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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Söndag den 10 januari kl 15.00

Det är med lite sorg i hjärtat som jag skriver
denna spalt för sista gången som logens ÖM.
När jag tillträdde för två år sedan sa min företrädare ExÖM Harry Andersson - Bengt-Ove, det
här kommer bli dina roligaste Odd Fellow-år –
föga anade jag hur rätt han skulle få. Det har
varit två fantastiska år som bara försvunnit iväg.
Det som gjort det så roligt är alla stödjande och
uppmuntrade ord som ni bröder framfört till
mig. Det har också varit enkelt att vara ÖM med
så många engagerade och duktiga ämbetsmän
och medlemmar i våra utskott. Ingen nämnd ingen glömd. Stort tack till er.

Barnjulfest. Se notis på sid 5.

Det har också varit glädjande att få skriva den
här spalten. Jag tror att många människor går
och funderar hur man vill att livet ska vara och
att då få förmånanen att få uttrycka sina tankar
har varit ett stor nöje. Även här får jag tacka för
de uppmuntrande ord, telefonsamtal och mail
som jag fått, både från er bröder i vår loge, men
även från många andra som följt min spalt. Det
har inspirerat mig att försöka anstränga mig
ännu mer.
Det har också varit roligt att få vara ÖM i en så
aktiv loge som vår loge är. 21 nya brr har vi hälsat välkomna under de här två åren. En närvarostatistik som många andra loger skulle önska att
de hade, men framförallt den glädje och värme
som vi Gustaf V-bröder visar. Jag lämnar nu
över staffetpinnen med varm hand till min efterträdare Bo Nygren och jag önskar att han får
samma härliga stöd som jag fått de här åren.
Tack för att jag fick förtroendet….
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning
Bengt-Ove Jonsson

Torsdag den 14 januari kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton.

Torsdag den 28 januari kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ämbetsmannainstallation. Brödramåltid.
Observera! KM har, då detta nummer av BN färdigställs
och publiceras, inte fått tillgång till menyerna för den 14
resp 28 januari. Dessa meddelas senare i det s k
”söndagsbrevet” som går ut till bröderna via e-post helgen
före aktuell logesammankomst.
Redaktionen

Torsdag den 7 januari kl 19.00
Damklubben. Se vårens program på sid 5.

Tordagen den 21 januari kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12

Fredagen den 15 januari kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Reception i PG. Se notis på sid 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Eero Pusa (Paraply Media
AB) och Evert Lundqvist för sponsringen av
distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 6 december
Till det traditionsenliga vintersammanträdet i Boglinatorpet samlades 26 bröder. Som vanligt var det trångt
gemyt och i den förkortade föredragningslistan meddelade SRepr Berdt Carlsson att 35 almanackor sålts i
logen samt redogjorde för möjligheterna att Odd fellow-medlemmar bli fadder till barn på barnhemmet
Muang Mai. Åtagandet innebär att man bidrar med 100 kr per månad och fadderskap. Br Berndt Carlsson
föreslog också att logen blir fadder till tre barn. Frågan hänsköts till DN för utredning. Lägervärd Anders
Österlund meddelade att nästa lägermöte är ett julläger i Nyköping den 18 december.
Efter mötet anslöt vi oss till våra respektive för att fira adventshögtid i Östra Stenby kyrka. Där framförde
K Nils Fremred, CM Anders Österlund och ÖM Bengt-Ove Jonsson advents- och julbetraktelser varvat
med psalmsång och julstämningshöjande skönsång av Oddfellow-kören under ledning av Kerstin Haapaniemi.
Efter kyrkobesöket blev vi inbjudna av Östra Stenbys diakonikrets till hembygdsgården, där det serverades
adventskaffe med skinksmörgås och gott kaffebröd samt varm glögg. Många av de ca 65 närvarande hade
också turen att vinna något av lotteripriserna som KM frestade med.

