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ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Onsdag den 11 november kl 19.00

Stolt bär jag min Odd Fellow-ring och jag blir
mycket glad när någon frågar vad den betyder för
mig och jag får förklara vad C:et i mitten av ringen innebär. För i den bokstaven inryms i princip
allt vad Odd Fellow står för. C:et är förkortning
av Caritas , som är latin som betyder kärlek och
ibland översätts med barmhärtighet, välgörenhet.
Varför är då barmhärtighet/människokärlek så
viktigt för oss människor?
Barmhärtighet är enligt Bibeln Guds och människors fullhet; det mest gudomliga hos Gud, men
också det mest storslagna hos människorna det är
den renaste återspeglingen av Gud i en människas
liv. Och man behöver inte ens tro på en gud för
att inse att barmhärtighet är något av det mest eftersträvsamma vi människor kan uppnå. Søren
Kierkegaard, den danske filosofen, som ifrågasatte om Gud existerade, har följande kloka syn på
frågan: ”All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den man vill hjälpa och därmed förstå
att detta med att hjälpa är att inte vara härsklysten
utan tålmodig.” Kan jag inte detta så kan jag inte
heller hjälpa någon.
Därför tycker jag att C:et i min ring står för allt
som Odd Fellow står för. Caritas, en kärlek som
verkligen känns, bröder och systrar emellan. Men
för att bli ”duktig” på att utöva barmhärtighet
måsta man öva ofta (modern forskning visar att
talang är överskattat, utan det som verkligen betyder något är övning och åter övning, vare sig det
gäller golf, musik eller vad man vill bli duktig på).
Man skulle således också kunna uttrycka det så
här; Caritas är den oegennyttiga kärleken uttryckt
i handling.
Broderligen
i Vänskap Kärlek Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Besök hos loge nr 139 Ramunderhäll.

Torsdag den 12 november kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Första nominering av utskott. Ballotering till INVgraden. Klubbafton. I anslutning till kaffet kommer
br Rolf Johansson att hålla ett kortare föredrag om
judo i Sverige och Japan.
Meny: Biffstek med chilismör, grön sparris och vitlöksdoftande potatismos.

Lördag den 21 november kl 18.00
Höstfest. Se separat program på sidan 5.

Torsdag den 26 november kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Andra nominering av utskott. Reception i INVgraden. Brödramåltid.
Meny: Nubbesallad med knäckebröd, kycklingspett med
mangochutneydipp, färgglada morötter med persilja och ugnsbakade potatisklyftor.

Torsdag den 5 november kl 19.00
Damklubben
Klubbens årsmöte med tema ”Afrika”

Tordagen den 26 november kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12

Fredagen den 20 november kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg: Se notis på sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Owe Axelsson (OAX Konsulterande Arkitektkontor) och Jan Aspdahl
(Aspdahls Elektriska) för sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdagen den 8 oktober
Jäkligt trevligt, - ursäkta kraftuttrycket, men den här kvällen var det extra trevligt. Redan vid ankomsten till
logen fick vi 46 bröder en liten försmak av vad som skulle ske under kvällen, då Br Lennart Exius delade ut
en knepig fråga, för att få igång brödernas hjärngymnastik, inför kvällens kommande frågesport. I logen
gick vi igenom dagens föredragningslista och vi balloterade brr Björn Gunnarsson, Rolf Johansson, Peter
Lindqvist, Rickard Ståhl och Jörgen Wiberg till III:e graden. Lägervärd, br Anders Österlund informerade
om kommande lägermöte som hålls i Norrköping fredag den 16 oktober samt om kommande bankett i
Norrköping för HP och ExHP förbundet. Under punkten ”Andraganden till logens bästa” utsåg ÖM, br PO Kyndel till ersättare för Verkställande ledamoten av Brödragåvan. UM rapporterade från aktiviteter under Kulturnatten samt uppmanade brr som är intresserade av att delta i årets kommande juluppvaktning
den 28 november att höra av sig. UM påminde också om att höstfesten tillsammans med Damklubben närmar sig och att det är hög tid att anmäla sig. Br Guy Viklund rapporterade om Informationsutskottets arbete med Brodersnytt, hemsidan och inte minst matrikeln.
Br K, Nils Fremred talade om hur viktigt det är att ha lugn i själen och att man bör ha balans både andligt
och materiellt. I klubben serverades vi en god abborrfilé med pepparrotstuvad potatis med en silltallrik som
förrätt. Under måltiden genomfördes den tidigare utlysta snapstävlingen, där fem brr tävlade med sex
snapsvisor. Efter provsjungning och röstning korades br Harry Andersson, i stark konkurrens med bröderna
Hans Wärn, Ralf Sandman, Berndt Carlsson och Sven Hugo Lind, till vinnare med ett av sina bidrag:
”Gustav den femte dig vill vi ära
ditt namn som logen har valt att bära
här många bröder i alla år
har lyft på glaset - och sagt gu’tår”
Sedan följde kaffe och br Lennarts knepiga och uppskattade frågetävling, där vinnarna efter välförtjänt
hjärnjympa förärades vinflaskor i pris.

