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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!
En broder sa till mig; ”Jag kunde inte
komma som jag hade lovat, men jag
tänkte mycket på Er och det är ju ändå
tanken som räknas”. Så säger vi ofta
när vi inte riktigt gör det där som vi
borde.
Tanken är naturligtvis viktig, men det är
handlingen som räknas. Vad vi gör för
en medmänniska en enda gång är värd
mer än tusen tankar… Låt oss därför
inför kommande helger göra det där
besöket, skriva det där brevet eller
ringa det där samtalet som vi så ofta
tänker men nästan alltid glömmer bort.
Efter en intensiv höst med gradgivningar, veteranaftnar, besök av Dotterloge,
höstfest med våra damer och en fantastisk invigning med sju nya, spännande
bröder, väntar i december två omtyckta
traditioner; adventshögtiden i Östra
Stenby. Och årets avslutning med vår
Julhögtid, med Luciatåg, ett härligt
dignande Julbord, lotterier med många
fina vinster. Samt kvällens stora final,
Julauktionen med många fina, värdefulla utrop.
Tack brr, för alla utomordentliga insatser för logen under året som gått. Låt
oss inför den stundande Julhelgen besinna oss och inte helt gripas av köphysteri och stress. Njut av samvaron
med familj och vänner. Jag önskar Er
alla en Riktigt God Jul.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Söndag 10 december kl 13,30
Exp. Adventshögtid

Torsdag 14 december kl 18.30
Julhögtid
…………………………………………………….

Fredag 15 december kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Nyköping, Julhögtid

Torsdag 7 december kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 7 december kl 19.00
DAMKLUBBEN
Julfest med mycket ”mys”.
…………………………………………………….

VI TACKAR
månadens sponsor br Berndt Weimer.
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Vad hände?
UM:s noteringar:

Torsdagen 9 november
Vår dotterloge nr 139 Ramunderhäll var på besök med br ÖM Benny Flyckt i spetsen
och ytterligare 7 brr hade slutit upp. Tillsammans med oss själva var vi 51 närvarande
denna logekväll. Det mest spännande som hände var givetvis att vi hade att ballotera
hela sju personers ansökningar. Traditionsenligt föredrog DN förslaget på nästa års
budget och det var br Clas Niklasson som fått den äran då ordf. i DN br Jan Lundström
var i Thailand. I budgetförslaget framgick att månadsavgiften på 91 kr ska ligga fast,
trots att storlogen höjt sina kostnader med 20 kr/broder/år. Det som gladde mest är att
det finns ökat utrymme för klubbaktiviteter, som ska riktas mot God Vän-aftnar. Br
ÖM Harry Andersson hälsade alla brr välkomna till vår traditionsenliga Adventshögtid
i Ö. Stenby kyrka den 10 december. Br UM höll ett informationsfördrag för Instruktionsutskottets räkning om ”Fadderns uppgifter och åligganden”. Som postludium
reciterade br K Ulf Ericsson ”Månskenspromenad” med br O vid orgeln.
I klubben hade KM Jan Olsson dukat om med runda bord och lagt på de nysydda runda
dukarna. Det blev mycket uppskattat och detta tillsammans med att 5 damer från damklubben serverade den utsökta gösen. Br ÖM berättade, med hjälp av br Sven-Hugo
Lind, hur det gick till när vår dotterloge bildades. Våra brr från Söderköping framförde
sina tack och att de blivit så väl omhändertagna ett flertal gånger och deras ÖM hoppades att ”oändligt” många från oss kommer nästa år till dem.

