings-kille, som är mätarmontör på Sydkraft. Sambo
Birgitta är assistent på vård- och
omsorgskontoret. Tre vuxna
barn. Håller igång bl.a. med
cykling. Trivs i skogen. Gillar att
resa runt i världen.
Fadder: Harry Andersson

Född i Kolmården, bor i Krokek. Är
fond- och försäkringsmäklare. Gift
med Eva, vårdchef på Intensiven,
Vrinnevi-sjukhuset. Två. barn. Yorkshireterriern Lady bestämmer i villan.
Är bridgespelare samt båtägare med
hemmahamn i Kvarsebo.
Fadder: Hans Wärn

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

