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Övermästarens spalt
Så har snart ännu ett år svunnit och vår loge har, utan
några större åthävor, fyllt aktningsvärda 67 år. Just 67
år var den ålder vid vilken man blev folkpensionär när
den allmänna folkpensionen infördes 1913. Det kan
vara värt att notera att pensionsbeloppet då var lågt
(150:-/år för män och 140:-/år för kvinnor) och nog så
svårt att försörja sig på. Dessutom var medelåldern i
Sverige vi den tiden 60 år vilket naturligtvis innebar att
stora delar av befolkningen inte kom i åtnjutande av
reformen. Systemet hade sina brister, men det var ändå
en start på något som över åren kom att utvecklas till
dagens system. Många av oss minns kanske ATPstriden på 1950-talet med folkomröstning 1957. Nåväl
– detta är nu historia, men det kan vara intressant att
påminnas om ”det som var”.
Sedvanligt genomförde vi i helgen vår Adventshögtid i
Östra Stenby, nu för 18:e gången i obruten följd. Drygt
100 personer hade samlats för att bl a få avnjuta Odd
Fellow-körens, under ledning av Ann-Christin Hellgren, imponerande sångkonst. Den har varit bra under
många år och är nu bättre än någonsin. Tack för upplevelsen! Den avgående ämbetsmannabesättningen har
nu endast en kort tid kvar ”vid rodret” - en tid när våra
nya ämbetsmän börjar förbereda sig inför den kommande arbetsterminen. Innan skiftet har dock den avgående besättningen att bl a genomföra vår traditionella Julloge den 10 december. Jag hoppas naturligtvis
på stort deltagande den kvällen! Och glöm inte bort
Klubbmästare Johan Kreugers årliga huvudnummer ☺
– barnjulfesten den 10 januari!
Slutligen – reservera den28 januari nästa år för vår
Ämbetsmannainstallering! Storsiren Carl Johan Sjöblom kommer själv att vara installator. Förutom vid
logens instituering 1948 har, vad jag funnit, Storsiren
själv installerat ämbetsmännen i vår loge vid ett tillfälle.
Det var 1970 (46 år sedan!) när Storsiren Ivar Dahlgren
installerade de nya ämbetsmännen med br. Harald
Svanberg i spetsen som ÖM. Så ta tillfället i akt att
uppleva något som väldigt
få av oss har upplevt tidigare…
Till sist – God Jul och ett
Gott Nytt År 2016!

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 10 december kl. 18.30
Julloge med Luciatablå. Arbetsloge enligt ordinarie
föredragningslista. Val av utskott. Ytterligare information finns på sidan 3
Meny: Stora Julbordet med glögg.

Söndag den 10 december kl. 15.00
Barnjulfest. Ytterligare information finns på sidan 3.

Torsdag den 3 december kl. 19.00
Damklubben. Traditionell julfest med lucia och
många tända julljus.

Fredag den 11 december kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information finns på sidan 3

Vi hyllar
Broder Archimede Caprari fyller 90 år den 18 december. För deltagande i uppvaktningen av br Archimede kontaktas ÖM senast den 12 december.

