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ÖM:s tankar
Bröder!
En ny termin stundar, en ny ämbetsmannabesättning är redo att ta över
Logen under de kommande två åren.
Jag vill tacka de avgående ämbetsmännen för ett bra utfört uppdrag. Det är en
välskött loge, som vi övertar ansvaret
för. Gustaf V har sedan lång tid tillbaka
kännetecknats av en speciell ”logeanda”, som utvecklats under årtionden.
Vad den beror på kan nog ingen riktigt
förklara – den är kanske resultatet av
många individuella, intressanta personligheter, som tillsammans lyckats skapa denna trivsamma atmosfär.
Det är en stor förmån för mig som nyinstallerad ÖM att tillsammans med övriga ämbetsmän överta ledarskapet och
försöka föra denna tradition vidare – en
stor förmån men också ett stort ansvar.
Odd Fellow har som mål att söka göra
tillvaron lite bättre, lite mänskligare, lite
varmare. Att vi tillsammans bejakar en
människosyn där vi alla har samma
värde och där vänskap, kärlek och sanning inte bara är tomma ord utan representerar något värdefullt är för oss brr
en självklarhet.
Någon har sagt: ”Det bästa sättet att få
en god vän är att vara en god vän”! Tillsammans vill vi öppna upp logen för
nya medlemmar, låta fler få ingå i vår
brödrakrets. I mars inbjuder vi ånyo till
En-God-Vän-Afton. Gör en medmänniska en god tjänst, ta med honom till
oss!
Tack brr för det förtroende Ni visat mig
som vald ÖM. Jag vill göra allt jag kan
för att leva upp till Era förväntningar
och krav.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Torsdag 9 februari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
B I, DN:s och BG:s berättelse
I klubben: Brödramåltid
Meny; Laxpudding med skirat smör
Vid kaffet; Dags för br Jan Lundström att bjuda
på senaste nytt om deklarationer och skatter och
kanske något att skölja ner eländet med?!

Onsdag 15 februari kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 16 februari kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 17 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG Rec DN:s ber, Rev ber, årsbokslut

Torsdag 23 februari kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rev.utskottets berättelse
Rec I
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: Tre sorters sill med sillpotatis samt
kassler med rödvinssås och potatisgratäng
PÅMINNELSE
Repetition rec I – söndag 19 februari kl 14.30
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI HYLLAR
21/2
br Per Stafnäs
50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Thomas Hellgren,
Hellgren och Nilsson Mark och Bygg och
Evert Lundkvist
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Vad hände?
Söndagen 8 januari
Julgransplundring som traditionen föreskriver, dans kring granen, långdans, kaffe med
tårta, läsk och godis till barnen och naturligtvis en riktig tomte. Det var ca 90 personer,
som samlats till denna årliga avslutning på julhelgen. Musikanterna Nisse Rendel och
Lennart Remlöv spelade alla de gamla välkända julsångerna och Marita Edlund ledde
dansen runt granen. Lotterier med fina vinster både för barn och vuxna såldes av PerOtto Kyndel och Harry Andersson. Leif Pettersson och Jan Ohlsson svarade för att allt
fungerade och i köket kämpade Leifs Anita med kaffekokning och allt övrigt bestyr.
Tack till Tomten – vem han nu var, mager och lite sliten efter en hård julhelg men snäll
och vänlig mot barnen. En trevlig söndagseftermiddag.

