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ÖM:s tankar
Bröder!
Då var det dags igen, om än inte för att
spotta i nävarna och kavla upp ärmarna, så i vart fall för att knyta den grå
slipsen och sätta på sig regalien. Som
Du minnesgode br påminner Dig, försökte jag i ÖM-spalten i juninumret att
sammanfatta den gångna vårens arbete. Jag skall nu blicka framåt på den
stundande hösten.
Jag ser framför mig välbesökta logeaftnar med en blandning av högtidligheter vid gradgivningar och gemytliga
klubbkvällar. Glädje då brr får en högre
grad eller då vi inviger nya brr i vår
krets. Sorg och saknad då vi håller parentation över en hädangången br. Minnen och tillbakablickar då veterantecken utdelas för många och trogna år i
vår Orden och loge. På sitt sätt blir
logearbetet en avspegling av livet med
dess skiftningar och skeenden.
Vi är alltjämt värdloge. Inom ramen för
detta uppdrag har vi att ansvara för
årets Minnesloge och Sandbyhovsprojekt. Båda uppgifter som kräver sitt i
form av tid och engagemang. Jag har
tänkt att använda hösten till att utveckla
kontakterna med andra loger runt omkring oss. Det blir en hel del att göra
men förvisso ett kärt besvär.
Jag vill också rikta några ord på vägen
till alla Er som har plikter att fylla i vår
loge. Ord som jag ständigt försöker ha
för ögonen och leva efter när arbete
och åtaganden ibland kan tynga; ”Vi
ska ta våra uppgifter på största allvar
men oss själva på inte allt för stort allvar - självdistans och glimten i ögat!”
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 9 september kl 19.00
Parentation
Ordinarie föredragningslista
I klubben; ”En God Vän”
Meny; Skånsk kalops med rödbetor
Vid kaffet; vinlotteri

Onsdag 15 september kl 19.00
DAMKLUBBEN
Alla logebröders hustrur och sambor inbjuds
till "Prova-På-Kväll”

Torsdag 16 september kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 17 september kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG, vandringsläger, Söderköping

Torsdag 23 september kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Veteranteckenutdelning
I bankettsalen; ”Veteranernas Afton”
Meny; Dansk kycklingtoast
samt Pocherad gösfilé med kräftsås,
champinjoner och purjolöksfräs

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Mats Dimell, Dimell
Ingenjörsbyrå och Estan Laurent, Estan AB
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Vad hände?
Torsdagen 10 juni
Denna vackra försommarkväll var vi 40 brr, som gästade Föreningen Flottans Män i
Norrköping, där vi höll vårt sommarsammanträde. Vår br Ove Hagström hälsade oss
välkomna och berättade om föreningen och dess verksamhet. Det är gamla Gasverkets
lokaler, som man hyr och de har med eget arbete skapat bra och ändamålsenliga lokaler, där det finns många, gamla, marina föremål. Hela atmosfären andas verkligen sjöhistoria. Br ÖM tackade br Ove för att vi fick gästa föreningen och för det trevliga mottagandet.
Logen öppnades enligt förkortad ritual. Informationsutskottet hade ett förslag om en ny
namnbricka, som DN fick i uppdrag att undersöka finansieringen av. Inför sommarens
storlogemöte fick br StRepr, på uppmaning av br Jan Lundström, logens stöd att verka
för en motion, som innebär en nedsättning av Storlogeavgiften för de brr, som av åldersskäl inte kan besöka logen men ändå har glädje av att behålla sitt medlemskap.
Ett stort och härligt sillbord stod framdukat med färskpotatis och alla andra nödvändiga tillbehör. Vi lät oss väl smaka och br Ove ledde oss i föreningens egen bordsvisa,
Evert Taubes ”Än en gång däran, bröder”. Kanske miljön inspirerade – sången var hög
och taktfast och stämningen vid borden blev mycket varm…och trevlig. Br UM tackade
för den utsökta maten och den fina servicen. Kocken Sören Augustsson och barmästaren Rune Renholm fick varsin flaska gott vin och dessutom varma applåder av en nöjd
brödraskara. Det var som sagt en vacker och fin försommarkväll. Och när vi skiljdes så
önskade vi varandra en riktigt skön och trevlig sommar.