Redaktionens julhälsning
BroderNytts redaktion ber att få önska Bröderna
och övriga i läsekretsen en God Jul.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 12 november
Torsdagen den 12 november var det ersättarnas dag i logen, då ÖM befann sig på resande fot mot Linköping
för att träffa Storsiren. Det innebar att det blev lite ”katten-på-råttan” när UM blev ÖM och UM ersättare
också fick rycka in. Dessutom hade broder Kaplan flugit iväg till England för att besöka barn och barnbarn,
samt kanske ”i samma stund som vi” besöka en lämplig pub? Efter en stillsam parentation över broder Lars
Rönn fortsatte logemötet med nomineringar samt ballotering till invigningsgraden. Tre nya ansökningar hade
kommit in.
Efter en och en halv timme så befann sig 42 hungriga bröder i bankettsalen där det i vanlig ordning serverades
en god tvårätters med kaffe. Denna afton var kakan till kaffet extra god! Lagom till ovanstående kaffe med
kaka, så höll Peter Kristensen ett föredrag om Norrköpings gatunamn. Peter var tidigare journalist på SVT,
men forskade nu på Linköpings universitet. Ett år att komma ihåg är 1769 när det var riksdag i Norrköping.
Det kom då ca tusen personer till Norrköping (riksdagsmännen hade familjen med eftersom en riksdag på den
tiden kunde dra iväg i tid). Det var då som fabrikören Körner föreslog att Norrköpings gator skulle få gatuskyltar med namn samt att husen skulle numreras. Detta hade bara skett på två ställen i Sverige tidigare, nämligen i
Stockholm och Karlskrona, så Norrköping blev stad nummer tre att få riktiga gatunamn. Man lät också detta år
trycka upp två kartor, en stor och en liten typ ”turistkarta”. Peter avslutade sitt föredrag med att konstatera att
den första gatan som fick ett officiellt namn var när ”Nya gatan” fick sitt namn Drottninggatan 1648 och det
senaste namnet på gata eller plats i Norrköping är Fotbollsrondellen 2014.
Efter sedvanlig avtackning så minglades det en kort stund innan hemfärd från ännu en trevlig kväll i logen med
det varma sinnelaget.
Jan Noreus, UM pt

Torsdagen den 26 november
Reception i INV-graden
Hela 71 bröder vara närvarande, varav tre gäster: från B19 Louis de Geer kom br Sven Olof Rödin och från
B84 Österskär (Valdemarsvik) kom bröderna Björn Jonsson och John Furenbäck. Riktigt trevligt att få se så
många bröder på en gradgivning! ÖM rapporterade från br Lars Rönns begravning. Lägervärd, P O Kyndel,
bjöd in patriarkerna till lägrets sista sammankomst för året, den 11 december, som är dessutom är julhögtid
med lutfisk. Vi beslöt om logens budget samt om GEU:s budget. ÖM påminde om adventshögtiden i Östra
Stenby på första advent, den 29 november. Vidare, ÖM erinrade bröderna om ämbetsmannainstalleringen den
28 januari 2016.
Vi fick fyra nya bröder denna kväll: Roger Aledal, Linus Almén, Jonas Barkhagen, och Björn Johansson. Recipiendernas tal hölls av br Jonas Barkhagen. Tackade för maten gjorde SL Owe Axelsson.
Mikael Hagdahl, UM
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Speaker´s Corner
Julloge med Lucia den 10 december
Tomtegruppen inbjuder dig till en trevlig afton. I bankettsalen kommer vi att avnjuta ”Charlies” stora julbord
med goda drycker därtill. Lotteri med skänkta vinster och trevligt sällskap. Dock kommer ingen auktion att
hållas i år.
Tomtegruppen kommer inte att köpa in vinster. Vi förlitar oss på att bröderna tar med sig gåvor denna kväll
som kan omsättas till vinster. Vi tar tacksamt emot allt som kan innebära intäkter till logens välgörenhetsarbete.
Gåvor tas emot från klockan 16.00 den 10 december.
Tomtegruppen genom Roger Thörn, FS

Barnjulfest den 10 januari 2016
Den 10 januari klockan 15.00 bjuder logen in till traditionsenlig barnjulfest. Förra gången var vi 91 personer
på plats! Unga – och äldre.