Torsdagen den 10 december
Den här kvällen är ju väldigt speciell. Om det är någon kväll under året som bröderna inte vill missa, så är
det just julhögtiden. Om det är luciatåget med skönsjungande elever från skolans musikklasser eller om det
är den goda maten på julbordet eller kanske rentav julauktionen är svårt att säga. Förmodligen skapar vi
tillsammans en helhet av de här företeelserna, som man gärna inte vill missa. Hursomhelst var vi 68 bröder
som samlats för sedvanlig julhögtid. Innan logemötet fick vi besök av Lucia med tärnor. De gjorde ett
mycket stämningsfullt och fint framträdande.
Sedan genomfördes logesammanträdet där vi fick höra att br Sivert Karlsson nu är så pass frisk att vi kan
upphöra med sjukutskott under Br Per-Otto Kyndels ledning. Vi förrättade val av utskott för nästkommande period och vi fick en rapport från ÖM om överlämnandet av logens julgåva till. Logen informerades om
kommande ämbetsmannainstallationer inom distriktet och ÖM uppmanade bröderna att anmäla sig till
honom för deltagande. UM påminde bröderna om att anmäla barn och barnbarn till barnjulfesten den 10
januari. De bröder som har sin fru eller sambo i damklubben, kommer att inbjudas till spansk afton i februari. Logen beslöt att bli fadder till tre barn på barnhemmet Muang Mai under kommande tre år. Efter avslutad loge vidtog sedan den ”juliga” delen med psalmsång och julbetraktelse. Här fick vi glädjen att få bli
proffsigt ackompanjerade på orgel av nyinvigde br Hans Thelin. Efter att ÖM hållit sitt avslutningstal efter
sina år i ämbetet och att UM på sin och brödernas vägnar önskat ÖM god jul och ett gott nytt år, begav sig
bröderna till klubben.
Där serverades varm glögg som start inför det dignande julbordet. Charlies sätter en ära i att servera ett
gammaldags julbord där inget saknas och det gjorde det verkligen inte. Kvällen till ära hade brr Guy Viklund och Ingvar Sax samverkat till att logens ”egna” snapsvisor blivit ”inplastade” och
kunde sjungas till sillen. Auktionen som sedan avslutade kvällen erbjöd på många prisvärda saker att bjuda på. Bl a märktes särskilt en Mackmyra whisky som bröderna bjöd
frikostigt på. Som vanligt när man har trevligt går tiden för fort och vi skildes strax före
midnatt, för att inte mötas igen förrän efter nyår.
På sidan 4 finns bilder från de båda sammankomsterna.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I januarinumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
- att br ÖM kungör att det mesta förhoppningsvis kommer att leva vidare trots millenieskiftet
- att julhögtiden var årets höjdpunkt med 92 bröder närvarande
- att julens läckerheter avnjöts i klubben
- att br Mikael Hagdahl var utropare för första gången och skötte klubban med stor bravur
- att 24 brr bevistade sammanträdet före adventshögtiden
- att Damklubbens Karin Linderhjelm presenterade Diakonikretsens rekonstruktion av guldskinnstäcket i
intarsia-broderi
- att det blev en stämningsfull Adventshögtid och Kura Skymning med flera prominenta aktörer
- att Lisa Tilling sjöng så vackert, ackompanjerad av br organist / pianist
- att snön började falla så stillsamt och fridfullt vid hemfärden från Östra Stenby
ExRed

Årets julinsamling
Julinsamlingen gick bra i år meddelar FS. Nettoresultatet blev hela 12.821kronor. Inte illa! Ett stort tack till
tomtenissarna, till alla bröder som skänkte sakerna och till alla som köpte lotter och bjöd friskt på auktionen.

Bröder som fyller jämna år under 2010
Dag

Broder

År

23 februari
2 mars
4 mars
9 april
20 juni
4 augusti
6 augusti
31 augusti
12 september
17 november

Clas Pettersson
Lars Rydberg
Jan Högberg
Bertil Olovsson
Åke Grahn
Torsten Loberg
Lars Dahlén
Björn Edstav
Tommy Linderholm
Agne Söderberg

60 år
70 år
70 år
80 år
70 år
90 år
70 år
70 år
60 år
50 år

Informationsutskottet meddelar
Dags att trycka om medlemsmatrikeln
Inom kort kommer medlemsmatrikeln att tryckas om. Vi ber dig därför kontrollera att alla dina uppgifter
är riktiga i den förlaga som kommer att distribueras via e-posten. Du som inte har e-post får ett utdrag med
dina uppgifter tillsammans med detta nummer av BrodersNytt. Dina ändringar meddelar du till protokollsekreteraren, Kurt Oscarsson, e-postadress: annemajoscarsson@spray.se , tfn 011-147850.
Program för 2010
Vid närmast kommande logemöten kan du hämta program för 2010. E-post-bröder kommer att få en pdffil som kan användas för utskrift. Om du önskar få programmet i brevlådan, meddela detta till Nils Fremred, e-postadress: nfremred@bredband.net , tfn 011-188409.
Informationsutskottet
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Fredagen den 18 december avslutade lägret årets verksamheter med ett vandringsläger med tillhörande julhögtid i Nyköpingslogernas fina ordenslokaler. Hela 72 patriarker hade samlats vilket innebar att det med
några få platsers marginal var ”lapp på luckan”. Efter en stämningsfull julhögtid i ordenssalen kunde patriarkerna i bankettsalen avnjuta en traditionell jullägermåltid bestående av skinksmörgås, lutfisk med tillbehör och risgrynsgröt.
Det nya året kommer att inledas med en reception i lägrets första grad, patriarkgraden (PG), i Norrköping
den 15 januari. Totalt har 24 bröder kallats till denna reception. Åtta av dem är medlemmar i vår loge,
vilket är mycket glädjande. Till receptionen har ytterligare fem bröder som kallats tidigare, men inte kunnat
delta, inbjudits. Även patriarker som har PG har kallats för att se gradgivningen innan det är dags för dem
att tas upp i nästa lägergrad senare i vår.
Alltså – vi kan se fram emot ett mycket stort antal recipiender (och deras faddrar!), och därmed en välfylld
ordenssal och bankettsal. Välkommen med din anmälan till lägervärdarna senast måndagen den 11 januari.
Anders Österlund eller Gunnar Lagerström/lägervärdar