Torsdagen 26 augusti
Efter en skön sommar startade vi höstterminen med ett typiskt grått och trist väder. Br
ÖM hälsade inte mindre än 36 brr välkomna till detta sommarsammanträde. Vi hedrade br Gösta Hökerbergs minne med en tyst minut. En ”krya på Dig hälsning” skickades till br Hans-Göran Säwar, som är nyopererad. Br Bengt Carlsson vädjade ånyo till
logens brr om att betala till Brödragåvan utan påstötning och i rätt tid. Br Anders Jacobson, som är logens representant i GEU och Stiftelsen Odd Fellow-huset, uppmanade
oss brr att komma med synpunkter och förslag på hur verksamheten skall bedrivas. Br
StRepr informerade om Storlogemötet – mer om detta under Speaker´s Corner. Br
ExÖM rapporterade från riksgolfen. Hur det gick, fick vi inte veta!! Men han uppmanade andra golfspelande brr att nästa år delta i detta förträffliga arrangemang.
Br KM hälsade välkommen till kräft- och räkfest. Maten var god, kräftorna försvann –
liksom nubben och det blev som alltid en fin kväll. Det var en trevlig upptakt på höstterminen, härlig stämning och ett välbehövligt avbrott i vardagslunken.
Harry Andersson
UM

Men, vart har Speaker´s Corner tagit vägen då? Jo, till nästa sida!

BrodersNytt september 2004

3(4)

Speakers Corner
KORT RAPPORT FRÅN STORLOGEMÖTET 18-20 juni 2004
Cirka 300 deltagare hade mött upp på Djurönäsets Kursgård. Inkvartering och program var av
högsta klass och hela tillställningen fungerade perfekt i sedvanlig gemytlig Odd-Fellow anda.
Utländska gäster:
Suveräne Stormästaren Henry L Dupray. USA,
Storsire och Vice Storsire, Danmark
Storsire och Vice Storsire, Finland
Storsire och Storskattmästare, Island
Storsire och Deputerad Storsire, Norge
Från Sverige:
Storämbetsmän, Rådsämbetmän, Distriktsstorsirer, Ex Storämbetsmän,
Storrepresentanter, Ex Ämbetsmän med storlogegrad, Kanslipersonal, Tolkar,
Fotografer.
Storlogemötet samlade 220 br med rösträtt, 31 br med förslagsrätt, 27 br med yttranderätt.
Programmet var omfattande och behandlade bl.a.:
Nominering och val av Storämbetsmän och Distriktsstorsirer, revision av Storlogen, budget, avgifter, arvoden, resor och traktamenten, besvär, Storämbetsmännens berättelse, motioner, lagändringar, givande av storlogegrad och anföranden.
Till ny Storsire för storlogeperioden på 4 år valdes: Br Lars Fryklund och till ny Distriktsstorsire i
vårt distrikt br Thomas Carlinger.
Storsiren berättade om sina kommande planer och Suveräne Storsiren och övriga gästande Storsirer höll intressanta anföranden.
Linköpingsbröderna utförde en suverän uppvisning av en invigningsritual från ”Order of the Patriotic Odd Fellows” från 1797. Denna uppvisning hade vår loge förmånen att beskåda på Skärtordagen.
Mer information från storlogemötet kan jag lämna för intresserade vid kommande logesammanträden.
Nils Gunnar Nilsson
ÅLAND NÄSTA!
Loge 91 Stångebro planerar en uppvisning av 1797 års invigningsritual ”Order of the Patriotic Odd
Fellows” hos loge 13 Åland i Mariehamn måndagen den 4 oktober. Linköpings-bröderna ämnar ta
med sina respektive för att göra detta till en festlig resa. Det planeras särskilda aktiviteter för damerna. Br Kalle Ljunge och jag, som har bistått med kontakterna, och våra fruar kommer att åka
med. Resan startar måndag morgon, hemkomst tisdag kväll. Det vore trevligt om fler från vår loge
kan följa med. Är Du intresserad – hör av Dig snarast till mig.
Nils Gunnar Nilsson
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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 nu på

torsdagen den 9 september

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

