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ÖM:s tankar!
Bröder!
Hur tänkte våra stiftare när de bestämde sig
för att bilda en ny loge? Att de var entusiastiska inför uppgiften är lätt att föreställa sig.
Men vad hade de för funderingar inför framtiden? Tänkte de på, hur kommer vår loge att
klara sig? Ja, den frågan får vi nog aldrig
svar på, men jag säger ofta till mig själv:
Tänk att det kunde bli så här bra! Det finns
så många utmärkta saker inom vår loge, men
det viktigaste är kamratskapen och samhörigheten. Vi trivs alla tillsammans och att gå på
torsdagsmötena är ett rent nöje som många
av oss ser fram emot varje gång.
Vi har fått det så mycket bättre materiellt
sätt sedan 1948, men utan harmoni med vårt
inre blir tillvaron fattig och livet utan innehåll. Jag tror att många börjar upptäcka just
de här problemen. Efterfrågan på inre gemenskap tycks öka. Allt fler söker tillfälle till
eftertanke och reflektion, en trygg hamn att
söka sin tillflykt till och en mening med livet.
Allt det här uppfyller Odd Fellow och väl
därtill. Därför har jag en stark framtidstro
och min fasta övertygelse är att med en lagom
anpassning till hur samhället kommer att utveckla sig kommer behovet av den sinnesro
som Odd Fellow-medlemskap ger att behövas
än mer framöver.
Nu närmast har vi vårt 60-årsjubileum att se
fram emot och då vi får ytterligare ett tillfälle
att glädjas över vår fina gemenskap. Jag hoppas givetvis att så många som möjligt kommer och så vitt jag vet finns det ytterligare
några platser kvar.
Varmt Välkommen!!!
Broderligen i Vänskap Kärlek SanningBengtOve Jonsson

Vad händer?
Lördag 17 maj kl. 16.00
Firande av logens 60-årsjubileum enligt särskilt
program¨. Se sidan 6

Tordag 29 maj kl. 19.00
Ordinarie föredragningslista
Klubbafton
Meny: Kall inkokt lax med dillmajonäs, kokt potatis och sallad

Fredag 16 maj kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Se notis på sidan 3

Torsdag 22 maj kl. 13.30
SENIORKLUBBEN
Utflykt till Fredga-gården där lunch serveras.
Anmälan senast den 20 maj till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Onsdag 21 maj
Damklubben
Vårutflykt till Stockholm (heldag)

MÅNADENS BIDRAGSGIVARE
Vi tackar bröderna Tonny Nilsson, Norrköpings Akvarier och Guy Viklund, ProProKon
Process-Projekt-Konsult för sponsring av månadens distribution av BrodersNytt
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Vad hände?
UM:s noteringar
Torsdagen den 10 april
Den här kvällen var det ballotering till invigningsgraden för sex inträdessökande. Balloteringen utföll gynnsamt för samtliga. Vi fick en kort genomgång av hur vi ska bete oss i händelse av brandlarm
och br. FS rapporterade att vi nu börjat få in många anmälningar till Jubileumsfesten den 17:e maj.
Lägervärd Lennart Exius uppmanade samtliga patriarker att komma till lägrets möte i Norrköping
den 18:e april, då lägret besöks av nr 5 Österled och nr 12 Visingsborg. Br Kaplan gav oss en tänkvärd historia om hur man kan handskas med sanningen och StRepr Hans-Göran Säwar höll ett instruktionsföredrag om det oskrivna verket.
I bankettsalen samlades sedan de vetgiriga 43 närvarande bröderna för att lära sig mer om den ädla
drycken whisky. Under ledning av Rolf Kalamark testade och jämförde vi tre maltwhiskysorter:
Laphroaig, Auchentoshan och Highland Park. Provningen gav oss som väntat mycket information
och vi som var där fick lära oss mycket intressant om hur whisky tillverkas och lagras, men framförallt hur den smakar, beroende på bl a lagring och var den tillverkats. Br Håkan Carlsson förhöjde
trevligheten ytterligare ett snäpp, när han berättade en sedelärande historia om just whisky.

