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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!
Varför går man på en logekväll på Odd Fellow?
När man efter en ansträngande arbetsdag helst
bara skulle vilja krypa upp i soffan och slötitta på
TV. Ja, för min del handlar det om att få energi.
Lägga in ett mellanmål för själen som vi mår så
bra av. För jag vet att kommer jag uppför trappan till Vinterträdgården så möts jag av positiva,
glada människor. Jag vet att på Odd Fellow så
slipper man alla dessa energitjuvar som finns
överallt – tärande människor som suger musten
ur sin omgivning. Energitjuvar är människor
som växer genom att förminska andra människor och nedvärdera deras insatser. De kränker
med ord och försöker förstöra andra människors
självförtroende. Om det är något som dessa
människor absolut inte gillar är när du lyckas i
livet. Att du får utlopp för din passion och vågar
göra som energitjuven inte vågar göra.

Torsdag den 12 februari kl 19.00

Du behöver stöd från personer i din omgivning.
Finn dem som kan uppmuntra dig, ger positiv
feedback och verkligen stöttar dig, ger dig stöd i
din ambition att förändras. Vi är alldeles för dåliga att ge beröm (när det egentligen bara kostar
lite saliv). Du bör uppleva något mer än tystnad
när du har gjort något bra. Men du måste ge
något tillbaka. Bli själv frikostig med beröm så
blir det mycket lättare att hitta stödjande, positiva vänner. Alla detta upplever jag då jag träffar
mina Odd Fellow-bröder. Jag får massor av beröm och det sporrar mig att ytterligare anstränga
mig som ÖM. Jag försöker också ge beröm när
någon gjort något bra eller gjort en extrainsats,
men här kan jag och alla bli ytterligare mycket,
mycket bättre. Så kom till Logen och få energi.
Undvik energitjuvar - De trivs
inte bland oss glada och positiva bröder.
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning
Bengt-Ove Jonsson

Ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a
graden. DN:s och BG:s berättelse. Klubbafton.
Meny: ”Femöring” med stekt kulpotatis

Torsdag den 26 februari kl 18.30
Ordinarie föredragningslista. Rev.utskottets berättelse och reception i I:a graden. Brödramåltid.
Meny: Kräftgravad strömming på kavring. Örtdoftande nötstek med potatisgratäng och rödvinssås

Torsdag den 5 februari kl 19.00
Damklubben
”Måltiden är mer än mat.” Inga-Britt Gustafsson,
professor måltidskunskap berättar om måltiden i
ett vidare perspektiv. Ta med något till vårt gourmetlotteri. Programvärd: Anna Karlson

Torsdag den 19 februari kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12

Fredag den 20 februari kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Reception i PG, DN:s och Rev.utskottets berättelser samt årsbokslut 2008. Se notis på sidan 3.

Vi hyllar
Den 17 februari: Br Björn Eriksson, 60 år.
Anmälan om deltagande sker till ÖM

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Evert Lundkvist samt Jan
Ericsson och Curth Sundgren (Ringstad Bygghandel AB) för sponsringen av distributionen av
månadens numer av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 8 januari
Det här var verkligen en bra start på året. Vi hade gemensam logekväll med loge 138 Norrköpingshus. Vi
var tillsammans 70 bröder i logesalen varav 51 var egna och 19 var gästande bröder från Norrköpingshus.
Det gick väldig bra för våra två loger att samsas om logesalen och genomföra två arbetsloger. Eftersom det
var årets första möte informerades vi om 2009 års lösen. Vi balloterade in Larseric Larsson i brödragemenskapen igen efter några års frånvaro. Larseric kommer att invigas vid en särskild ceremoni i anslutning till
logesammanträdet den 22 januari.
Biståndsutskottet föreslog att logen ska skänka motsvarande kollekten från två insamlingar vid två logekvällar till förmån för prostatacancerforskning. Logen beslöt i enlighet med Biståndsutskottets förslag. Bröderna
Lennart Exius och Nils-Gunnar Nilsson fick avtackades för sina insatser som lägervärda efter väl utfört
värv. Br Lennart informerade om att senaste lägermötet inneburit rekord i och med att 18 bröder från vår
loge deltagit. Tillträdande lägervärden br Anders Österlund informerade om kommande ÄI i lägret den 16
januari. Br ÖM informerade om inbjudan till kommande ÄI i flera loger och uppmanade bröderna att snarast anmäla sig till honom för deltagande.
I klubben samlades sedan bröderna i glatt gemyt för att fortsätta förbrödringen under ledigare former. Br
KM hade dukat så fiffigt att 19 röda servetter utplacerats väl spridda på de rektangulärt dukade borden.
Bröderna i Norrköpings Hus uppmanades att placera sig vid de röda servetterna och ämbetsmännen i vår
loge uppmanades att sätta sig bredvid ”sin” ämbetsman. Charlies serverade en ”Sillabit på buffé och Grillad Kyckling med spännande Gurksallad”. En mycket trevlig afton tog som vanligt sedan slut alltför fort!

