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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!
Ett nytt år!! Vilka förväntningar vågar vi
ha inför det nya året. Törs vi tro på att
det goda och positiva får överväga. Vilka spännande händelser får vi uppleva.
Det okända kittlar fantasin och vår nyfikenhet är stor.
Logen Gustaf V kommer under året att
60-års jubilera. En stor högtid, som på
olika sätt vill minna oss om gamla tider.
Hundratals bröder har, var och en på
sitt vis, och med sin personlighet medverkat till den anda av gemenskap som
är så utmärkande för vår loge. - Visst,
ska detta firas!
Den 24 januari sker den högtidliga installationen av nya ämbetsmän. Vår nye
ÖM, br Bengt-Ove Jonsson, har två intensiva och roliga år som väntar. Jag är
övertygad om att han tillsammans med
sina medarbetare kommer att leda loglen på ett utmärkt sätt den kommande
arbetsperioden.
Br Olle Linderhjelm avgår som redaktör
för Brodersnytt. Efter tolv år som ansvarig för logens informationsblad, drar
sig br Olle tillbaka. Jag vill på brödernas och logens vägnar tacka för en alldeles utomordentlig och mycket uppskattad insats. Du har inspirerat och
informerat logens bröder på ett elegant,
stilfullt och humoristiskt sätt. Personligen har jag, liksom flera tidigare ÖM,
haft ett mycket gott och givande samarbete med Dig. Många utanför vår loge
har mycket uppskattat talat om Broders
Nytt och dess redaktör. Tack br Olle för
alla Dina fina insatser för logen.
För två mycket minnesvärda år – tack
brr, det har varit en ära att få leda logens arbete. Jag önskar Er alla ett riktigt
Gott Nytt År! Broderligen i V K S
Harry Andersson

Torsdag 10 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny: Mat och Potatis
Vid kaffet: Frågetävling. Medför penna.

Torsdag 24 januari kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
ÄI
I bankettsalen: Festmåltid
Meny: Mat och Potatis
…………………………………………………….

Söndag 13 januari kl 15.00
(obs ändrat datum)
BARNJULFEST
Anmälan till 011-199 535 senast 9/1

Fredag 18 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Nyköping. PG

Torsdag 17 januari kl 14.00
”VI DAGLEDIGA”
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Måndag 14 januari kl 19.00
DAMKLUBBEN
En Showkväll i Kärlekens tecken
Damklubbens ”Herrar” är också välkomna!
…………………………………………………….
VI HYLLAR
14/1
br Conny Passmark
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS BIDRAGSGIFVARE
Bröder;
Det saknas tyvärr bidragsgivare för postdistributionen även av detta nummer.
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Söndagen 9 december
Det var 10:e gången vi firade Adventshögtid i Östra Stenby kyrka, så det var något av
ett jubileum och det lockade ett rekordantal deltagare. I kyrkan hade nästa hundra
personer tagit en paus i julförberedelserna. De kom för att lyssna på vår fantastiska
Odd Fellow-kör och lyssna på eftertänksamma ord av vår ÖM Harry Andersson och K
Ulf Eriksson. Min personliga uppfattning är att många hade kommit för att de hört
talas att Hans Wärn fått sällskap i kören av vår br Nils Gunnar Ellnemark. De blev inte
besvikna för visst kunde vi stolt konstatera att vi nu har två välsjungande representanter i Odd Fellow-kören. I Boglinatorpet hade 35 brr trängt ihop sig. Det var dock inte
rekord då vi varit 37 brr en gång tidigare, men detta antal känns ändå tillräckligt i detta
lilla fina båtsmanstorp.
Efter kyrkan bar det iväg till Ö. Stenby bygdegård där diakonikretsen stod klara med
kaffe och tilltugg. De 80 förberedda platserna blev snabbt fyllda och ytterligare platser
ordnades snabbt fram. Diakonikretsens ordf. Britt Johannesson hälsade alla välkomna
och hon poängterade hur glad hon och övriga diakonissor var för att vi besökte dem år
efter år. Efter kaffet följde lottdragning och br ÖM passade på att dela ut blommor till
personer som gjort sig förtjänta av dem.

