Logen nr 117

Gustaf V
Vattengränden 9
602 22 Norrköping
Postg: FS
39 11 33-6
Brödrag. 17 18 99-8
Måltidsanmälan: 011- 199 535
Redaktör: Olle Linderhjelm
E-post: linderhjelm@swipnet.se

BrodersNytt

Hemsida: www.oddfellowlogen117.org

December nr 12 2005

ÖM:s tankar
Bröder!
Det är lät att falla i dystra tankar när
vintermörkret blir alltmer kompakt och
dagarna allt kortare. Men det finns
glädjeämnen att lysa upp tillvaron med.
Hösten i vår loge har inneburit en hel
del att glädjas åt. Något som jag särskilt vill peka på är de besök vi haft från
andra loger och de besök som flera av
oss brr gjort i andra loger. Detta att
gästa en annan loge ger en extra dimension till att vara en Odd Fellow. Dels
får man möta andra brr och dels får
man se hur det går till i deras loge. Det
finns nästan alltid lokala variationer,
som kan vara intressanta och berikande på många sätt.
I vår loge har vi två sammankomster
kvar innan julefriden lägrar sig. Adventshögtiden i Östra Stenby och den
sedvanliga och alltid välbesökta jullogen. Båda markerar för många av oss
brr början på julen, som dock kan vara
en hektisk tid. Det är lätt hänt att stress
och jäkt dominerar en efterlängtad julledighet. Försök att skapa stunder av
avkoppling både för Din kropp och Din
själ mellan julhandel och alla mellandagsreor.
Krafterna kommer att behövas efter nyår, särskilt för de av Er brr, som skall
installeras i olika ämbeten och uppdrag
vid ÄM-installationen i januari. Även vi,
för vilka sanden i ämbetsmannatimglaset håller på att rinna ut, kommer att
behöva samla krafter inför ett nytt år i
vår Orden och loge.
Slutligen, mina brr, önskar jag Er alla
och Era anhöriga En Riktigt God Jul.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Söndag 4 december kl 13,00
Exp.sammanträde och adventshögtid,
Östra Stenby

Torsdag 8 december kl 18.30
Julhögtid
I klubben: Brödramåltid och julauktion
Meny; Stora julbordet med glögg

Måndag 12 december kl 19.00 (obs dagen)
DAMKLUBBEN

Torsdag 15 december kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 16 december kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Finspång, PG
Julhögtid, DN:s förslag till budget
VI HYLLAR
18/12
br Arcimede Caprari
80 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
MÅNADENS SPONSOR(ER)
Vi tackar vår br Eero Pusa, Paraply Media –
Parmeab AB

Tack för i år!

En Fröjdefull Jul tillönskar BrodersNytt alla
sina läsare. Nu julstädar vi redaktionsbordet, går ut till köksregionen och börjar tillreda Julmumman, som familjen redan otåligt
väntar på.
(Receptet finner Du under ”Gourmet
Corner”.)
Red
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Vad hände?
Torsdagen 10 november
Denna varma höstkväll var vi 53 brr, som samlats till rådslag i vår loge. Biståndsutskottets förslag om tillfällig hjälp med medlemsavgiften för ett par brr samt att Hörselfonden får nya pengar från julinsamlingen bifölls. Hörselfonden hjälper till med finansieringen av hörhjälpmedel för särskilt behövande. Br Jan Lundström presenterade budgeten för 2006. Det finns förslag om höjning av medlemsavgiften med 2:- / mån. Med
denna måttliga höjning klarar vi en god verksamhet kommande år. Valutskottets ordförande br Claes Anell föredrog första nominering till nämnder och utskott. Hälsningar
framfördes, bl.a. att br Hans Cademan glädjande nog är på bättringsvägen. Br Anders
Jacobson rapporterade från GEU och Stiftelsen och som vanligt hade han viktig och intressant information att förmedla. Br Owe Axelsson berättade om sitt besök hos loge 139
Ramunderhäll, Söderköping där han informerat om adventshögtiden i Östra Stenby.
Enligt löfte kommer de mangrant. Br Gunnar Blomstrand, duktig CD-organist, avslutade med Cembalokonsert nr 5 av Bach och br Bengt Carlssons ljussättning bidrog till
att det blev en fin och stämningsfull stund i logesalen.
I klubben var det premiär för en ny begivenhet – Nya Bröders Afton. En idé som vi
hoppas skall bli till tradition. Brr Benny Gunnarsson, Ingvar Sax, Leif Tollén och Guy
Wiklund svarade för kvällens program. En lärorik trafikinformation som tipsade om
hur man kan köra miljövänligt och bensinsnålt. Allsång med fyra olika snapsvisor, där
den segrande visan (texten återfinns i Speakers Corner) kommer att delta i den stora
finalen i tävlingen ”Snaps 2006”. De nya bröderna svarade också för dragningen i kvällens vinlotteri. Där inträffade det nästan osannolika att br K - Ulf Eriksson - vann tre
(3!) flaskor varav två med samma nummer …. finns det månne kontakt uppåt? Stort
tack brr Benny, Leif, Ingvar och Guy för Er insats, fortsättning lär följa. En kul kväll
med raggmunk och fläsk, snaps, sånger och trevliga vänner – vad mer kan man önska?!