Torsdagen 23 november
Br CM Mikael Hagdahl och hans medhjälpare gjorde en strålande insats då de genomförde invigningsgraden för de sju recipienderna: Lars-Erik Andersson, Conny Thörn,
Sven Kenneth Hansson, Lars-Göran Johansson Per-Olov Gunnarsson, Hans Peter
Norén och Per Herbert Kjellander. Förutom dessa sju hade ytterligare 53 bröder
samlats och de fick bl. a. höra när br ÖM Harry Andersson gratulerade brr Nils
GunnarEllnemark och Gunnar Blomstrand för att de erhållit lägrets 3:e grad, Kungspurpurgraden. Budgeten togs utan några invändningar och nästa års månadsavgift
beslutades bli enligt DNs förslag d.v.s. 91 kr /månad (1092 kr/år). Br UM framförde
information från TMU/KS att bröder som vill hålla ett kortare föredrag, en s.k. 5-minutare, i klubben kan meddela KM om detta.
I bankettsalen hade de nyomklädda stolarna ställts fram kvällen till ära och alla var inställda på en riktig festkväll. Och tacka för det, med sju nya bröder vore det underligt
om vår loge som har ryktet att ha trivsamma logekvällar inte skulle kunna uppfylla det.
Br UM hade gjort efterforskningar om Odd Fellow historia som började betydligt längre en tidigare UM:ar gjort för att försöka förklara varför vi samlas och han gick hela
2500 år i tiden. Recipiendernas tacktal hölls av br Lars-Erik Andersson, som gav nuvarande och framtida chefer råd hur man ska bete sig när man tar över en verksamhet.
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Lördagen 25 november
För många är höstfest med damer den viktigaste Odd Fellow-tillställningen på året och
det märktes när de ca 25 förväntningsfulla paren samlades i vinterträdgården och inmundigade den förbeställda drycken. Stämningen var som sagt på topp och många
glada skratt hanns med innan br KM Jan Ohlsson påkallade uppmärksamheten.
Br KM hade tänkt ut en sinnrik bordplaceringsmodell där bordet blev givet men inte
vilken dam respektive herre som man skulle sitta tillsammans med. För varje bord
fanns en bordsvärd och de skötte sig med den äran. Snart var maten uppäten och det
var dags för lottdragning och br KM hade själv den finaste vinstlotten, där vinsten
bestod av en korg full med ätbara läckerheter. Nu väntade det som många tyckte var
kvällen höjdpunkt d.v.s. det var det dags för dans till Jan och Anders ljuva toner och
trots att de endast var två musikanter så lät de som en hel orkester. Innan man visste
ordet av hade tiden sprungit iväg och det var många trötta ben som skyndade till de
ankommande taxibilarna, men förhoppningsvis lyckliga själar efter kvällen begivenheter.
Bengt-Ove Jonsson

Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I decembernumret 1996 kunde man bl.a. läsa:
- att br Gunnar Folkerman meddelade att GEU lyckats sänka avgiften för 1997
- att Klubbkommittén bjöd på ärtsoppa och varm punsch
- att vi fått fyra nya brr – Mikael Hagdahl, Estan Laurent, Thomas Persson och Thomas
Söderholm. Br Estan höll recipiendernas tacktal.

INFÖR SJUTTIOFEM PATRIARKER
varav tolv patriarker (rekord??) från vår egen loge erhöll den 17 november våra logebröder
Gunnar Blomstrand och Nils Gunnar Ellnemark den tredje lägergraden. Som ett synligt bevis
på att våra bröder nu är Kungspurpurpatriarker bär de nu lägerringen på höger långfinger.
Lägret gästades av sex patriarker varav två recipiender från vårt moderläger ”Österled”.
Lennart Exius

5-MINUTARE
TMU och KS har tidigare uppmanat er brr att komma in med förslag på föredrag som kan hållas
i Klubben. Detta har blivit hörsammat och två intressanta 20-minutersföredrag kommer av två
av logens brr hållas under våren. Mer får vi inte plats med och för att fler ska kunna komma till
tals införs härmed att bröderna kan hålla korta föredrag s. k. ”5-minutare”. Det kan röra sig om
hur ni uppfyllt något Odd-Fellow-mål, men det kan också vara en märklig resa, ett fängslande
föredrag, en tänkvärd utbildning eller t.o.m. en rolig historia. Enda kravet är att ni föranmäler
det till br KM, så annonserar han din ”5-minutare” vid lämpligt tillfälle under kvällen.
TMU och KS
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Gourmet-Corner
- sista utgåvan!
TJUGO SPÄNNANDE HÄRLIGA MATRECEPT!
Ja, det blev resultatet av Gourmet-Corner, vår lilla receptavdelning, som startade i all
blygsamhet i BrodersNytt i september 2005. Det blev för de loge-brr, som kanske upplevde
inslaget som positivt, nägra pärlor att kunna offerera Husfrun, goda vänner, grannar, ovänner,
tjocka släkten och andra aktiva mat-njuuutare. Personligen tog jag nog flest poäng med br
Everts WhiskyKyckling. Jag har skänkt honom en tacksamhetens tanke ett flertal gånger.
Men – med nedanstående två recept stänger vi nu Broders-Nytts Gourmet Corner! Tack brr
Bengt, Björn, Evert, Ivar, Lennart, Mikael, Owe, Owe och Rolf för intresset och bidragen.
Önskar Du de tjugo recepten samlade ( fem A4-sidor) t.ex. för Din receptpärm - kontakta
red

