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ÖM:s tankar
Bröder!
Jag hade förmånen att härförleden delta i ett av Storlogen arrangerat ceremoniseminarium. Utöver en mycket intressant fördjupning av logegraderna, dess
historia och rollkaraktärerna i de olika
graderna snappade jag upp något , som
gick direkt till mitt hjärta. Det är förvisso självklarheter och ingalunda nyheter men jag vill ändå förmedla det till
Er, mina brr.
Formen i vårt logearbete, i våra gradgivningar och andra logeritualer är
viktig och utgör själva kittet i vår verksamhet. Det är det som ger logearbetet
mening och sammanhang.
Samtidigt skall vi inte bli så fångna av
formerna att vi tappar bort en annan
viktig del av logearbetet, nämligen att i
vårt handlande skapa en god stämning
och trevnad. Uttrycket ”att ha glimten i
ögat” i det vi gör var något som sades
ett antal gånger av de medverkande
StorÄM under seminariet. Det är detta
jag vill förmedla till Er brr. ”Ha Glimten I
Ögat!” Både i logearbetet och i övrigt.
Slutligen vill jag informera om att vi
under november gästar två andra loger.
Den 9 november är vi välkomna till loge
91 Stångebro, Linköping och den 23
november är det besök hos vår dotterloge 139 Ramunderhäll, Söderköping.
Jag arrangerar besöken, så kontakta
mig för samåkning.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Lördag 5 november kl 16.00
MINNESLOGE (värd loge 138)

Torsdag 10 november kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
N1 utskott
I klubben; Nya Bröders Afton
Meny: Raggmunk med fläsk och lingon

Torsdag 17 november kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 18 november kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Norrköping KPG, Rec L III

Onsdag 23 november kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 24 november kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
I klubben: Brödramåltid
Meny; Kycklingfilé med dragonsås
Vid kaffet: Vinlotteri

Lördag 26 november kl 18.00
HÖSTFEST MED DAMKLUBBEN
VI HYLLAR
18/11
br Lennart Sandberg
50 år
19/11
br Ulf Grimelius
70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Jan Aspdahl, Aspdahls
Elektriska och Günter Lange, Gümac
Arkitekt/Ingenjörskontor
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Vad hände?
Torsdagen 13 oktober
inleddes med parentation över br Martin Hornmark. Br Torsten Loberg höll ett personligt minnestal. Ballotering för åtta brr till rec III genomfördes. Rec INV blir denna
höst tyvärr inställd. Br StRep Hans-Göran Säwar berättade om vissa nyheter för
kommande år - Fördjupningens År. Bl.a. kommer br K att ha en egen punkt på föredragningslistan.
Val av ämbetsmän för arbetsterminen 2006-2007 förrättades och följande brr valdes:
ÖM Harry Andersson, UM Bengt-Ove Jonsson, UMers Bo Nygren, PS Gunnar Lagerström, PSers Kurt Oscarsson, FS Per-Otto Kyndel, FSers Owe Karlström, SkM Göran
Henriksson, SkMers Sören Andersson, CM Mikael Hagdahl, CMers Anders Österlund.
Br ÖM gratulerade brr Gunnar Blomstrand, Nils-Gunnar Ellnemark och Göran Henriksson som nyblivna patriarker i GRG i lägret 15 Stegeborg.
Br UM berättade om från br Martin Hornmarks begravningsgudstjänst där femton brr
från vår loge var närvarande. Br ÖM föredrog en inbjudan från vår dotterloge 139 Ramunderhäll, Söderköping om ett besök den 23 november. Det planeras även för ett besök under hösten hos loge 91 Stångebro, Linköping. Br Göran Henriksson framförde
Damklubbens tack för logens stöd i förhandlingarna om eventuell ändring av Damklubbens sammanträdesdag. Br Gunnar Blomstrand höll instruktionsföredrag om Odd
Fellows fyra budord. Br O avslutade stämningsfullt med Leonard Bernsteins sällan
spelade ”Somewhere” ur musicalen ”West Side Story”.
Tillträdande KM br Jan Ohlsson hälsade denna kväll bröderna välkomna till Klubben.
Br Lennart Exius höll en trevlig frågesport där kunskap om Norrköping var ämnet.
Genom en tävlingsavgift om 20 kr där hälften gick till vin-vinster och hälften till ”Krukan” fick vi ett tillskott på över 400 kr till sagda ”Kruka”. Ett bra initiativ, br Lennart.
(Tycker brr Evert och Olle också.) Överlägset bäst var f.d. norrbottningen Rolf Sundström, som trots seger beklagade att han inte hade alla rätt. Så talar ett guideproffs – vi
andra hade ganska skrala kunskaper (utom några av de brr, som satt nära br Rolf vid
samma bord och som ”la rabarber” på resten av vinflaskorna – noterade red). En god
kryddstark gryta med gott vin bidrog till en som vanligt härlig stämning bland alla de
53 brr, som denna kväll var närvarande. Nu går vi tryggt in i den långa, mörka, kalla
men mysiga årstiden, som kallas höst.

