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ÖM:s tankar
Bröder!
Vid senaste sammanträdet hade vi den
stora glädjen att få ta upp fem nya brr i
vår loge. Det är min fromma förhoppning att de kommer att trivas hos oss
och bli flitiga besökare vid våra sammankomster. Jag förutsätter att de nyinvigda brödernas faddrar introducerar
dem på bästa sätt i brödrakretsen. Av
alla grader är och förblir INV-graden
speciell för mig. Dels är det glädjen att
få knyta nya brr till logen och därmed
utvidga brödrakretsen. Dels slår INVgradens ritual och innehåll an en ton,
som minner om den stund då man själv
som recipiend bokstavligen stod på
tröskeln till Orden och logen.
Våren är i full gång. Träd och buskar
börjar visa upp sina knoppar, som
säger oss att sommaren snart är här.
Det slår mig varje vår hur fort just dessa veckor i april och maj rusar fram.
Knappt hinner man känna de första
friska vårvindarna smeka ens kinder
förrän man står mitt i försommaren med
dess skira grönska, Tiden hastar också
i vårt logearbete. Vi har bara tre möten
kvar innan sommaruppehållet. Ett av
dessa är logens årsdag. För mig personligen har den kvällen under senare
år kommit att bli själva inkörsporten till
sommaren.
Efter sommaren börjar en bråd tid i vår
loge. Nomineringar och val inför nästa
ämbetsperiod ska förrättas. Som ÖM
har jag redan i anden börjat planera för
installationen i januari nästa år. Men
ännu så länge ligger sommaren framför
oss. Brr – njut av våren!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 12 maj kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; Brödramåltid
Meny: Äkta dillkött med ursvenska tillbehör
Vid kaffet; ”Så kan det låta” – musikalisk
frågetävling med br UM. Vid flygeln:
br Nils Rendel. Goda priser utlovas!

Onsdag 18 maj kl 08.30 (obs tiden)
DAMKLUBBEN

Torsdag 19 maj kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 20 maj kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Valdemarsvik, GRG, rec LII

Torsdag 26 maj kl 18.30
LOGENS ÅRSDAG
Ordinarie föredragningslista
Kl 19.15: Klubbafton med Damklubben
Meny; Sprödbakad fiskfilé med dansk
remouladsås
Vid kaffet; br Tages pärlor från Askersund

Systrarna K

glitter, nätstrumpor, lösögonfransar, fullt ös
OBS! Kom ihåg att anmäla ”Ditt Hjärtas
Dam” - även om Du har stående anmälan!
VI HYLLAR
25/5
br Harald Svanberg
80 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Agne Söderberg, Söderbergs Bygg och Gunnar Lagerström, Teknikbyggarna
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Vad hände?
Torsdagen 14 april
samlades 53 brr till arbetsloge. Ballotering förrättades och fyra, förhoppningsvis blivande brr, kallas till rec INV kommande sammanträde. Vi har då dessutom en tidigare balloterad recipiend. Från TMU meddelade br UM att som en ny rutin kommer alla faddrar till de nya att kallas till en informationsträff strax innan receptionen för att tillsammans klargöra och förstå fadderns mycket viktiga och betydelsefulla roll för den nye
medlemmen. Br ÖM informerade om Odd Fellow Ordens riksprojekt Kraniofacial
Barnkirurgi. Det kommer vid ett senare tillfälle att visas en informationsfilm om detta
projekt. Från brr framfördes ett stort antal hälsningar från många olika brr. Hälsoläget
verkade ovanligt gott, vilket är mycket glädjande. Vi saknade br O denna kväll. Orgelmusik bör höras live.
I klubben blev vi bjudna på pannbiff med lök. ”Riktig mat”, som någon uttryckte det.
Deklarationstider stundar och som tradition i vår loge brukar br Jan Lundström informera och ge tips om viktiga och riktiga avdragsmöjligheter. Alla väntar med spänning
på br Jans första paus, därför då brukar han lika traditionsenligt bjuda på någon lämplig dryck. Den här gången var det inte bara lämplig dryck utan det var också en lämplig
njutning för gommen. Vi serverades två olika sorter vit Rom med ljus och mörk Tryffel
som tillbehör. Det var en mycket härlig smakupplevelse. Vi fick också information och
tips om vilka typer av rom som finns och lite av denna drycks historia – allt förmedlat
av vår kunnige kökschef Tommy. Tack br Jan för Din generösa bjudning, den här traditionen vill vi gärna behålla. Och tack för Dina skatteplaneringsförslag, dom lär vi nog
behöva.