Klubbmästaren vill gärna ha din anmälan senast kl 12:00 den 8:e januari där du berättar hur många ni blir, barn
och vuxna till logens hemsida: www.oddfellowlogen117.org, eller telefon 011-19 95 35.
KM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Mycket folk, högtidligt och stämningsfullt. Ja, så kan man beskriva det senaste lägermötet som ägde rum i
Norrköping den 20 november. Det var reception i Kungspurpurgraden, lägrets III:e grad även kallad Barmhärtighetens grad, som stod på agendan. Sammanlagt 77 patriarker, varav 15 recipiender, var på plats. Fem bröder
från B117 tog graden och erhöll den åtråvärda logeringen. Dessa var bröderna Ralf Sandman, Benny Gunnarsson, Stefan Carlsson, Åke Gustafsson och Daniel Lindberg. Alla såg nöjda ut även om ringen satt litet hårt åt
på något håll. Broder Ralf Sandman hade det viktiga uppdraget med att vara aktiv recipiend och skötte det bra.
Han höll ett mycket uppskattat tacktal i bankettsalen. Från B117 deltog totalt 19 bröder och det var riktigt positivt att vi blev så många. Kvällen förgylldes av bitr. Stormarskal Ellinor Östlunds närvaro och hon var mycket
imponera av gradgivningen. Syster Ellinor har nu sett alla tre graderna i vårt läger. Stor del i skådespelet hade
hennes man, tillika ÖM i vår loge, Anders Österlund som övertygade i sin roll som förare. Helt enkel en lyckad
kväll för Östlunds.
Nästa möte är jullägret i Norrköping fredagen den 11 december. Det är ju dagen efter vår egen julloge men vi
får hoppas att det finns bröder som både orkar och vill känna av julstämningen i lägret. På menyn denna kväll
står lutfisk och skulle det, mot förmodan, finnas någon som inte gillar det så kan han få lax. Drätselnämndens
ordförande Michael Nilsson kommer att lämna ett budgetförslag för 2016. Lägervärdarna vill ha era anmälningar senast 8/12. Varmt välkomna!
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com
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Presentation av nya medlemmar
Den 26 november hade vi den stora glädjen att inviga fyra nya bröder i Orden och vår loge, B117 Gustaf V.
Redaktionen har nedan nöjet att få presentera våra nya bröder.
Br R ! A# $%#, 49 år
Br Roger lever f n singelliv på Tingstadsgatan och är född i Norrköping.
Arbetar med foto och film. Detta tar också upp en stor del av fritiden
tillsammans med idrotten där IFK och Dolphins ligger närmast hjärtat. Att
lyssna på musik är något br Roger gör med glädje är allätare.
Vi önskar br Roger en trevlig tid i Odd Fellow
Fadder: br Peter Hallsten

Br L'()* A#+,(, 38 år
Utanför Norrköping ligger Lunby Apelbacken där br Linus tillsammans
med hustru Katya bor. Br Linus kommer från Valdemarsvik och hustru
Katya från Nyköping. Br Linus är VD och ägare till företaget J&A Entreprenad AB i Norrköping. Intressen är att jobba med bodybildning samt
åka husbil/husvagn framför allt till Byxelkrok på Öland. Racerbilar är
också ett stort intresse där man kan se br Linus både på Mantorp och
banan i Anderstorp. Vi önskar br Linus en trevlig tid i Odd Fellow
Fadder: br Dennis Oké
Br J(%* B%!-.% (, 41 år
På Kneippgatan bor br Jonas tillsammans med hustru Moa och tre barn.
Båda kommer från Danderyd. Br Jonas arbetar i Söderköping på HTC
som eftermarknadschef. Det stora intresset är schack som kombineras
med tennis. Litteratur finns också på agendan som en trevlig avkoppling.
Vi önskar br Jonas en trevlig tid i Odd Fellow
Fadder: br Jonas Mörnås-Bergmark

Br B/0!( J.%(**(, 72 år
Br Björn kommer från Örebrotrakten och har lägenhet på Tunnbindaregatan där han bor tillsammans med hustru Monica som också är närking
från Kumla. De bor största delen på deras skogsgård nere i Ringarum
där br Björn sköter skogen. Br Björn har haft många ansvarsfulla uppdrag under din "aktiva" tid. Nämnas bör att han varit kommundirektör i
Norrköpings Kommun samt ordförande i IFK Norrköping under en period.
Jobbar fortfarande som konsult. Intressen förutom skogen är jakt samt
segling Båten ligger förtöjd nere i Gryt. Vi önskar br Björn en trevlig tid i
Odd Fellow
Fadder: br Claes Anell