Torsdagen 12 januari
Årets första logemöte samlade 50 brr, vilket är mycket bra i dessa förkylningstider. Val
av klubbstyrelse för perioden 2006-07 med br UM Bengt-Ove Jonsson som ordförande
och br Jan Ohlsson som KM. Nytt på föredragningslistan är ”Kaplans Punkt” och br K
inledde med några tänkvärda ord ur ”Profeten” av Khalil Gibran. Denna punkt är öppen för brr, som har någon idé eller något budskap att framföra. Br K tar gärna emot
bidrag och synpunkter. Logen beslutade om en gåva på 500 kronor till Finspångs nya
Ordenshus. Logen tackade br Olle Linderhjelm för det bokverk som han skänkt, som
handlar om vårt Ordenshus invigning. Br Lennart Persson skall ombesörja nytryckning
av matrikeln. Han vill att alla, som har ändringar, omgående anmäler det. Han påpekade också att de, som har foton på sig själva som är allt för ”ungdomliga”, bifogar en nytagen bild. Br Lennart Exius, som för första gången tillsammans med barnbarn gästade
vår barnjulfest, tackade alla, som medverkat och arrangerat, för en mycket välplanerad
och trevlig fest.
Br Olle Linderhjelm hälsade från br Erik ”Jerka” Jakobsson, som han besökt på Värmdö utanför Stockholm, där ”Jerka” vistas ganska mycket. Br Erik följer, som många av
våra brr som inte kan besöka Logen så ofta, vad som händer och sker via BrodersNytt.
Det blev en fin stund tillsammans för logens två gamla ärrade musikantveteraner från
Söders höjder - ute i den stockholmska skärgården, rapporterade br Olle. Br Bengt-Ove
Jonssons hustru Els-Marie har lovat att medverka och sy dukar till de runda borden i
bankettsalen – ett mycket uppskattat initiativ. Br O tackade avslutningsvis br ÖM för
två fina år tillsammans genom att som postludium spela ”Cuando Vuelva A Tu Lado”,
(What a diff´rence a day made) av Maria Grever.
I klubben denna afton ordnade br Lennart Exius en klurig och svår frågesport. Att deltaga kostade 20 kronor och av detta gick hälften till priser (vinflaskor) och den andra
hälften 430 kronor till ”Krukan”. Ett uppskattat och bra program. Välkommen tillbaka,
br Lennart. Br Kalle Ljunge framförde en hälsning från br Krister Ljunge genom att
läsa en av honom utvald betraktelse ”Julen är över” av Alf Henriksson.

……….
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Detta var sista kvällen för denna arbetsperiod och för mig, som haft glädjen att skriva
de här referaten till BrodersNytt, känns det nu lite vemodigt. Man vill ju så gärna förmedla det som är trevligt. Ibland har det kanske svävat ut – ”varav hjärtat är fullt talar
munnen”. Nåja, jag får nu flytta till sid 1 …
Harry Andersson
UM

Onsdagen 18 januari
Ännu ett nytt år har randats och vi i Damklubben önskar alla vårar herrar ett Gott Nytt
År. Traditioner är viktiga och så tycker vi i Damklubbens styrelse också. Därför började vi vårt verksamhetsår med att, som vanligt och traditionellt, bjuda in herrarna till
vår första sammankomst (för fjärde året i följd, väl….red?!)
Eftersom det alltid är trevligt med lite underhållning i någon form så var det meningen
att vi i år skulle få besök av Stephan Gröönros. Men tyvärr blir inte allting som man
tänkt sig. Estradören drabbades i sista stund av en halsinfektion och lämnade ”walk
over”. Nu var goda råd dyra och en snabbinventering gjordes. Det blev napp på första
försöket, Berit Malmqvist sa ”naturligtvis vill jag hjälpa till, jag ställer upp”. Hon kom,
hon sågs, hon segrade! Ett säkert kort och hennes framträdande blev mycket uppskattat. Speciellt med tanke på att hon kom med gipsad hand och inte klarade av att äta alldeles själv. Vi var 61 personer som åt, drack och lyssnade. Maten var superb. En eloge
till Brasserie Charlie. Vårt vinlotteri med många flaskor gick åt som smör i solsken.
Flera lyckliga vinnare gick hem med både två och tre vinster. Våra herrar/bröder uppskattade kvällen och logens UM Harry Andersson tackade för en trevlig samvaro.
Elsy Sundström
Damklubben i loge 117 Gustaf V

Torsdagen 26 januari
Den högtidliga ämbetsmannainstallationen bevistades av 62 egna brr och 16 besökande
brr från logerna B13 Åland (Finland), B34 Peter Ålänning (Finland), B19 Louis De
Geer, B91 Stångebro, B104 Bråvalla, B138 Norrköpingshus, B139 Ramunderhäll och
B146 Olaus Magnus samt lägret L15 Stegeborg. I logesalen styrde br Installator DSS
Thomas Carlinger. Ett arbete som blev ganska enkelt då han till sitt förfogande hade
mycket erfarna StÄM, bl.a. br Stormarskalk Karl Ljunge, som ledde de nytillsatta ämbetsmännen med van och fast hand. Brr ämbetsmän installerades i snabb takt och br
Lars Wibrant erhöll ExFS-regalie. Kvällens postludium avslutade installationen på ett
mycket högtidligt sätt: ”Vilken underbar värld” av Weiss-Douglas, reciterad av br K
Ulf Eriksson, musikaliskt beledsagad av br O Olle Linderhjelm.

