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Kallelse

ÖM-spalten
Bröder
April månad har inneburit ett utbyte
med våra nordiska grannländer. En del
av oss besökte ju loge nr 5 Fyen i Odense och att det var ett alltigenom lyckat besök kan Du läsa om på annan
plats. Ett stort tack till våra arrangörer
Elsy och Rolf Sundström samt Britt och
Nils-Gunnar Nilsson. Vi har också haft
besök av våra åländska brr från logerna
nr 13 Åland och nr 34 Peter Ålänning.
Att det besöket blev så lyckat kan vi
tacka brr Kalle Ljunge och Nils-Gunnar
Nilsson för! Jag ser fram emot ett fortsatt givande utbyte med våra nordiska
brr.
Vi har i april även fått fyra nya brr och
jag vill passa på att tacka de brr, som
på olika sätt har sett till att utöka vår
brödrakrets. Redan den 6 maj samlas
dessa nya brr med anhöriga för ytterligare information bl.a. från vår aktiva
damklubb.
Tiden börjar närma sig sommaren med
allt vad det innebär av vila, avkoppling
och sköna grillkvällar med nära och
kära.
Det är nu bara tre sammankomster kvar
på vårterminen, en termin som har innehållit det mesta i god Odd Fellowanda. Vi skall bl.a. fira vår loges årsdag
tillsammans med våra damer och traditionsenligt avslutar vi våren med ett expeditionssammanträde någonstans i
Sverige. Jag önskar alla brr välkomna
till dessa avslutande möten.
Broderligen i V K & S
Claes Anell

Torsdag 8 maj kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Redogörelse Oskrivna Verket
I klubben: Brödramåltid
Meny: Laxpudding med skirat smör
Vid kaffet: Vinlotteri

Torsdag 15 maj kl 12.00 (obs! tiden)
SENIORKLUBBEN
Vi besöker Brandkårsmuséet i Simonstorp.
Lunch på Sikargården 125:-. Samåkning från
OF kl 11.30. Anmälan senast månd 12/5 till
br Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 16 maj kl 19.00 (obs! platsen)
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Valdemarsvik
Rec GRG

Onsdag 21 maj kl 13.00 (obs! tiden)
DAMKLUBBEN

Torsdag 22 maj kl 18.30 (obs tiden)
LOGENS ÅRSDAG
Ordinarie föredragningslista
Kl 19.15: Klubbafton med damer
Meny: Grillad timjanglas. karré med BBQ-sås
Vid kaffet: ”Läkemedel förr och nu”
Leif V Eriksson
OBS! Kom ihåg att anmäla ”Ditt hjärtas Dam” –
även om Du har stående anmälan!
VI HYLLAR
9/5
br Hans Wärn
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

