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ÖM:s tankar
Bröder!
- ”att uppfostra de föräldralösa” är ett
av våra fyra budord, som kanske är
svårt att förstå vad det betyder. Låt mig
ta två exempel; Odd Fellow driver och
finansierar ett barnhem i Phuket, Thailand. Det andra projektet är Stiftelsen
Fonden för kraniofacial kirurgi.
Stiftelsen bekostar forskning, utbildning och genomför ett stort antal operationer. Barn, som ofta hålls undangömda eller inlåsta på institutioner på grund
av svåra missbildningar i ansiktet, kan
efter en operation få ett helt nytt utseende och en möjlighet att återvända till
ett normalt liv. Vilken oerhörd skillnad
det blir för dessa barns livssituation.
Vi har valt att engagera oss i dessa
angelägenheter och kommer att bidra
med insamlade medel och vi tar med
glädje emot även enskilda penningbidrag. Varje barn som vi kan hjälpa till
ett normalt liv stämmer väl överens
med Odd Fellow Ordens budord och
mål.
En dag när jag krattar min gräsmatta
kommer en sädesärla trippande framför fötterna, den är troligen född under
en tegelpanna på mitt tak. ”Välkommen
hem” säger jag. Men hon går bara malligt förbi, kanske trött efter flygfärden
på ca 300 mil. Det är lätt att bli filosofisk
och tänka på hur fantastiskt allt ändå
är…
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad händer?
Onsdag 10 maj kl 08.00 (obs tiden)
DAMKLUBBEN
Hurtigrutt till Norra Småland
Torsdag 11 maj kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny; sprödbakad torskfilé med limesås
Under kvällen; Romprovning

Onsdag 31 maj kl 13.00 (obs tiden!)
SENIORKLUBBEN
Vårlunch, Hylinge Golfbana, Västra Husby.
Anmälan senast 29/5 till br Åke Wennerblad,
(011-635 12)

Fredag 19 maj kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Finspång PG, 1. nom ÄM, föredrag

Torsdag 1 juni kl 18.30
LOGENS ÅRSDAG
Ordinarie föredragningslista
Kl 19.15: Klubbafton med Damklubben
Meny: Kall inkokt lax med dillmajonäs

Till kaffet: Keiko Mc Namara och Håkan

Börjesson spelar jazzstandards

OBS! Kom ihåg att anmäla ”Ditt Hjärtas
Dam” - även om Du har stående anmälan!

VI HYLLAR
6/5
br Göran Henriksson
24/5
br Ted Ytterström
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Gunnar Lagerström,
Teknikbyggarna och Agne Söderberg,
Söderbergs Bygg.

60 år
60 år
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Vad hände?
UM:s noteringar:

Torsdagen 13 april
Skärtorsdag till trots hade 34 bröder letat sig ner till logelokalen. Br ÖM Harry Andersson förespeglade ett kort möte men när br Anders Österlund avslutade med sin hälsning
undrade han om ÖM utsetts för en komplott, med tanke hur många som framfört någon
form av meddelande. Br ÖM framförde ett tack från br Harald Svanbergs son Robert,
som framförde ett särskilt tack till brr Bengt Carlsson och Kalle Ljunge. Vidare meddelande han att logens verksamhetsplan var klar och för den intresserade kommer den
att finnas tillgänglig på logens hemsida någon gång i början av maj. Br UM och TMUs
ordf. Bengt-Ove Jonsson hade ett upprop till brr att försöka kraftansamla sig inför höstens invigningsgrad. Nu var det andra gången i rad vi fick ställa in. Det känns inte bra
med tanke att rekrytera nya medlemmar är en av de 4 målsättningarna som logerna
har. Han ville att brr skulle komma med förslag till TMU om åtgärder som vi kan göra
för att få nya medlemmar. Br UM påminde också att 2 frivilliga brr kan anmäla sig till
br Per Johansson om de vill deltaga i förberedelserna för kulturnatten i september. Den
kvällen ämnar vi hålla ett ”Öppet Hus” i Odd Fellow-lokalerna. På eftermötet i klubben
hade br KM Jan Olsson fått vår restauratör att duka upp en härlig och välsmakande
påskbuffé. ”Nyinblivna bröders afton” fortsatte även denna kväll med fyra nya snapsvisor. I hård konkurrens med ”Kalla små nubbar” vann ”Helan på Jungfrusund”.