Bilder från våra sammankomster under december
BN har nöjet att publicera nedanstående bilder från våra logesammankomster under december. Det handlar om logens traditionsenliga adventshögtid i Östra Stenby samt den lika traditionsenliga jullogen som avslutar vårt arbetsår. Redaktionen låter bilderna tala för sig själva.
Från Östra Stenby och logens adventshögtid den 6 december

Boglinatorpet, Östra Stenby

Förkortat logesammanträde under ÖM:s
ledning i Boglinatorpet.

Odd Fellow-kören från adventshögtiden i
Östra Stenby kyrka.

Slutligen en bild från auktionen efter avslutad julloge den 10 december.

Efter kyrkobesöket serverades kaffe och
fortsatt gemyt i hembygdsgården.
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Barnjulfest
Söndagen den 10 januari klockan 15.00 är det dags för vår traditionsenliga barnjulfest. Då dansas julen ut till glada toner. Kaffe, saft och tårta serveras och underhållning bjuds. Naturligtvis, blir det dans kring granen och kanske…
kommer tomten med godispåsar. Välkomna små som stora barn.
ANMÄLAN GÖRS PÅ SEDVANLIGT SÄTT TILL KM SENAST DEN 4 JANUARI
2010.

Damklubbens program för våren 2010
7 jan

Pratkväll
Vi umgås och trivs med varandra. God mat och dryck som vanligt.
En och annan överraskning. Ta med något till vårt gourmetlotteri.

4 febr

Spansk afton med våra herrar
Vi har spansk afton och bjuder in våra herrar. Vi får njuta av mat, viner och underhållning
på spanska. Vi ordnar även ett lotteri med spanska viner. Givetvis är alla damer välkom
na – med eller utan herre.
Klädsel: Gärna något spanskt. Programvärd: Anna Karlsson.

4 mars

Frigörande dans och yoga (för bättre fysisk o mental hälsa)
Vi får besök av Gabriella Erenger från Comiform. Gabriella kommer att berätta om sin
verksamhet med ”frigörande dans och yoga”. Vi kommer även att få ett litet ”prova på
pass”. Ta med en vinst till vårt SPA-lotteri. Programvärd: Kerstin Exíus

8 april

Vi möts i Knäppingsborgskvarteren
Obs! Hannelore Edstav tar oss med på en guidad tur i det nya Knäppingsborg.
datum! Vi äter gott på någon närbelägen restaurang. Programvärd: Margareta Lange.

6 maj

Vårutflykt till landet mellan vikarna, halvdag.
Vi gör en spännande rundtur på Vikbolandet. Vi besöker Valla gårdsbutik med smyck
en, kläder, hantverk, fjäderfän & ägg mm. Vi åker vidare till Zarah Leandermuséet där vi
guidas runt och där vi tar en förmiddagsfika. Vi avslutar dagen på Vikbolandsstruts i Hä
radshammar. Niclas Nordqvist guidar oss runt bland strutsar i alla åldrar. Därefter middag
och kaffe på maten. God tid finns för besök/shopping i gårdsbutiken. Tider och priser pres
enterar vi i januari/februari.

Anmälan till respektive klubbafton måste göras senast måndag kl. 21.00 samma vecka om inget annat anges. Du kan ringa eller mejla till någon av värdinnorna:
Agneta Rendel 011-18 79 80 Lena Petersson 011-18 91 97
Ann Weimer 011-66896

e-post: ann.weimer@gmail.com

Välkommen till en angenäm och trevlig vårsäsong i damklubben!
Alla våra klubbaftnar börjar kl. 19.00 om inget annat anges.