Torsdagen 13 december
Jullogen brukar vara den kväll vi har flest deltagare och årets julloge utgjorde inget
undantag. De två gästerna, Storkaplan Olav Remmer från Åland och SL-medlem Leif
Velén från loge nr 39 Manhem i Göteborg hade sällskap av 70 Gustaf V-brr. På logesammanträdet valdes nominerade personer till sina respektive utskott. Br Hans-Göran
Säwar, tillika ordf. i jubileumsutskottet informerade hur arbetet fortgår i planeringen
av vårt 60-årsjubileum. Det mesta är klart bl.a. datumet, vilket betyder att alla brr bör
reservera lördagen den 17 maj för de som vill vara med att fira vårt jubileum. Och det
vill väl alla, eller hur? Innan logen öppnades hade br Lars Löfgren sett till att vi fick
skönsång i logesalen i form av ett luciatåg. Efter logens avslutande fortsatte julfirandet
med en julbetraktelse av br K Ulf Eriksson. Br ÖM tackade alla ämbetsmän och övriga
brr för ett aktivt deltagande och br UM tackade br ÖM för att han så engagerat lett vår
loge under hela den nu snart avslutande arbetsterminen. En sak som gladde många var
att br ÖM lyckats övertala br Åke Wennerblad att agera organist, något han gjorde
med den äran. Många brr framförde sitt tack till br Åke och hoppades att han ska upprepa sin insats.
I klubben hade Tommy dukat upp ett traditionellt julbord, så här saknades varken grisfötter eller tunga. Även om någon br tyckte att köttbullar var väl lite väl modernt då
köttbullar infördes så sent på 60-talet. När alla var mätta hölls auktion och då vår ordinarie auktionsförrättare br Mikael Hagdahl inte kunde närvara tog br Ingemar Thornell över klubban. I början såg det ut som br Tonny Nilsson skulle kamma allt, men när
brr avslöjade hans taktik att aldrig bjuda över 60 kr fick de andra brr ta del av det välfyllda auktionsbordet. Var det kul? Ja, hur kul har 70 Gustaf- V-brr har när de träffas?
Ja, det går nog inte att mäta.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I januarinumret 1998 kunde man bl.a. läsa:
- att ÖM-spalten meddelade att nu stundar ett nytt år.
- att br Kaplan Bengt Eriksson vid julhögtiden höll traditionsenlig julbetraktelse och att br Erik
Jakobsson framförde vacker julmusik till orgelackompanjemang.
- att br Bengt Carlsson i kanonform, som enväldigt utropare, genomförde julauktionen i högt
tempo.
- att br UM skulle genomgå kompetensutveckling.

ÅRETS JUBILARER
brr Conny Passmark 60 år 14/1, Gunnar Folkerman 90 år 14/2, Leif Pettersson 60 år 26/4, Curth
Sundgren 60 år 1/6, Sven-Hugo Lind 80 år 3/6, Lennart Andersson 70 år 10/6, Jan Ericsson 60
år 10/7, Guy Viklund 60 år 10/7, Per-Olov Carlsson 70 år 15/7, Hans Persson 80 år 21/8, Conny
Thörn 60 år 2/9, Lennart Sjöberg 60 år 3/9, Gunnar Blomstrand 60 år 4/11, Sture Fängström 60
år 1/12., Lars-Göran Johansson 60 år 26/12.
Vi hyllar naturligtvis våra femton jubilarer i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera
namnen i Din almanacka redan nu, rekommenderar
red

EKONOMI
Logen har beslutat, enligt Drätselnämndens förslag, om oförändrad medlemsavgift 2008.
Som grund för detta är dels att ingen avgiftshöjning skett från GEU, Stiftelsen eller Storlogen.
Dels att vår loge för närvarande har en stabil ekonomisk grund att stå på.
Jan Lundström
Drätselnämnden

VÅRT BRÖDRALÄGER NR 15 STEGEBORG
firade Julhögtid den 14 december. Julhögtiden hade lockat patriarker från lägrets alla nio
loger, däribland sex patriarker från vår loge. Ett gott antal med tanke på att det var dagen efter
för oss – ja, dagen efter vår julloge alltså. Vår ofta återkommande och käre gäst storkaplanen
Olav Remmer från lägret nr 8 Kastellholm på Åland höll, inför en andäktigt lyssnande ordenssal, ett djupsinnigt och tänkvärt anförande.
OBS. I kalenderuppgifterna avseende år 2008 för lägret har två datumfel av okänd anledning
lyckats smyga sig in. Rätta därför på sidan 18 datumet för april som ska vara den 18:e och för
november den 21:a.
Den 18 januari beger vi oss på s.k. vandringsläger till Nyköping. Buss avgår från vårt ordenshus, preliminär tid för avresa kl 17.30. Mera information kommer vid logemöten och via e-post.
Anmälan som vanligt till lägervärdarna, senast onsdag 16 jan kl 17.
Lennart Exius
lägervärd

BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG!
Efter tolv år och 120 nummer av BrodersNytt och efter fler än 200 postludier under fjorton år så
är det verkligen dags att byta både redaktör och organist.
Tack br Harry för de värmande orden i ÖM-spalten och för vårt fina samarbete! Och även till
Dina företrädare, brr Nils-Gunnar, Hans-Göran, Berndt, Claes och Per.
Tack för mig!
Olle Linderhjelm

BrodersNytt nr 1 januari 2008

4(4)

Välkommen till
Barnjulfest
”Där det finns barn är
det alltid jul ”

Odd Fellowlogen nr 117
Gustaf V:s
traditionella
barnjulfest

söndagen
13 januari 2008
kl 15.00
Ta med barn, barnbarn, andra nära och kära till
julavslutningen i Odd Fellow-huset,
Vattengränden 9, Norrköping
Som traditionen bjuder, blir det dans
kring granen, kaffe med dopp, tårta,
godis och lämpliga drycker till de
yngre. Om någon önskar speciellt
bröd eller dryck, måste vi be att Ni tar
med det själva.
ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

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

Kostnaden är 60:- kronor för de vuxna
och gratis för de små (upp till 14 år).
Anmälan sker senast 9 januari 2008
på telefon 011-19 95 35.

Välkommen
önskar

Klubbstyrelsen