Torsdagen den 22 januari
Intet anande vad som komma skulle samlades 52 bröder till sedvanligt logesammanträde. Med litet högre
speed än vanligt klubbade br ÖM igenom dagordningens punkter – bl a beslutet att hälsa den återaktiverade ordensbrodern Larseric Larsson välkommen som logebroder hos oss. Ett inspirerande förslag kom från
br ExÖM Harry Andersson som i sitt i instruktionsföredrag om logens historia väckte tanken på inrättandet
av ett stipendium till Gustaf V minne – ett förslag som Biståndsutskottet uppdrogs att studera.
Efter logen marscherade bröderna, ackompanjerade av ljuvliga toner från flygeln, in i matsalen där det vid
runda bord var uppdukat till fest. Vem logebrödernas välgörare var denna kväll avslöjades i välkomsttalet
då br Lars Wibrant tog till orda och inbjöd till denna sin 70-årsfest. (Han fyller år den 15 februari). Matsedel och vinlista var av samma höga klass som jubilaren själv: skaldjursgratin och oxfilé samt alla tillhörande
drycker som allt serverades av tiotalet professionella servitriser.
Otaliga var de grupper av bröder som under kvällen kom fram till br Lars för att uttrycka sin tacksamhet
och önska lycka och välgång för framtiden. Och det förtjänar att sägas ännu en gång: Tack br Lars för en
fantastisk kväll!
Hans Wärn, UM pt
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I februarinumret 1999 kunde man bl.a. läsa:
- att br ÖM sensationellt berättar att dagarna nu blivit längre och ljusare
- att vår loge – enligt br ÖM - är distriktets största under 1998
- att 130 barn och vuxna samlades på barnjulfesten, där det var fart och fläkt
- att det inte blev så många historier nere i klubben efter sammanträdet ity bröderna hade så mycket att
prata med varandra om
ExRed

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
I anslutning till ÄI i Lägret nr 15 Stegeborg den 16 januari hedrades vårt brödradistrikt nummer 17 med
att vara värd för en reception i Storlogegraden. 22 bröder erhöll storlogegraden vid receptionen som leddes
av Storsiren Anders Lundgren. På kvällen installerade Storsiren, i en fullsatt ordenssal, Lägrets nr 15 Stegeborg nye huvudpatriark Hannu Bergstrand från logen 144 Aurora i Finspång och övriga ämbetsmän.
Bland dem den nye protokollföraren, patriark Lennart Exíus från vår egen loge. Tyvärr kunde inte alla patriarker från vårt eget läger som önskade delta beredas plats på grund av utrymmesbrist. För vår egen del
kunde vi i alla fall glädja oss åt att 15 bröder patriarker kunde beredas plats – inte illa trots allt.
Vid den efterföljande brödramåltiden i bankettsalen presenterade HP Hannu Bergstrand sin programförklaring inför de kommande två åren. Hans ambition är att utveckla lägret och dess verksamhet så att ännu
fler patriarker känner sig manade att besöka lägersammanträdena. Särskilt pekade han på behovet av att
utveckla lägermötenas innehåll men också den efterföljande samvaron i bankettsalen. I övrigt förgylldes
kvällen av den goda trivsel som utmärks av ”hög brusfaktor”, många fyndiga tal och inte minst av kvinnlig
fägring i form av serverande matriarker från Rebeckalägret nummer 17 Katarina Vasa. I sanning en minnesvärd kväll.
Nu ser vi fram mot nästa lägermöte som äger rum den 20 februari kl 1900 i vårt Ordenshus i Norrköping. På dagordningen står bland annat reception i Patriarkgraden (PG) och bland recipienderna finns vår
broder Carl-Ivan Ivarsson. Ett gyllene tillfälle för oss alla patriarker att återuppleva den tänkvärda receptionen i första lägergraden. Välkommen med din anmälan till någon av lägervärdarna enligt nedan.
Gunnar Lagerström och Anders Österlund, lägervärdar

Kompletterande uppgifter om ny broder
I föregående nummer av BrodersNytt insmög sig en felaktighet rörande vår nye
broder, Johan Kreuger. I presentationen angavs fel namn på br Johans fadder. Det är br Björn Eriksson och ingen annan som är br Johans fadder.
Dessutom saknades bild som nu med hjälp br ”logefotograf” P O Gunnarsson
kan presenteras här bredvid.
Redaktionen
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Inventering av logens dokument
Ett arbete med att inventera vår loges dokumentation har pågått sedan hösten 2008. En arbetsgrupp inom
Informationsutskottet, bestående av bröderna Per Johansson, Lennart Persson och Guy Viklund, svarar för
arbetet. Gruppen går under namnet ”Historiegruppen”. Syftet är at få en överblick över dokumentation
som i olika avseenden beskriver och utgör logens historia. Målsättningen är bl a att, som komplement till
logens befintliga arkiv, bygga upp ett elektroniskt arkiv.
Arbetsgruppen har, i samverkan med logens arkivarie och Ekonomiutskott, fått en första bild av logens pappersdokument. I takt med tiden och den tekniska utvecklingen har allt mer av logens dokumentation kommit att vara i digitaliserad form. Detta har - sannolikt - medfört att en del av de senare årens dokumentation kommit att stanna kvar i ämbetsmännens egna datorer.
Historiegruppen ber därför bröder som vet med sig att det ligger gamla logedokument kvar på hårddiskarna att maila dem till br Per Johansson (e-post: p-m.johansson@swipnet.se) . Historiegruppen samlar ihop
materialet och gör en bedömning av huruvida det ska ingå i det framtida elektroniska arkivet eller ej.
Redaktionen

Adressändringar
Följande bröder har nya adresser, telefonnummer
eller e-postadresser:
Mikael Hagdahl
Mobiltelefon 010-455 41 61
Carl-Ivan Ivarsson
Boställsgatan 5, 602 09 Norrköping
Mobiltelefon 076-811 39 69
Björn Lantz
Nivellörsvägen 11, 605 96 Norrköping
Telefon 011-702 25
Jan Ohlsson
jan.f.olsson@tele2.se
Guy Viklund
Borgsgatan 26, 602 36 Norrköping