Torsdagen den 24 april
Visst är det något viss med de kvällar då vi får träffas och välkomna
nya bröder i vår loge! Den här kvällen var det invigning av sex nya
bröder: Åke Gustafson, Ola Lindgren, Ingemar Samuelsson, Ralf
Sandman, Roger Thörn och Tommy Wallner. Ceremonimästaren och
hans medhjälpare gjorde återigen en suverän framställning, som förstärktes av br Olle Linderhjelms finstämmiga orgelackompanjemang.
Förhoppningsvis fick de nyinvigda bröderna ett ljust och långvarigt
minne av kvällen.
I bankettsalen fortsatte festligheterna för de närvarande 56 bröderna,
med god mat och sedvanliga tal. Där förstärkte, som numera traditionsenligt, br Nils Rendells flinka fingrar på pianot, skönsången från
bröderna. Kvällens recipiendtal hölls av br Åke Gustafson som framförde sitt och övriga nyinvigda bröders tack för att de upptagits i vår
loge.
Br Gunnar Blomstrand har också börjat skämma bort oss med ÖM – limerickar, vilket han är en
mästare på. Undrar vad han hittar på nästa gång?
Bo Nygren
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I majnumret 1998 kunde man bl.a. läsa:
•

att br Bengt Carlsson äskade pengar för inköp av kopieringspapper och kuvert (det var minsann före
e-posttiden det!)
•
att när br UM drog sig hemåt så hade han fortfarande den underbart goda laxen kvar i smaklökarna
•
att det för övrigt bara handlade om det stundande 50-årsjubiléet i stort och smått
ExRed

VÅRT BRÖDRALÄGER NR 15 STEGEBORG
Åttionio patriarker varav åtta från vår loge deltog i firandet av det första tre-lägermötet som hölls i Norrköping 18 april under högtidliga former. Utbyten mellan två läger hålls på många orter, men vårt nya samarbete mellan tre läger är unikt. Nästa år samlas vi i Jönköping eller Linköping.
Fredag 16 maj är det dags för nästa lägermöte. De tre patriarkerna Sivert Karlsson, Jan Noréus och Jan
Ohlsson från vår loge ska då recipiera i lägrets andra grad, Den gyllene regelns grad, GRG. Det är självklart
mycket angeläget att de av våra patriarker som innehar GRG eller Kungspurpurgraden KPG deltar i mötet
och firar logens recipiender. Som vanligt hålles gradgivningen i Norrköping.
Anmälan gör du till lägervärdarna, se matrikeln, senast onsdag 14 maj kl 17. Mera information vid kommande logemöten och via e-post.
Lennart Exius

INFORMATION FRÅN EKONOMIUTSKOTTET
Alla bröder som har nycklar till Odd Fellow-huset ska och till olika förvaringsutrymmen ska redovisa dessa
skrifltigt på befintlig lista som finns hos br ÖM.Bröder som har Ex-regalier i skåp ska märka dessa med
namn. Allt detta ska vara åtgärdat under våren 2008.
Bengt Carlsson, Ekonomiutskottet

ODD FELLOW-GOLF
Distriktsgolf på Finspångs GK för bröder, rebeckor och anhöriga fredagen den 23 maj med första start klockan 08.30. Anmälan om deltagande görs till br Claes Anell (E-post: claes.anell@bredband.net) senast den 12
maj.
Claes Anell

NYA ADRESSER OCH TELEFONNUMMER
•
•

Br Carl-Ivan Ivarsson har ny adress: Boställsgatan 5, 602 09 Norrköping
Br Hans-Göran Säwar har nytt mobiltelefonnummer: 0730-69 26 19

Bröderna ombeds att med jämna mellanrum kontrollera adressuppgifter, telefonnummer, E-post m m i Storlogens medlemsregister och att meddela skyndsammast PS om ändringar av uppgifter.
PS

BrodersNytt nr 5 maj 2008

4(6)

NYA BRÖDER
Tordagen den 24 april 2008 fick vår loge sex nya bröder som presenteras nedan. Å logens vägnar hälsar redaktionen dem varmt och broderligt välkomna in i Orden och vår loge, nr 117 Gustaf V
Br Åke är född den 23 december 1945 och hans adress är Lägatan 16,
603 65 Norrköping. Där bor han tillsammans med hustrun Torhild. Familjen har också två vuxna barn. Br Åke arbetar som projektledare vid Ångpanneföreningen. Det stora fritidsintresset är sjön. Br Åke har en större
motorbåt för långfärder.

Br ÅKE GUSTAFSON

Fadder: br Anders Österlund
Telefon: (bostaden) 011-31 82 42 och (arbetet) 010-555 01 30
Mobiltelefon: 070-580 96 29
E-post: ake.gustafson@telia.com

Br Ola är född den 26 augusti 1954. Han är gift med hustrun Cecilia och
har tre barn, varv två är utflugna. Br Ola har adress Enebygatan 39, 602
18 Norrköping. Han arbetar som ekonomikonsult och har egen firma. Br
Ola är idrottsintresserad och reser gärna. De sistnämnda ligger när till
hands då hustrun driver en resebyrån.