60 år

VI TACKAR
brr Gunnar Lagerström, Teknikbyggarna och
Agne Söderberg, Söderbergs Bygg, som tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet
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Vad hände?
Fredagen 4 – söndagen 6 april
Fredagen den 4 april kl 07.00 startade vår odyssé till Danmark. Vi var 24 bröder och
23 damer som fulla av förväntan hälsades välkomna av reseledarna Elsy och Rolf
Sundström. Med ny buss, färdkost ombord, frågesport, historier, fikastopp, matstopp, nya resvägar, improvisationer under resans gång m.m. kom vi fram till ett kallt
och blåsigt men ändå vänligt Odense.
Lördagen inleddes med en intressant och givande rundvandring i den gamla stadskärnan, som är så präglad av den store danske sagoberättaren HC Anderssen, som
föddes och verkade här. Vi hade en guide, en liten tant 150 cm hög, det blåste så hon
höll på att försvinna, men hon kämpade tappert med mikrofon och högtalare, och hon
gav oss en mycket fin berättelse om sin stad och dess historia – imponerande. När vi
kom till det vackra Odd Fellow-huset, som ligger på Nonnebacken i Odense på en
höjd nästan som ett litet slott, mottogs vi av svenska och danska flaggor och den röda
mattan var utrullad. Ett stilfullt och hedrande mottagande.
Logemötet började kl 16.00. ”Tildelning av Kaerlighedens Grad”. Det blev en mycket
annorlunda gradgivning. Den började helt olikt vår egen men efterhand föll bitarna
på plats och vi kände igen mycket från vår egen ritual. Vår br Günther Lange fick
denna grad tillsammans med tre danska bröder. För oss var det en spännande
gradgivning och för br Günther säkert en fin upplevelse.
Därefter följde festloge med damer. Övermästare Trier Thomsen hälsade ExDDS
Hans C Hansén med hustru, gästande bröder, bl.a. två bröder som fick se sina
respektive söner få andra graden, övriga bröder och systrar och damer varmt
välkomna. I den vackra bankettsalen, under ledning av Undermästare Finn Verret,
bjöds det till festloge. UM har i den danska logen en mycket framträdande roll – han
sköter nästan allt själv – och han gjorde det på ett suveränt sätt. Övermästare Claes
Anell tackade för det fina mottagandet, som vi fått. Han erinrade om alla våra fejder
med Danmark, vad vi erövrat i krig och vad vi fått vid olika fredsslut. Men han
lovade att nu ska vi inte ta något mer, möjligtvis spöa dom i fotboll. Han inbjöd logen
nr 5 Fyen till Norrköping nästa år och utbringade sedvanligt leve för våra loger.
Kvällen blev mycket trevlig med god dansk mat, underhållning av en duktig, ung
sångerska Camilla Sörensen, ackompanjerad på flygel av Kicki Brändt. Det var ett
musikaliskt proffsigt framträdande och det blev en mycket njutbar stund. Den efterföljande dansen höll på några timmar och det var varmt, trångt och gemytligt. Flitigast på golvet var nog vår broder Ivar. Kvällen avslutades med att alla höll varandras
händer och sjöng en dansk översättning av CM Bellmans ”Fjäril vingad”. En fin,
stämningsfull och värdig avslutning på en härlig kväll. ”Tak for i aften” alla danska
vänner, tack för en fin, gemensam Odd Fellow-kväll.
Söndag reste vi hem. Bron svajade ordentligt när vi åkte över Stora Bält men broder
Rolf höll i ratten så att knogarna vitnade. Vi var över, alla andades ut och sedan gick
färden hem utan missöden. Ett stort tack från alla oss som var med, till Rolf och Elsy
och Nils Gunnar och Britt som gjorde denna resa så lyckad. Tack också till brr Bengt
och Bosse för er iver att hålla oss på gott humör - ni lyckades.
Harry Andersson
UM p.t.

…..
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Torsdagen 10 april
Kvällen inleddes med parentation över vår bortgångne broder Ingvar Bevedahl. 45
brr inkl. gästande br Jan Agnevik från logen 104 Bråvalla var denna kväll närvarande. Br Jan Agnevik höll brandövning och informerade om vad som gäller vid brand
eller annan fara. Bestämdes att br UM i fortsättningen inför varje loge, kortfattat ska
informera om detta. Ballotering för fyra nya inträdessökande gjordes och utföll gynnsamt. Br ÖM och Br UM berättade om resan till vår vänloge nr 5 Fyen Odense i Danmark. Stort tack riktades till brr Rolf Sundström och Nils-Gunnar Nilsson som tillsammans med sina fruar Elsy och Britt planerat och genomfört resan på ett trevligt
och proffsigt sätt. Logen beslöt att skicka hälsningar till Martin Hornmark, Gösta
Hökerberg och Calle Liberg, tre gamla kämpar som vi alla saknar i logen. Inte nog
med att våren tvekade och snön föll, det var också mycket kallt i logesalen denna
kväll.
Väl nere i bankettsalen började vi tina upp. Wallenbergare stod på menyn och påpassligt nog hade br Mikael Hagdahl ett trevligt kåseri om sin anfader C E Hagdahl
som i sin klassiska kokbok har originalreceptet till denna rätt. Tack br KM Tage Östlund och bitr KM Leif Pettersson för en fin, gemytlig och trevlig samvaro med perfekt
service och trivsam atmosfär.
Harry Andersson
UM p.t.

