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ÖM:s tankar
Bröder!
Vi har hunnit en månad in på det nya
året och logen har fått nya ämbetsmän.
Likaså kommer logens olika styrelser
och utskott att få nya ledamöter under
den närmaste tiden. Många av oss ”nyinstallerade” har erfarenhet från tidigare ämbeten och olika uppdrag i logens
tjänst. Till yttermera visso är vi också
omgivna av äldre och kunniga brr med
erfarenhet av logearbete, vilka kan bistå
oss med råd och dåd.
Emellertid ser jag framför mig att en hel
del av våren kommer att gå åt till att de
nya ämbetsmännen skall komma in i
sina roller och bli förtrogna med sina
uppdrag. Vidare skall de nya utskotten
och styrelserna börja arbeta. Vår loge
är också värdloge under 2004, vilket
gör att vi har extra plikter och uppdrag
att fylla.
Jag hoppas också att vi under 2004
kommer att smida till nya länkar i vår
brödrakedja. Vi skall också vårda och
underhålla de länkar som redan finns.
Vi behöver borsta av rosten på några av
länkarna genom att på olika sätt verka
för att brr, som inte så ofta besöker
logen, börjar komma åter till våra sammanträden.
Det är inte bara det kvantitativa i form
av antal medlemmar i logen och närvaron vid sammankomsterna som skall
stå i centrum för våra strävanden. Lika
viktigt är det kvalitativa. Jag tänker då
på arbetet med att vårda vår Ordens
läror, försöka göra livet drägligare för
varandra och kort sagt, brr, ha det trevligt när vi möts.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 12 februari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball I
I klubben; Brödramåltid
Meny; Köttbullepanna med bacon
Vid kaffet; Br Jan Lundström ger det årliga
rådet om deklarationer och skatter

Onsdag 18 februari kl 19.00
DAMKLUBBEN

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

Fredag 20 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG, Rev.utskottet berättelse, årsbokslut

Torsdag 26 februari kl 18.30
Rec I
Ordinarie föredragningslista
Rev.utsk.ber., Nom I DN
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Kycklingtoast samt
kassler med rödvinssås
PÅMINNELSE
Repetition rec I – måndag 23 februari kl 19
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI HYLLAR
13/2
br Sören Andersson
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Thomas Hellgren, Hellgren och Nilsson
Bygg och Mark och Evert Lundkvist, som
finansierar distributionen av detta nr av
BrodersNytt
Informationsutskottet

Vad hände?
Söndagen 11 januari
Då har julen nått sitt definitiva slut för denna gång. Vår loge hade sin årliga barnjulfest, som
markerar slutet på julen för många av oss. Ungefär ett 70-tal större och mindre barn hade
infunnit sig. Lennart Remlöf och vår egen br Nils Rendel spelade upp till dans kring granen
med idel kända jullåtar av gammalt fint snitt. Efter dansen bjöds på kaffe med dopp och på
läskedrycker för den yngre publiken. Lotterier fanns också med priser för alla åldrar och
smaker. Don Ferri gjorde trollkonster och knöt de mest fantasifulla ballongfigurer inför en
tacksam publik.
Precis som alla bättre julgransraskningar fick barnen också en godispåse att ta med hem
(red: till pappa?) efter det att den sista dansen kring granen oåterkalleligen klingat ut. Summa summarum, julen kunde inte avslutas på ett bättre sätt.
Per Johansson
UM

Torsdagen 15 januari
Ämbetsmannainstallationen, årets första och troligen största högtidsdag, besöktes av 83 brr,
varav 21 gästande brr. DSS Kjell Sjöström var Installator och som övriga Storämbetsmän
tjänstgjorde ExStRepr Owe Axelsson, StRepr Fredrik Åman, StRepr Gunnar Jerhammar,
ExStRepr Karl Ljunge samt StRepr Nils-Gunnar Nilsson. Br Installator genomförde installationen lugnt och värdigt med stor noggrannhet och br Stormarskalk Karl Ljunge agerade
med pondus, säkerhet och rutin, så att vi alla brr som deltog inte behövde känna någon oro.
Br ExÖM Berndt Carlsson avtackades, br ÖM Claes Anell utnämndes till TjgExÖM, br CM
Gunnar Blomstrand och br SkM Anders Jacobson fick sina ex.regalier och br K Nils Johansson logens hederstecken. De tre sistnämnda avtackades för sina goda arbetsinsatser under
fyra år. Efter detta installerades valda och utnämnda brr till sina ämbeten och poster. Vår
tidigare logebr Kurt Olsson vikarierade förtjänstfullt som organist i br Olle Linderhjelms
sjukfrånvaro.
I bankettsalen var det dukat till fest. Br KM Tage Östlund hälsade oss välkomna och med sex
värdinnor från vår damklubb fick vi en perfekt och elegant service. Tack Birgitta Andersson,
Hannelore Edstav, Britt Nilsson, Inger Nygren, Elsy Sundström och Birgitta Östlund - Ni
förgyllde vår högtid. Br ExÖM Claes Anell utbringade levet för konung och fosterland och
br ÖM Per Johansson hälsade sedan alla välkomna. Logens br UM Harry Andersson hälsade
br Per Johansson välkommen som ÖM och utlovade brödernas helhjärtade stöd.
Vad hände mera den 15 januari? Läs sid 3!