Br OLA LINDGREN

Fadder: br Björn Lantz
Telefon: (bostaden) 011-13 32 94 och (arbetet) 011-36 69 11
Mobiltelefon: 070-391 39 11
E-post: ola.lindgren@mortime.se

Br Ingemar är född den 14 juni 1951 och är bosatt Lidaleden 574, 603 81
Norrköping. Där bor han med hustrun Eva. Br Åke har också tre barn.
Han arbetar som redovisningskonsult och har egen firma inom plattsättning.
Fadder: br Per-Otto Kyndel
Telefon: (bostaden) 011-14 04 60 och (arbetet) 011-16 26 00
E-post: ingemar@rendirkonsult.se
Br INGEMAR SAMUELSSON
Br Ralf är född den 24 januari 1946 och kommer ursprungligen från Helsingfors. Han har haft fast adress i Norrköping sedan 1976 men har under sitt yrkesverksamma liv varit mycket på resande fot. Br är numer
pensionär och bor tillsammans med hustrun Viviane på Hospitalsgatan
12, 602 27 Norrköping. Br Ralf har flera intressen som han ägnar sig åt,
bland annat golf, utförsåkning, fiske och matlagning.

Br RALF SANDMAN

Fadder: br Håkan Carlsson
Telefon: 011-16 81 61
Mobiltelefon: 076-136 87 87
E-post: sandman.vor@bredband.net
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Br Roger är född den 23 oktober 1953. Hans adress är Miltons väg 1, 616
33 Åby. Där bor han tillsammans med hustrun. Till familjen hör också tre
barn som studerar. Br Roger äger och driver ett behandlingshem för spel
– och köpberoende där även hustrun arbetar som ekonomiansvarig. Då
br Roger får en stund över tar han gärna en tur på hojen. Familjens stora
fritidsintresse är skidåkning.

Br ROGER THÖRN

Fadder: br Conny Thörn
Telefon: (bostaden) 011-640 67 och (arbetet) 011-39 82 55
Mobiltelefon: 0708-16 08 14
E-post: roger@kolmardenbehandling.se

Br Tommy är född den 8 juli 1952 och kommer ursprungligen från Timrå.
Han är sedan 1997 bosatt i Solberga/Prästköp, 610 10 Ljusfallshammar
där han bor tillsammans med hustrun Britt. Till familjen hör också två
utflugna barn. Till vardags arbetar br Tommy HR-frågor vid Luftfartsverket i Norrköping. Sin fritid delar han med familj, motorcykel, nio får och
två katter.

Br TOMMY WALLNER

Fadder: br Ingvar Sax
Telefon: (bostaden) 0122-503 20 och (arbetet) 011-19 20 00
Mobiltelefon: 0730-31 74 47
E-post: hasthagslund@telia.com
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PROGRAM FÖR FIRANDE AV LOGENS 60-ÅRS JUBILEUM DEN 17 MAJ 2008
Klockan 16.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. De väntande damerna kommer att underhållas av klass 1 C
från Musikgymnasium vinterträdgården och bankettsalen.
Klockan 16.45
Uppvaktning i logesalen
Klockan 18.30
Välkomstdrink och bankett i stadshuset
Klockan 21.00-24.00
Dans

SPONSORER TILL LOGENS 60-ÅRSJUBILEUM
Stora sponsorpaketet:
Wibrant Fastigheter / Br Lars Wibrant
Grant Thornton / Brr Jan Lundström och Clas Niklasson
Lilla sponsorpaketet:
Norrköpings Akvarier / Br Nils Gunnar Nilsson
Westréns Glas AB / Br Per-Otto Kyndel
Poolia / Br Bengt-Ove Jonsson
Teknikbyggarna / Br Gunnar Lagerström
Norrköpings Stenindustri AB / Br Sören Andersson
Konsult. Ark. Kontor OAX / Br Owe Axelsson
Gümac Arkitektkontor AB / Br Günther Lange
Aspdahls El AB / Br Jan Aspdahl
Lantz Livsstilsföretagande / Br Björn Lantz
Proprokon / Br Guy Viklund
Vi tackar också Norrköpings Tryckeri AB för tryckningen av program till jubileumshögtiden den 17 maj.