Torsdagen 24 april
kommer att lysa klart för lång tid framåt för oss loge-brr. Till vår brödrakedja
smiddes ytterligare fyra nya länkar i och med att Sture Fängström, Carl-Ivan Ivarsson, Roland Johansson och Leif Tollin invigdes i Orden och vår loge. Det var en talrik
skara i logesalen, närmare bestämt 62 brr, inkluderande 12 gästande åländska vänner
från logerna nr 13 Åland och nr 34 Peter Ålänning. Helt kort kan nämnas att det för
våra åländska brr ordnats med ett väl sammansatt program med bl.a. besök i Kolmårdens djurpark med vår br Bengt Röken som sakkunnig ciceron. Och som kronan
på verket fredagskvällen hos lägret nr 15 Stegeborg.
Med en invigning och celebert besök från Åland så förstår ju Ni brr att det blev en
hejdundrande kväll i bankettsalen. Br KM och hans medhjälpare såg till att vi fick
både mat och dryck. Högtidstalen duggade tätt, det ena bättre än det andra. Br Leif
Tollin höll ett bejublat tacktal från recipienderna och br ExStRepr Olav Remmer,
loge nr 13 Åland framförde alla gästernas tack. Begreppet ”en gemytlig Gustaf Vkväll” brukar förekomma frekvent i dessa spalter och kan understundom förefalla
lite slitet. Men i och med denna logekväll fick begreppet nytt liv och ytterligare glans.
För visst brr, det blev en riktigt gemytlig Gustaf V-kväll?!
Per Johansson
UM

-----------Speaker´s Corner----------TAGE DANIELSSON:
”Att vandra i andakt på sommarens ängar – ja, det kan väl inte betalas med pengar. Men har
Du ett inre behov att betala, beträd då gräsmattor som är kommunala!”
Sommaren närmar sig, hälsar
Red
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Ändringar i matrikeln tom 2003 – 04 – 15
Informationsutskottet har efter logens godkännande beslutat att i framtiden trycka en ny utgåva av
matrikeln vart annat år. Vi kommer därför att i större omfattning än tidigare meddela ändringar via
Brodersnytt. För att du, som väntat på en nytryckning detta år, skall kunna uppdatera din matrikel,
så har vi gjort en sammanställning av de viktigaste ändringarna.
Nya bröder tillförs matrikeln i form av nya sidor efter övriga bröder. Observera att alfabetiskt och
invalsregister kompletteras ej med de nya brödernas namn.
Informationsutskottet ber dig samtidigt kontrollera dina egna uppgifter och meddela PS,
bengtove.jonsson@adreview.se med kopia till ordf infoutsk, len.per@telia.com (end vid epost) de ändringar du önskar. Exempelvis glömmer många att meddela de ändringar som
skall göras i samband med den egna pensioneringen, exempelvis telefon till arbetet,
mobiltelefonnr, e-postadress.
1.

Ändring av ämbetsmän m m

Bengt Liljestrand har frånträtt sina funktioner då han flyttat från NORRKÖPING. Per Johansson har
tagit över. Harry Andersson har tagit över Pers tidigare funktioner. Estan Laurent har tagit över som
SkM ersättare efter Harry.
2.