Speaker´s Corner
TAGE TACKAR!
Tack för all uppmuntran jag fått av Er brr. Tack br Olle för alla trevliga fax och telefonsamtal, alla
bra tips och roliga historier. Tack br Rolf för hjälpen med måltidslistorna. Tack br Bengt-Ove för
framtagning av placeringskorten. Tack till alla Er brr som glatt har hjälpt till med serveringen. Och
tack br Leif för ett gott samarbete – och lycka till som KM.
Tage Östlund
ExKM
MATRIKELN
Ändringar: Ingemar Thornell, Ramm Ingelsbo, 61595 Valdemarsvik, 0123-33133 / 0706-98 76 45.
Bo Nygren, arb 011-19 44 74, mobil 0733-84 32 20. Harry Andersson, mobil 0733-30 36 15.
Erik Lönnqvist,Villa Solhem, 61935 Trosa.
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Ja, vad hände mera?
….. torsdagen 15 januari
Br KM Leif Pettersson önskades lycka till och fick mottaga logens KM-kedja och
krukan ”Den Tredje Supen”. Avgående KM br Tage Östlund tackade för sin tid samt
kvällens värdinnor med rosor och kramar. Br Tage överlämnade också den ringklocka
som KM har till hjälp för att påkalla brödernas uppmärksamhet. Denna klocka är en
gåva till KM från br Evert Lundkvist. Jublet blev stort när br Evert steg fram med en
ny klocka till br Leif och samtidigt skänkte den gamla till br Tage som tack för ett fint
och väl utfört arbete som KM. ”Du får behålla ringklockan Du också, om Du gör ett lika
bra jobb som br Tage”, sa br Evert till br Leif. Det blev många och stora applåder för
detta generösa och uppskattade initiativ.
Det blev många tal under kvällen; br ÖM Per Johansson tackade br DSS Kjell Sjöström
och övriga medverkande för den högtidliga installationen och betonade att han vill försöka få de brr som sällan gästar logen att återvända till brödrakretsen. Br Claes Anell
tackade alla sina medhjälpare och han tyckte att de två åren som ÖM gått fort – nästan
för fort. Br DSS Kjell Sjöström avslutade kvällen med en dikt och berättade att det var
femte gången han installerade i vår loge. Han önskade alla framgång i sina nya ämbeten
och befattningar. Br ÖM Per Johansson uppvaktades med välgångsönskningar och
blommor av gästande brr från logerna 19 Louis De Geer, 84 Österskär, 104 Bråvalla,
138 Norrköpingshus, 139 Ramunderhäll, 144 Aurora samt lägret 15 Stegeborg. Br CM
Mikael Hagdahl gjorde en förtjänstfull debut. Bara att hålla ordning på alla tal och
gonggong-slag var en god bedrift. Han kommer säkert att klara sin uppgift på ett utmärkt sätt (vilket gläder hans fadder/red). En kväll som denna känns det fint att tillhöra
loge 117 Gustaf V.
Harry Andersson
UM

Onsdagen 21 januari
Kvällen blev verkligen lyckad. Vi var 30 damer och 32 brr som åt och drack gott och
hade väldans trevligt i största allmänhet. Nisse Boström blev sjuk och ersattes av LarzThure Ljungdahl. Han berättade episoder och händelser från sitt aktiva liv som journalist och filmare på SVT. Mycket har han varit med om under sin tid där – både kul
saker och pirriga och krävande händelser.
Monica Henriksson
Damklubben

Och vad hände ännu mera i januari? Läs sid 4!
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Ja, vad hände ännu mera?
Torsdagen 29 januari
Året första loge med den nya ämbetsmannabesättningen på plats samlade 50 brr. Från
GEU hade br Anders Jacobson två förslag som logen hade att yttra sig om. En justering
av måltidsavgiften med 5 kr i höjning. Logen tillstyrkte. Ett förslag om att inköpa en
scen till bankettsalen. (Ett strålande förslag, tycker logens O). Bägge förslagen tillstyrktes. Br StRepr Nils-Gunnar Nilsson installerade br FS Lars Wibrant till sin andra ämbetsmannaperiod. Br Bengt-Ove Jonsson till UM:s ersättare – han fick mottaga hedersregalie som ExPS. Br Karl Ljunge har tillsammans med brr Nils-Gunnar Nilsson, Bo
Nygren, Nils Rendel och Hans Wärn besökt loge 92 Stångebro i Linköping. ExDSS
Gunde Schullström hade fått i sin ägo en ritualbok från en engelsk Odd fellow-organisation, daterad 12/3 1797. Ur denna framfördes en INV-grad med till svenska översatt
text. En fantastisk upplevelse enl br Kalle, som fått löfte om gästspel i vår loge.
Br Leif Pettersson debuterade som KM med att bjuda oss välkomna till bords och br
Torsten Loberg berättade med stor noggrannhet och inlevelse en historia från lappmarken. En gemytlig och fin start på den nya arbetsterminen.
Harry Andersson
UM

