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ÖM-spalten
Bröder!
Hösten är här, tid för Kura Skymning.
Under regniga dagar drar vi oss inomhus i takt med att mörkret kommer
tidigare för varje dag. Andra aktiviteter
tar vid såsom en god bok, kanske en
kväll i TV-soffan och förhoppningsvis
mer tid till ungänge med nära och kära.
Kanske finns det lite tid för eftertanke
också – i den tid som rusar iväg i allt
snabbare takt. Hur ofta stannar Du upp
och tänker över livets mening?
Vi lever idag med en stor oro efter den
senaste tidens händelser ute i världen,
för vad som kan komma att hända härnäst och vilka konsekvenserna blir. Ord
som vänskap, barmhärtighet och människokärlek blir då allt viktigare och
våra mål som Odd Fellows måste förstärkas för att vi skall få ett vänligare
och mer kärleksfullt samhälle. I år är
temat Vänskap och ledordet för nästa
år är Kärleken. Låt oss kämpa för det
genom ett aktivt logearbete och engagemang ute i samhället. Ty jag tror
att Odd Fellows mål, som vi ständigt
blir påminda om, hjälper oss i denna
vår strävan.
Ett mål i vår loge är hela tiden att försöka finna nya medlemmar, som kan
förstärka vår verksamhet. Jag vädjar
därför än en gång till Er alla brr att försöka finna nya medlemmar till vår invigning i november samt hoppas på att få
hälsa så många som möjligt av Er välkomna till logemötena – nu närmast i
oktober.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 11 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
N2 ÄM, Ball III
I klubben; Brödramåltid
Meny; Ärtsoppa och pannkakor
Vid kaffet: Jazzens historia 2 – Sune Sandin
Klädsel: vårdad

Torsdag 18 oktober kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 19 oktober kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec KPG
Besök av lägret nr 5 Österled
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 25 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Val ÄM, Rec III
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Pepparrotsrullader, laxfilé med romsås
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
---------------------------------------------------------PÅMINNELSE
Repetition rec III – måndag 22 oktober kl 18.15
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI HYLLAR
14/10
br Lars Andersson
60 år
14/10
br Rolf Kjell
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Owe Axelsson, OAX Konsulterande
Arkitektkontor och Tommy Linderholm,
Kontorsbutiken, som tillsammans finansierar
distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 13 september
Höstens första ordinarie sammanträde inleddes med en stilla stund för de drabbade i USA
allt under det att br O spelade Duke Ellingtons Solitude på den nya orgeln. 47 närvarande
brr kunde sedan lyssna till br Nils-Gunnar Nilsson, som berättade om logens nya stadgar. Br
Bengt Liljestrand informerade om den fina resan till Hjo med ”researrangörerna” Elsy och
Rolf Sundström. Br PS meddelade att det med anledning av den nya orgeln kommer att
hållas en invigningskonsert av diplomorganisten Henrik de Koster den 3/10 kl 19.30.
Förutom god musik kommer det att serveras förfriskningar!! För tredje gången vädjade br
Olle Linderhjelm, som en av logens hörselskadade, att de bröder som önskar förmedla något,
utnyttjar den utomordentliga kommunikationsanläggningen med ty åtföljande mikrofoner –
naturligtvis dock under förutsättning att hjälpmedlen finns framlagda på sina respektive
platser. Br O framförde som avslutning ”Les Feuilles Mortes” alias ”Autumn Leaves”.
Till kaffet serverades det god musik i alla de former (inte visste jag att allt kunde kallas jazz.)
Första delen av jazzens historia framfördes på ett mycket trevligt sätt av Sune Sandin, som
till vardags är mycket aktiv i Musikföreningen Crescendo. Jag ser fram emot nästa avsnitt
den 11 oktober!