Ändring av medlemsuppgifter

Adsell Klas
klas.adsell@telia.com
Andersson Jörgen Avled 2002-10-05
Bevedahl Ingvar
Avled 2003-03-09
Borin Nils
Lämnade logen 2003-02-13
Eriksson Bengt Å L Lämnade logen 2002-09-26
Eriksson Ulf
St. Råsbäcken, 610 50 JÖNÅKER Tel bost 0155 – 705 10
Gustafsson Christer Lämnade logen 2003-02-13,
Hagberg Knut-OscarAvled 2002-10-05
Hansson Kent
Du Rietzvägen 79, 603 85 NORRKÖPING Tel bost 011-31 74 13
Hansson Robert
Tel arb 011 – 21 30 58 Mobil 0702 – 11 47 98
Hansson Svenåke Tunnbindaregatan 41, 602 21 NORRKÖPING
Henriksson Ruben ruben.henriksson@brevet.nu
Hultberg Kjell
Övergångscertifikat, 2002-04-24
Jardmark Jan
Vreta Gård, Östra Stenby, 610 32 VIKBOLANDET
Johansson Per
Tel arb 0151-19154
Lilja Peter
Lämnade logen 2003-02-13
Liljestrand Bengt
Storgatan 7, 815 76 SÖDERFORS Tel bost 0293-30550, Tel arb --,
Mobil 0705-82 06 75 bengt.l@bredband.tiscali.se
Linderholm Tommy tommy.l@gullbergs.com
Ljungberg Mikael
Alsättersvägen 19, 605 97 NORRKÖPING
Löfgren Lars
Brududdsvägen 9, 615 93 VALDEMARSVIK, Tel bost 0121-613 05,
Mobil 0733 – 84 34 94, Tel arb -Nilsson Tonny
guppy1@telia.com
Olsson Kurt
Övergångscertifikat, 2003-03-26. Till loge nr 91 Stångebro
Osin Hans
Avled 2002-04-21
Persson Ulf
Room 2002, Springfield Beach Cond. 825/146 Jumnong , Poomivei Road,
76120 Cha-Am Petcburi, Thailand, Tel +66 032 45 13 4
Rydén Leif
Tel bost 011-319985, Tel arb -Rönn Lars
Skogvaktaregatan 25
Sjödahl Lars
603 85 NORRKÖPING
Sundström Rolf
resund@telia.com
Söderberg Agne
Tel arb 0702-074730
Tjernström Sten
Lämnade logen 2003-02-13
Wahlquist Rune
Avled 2002-09-07
Warldén Håkan
Sjöboviksvägen 31, 613 51 OXELÖSUND, 0155-33861, haw@telia.com
Wärn Hans
warn@kopparkypen.nu
Österlund Anders Kristinagatan 10, 602 26 NORRKÖPING
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Dessa bröder invigdes i vår
loge den 24 april 2003

Br Sture Fängström – 55 år

Br Carl-Ivan Ivarsson – 67 år

Började ”i tornet” på Arlanda 1972,
kom till Norrköping för 7 år sedan och
finns på Luftfartsverkets flygledning.
Sambon Karin är flygledare på samma
verk. Lägenhet i stan och fritidshus på
Möja i Stockholms skärgård.
Fadder: Anders Österlund

pensionerad bygg- resp. regionchef på
BPA och Peab. Gift med undersköterskan
Berna. Vuxna barn och tre barnbarn. Kom
från Östersund till villa i Åby 1968. Trots
fritidshus både i Gryt och vid Storsjön i
Jämtland så räcker tiden även för jakt.
Fadder: Bengt Brobeck

Br Roland Johansson – 52 år

Br Leif Tollin – 51 år

Startade i Skara, mellanlandade i
Malmö och landade i Norrköping för ett
år sedan som flygledare på
Luftfartsverket. Lägenhet i stan
och sommarhus i skånska Östra
Vemmenhög.
Fadder: Anders Österlund

En riktigt äkta Norrköpings-kille, projektadministratör f.n. på Ångpanneföreningen.
Leifs Pia är kronoassistent på Kronofogdemyndigheten. Bor i radhus. Två vuxna barn.
Gillar racing-cykling. Bägge är mat-, vin- och
operaälskare.
Fadder: Leif Pettersson

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt välkomna
till Odd Fellow och vår loge nr 117 Gustaf V!
Claes Anell
ÖM