……….
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……….
Bankettsalen hade smyckats till fest och sex galanta damer från vår Damklubb stod beredda att servera oss. Noterades att br CM hade fullt sjå att hålla reda på alla tal. Vår
nyvalde ÖM br Harry Andersson tackade för förtroendet från logens brr, br ExÖM Per
Johansson gjorde en tillbakablick på de senaste två åren och vår nyvalde UM br BengtOve Jonsson hälsade vår nye ÖM välkommen att leda vår loge. Br UM gratulerade vår
nye KM br Jan Ohlsson, som blev iklädd klubbmästarkedjan, som skänkts av damklubben. Avgående KM, br Leif Pettersson , lämnade något motvilligt ifrån sig kedjan
och tackade för sina år som KM. Br Leif berättade hur han under hela sin tid som KM
längtat efter att det skulle bli loge-torsdag igen. Givetvis tillönskades br ÖM all lycka
från loger och läger och blommorna blev till sist så många att han nästan försvann. Br
DSS tackade för maten och hans ord – att logemötet skall hållas strikt men med glimten
i ögat – klingar fortfarande i örat. Och det är väl på pricken vad vår loge står för, eller
hur?!
Bengt-Ove Jonsson
UM

Speaker´s Corner
LOGENS ÄMBETSMÄN TERMINEN 2006-2007
Valda
ÖM
UM
PS
FS
SkM
CM
TjgExÖM

Ordinarie
Harry Andersson
Bengt-Ove Jonsson
Gunnar Lagerström
Per-Otto Kyndel
Göran Henriksson
Mikael Hagdahl
Per Johansson

Utnämnda
K
O
Otm
BB
YV
IV
ÖMhm
ÖMvm
UMhm
UMvm
CMhm
CMvm
CMtm
KM

Ulf Eriksson
Olle Linderhjelm
Leif Casimir
Jan Jardmark
Evert Lundkvist
Guy Viklund
Nils-Gunnar Nilsson
Tage Östlund
Leif Pettersson
Jan Noréus
Hans Wärn
Ahti Hietala
Bernt Schneider
Jan Ohlsson

Kallade
Nedre CM

Karl Ljunge

Ersättare
Bo Nygren
Kurt Oscarsson
Owe Karlström
Sören Anderson
Anders Österlund

Nils Fremred
Vakant
Nils Johansson
Ingemar Nimstrand
Ted Ytterström, Björn Eriksson
Gunnar Blomstrand, Jan Lundström
Nils Gunnar Ellnemark, Benny Nilsson
Leif Tollin
Thomas Persson
Ingemar Thornell

Nils-Gunnar Nilsson
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Speaker´s Corner……………..
ADRESSÄNDRINGAR
br Svenåke Hansson, Gamla Lasarettsgatan 3, 60239 Norrköping

BRODERS-NYTT FIRAR!!
BrodersNytt firar 10-årsjubileum. Januarinumret i år var den 100:e utgåvan sedan starten. I det
första numret i februari 1996 kunde man bl.a. läsa:
- att br Nils-Gunnar Nilsson är ny ÖM. ”Låt oss ha roligt tillsammans” skrev han i ÖM-spalten
- att br Hans-Göran Säwar, ny UM, rapporterade vad som hade hänt i januari
- att br Jan Lundström förmedlar skatteinformation i klubben
- att det är Rec II vid andra sammanträdet (brr Åke Grahn och Bengt-Ove Jonsson)
- att årsavgiften är 750:- att Speakers Corner skall vara ett språkrör för våra ämbetsmän och utskott
Tiden har gått alldeles osannolikt fort. Tack alla Ni brr, som bidragit med manus i alla dessa
hundra nummer under alla dessa tio år.
Red