Torsdagen 28 april
Denna kväll var det högtidlig Rec i Invigningsgraden med fem nytillkommande brr. Br
ÖM hälsade två gästande brr Per-Olov Eriksson och Sigvard Johansson, loge 81 Malmen, Ludvika samt 53 logebrr välkomna. Föredragningslistan var föredömligt kort
denna afton. ÖM informerade om Programutskottets utvärdering av adventshögtiden i
Östra Stenby. Många brr deltog i diskussionen och många synpunkter framfördes.
Programutskottet lyssnade och återkommer med besked. Många hälsningar från brr
förmedlades. Och hälsoläget verkar vara ganska gott bland logens medlemmar. Br CM
och hans medhjälpare gjorde en fin och värdig invigningsritual och följande nya brr
hälsades välkomna: Roger Appelgren, Benny Gunnarsson, Lennart Sandberg, Ingvar Sax
och Jerry Wilén. Br O avslutade med kvällens hoppfulla ”It Might As Well Be Spring”
av Art Farmer.
Br KM hälsade oss välkomna in till en bankettsal, dukad och smyckad till fest. Br
ExÖM utbringade sedvanlig hyllning till konung och fädernesland och ÖM hälsade oss
välkomna till bords. Br UM berättade i sitt tal till de nya bröderna en del av Ordens
historia och br Ingvar Sax tacktalade. Han tackade faddrarna för det förtroende de visade när de föreslog brr till inval och han tackade också logens brr för att de litade till
faddrarnas goda omdömen.

……….
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ÖM vände sig till de nyinvigda med en förhoppning att de skall trivas i logen. Och han
erinrade också om det samkväm, som kommer att hållas den 11 maj, där medföljande
damer är inbjudna för en presentation och information om verksamheten i logen. Br
Torsten Loberg talade också till de nyinvigda bröderna och han sa att ”denna kväll
glömmer Ni nog aldrig”! Självklart avslutade br Torsten med en Lobergare, hämtad
från hans kära Blekinge.
Br KM och serverande brr – tack för en mycket trevlig och fin service. Det blev som så
ofta en gemytlig och trevlig kväll i gammal god ”Gustaf V anda”.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
MOTSATSEN TILL FADDER – ORDET SOM INTE FINNS!
Han är Din fadder. Du är hans vad-då? Redaktionen utlyste en pristävling. Tre (3) loge-brr kom
med förslag. Två brr föreslog ”fadderbarn”. En br föreslog ”adept”. Ordens Storsekreterare
och distriktets DSS svarade också men hade inga idéer eller förslag alls. ”Adept” betyder elev,
discipel, skyddsling, lärjunge. Vilken 60-årig, mångårig logebroder vill vara skyddsling – eller
”fadderbarn” – när han tvärtom kanske nödgas ta hand om sin egen fadder i stället?! Motsatsen till fadder finns alltså tydligen inte. Men tre logebrr - Bengt-Ove Jonsson, Torsten Loberg
och Rolf Sundström – bidrog i alla fall med förslag och blir i sommar belönade med var sin
burk nyslungad vikboländsk honung. Tack för visat intresse!
Red
ORDENS CENTRALA MEDLEMSREGISTER
Sedan en tid tillbaka finns ett centralt medlemsregister på Internet. Det nås på adressen
http://oddfellow2.dev.ports.se/login.asp eller via Ordens hemsida www.oddfellow.se. Du loggar
in till registret med användarnamnet Medlem och lösenordet Medlem. Här kan Du söka efter
alla som är medlemmar i Odd Fellow. Och Du kan söka efter Dina egna uppgifter och kontrollera att de är riktiga. F.n. finns inte datum för erhållna grader samt historiska uppgifter inlagda.
Informationsutskottet
Lennart Persson
DET KÄNDES NÄSTAN FÖRUNDERLIGT
att den här varma lördagseftermiddagen nu i april sitta nere i Larnaca och i den cypriotiska
televisionen se ett vintrigt Kolmårdens djurpark. Och vår br Bengt Röken, i full färd med att
lappa ihop de av sina skyddslingar, som inte mår så bra. Jag läppjade under sändningen på en
sval och god brandy och fick en idé. Som jag dryftade med br Bengt, när vi möttes nere på Odd
i torsdags kväll. Kan kanske bli något, br KM?! Eller vad tror Du, br Bengt?
Red

7 maj för 13 år sedan!
Så här skrev br UM i cirkulär nr 4: ”Drätselnämnden har haft ett förslag att behandla en ljudanläggning som avslogs.” (Jo,jo!)
Klubbafton med damer: ”Bröderna bildade häck i trappan så att damerna fick tillfälle att se alla
bröderna i ansiktet.” (Kan inte ha varit särskilt inspirerande?!) Och året var alltså 1992.
Red
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Odd Fellow-logen 117 Gustaf V
välkomnar bröderna till

sommarsammanträde
torsdagen den 9 juni kl 18.00

på Sjöfartsverkets Sjöräddningsstation
Arkö, Vikbolandet

Program
17.00 Buss avgår från Odd Fellow-huset
Nyutbildad Vikbolandet-guide medföljer i bussen
18.00 Båt från Arkösund
Visning av sjöräddningsstationen och bl.a deras simulatorer
Sommarsammanträde
Brödramåltid – Skärgårdsbuffé
Fullständiga rättigheter – tack och lov
22.00 Farväl Arkö
23.00 Återkomst Odd Fellow-huset
Pris: endast 125:- Krukan Tredje Supen bjuder på bussresan
Bussen rymmer 59 bröder. Obligatorisk anmälan senast måndag 6 juni
- men först till kvarn ………..!!

Varmt välkomna till en äkta vikboländsk skärgårdskväll hälsar
Per Johansson
ÖM