Br Olle Linderhjelms

Jul-Sill
- utan att krångla till det.
8 urvattnade stora sillfiléer, 2 rödlökar.
Lag: 1,8 dl 12 %-ig ättiksprit, 4 dl vatten, 3 dl socker, 20 grovt krossade kryddpepparkorn,
10 grovt krossade vitpepparkorn, 3 lagerblad.
Skölj sillfiléerna och skär i lagom stora bitar. Skala lökarna och skär dem i skivor. Varva allt i
en glasburk.
Blanda ingredienserna till lagen, koka upp och låt kallna helt. Häll över sill och lök. Förvara
gärna minst ett dygn före servering.
En kyld dryck i spetsglas är ett alldeles utsökt komplement. God Jul!

Br Evert Lundkvists

Jul-Marmelad
1/2 kg äpplen, 1/2 kg apelsiner, 1 msk russin, 10 finhackade mandlar, 1 kg socker, 1/2 msk
ingefära, 1 flaska pektin, 10 droppar bittermandelolja.
Förväll äpplena i lite vatten, skala apelsinerna och hacka skalen fint. Passera äpplen och
apelsinkött i matberedaren. Tilsätt sockret och koka upp. Blanda i russinen (delade) och de
finhackade mandlarna. Koka under ständig omrörning. Tillsätt bittermandeloljan och pektinet
och rör i fem minuter. Häll på rengjorda burkar och förslut. God Jul!
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Dessa nya bröder invigdes i vår loge
den 23 november 2006

br Lars Andersson – 64 år

br Per-Olov Gunnarsson – 68 år

Kommer från Stockholm,- avspänd
pensionär efter ett långt liv som
sjöofficer. Gift med Ingrid på Sjöfartsverket. Tre vuxna barn och fyra
barnbarn. Reser på vintern och
seglar sommartid – med br Lennart
Perssons f.d. segelbåt – minsann !
Fadder: Kurt Oscarsson

Äkta ”Norrköpings-kis” i Ljunga:
Pensionerad åkeriägare. Gift med
Britt-Marie, pensionerad från
barnomsorgen. Lirar bowling och
seglar en Vindö 31:a. Har en motorcykel i garaget utifall att..!
Fadder: Nils Gunnar Nilsson

br Kenneth Hansson – 41 år
från Norrköping men bor i Gistad.
Verkstadschef på välkänt bilföretag
i Linköping. Sambon Susanne är
systemutvecklare på Luftfartsverket.
Tre barn i dyrbar ålder. En bamsehund
och tre katter äter upp resten i huset.
Fadder: Svenåke Hansson

br Lars-Göran Johansson - 57 år
En lokal äkting. Och en handlare av
den gamla stammen. Sambo med
Kristina i sjukvården. Tre ”nästan” vuxna
barn och två barnbarn. Spelar golf.
Handicap? Nåja! Jaktintresserad. Och
ägare till en riktig rökare – HD 1600 kubik.
Fadder: Sören Andersson

Det kommer flera ……………
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……………..flera nya bröder:

br Per Kjellander - 44 år

br Peter Norén – 42 år

har kommit ”inflygande” från Nyköping.
Flygledare och teknikutvecklare på
Luftfartsverket. Gift med flygledare Karin.
De två barnen i dyraste ålder samt 13-åriga
katten Konrad och 5-åriga terriern Douglas
styr verksamheten i villan. Segelbåten
Comfortina styr resten.
Fadder: Jan Noréus

Rutten gick 1995 från Eskilstuna till villan
i Åby. Chef på Luftfartsverket för Flyginformation. Gift med Ann-Christine,
ekonom på Café-Bar. Tre barn i fortfarande
hanterlig ålder.Två verkligt härliga hobbies;
Folkvisor och Malt Whisky. Jojo!
Fadder: Jan Noréus

br Conny Thörn – 58 år
En äkta ”Norrköpingare”. Säljare på Arvid
Nordqvist med kaffe som specialitet. Lever
tillsammans med förskollärare Elisabeth.
Vuxna utflugna barn. När lägenheten känns
för instängd så finns det mysiga torpet med
massor att göra där - vid Hellestasjön
i Östra Ryd.
Fadder: Harry Andersson

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder
varmt välkomna
till Odd Fellow och vår loge nr 117
Gustaf V
Harry Andersson
ÖM