Torsdagen 27 oktober
Denna kväll, en av våra stora festkvällar, gästades logen av brr från fyra loger. Nämligen nr 12 Folkungaträdet Linköping, nr 13 Åland Mariehamn, nr 138 Norrköpingshus
Norrköping och nr 139 Ramunderhäll Söderköping. Tillsammans var vi 68 brr närvarande. Rec III hölls för följande logebrr: Willy Dahlén, Mikael Malmborg, Benny Nilsson, Leif Tollin, Ted Ytterström och Guy Wiklund. Samt brr Zafir Bakerdan, loge 138
Norrköpingshus och Jarl Sintorn, loge 139 Ramunderhäll. Gradgivningen blev en fin
upplevelse, br CM med medhjälpare agerade lugnt och värdigt.

..……..
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Många hälsningar från och till brr utbyttes, de gästande logernas representanter tackade för att de blev välkomnade av br ÖM. Br StorK Olav Remmer, loge 13 Åland tackade för det stora stöd han haft under sin sjukdomstid och han tackade framför allt vår
br Kalle Ljunge, som helhjärtat stöttat br Olav. Br Bengt Carlsson meddelade att medlemmen i Brödragåvan br Torsten Jonsson, loge 139 Ramunderhäll avlidit. Br ÖM erinrade om två kommande besök, dels den 9 november hos loge 91 Stångebro, Linköping
dels den 23 november hos loge 139 Ramunderhäll, Söderköping. De som avser att följa
med anmäler sig hos br ÖM. Br O avslutade med ”I´ve never been in love before” ur på
Östgöta Teatern aktuella musicalen ”Guys and Dolls” av Frank Loesser.
Bankettsalen var upplyst, flaggor och kandelabrar på plats och till pampig musik tågade
kvällens nyblivna tredjegradsbröder tillsammans med sina faddrar in till den väntande
festmåltiden. Br KM p.t. Jan Ohlsson och hans medhjälpare svarade för att allt fungerade perfekt. Det blev tal; av br UM, nyblivne tredjegradsbrodern Guy Wiklund, br CM
Örjan Gustafsson, loge 112 Folkungaträdet. Och br Olav Remmer, som i sitt tal harangerade köksmästare Tommy för den goda fiskrätten. Br CM påminde om adventshögtiden i Östra Stenby den 4 december. Före högtiden är det exp.sammanträde i Boglinatorpet.
Denna gradgivningskväll var slut och alla tyckte att det hade varit trevligt. Banden
mellan loger och bröder stärks när vi kan fira våra högtider tillsammans. Det visar
också att våra ledord Vänskap Kärlek Sanning har en djup innebörd för oss alla och att
de betyder mycket för oss i vår Odd Fellow-gemenskap.
Harry Andersson
UM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speaker´s Corner
ADRESSÄNDRINGAR
br Jan Högberg, Fridtunagatan 3 A, 60352 Norrköping.
br Sture Fängström, Lekplatsvägen 1, 17271 Sundbyberg, tel 08 – 28 54 20,
br Bertil Aspdahl, Norsholmsvägen 34, 61021 Norsholm,
br Owe Axelsson, tel arb 011 – 34 41 45
Red
BRÖDRAGÅVAN
Kom ihåg att br Martin Hornmark var medlem i Brödragåvan. 30:-, pg 17 18 99-8.
Br Torsten Jonsson, loge 139 Ramunderhäll avled 18 oktober 2005. Br Torsten var medlem i
Brödragåvan. 30:-, pg 17 18 99-8
Bengt Carlsson
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Vi påminner om

Damklubbens och Logens Höstfest
lördagen den 26 november kl 18.00
- med fördrinkar, kräftor i soppor, kycklingar i såser,
lotterier (med vinster!!), danser, underhållningar, allsånger

Jodå - än så finns det några platser kvar.
Men – anmäl Er omgående till br KM, 011 – 19 95 35.
Festkommittén
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gourmet Corner
läs, tillred, servera – och njuuuuut!
Br Rolf Sundströms

Torsk i ugn
2 pers
400 gram fryst, ej upptinad torskfilé delas i 3 cm-bitar och läggs i en smord form. Salt och
peppar. 3 dl vispgrädde vispas tjock (till ett hårt skum) och blandas med 1 kkp (kaffekopp)
ketchup och ett litet paket frusen dill. Bred ut blandningen över fisken. Ugn 200 grader ca
30 min. Serveras med ris eller potatis.

Br Ivar Bjärestrands

Ivars Ugnslax
4 pers
4 bitar laxfilé (500 g), 1 tsk salt, 1 tsk malen ingefära, 1 tsk farinsocker, 1 pressad vitlöksklyfta,
2 dl grädde, ½ fiskbuljongtärning upplöst i ½ dl varmt vatten.
Garnering: sesamfrö, citron.
Gör så här: Lägg laxen i en lätt smord, ugnsäker form. Strö över salt, ingefära och farinsocker.
Blanda vitlök, grädde och den upplösta buljongen. Häll såsen intill fisken i formen och stek
mitt i ugnen ca 20 min, 225 grader. Garnera.

Br Bengt Erikssons

Smaskig Äppelkaka
125 g smör, 2 dl socker, 3 ägg, 3 dl vetemjöl, ½ tsk bakpulver, 1-2 äpplen, 100 g mandelmassa,
½ dl pinjenötter.
Ugnen 175 grader, smörj en form ca 24 cm diameter, smält smöret i en lite större kastrull, ta det
från värmen, rör i socker, ägg, vetemjöl och bakpulver, bred ut smeten i formen.
Kärna ur och klyfta äpplena i tunna klyftor, lägg dem i smeten, strö över pinjenötterna, grädda
ca 30 min mitt i ugnen. Servera gärna med vispad grädde!