Torsdagen 27 april
Br ÖM Harry Andersson öppnade återigen logen med att förespå att det skulle bli ett
kort möte och den här gången infriades hans föresatser. Br UM Bengt-Ove Jonsson
väckte stor munterhet när han i sitt öppningsanförande gjorde en ”freudiansk” felsägning. Man får väl gå tillbaka ända till när en övermästare ville begrava de föräldralösa för att hitta dess motsvarighet. Men med beaktande av vad br DSS Thomas Carlinger sa vid ÄI - ett logemötet ska hållas strikt, men med glimten i ögat så fortsatte
mötet som planerat. Br ÖM meddelade att br Berndt Weimer kommer få sin första grad
den 18 maj hos logen 104 Bråvalla och uppmanade brr att passa på att se en gradgivning i en annan loge, vilket är mycket berikande. Br ÖM föredrog ett förslag från ValÄM, vilket gick ut på att kvällens kollekt och kollekten från den 11 maj skulle gå till
Stiftelsen för kraniofacial kirurgi samt att logens Välgörenhetsfond ska bidra med lika
mycket. Logens beslut blev ett rungande Ja och br FS Göran Henriksson meddelade
senare i klubben att nära 1000 kr samlats in, vilket är betydligt mer än vanligt. En sådan här operation kostar i Indien ca 500 kr, vilket betyder att vi kommer att se till att
fyra barn kommer att slippa en garanterad plats på institution resten av livet och i
stället kan leva ett helt normalt liv. En ganska liten insats för oss brr, men en enorm
skillnad för dessa 4 barn. Det kändes mycket skönt att gå hem den här logekvällen med
den vetskapen och givetvis hoppas vi på samma (eller ännu bättre) resultat den 11 maj.
På eftermötet i klubben bjöds på en nyhet – Tommy hade ordnat silltallrikar för dem
som ville ha något tilltugg till snapsen. Det passade fint för det var dags för 4:e omgången av den snapstävling som anordnats av ”nyblivna bröder”. Vann gjorde givetvis den
östgötska snapsvisan ” När vi kom hem efter fjärden”. Br Sven Hugo Lind informerade
om innehållet av gåvan från br Harald Svanberg och många förslag lades fram från
olika bröder.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I majnumret 1996 kunde man bl.a. läsa:
- att BrodersNytt från och med detta nummer skulle skickas som A-post och inte med B-post
för att snabba på distributionen (det var alltså före e-postens tidevarv)
- att Damklubbens Elsy Sundström skulle leda allsången vid ”en afton i lätt sommarstil med
korv och mellanöl – allt efter behov och behag”
red

VI TACKAR
så här i efterskott även april månads sponsorer, brr Jan Lundström, Lindebergs Auktoriserade
Revisorer och Michael Mahrs, Lufttema.
Informationsutskottet

DEN SEGRANDE SNAPSVISAN
vid vår klubbafton 13 april blev ”Helan På Jungfrusund” (melodin är något överraskande:
”Jungfrun på Jungfrusund”)

”Ingen skänkt mig en så´n sekund som helan gör om en stund.
Å ingen skänkt mig en så´n aptit som detta glas akvavit.
Jag hållit i mina händer så mången sup en i sänder.
Men ingen, ingen så stor och klar som helan som jag nu tar.”
Fjärde delsegraren presenteras i juninumret. Final 15 juni vid sommarsammanträdet.
Guy Viklund

FREDAGEN DEN 19 MAJ
anordnas årets distriktsgolf på Jönåkers GK med första start kl 0900. Mer info vid anmälan.
Klassindelning; Bröder klass A: 0-21,0. B: 21,1-36. Rebeckor 0-36. Anhöriga 0-36.
Anmälan till Claes Anell senast 4 maj antingen på e-post: claes.anell@swipnet.se eller
tel. 011-601 29 alt. mobil: 0709-60 89 38. Anmälan skall innehålla namn, exakt hcp, golf-id och
golfklubb.
MBH
Claes

VAD ÄR EN ”FREUDIANSK FELSÄGNING”?
Sök svaret i Sigmund Freuds analys ”Zur Psychopathologie des Alltagslebens” år 1904.
red

Gourmet-Corner
Br Owe Erikssons

Strömming och Ansjovis
- ett lyckligt äktenskap!
4 pers
6 hg rensad strömming, 1 tsk salt, 2-3 gula lökar, 1 msk margarin, ½-1 tsk timjan, 8-10 ansjovisfiléer, 1 dl grädde, 1 msk ansjovisspad, några klickar smör
Lägg ut de sköljda filéerna med köttsidan upp och salta lätt. Skala och skiva löken, fräs den
mjuk i fettet. Bred ut den i smord form, strö över lite salt och timjan. Lägg ansjovis på strömmingen. Rulla ihop och lägg dem på lökbädden. Häll över grädde och ansjovisspadet. Strö över
lite ströbröd och några klickar smör. Grädda i 225 grader ca 20 minuter. Hemlagat, lent potatismos är det utsökta komplementet.

BrodersNytt nr 5 maj 2006

4(4)

Romprovning
”Jag kan motstå
allt utom
frestelsen”

Oscar Wilde

Rom, sommar, sol och saltstänkta hav. "Sjörövare på död
mans kista...", ni kan sången. Rom är ändå så mycket mer
än en viktig drinkingrediens, som fatlagrad klarar den sig alldeles utmärkt på egen hand.
Rom är världens vanligaste sprittyp. Från början härstammar
rommen från Västindien, men den kan i princip tillverkas
överallt där det
finns sockerproduktion.
Torsdagen den
styrelsen att du
ens öar och få
raktärer av fin
smörkola.
Vi provar tre
olika lagrad rom
maten,
med
till en

ODD FELLOW L OGEN
NR 117 GUSTAF V

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

11 maj tänkte vi i Klubbska få kryssa mellan Karibitesta årgångsrom med kakonjak, toner av ek och
olika sorter av rom med
ringstid. En vällagär perfekt efter
njut tillsammans
mörk choklad eller
cigarr!

Ernest
drog kuhans
Havana,

Hemingway förebansk rom, och
favoritbar ligger i
el Floridita.

Låter dyrt
vi anordwhiskyalla vet
låga kostlogekväll,
maten och
KM på.

tänkte många när
nade
provning, men som
blev det samma
nad som en vanlig
d.v.s. 85 kr för
rommen bjuder br

Välkommen Klubbmästaren!!!