Torsdagen 27 september

Ja, vad hände denna
makalösa Gustaf V-afton?
Läs om detta på sid 3

Speaker´s Corner
LOGENS HEMSIDA
Vår nya adress är www.oddfellowlogen117.org
Red
MÅNADENS NEJLIKA
önskar jag tilldela syster Elsy och broder Rolf Sundström för deras initativ och arrangemang av
“Kulturistresan” till Hjo, som blev mycket uppskattad av deltagarna.
Nils-Gunnar Nilsson
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Ja, vad hände egentligen…..
………… Torsdagen 27 september?
Veteranernas afton inleddes på ett något annorlunda sätt. Det var inte någon kö i
trappan. Trots 56 anländande logebrr och tre gästande brr. Hade det hänt något?
Jomenvisst hade det hänt en del! Och inte så lite heller. Avslöjades att en av årets
veteraner – br Lars Wibrant – stod för hela kalaset denna afton, från drink till grogg,
från förrätt till dessert! Mer om detta senare.
Väl uppe i logesalen hälsades br DSS Kjell Sjöström och vår egen StRepr Nils-Gunnar
Nilsson välkomna på vederbörligt sätt. Logen gästades även av vår förre logebroder
Axel Altin, numera i loge 127 Kvarnbyn i Göteborg och br Hans Wärn, loge 166 Alcea i
Åkersberga och som också hälsades varmt välkomna. Br Bo Karlsson beviljades
protokollsutdrag om utträde ur logen. Bröderna biföll ordf. i TMU br Claes Anells
förslag om att avgiften till brödragåvan inte skall höjas, vilket br Bengt Carlsson
tidigare föreslagit. Br Anders Jacobson meddelade från GEU och Stiftelsen Odd Fellowhuset att de hade mottagit anmärkningar om att logerna i Norrköping inte stänger
fönster, släcker lysen mm efter sig uppmanade oss alla brr om bättring. Br ÖM framförde hälsning från br Storsire Jan-Anders Tolf, som var anlitad för att dela ut jubelveterantecknet till br Harald Svanberg. Br Harald hade dock pga sjukdom dessvärre
nödgats lämna återbud. Br Lennart Persson tackade för hälsningen på sin 60-årsdag.
Ordf i Drätselnämnden gav en glädjande positiv ekonomisk rapport och br ÖM
meddelade att de brr som är intresserade att delta i vår dotterloge 139 Ramunderhälls
40-årsjubileum den 28 oktober skall anmäla sig till br UM för samåkning. Br ExÖM
föredrog N1 av valämbetsmän för perioden 2002-2003. Br DSS Kjell Sjöström talade till
årets veteraner och blickade bl.a. tillbaka på året 1976 då de invigdes. Därefter delade
han ut veterantecknen till brr Lars Dahlén, Bertil Olofsson, Hans Persson, Tage Skullman, Björn Stengård och Lars Wibrant. Som avslutning spelade br O ledmotivet ur
Trollkarlen från Oz ”Over The Rainbow” av Harold Arlen.
Vid den efterföljande festmåltiden serverade Charlies Lisbeth och hennes medarbetare
en fantastisk trerätters-supé. Vem kommer att kunna glömma den utsökta hjortfilén?!
Eller de goda vinerna?! Jubelveteranen Evert Lundkvist och veteranen Olle Linderhjelm – bägge en gång i tiden inflyttade från loge nr 10 Viktor Rydberg, Stockholm skänkte ”Krukan Tredje Supen” till logen att allt framgent disponeras av tjänstgörande
br Klubbmästare. De insamlade medlen vid varje sammankomst i klubben eller
bankettsalen skall användas för att ibland kunna överraska logens brr med ”det där lilla
extra av livets goda”. Krukan gick runt och kunde avslutningsvis tömmas på en ansenlig
summa. Pontus Helander och Mikael Bruze förnöjde bröderna till kaffet med vackra
sånger. Veteranernas tal framfördes självklart av br Lars Wibrant och br DSS tackade
på allas vägnar br Lars för den utsökta maten med tillbehör och för hans initiativ och
stora generositet. Ja, det var en helt makalös Gustaf V-afton som vi sent kommer att
glömma. Jag undrar om jag någonsin mer får uppleva en sådan Odd Fellow-kväll?
Claes Anell
UM