------------ Lite mera Speakers Corner -----------INFORMATION OM MOTION TILL STORLOGEN
Jag har som logens TjgStRepr lämnat in en motion till sommarens storlogemöte om att brr
skall kunna avgiftsbefrias både i loge och storloge vid mental eller fysisk ohälsa för att utan
ekonomiska problem kunna ha kvar sina rättigheter i Odd Fellow-gemenskapen.
Nils-Gunnar Nilsson
NU TRYCKER VI OM MATRIKELN
Vi önskar därför att Du kontrollerar att Dina personuppgifter är riktiga. Du som får BrodersNytt
via e-post har redan fått ett utdrag från medlemsregistret. Ni övriga brr får ett utdrag ur matrikeln via ”snigelposten”. Kontrollera Dina uppgifter och meddela mig eventuella förändringar via
e-post, brev eller telefon senast den 8 februari.
Lennart Persson
VILL DU STÖDJA LOGEN EKONOMISKT?
Kostnaderna för att driva logen ökar som mycket annat. Men våra privata inkomster verkar inte
öka i samma takt. Årsavgiften börjar därför bli betungande för många av våra brr. Ett sätt att
förhindra att brödraskaran minskas av detta skäl är att stötta logen genom sponsring i någon
form. Du som önskar bidra till att årsavgiften hålls nere kan:
¤ Annonsera i medlemsmatrikeln. 500:- per annons (1/3 sida)
¤ Bekosta distributionen av BrodersNytt genom att skänka 60 frimärken eller frankera
motsvarande antal brev eller inbetala 350:- till br SkM pg-konto. Du avtackas i Brodersnytt.
Tidigare har två brr sponsrat varje utsändning. I framtiden hoppas vi på fler per nummer.
¤ Sätta in valfritt belopp på br SkM pg-konto. I detta fall kommer Ditt namn inte att nämnas i
BrodersNytt.
Varje enskilt bidrag tas tacksamt emot, litet som stort. I de första två exemplen kontaktar Du
lämpligen mig.
Lennart Persson

Vilka är logens nya valda och utnämnda ämbetsmän? Läs sid 5!
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Logens ämbetsmän terminen 2004 – 2005
Valda

Ordinarie

Ersättare

ÖM
UM
PS
FS
SkM
CM
TjgExÖM

Per Johansson
Harry Andersson
Gunnar Lagerström
Lars Wibrant
Göran Henriksson
Mikael Hagdahl
Claes Anell

Bengt-Ove Jonsson
Kurt Oscarsson
Per-Otto Kyndel
Sören Andersson
Anders Österlund

Utnämnda
K
O
BB
YV
IV

Ulf Eriksson
Olle Linderhjelm
Jan Jardmark
Sievert Karlsson
Thomas Hellgren

Nils Fremred
Vakant
Ingemar Nimstrand

ÖMhm
Ömvm

Hans-Göran Säwar
Archimede Caprari

UM hm
UMvm

Torsten Loberg
Owe Eriksson

CMhm
CMvm
CMtm
KM

Hans Wärn
Ahti Hietala
Bernt Schneider
Leif Pettersson

Bo Nygren
Thomas Persson
Jan Ohlsson

Owe Axelsson

Karl Ljunge

N-G Ellnemark
Agne Söderberg

Gunnar Blomstrand
Sven-Hugo Lind

Björn Edstav
Leif Casimir

Kallade
Nedre CM

Vad händer den 11 mars? Läs sid 6!
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Y

En God Vän!

Loge-Broder!

Du har kanske en god vän, som Du från gång till annan funderat över att
bjuda på något speciellt. Du har kanske också funderat över om Din gode
vän skulle kunna bli ytterligare en länk i vår brödrakedja, invigas, tas upp i
brödrakretsen, bli en av oss.
Nu får Du återigen tillfälle att bjuda Din vän på något speciellt. Du kan
invitera honom till en god supé och en stunds trevlig underhållning i logens
klubb. Det är också ett tillfälle att föra Din vän närmare Odd Fellow. Och
kanske så småningom se honom som inte bara en god vän utan även som
broder. Detta tillfälle får Du

torsdagen den 11 mars

Det är viktigt att påpeka att vi skall undvika den tvingande känslan av att
kvällen absolut måste mynna ut i att Din vän skall bli en ny Odd Fellow. Vi
lägger tyngdpunkten på ”Odla Din vänskap och visa Din broderskärlek”.
Skulle emellertid resultatet bli en ny logebroder så är glädjen stor för oss
alla. Klubbstyrelsen kommer att ta hand om Din gode vän på ett värdigt och
trevligt sätt under vårt logesammanträde. Du anmäler Din vän via vår måltidsanmälan (011-19 95 35) och betalar vid ankomsten. Känn Er varmt välkomna - båda två!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Klubbstyrelsen, loge 117 Gustaf V
Harry Andersson
ordf