Torsdagen den 22 oktober
Festkväll med 50 bröder och reception i III:e graden - sanningens grad. Kvällen började ritualenligt enligt
föredragningslistan och under punkten 13 fick vi höra om ytterligare två inträdessökanden. Därmed är det
fem inträdessökande inför kommande invigning. Under punkt 18 informerade StRepr br Berndt Carlsson
att ceremoniseminarium kommer att hållas i Norrköping samt att lokal utbildning för nya valämbetsmän
kommer att anordnas i Norrköping. Vidare har det kommit påpekande om att begreppet vårdad klädsel
också innebär att t ex kavajer ska vara knäppta i logesalen. Br Berndt informerade också om att OF i Sverige ansvarar för barn- och familjehemmet Muang Mai i Thailand, t o m år 2012 och att det finns kalendrar
á 100 kr att köpa för att stötta projektet. Från lägret meddelades att nästa läger kommer att hållas i Norrköping den 20 november. Under punkt 23 påmindes bröderna om att anmäla sig till br ÖM ifall man ville
följa med på besök till B 139 Ramunderhäll i Söderköping den 11 november. Minnesloge kommer att hållas för avlidna bröder den 31 oktober. Vi fick också en sista påminnelse om att anmäla
oss till höstfesten. Sedan följde då reception i III:e grad för bröderna Björn Gunnarsson, Rolf Johansson, Peter Lindqvist, Michael Widerström och Jörgen Wiberg. Br CM
Anders Österlund och hans medarbetare gjorde då som vanligt ett fint och stämningsfullt framträdande, ackompanjerade av br Olle Linderhjelm på orgeln.
Vid den efterföljande måltiden i Bankettsalen bjöds vi på feststämning med fina tal, god
mat och som vanligt god och trevlig stämning.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I novembernumret 1999 kunde man bl.a. läsa:
br ÖM konstaterade att halva höstterminen redan passerat och undrade vart tiden tar vägen
att enorma ekonomiska resurser idag satsas i samhället på ledarskapsutveckling och arbetsmiljökonsulter i syfte att få oss att klara de alltmer höga kraven på resultat av våra insatser

att det inte finns något särskilt att peka på om vad som hände vid de två oktobersammanträdena förutom att br Evert Lundkvist gästade oss två gånger
ExRed



Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
I anslutning till lägrets senaste möte här i Norrköping arrangerade HP- och ExHP-förbundet sitt årsmöte
med vårt läger som värd. Tillslutningen var mycket stor. Över 100 patriarker från hela landet, men även
från Finland och Danmark, deltog liksom representanter från Storlogen. Från vår egen loge, Gustaf V, var
vi tio patriarker närvarande, varav hela fyra tjänstgjorde som ämbetsmän!
Nästa lägermöte äger rum den 20 november kl 1900 i Norrköping. Kvällens stora begivenhet är receptionen i lägrets III:e grad, Barmhärtighetens grad eller som den också kallas, Kungspurpur-graden,
(KPG). Fem bröder från vår loge är kallade och de uppskattar säkert att många andra Gustaf V-patriarker
deltar. Så bröder patriarker: känn er välkomna! Av naturliga skäl kan, utöver recipienderna, endast bröder
som innehar III:e lägergraden delta.
Anders Österlund och Gunnar Lagerström, lägervärdar

Ålandsresan
Tidigt i våras väcktes tanken om att göra ytterligare ett besök hos logen nr
13 Åland under hösten. Br Nils-Gunnar Nilsson åtog sig att vara
”researrangör” och uppmanade bröderna att följa med på resan. Söndagen den 20 september var det då dags för avfärd. Fjorton ressugna bröder
embarkerade anslutningsbussen och en väldigt trevlig resa tog sin början.
Väl ombord på Viking Lines Cinderella intog vi våra hytter och skyndade
sedan till restaurangen för att avsmaka buffén och få kanske någon öl eller
ett glas vin därtill. Sedan fylldes kvällen med broderligt umgänge och efter
en lugn seglats och en god natts sömn vaknade vi utvilade i Mariehamn.
Där mötte några bröder från loge nr 13 Åland upp med sina bilar, för att
köra runt och guida oss i Mariehamn, innan de skjutsade oss till vårt hotell. Efter lunch fick vi sedan tillfälle att bli visade runt i deras nya fina ordenshus, vilket de hade all anledning att vara stolta över. På kvällen deltog
vi i logearbetet, då bl a två veterantecken delades ut till välförtjänta brr.
Efter en festlig brödramåltid, med god mat och trevliga tal, som sig bör en
sådan här kväll fick vi höra ett intressant föredrag om vindkraft på Åland.
Som krona på verket avslutade vår egen trollerimästare br Rolf Johansson
kvällen med att visa några av sina trick. Efter frukost dagen därpå tog vi
oss tillbaka till Cinderella, som tog oss alla helskinnade hem till Sverige igen. Vi anlände, nöjda och belåtna,
sen eftermiddag till Norrköping, efter en resa som de flesta av oss nog hoppas kommer att hända snart igen.
Vid pennan
Bosse Nygren, UM
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Valda ämbetsmän och ersättare perioden 2010-2011
För ämbetsmannaperioden 2010-2011 har loge nr 117 Gustaf V valt följande;
Ordinarie:

Ersättare:

ÖM Bo Nygren
UM Hans Wärn
PS Kurt Oskarsson
CM Anders Österlund
K Nils Fremred
FS Björn Lantz
SkM Sören Andersson

UM ers Guy Viklund
PS ers Per Kjellander
CM ers Ingvar Sax
K ers Jan Noréus
FS ers vakant
SkM ers Ulf Eriksson

Adressändringar
Sören Andersson har ny mailadress: soren@stenindustri.se
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HÖSTFEST
Härmed inbjudes alla damer till Damklubbens och loge nr 117 Gustaf V:s gemensamma höstfest lördagen den 21 november klockan 18.00.

Program
Välkomstdrink
Supé med nedanstående meny
Dans med kramgoa låtar till Jan & Anders Orkester
Lotterier med fina priser och mycket annat trevligt

Meny
Gårdstoast med Skinka och äppelröra (snapsvänligt)
File Mignon med murkelsås och pestogratinerad ugnsbakad potatis med persiljesauterade morötter
Cheescake med björnbärsgrädde
Kaffe
Ingår i menyn: lättöl / mineral. Övriga drycker utom välkomstdrink betalas separat.
Pris per kuvert, inkl välkomstdrink är 250:- kronor

Anmälan
Anmälan görs till KM via logens hemsida, www.oddfellowlogen117.org, eller telefon
011-19 95 35. Sista dag för anmälan till höstfesten är den 8 november.