GOURMET-CORNER
Br Lennart Exius

Renskavsgryta
2 pers
Bra med två stekpannor, varav en stor. Börja med att fräsa burk-champinjoner eller allra helst
burkkantareller (visserligen prisskillnad men stor smakskillnad också) i den mindre pannan.
Töm bara burken, låt spadet vara kvar, det dunstar bort. Vid lagom värme är svampen klar när
spadet är bortkokat. Olika spisar beter sig så olika – men Du känner ju Din egen spis! Medan
Du jobbar vid spisen, dricker Du lämpligen Jämtlands-Bryggeriets Postiljon (nr 11361).
Ta ett paket renskav direkt från frysen. Olivolja i den större stekpannan. Mellanvärme. Lägg i
renskavet. Det är ihoppressat, så vänd underhand biten och skrapa loss köttet. Du får vända
många gånger tills allt kött är löst. Försök samtidigt dela på bitarna så de blir små. Salt, grovkrossad (inte malen) svartpeppar och så naturligtvis som smakhöjare ca femton krossade enbär. Öka värmen och stek renskavet ihop med kryddorna. Rör och vänd. Tar en stund med
stekningen men det gör inget – Du har ju öl!! Sänk värmen när köttet börjar bli brunt.
Häll i 2,5 dl matgrädde. Lägg i svampen och små fina ärter. Rör om och blanda. Låt allt småputtra. Svag värme - men nu skall det puttra hela tiden. Se till så att grädden inte bränns vid.
Vill Du ha lite kraftigare smak på grytan och läckrare färg kan Du röra ner ketchup. Rör om. När
grädden ser ut att ha kokat in i blandningen är det klart. Smaka av. Servera med ris och rönnbärsgelé. Gott till denna maträtt är också lättkokt palsternacka.
Till renskavsgrytan vill jag föreslå ett smakrikt rödvin t.ex. KWV Roodeberg (nr 7451) 83 kronor
eller Outback Chase (nr 16470) 59 kronor. Renskavsgrytan är så smakrik om Du har kryddat
ordentligt att även en Postiljon eller Double Diamond (nr 11647) passar bra. Allt efter tycke och
smak. En digestive efter maten rundar av det hela, t.ex. Talisker med lite vatten. Men aldrig is
till whisky! Lycka till …..
Redaktionen har testat anrättningen. Betyg: Utsökt! Men den ”avrundande digestiven” blev en
cypriotisk Keo Brandy med lite vatten – och naturligtvis ingen is.
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Har du en riktig god vän som
du vill göra något särskilt för?
God Vänafton torsdagen 9 mars 2006
”Ingen är
så rik att hon har
råd att förlora en
vän”

Har du funderat på att göra något riktigt trevligt för din vän? Nu har du chansen!
För vad kan vara ett bättre sätt att visa sin vänskap än att bjuda med honom på
en God Vänafton på Odd Fellow. Att för en kväll få känna den värmen och glädjen som en äkta Gustaf V-träff innebär. Din vän kan sedan i lugn och ro fundera
om han vill permanenta detta tillstånd genom att bli medlem hos oss.
Under logemötet kommer bröder från klubbstyrelsen ta god hand om honom
och under trivsamma former ge information om vad ett medlemskap innebär.
Vid supén tar du över värdskapet och ser till att han trivs.
God Vänaftnar har visat sig vara ett mycket framgångsrikt sätt att rekrytera nya
medlemmar, så samtidigt som du gör din vän en tjänst uppfyller du ett av Ordens
ändamål dvs
”Till Orden rekrytera män och kvinnor, som uppfyller Ordens krav på medlemskap,
vilka är att personen ej står under förvaltarskap enligt föräldrabalkens
regler, fyllt 21 år, förklarar sig tro på ett högsta väsende samt är
känd för att äga god karaktär”.

Du anmäler dig och din vän på vanligt sätt
via telefon eller hemsidan.
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

Br Bengt-Ove Jonsson
TMUs och KS ordf.

Anmäl till
logens telebox
011-19 95 35 eller
via hemsidan
www.oddfellowlogen117.org

Just
Friends?