Torsdagen 24 november
En gäst, br CG Carlsson, loge 104 Bråvalla samt 44 egna brr hälsades välkomna av br
ÖM. Dagordningen innehöll bl.a. N2 till utskott och nämnder samt beslut om 2006 års
budget. Brr Ulf Eriksson och Nils Fremred har fått KPG i Lägret 15 Stegeborg. B r K
informerade om en ny punkt på föredragningslistan som heter ”Kaplans tankar”. Han
uppmanade logens brr att komma med förslag och synpunkter på frågor att ventilera
och han erbjöd också de, som vill göra egna inlägg. Br UM informerade om Odd Fellow
Logernas traditionella uppvaktning vid sjukhem i Norrköping (se nedan). Vi har två
logebrr, Erik Lönnqvist och Karl Strömberg, boende på vårdhemmet Ringdansen, som
kommer att besökas och uppvaktas med varsin julblomma. Postludium: ”Rhapsody in
blue” av Gershwin.
I klubben bjöds vi på pyttipanna med snaps och öl, många trevliga och bra historier och
som vanligt en gemytlig och trevlig samvaro. Br CM påminde om exp.sammanträde i
Boglinatorpet, Östra Stenby och den därefter följande adventshögtiden i kyrka och
bygdegård. Br KM sålde lotter och några lyckliga brr vandrade hem med en flaska gott
vin under armen.
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Lördagen 26 november
Denna lördag (lördagen före 1:a Advent) besöker av tradition Norrköpings-logerna
Sandbyhov, Lennings Sjukhem och Södergården. Vårt budord ”att besöka de sjuka”
hörsammades av 55 systrar och bröder, som på olika sätt medverkade för att genomföra
dagens program. Det bjöds på tårta till kaffet, blommor till varje avdelning och en
stunds underhållning. Vi fick många och tacksamma bevis från de äldre och från personalen att detta verkligen är en uppskattad och fin tradition. Det är också vår uppfattning att vi på detta sätt visar framför allt all personal att de på ett fantastiskt sätt sköter
om våra gamla. Från vår loge medverkade brr Harry Andersson, Bengt-Ove Jonsson
och med underhållning br Nils Rendel med trio.
Senare på aftonen var det höstfest, anordnad av Klubbstyrelsen och Damklubben.
Stämningen var från början mycket hög, god mat, goda drycker och fin – ja, faktiskt
riktigt fin – allsång. Och mycket stor aktivitet på dansgolvet. Spelmännen Jan och
Anders hittade exakt rätt ton och urvalet av dansmusiken var mycket uppskattad.
Damklubbens magnifika korg vanns av Birgitta ”Gittan” Andersson och eftersom
damerna skänkte alla pengarna blev höstfesten även en ekonomisk succé. Kvällen blev
sen men vad gör väl det en så´n här underbar kväll…. Stort tack till Damklubben, till br
KM och till alla bordsvärdar och alla andra som deltog.
En lång dag var slut – gemenskapen i Odd Fellow är vissa dagar lite utöver det vanliga.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
DEN SEGRANDE SNAPSVISAN
vid Nya Bröders Afton (mel: Skånska slott och herresäten):
”När helan du tagit och halvan vill dricka
det känns som att kyssa en nybadad flicka.
Ju fler man har tagit ju fler vill man ha
en ensam en jäkel gör alls ingen gla´.”
Guy Wiklund
JULGÅVA TILL AUKTIONEN
Du br som har möjlighet, ta med en julgåva till julhögtiden, som vi övriga brr kan bjuda högt på.
Pengarna finansierar ju bl.a. vår traditionsrika barnjulfest. Tack på förhand.
Lars Wibrant, Tomtegruppen
ADRESSÄNDRINGAR
br Bengt Eriksson, Rösgången 41, 60211 Norrköping
br Eero Pusa, Gamla Rådstugugatan 18, 60224 Norrköping

Gourmet Corner
Br Olle Linderhjelms

Gammal Hederlig Julmumma a la Vikbolandet
2 l svagdricka, 6 fl (33 cl) porter, 1 fl (33 cl) sockerdricka, (brännvin efter tycke och smak).
Enkelt - men gott till julbordet. Varför krångla till saker och ting bara för att det är jul?!
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Logen nr 117 Gustaf V

Inbjudan till adventshögtid i Östra Stenby
kyrka,
andra advent, söndag 4.e december. Alla i ODD
FELLOW-familjen, systrar, bröder, äkta hälfter,
sambos, särbos och barn är välkomna.

13,00
13,00
13,30
15,00

Expeditionssammanträde i Boglinatorpet för Bröder
Guidning i kyrkan för familjemedlemmar och gäster
Adventshögtid i Östra Stenby kyrka
Vi avslutar eftermiddagen med Adventskaffe och
Diakonikretsens hembakade bröd, glögg och lotterier
samt julstämning i bygdegården.
Allt detta för endast 60:- / person. OBS! Tiderna!

Anmälan om er/din närvaro till br KM på tel: 011-199 535 senast onsdag
30.e november. Info finns även på hemsidan www.oddfellowlogen117.org

VÄLKOMNA !

