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Efter en lång och mörk höst, förvisso varm och
solig, men dock så är ljuset det man väntar på nu. Adventsljusen i granar och fönster, alla advents-stjärnor i
fönstren och den vita gnistrande snön. December är
traditionernas månad. Advent, Lucia, jul- och nyårsdagarna. Vi har även traditioner i Logen och först får vi
uppleva Adventshögtid, och ”kura skymning” i Östra
Stenby den andra advent tillsammans med kören och
diakonikretsen, vilket är även den en fin upplevelse.
Dessutom får vi denna dag uppleva invigning av en
Ordenssal, vilket inte är så vanligt. Detta säkerställer att
vi kan fira Advent många år framöver enligt vår 20åriga tradition. Sedan har vi Julauktion med lotterier,
vilket är en av Logens äldsta och mest omtalade traditioner. Brödernas generositet att skänka gåvor har alltid
varit storartad. På Luciadagen, den 13 december, är det
åter dags för Julloge med Luciatåg och dignade julbord.
Jag hoppas på att se många bröder på dessa högtidligheter.
Den här tiden på året har vi, också sedvanligt, engagerat Svenska Kyrkan i Norrköping för att vaska fram
lämpliga mottagare av logens julgåva. I år hjälper oss
Borgs församling med att placera gåvan där den gör
stor nytta och sprider glädje. Överlämnandet kommer
att ske i mitten på december. Jag tycker att det är ett
väldigt fint exempel på hur vi omsätter budordet ”att
hjälpa de nödställda” i praktisk handling.
Vi har nu sedan några veckor varit med om introduktionen av Logens medlemssystem, My Club. Där
kan vi hitta data på alla våra medlemmar, logens program och vi kan även via detta system enkelt anmäla
oss till logemöten. Storlogen har börjat planera för något liknande men vår Loge är en ju en Loge i tiden, vi
är nämligen först i Sverige (?) med introducera ett sådant system. Lite finslipning kvarstår. Vi har några entusiastiska Bröder i Informationsutskottet som lagt ned
många timmar på detta, och jag vill rikta ett stort tack
till dem för deras insats.
Tack alla för ett upplevelserikt och fantastisk 2018
och jag hoppas att även
2019 blir ett minnesrikt och
givande år. Sist men inte
minst önskar jag er alla och
era familjer en trevlig julhögtid och ett Gott Nytt
År.
I VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson

Övermästare

Vad händer?
Söndag den 9 december kl. 13.30
Logesammanträde och Adventshögtid i Östra
Stenby. Separat program bifogas till detta nummer av BrodersNytt.

Torsdag den 13 december kl.19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Julloge
med Luciatablå. Ytterligare information finns på

sidan 3.

Meny: julbord.

Söndag den 6 januari kl. 15.00
Barnjulfest.

Torsdag den 6 december kl. 19.00
Damklubben. Julfirande.

Fredag den 14 december kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se ytterligare information på sidan 3.

Redaktionens julhälsning
Redaktionen tackar läsekretsen för det gångna året,
önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Första
numret för det nya året, 2019, är planerat att publiceras under nyårshelgen 2018/2019.
Redaktionen

BrodersNytt nr 10 december 2018

2(3)

Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 8 november
Dagens möte gästades av 53 egna bröder, 18 bröder från vår dotterloge i Söderköping samt en gäst nämligen ExCM Per Nilsson från B64 Sven Eriksson i Borås. Alltid trevligt med gästande bröder på våra möten.
Logen valde denna gång att utse ExÖM Anders Österlund och brPeter Hallsten till logens lägervärdar 20192020. Logens budget för 2019 föredrogs av drätselnämndens ordförande broder Björn Johansson, beslut vid
nästa logesammanträde. Budgeten för GEU godkändes av logen. Logens StRepr Bengt-Ove Jonsson presenterade förslaget till motion om klädkod, vilken godkändes av logen.
Dagens måltid bestod av laxtartar, viltfärsbiff samt inlagd gurka och kokt potatis. Till kaffet fick bröderna
gnugga geniknölarna eftersom broder Lennart Exius genomförde ett knivigt frågequiz. De som lyckats bäst
förärades med pressade vindruvor i flaska.

Logesammanträde den 22 november
Jubilarernas afton
För att hylla jubilarerna deltog denna gång 55 egna bröder och gästade broder Christer Thorn från B144
Aurora i Finspång. Han har flyttat till Norrköping och avsikten är att han tillträder vår loge vilket vi ser fram
emot.
Logemötet genomfördes denna gång i rask takt. Tj ExÖM Mikael Hagdahl nominerades som valämbetsman
till lägret BL15 Stegeborg. Budgeten 2019 godkändes av logen. Kommande aktiviteter uppmärksammades
såsom julloge med auktion 13 december, barnjulfest 6 januari och logemöte med damer 10 januari.
I bankettsalen uppvaktades alla våra jubilarer med blommor och i förekommande fall med glasvas till de
bröder som fungerat som Ex ämbetsmän, s.k. fransmän. Jubilarer var Mikael Hagdahl 50 år, Leif Pettersson,
Guy Wiklund, Bengt Liljestrand, Conny Thörn och Gunnar Blomstrand 70 år, Lennart Andersson och PerOlov Carlsson 80 år samt Arcimede Caprari 93 år. Sven Hugo Lind 90 är kunde tyvärr inte komma på grund av
hälsoskäl men kommer att uppvaktas med ett hälsningstelegram och blommor.
Måltiden denna gång bestod av kyckling på currytoast, fiskgratäng, parmesanost och dillkokt potatis. Kvällen avslutades med stillsam pianomusik framförd av broder Lennart Carlsson.

Rätt ska vara rätt!
I tidigare nummer av Brodersnytt, från logemötet den 11 oktober, redovisades vilka bröder som mottagit
jubelveterantecken. Tyvärr insmögs sig ett felaktigt namn i referatet. Den rätta mottagaren tillsammans med
bröderna Claes Anell och Lennart Exius ska naturligtvis vara br Per-Olov Carlsson. Br Per-Olov invigdes i
B117 1967 och har tidigare fått utmärkelser som ExSkM och Veterantecken.
Urban Trygg, Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast. Detta
för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Inbjudan till Julloge med Lucia
Den 13 december kl. 18.30
Tomtegruppen inbjuder dig till en trevlig afton!

I stora bankettsalen kommer vi att avnjuta Charlies stora julbord med goda drycker därtill. Auktion och lotteri av skänkta vinster samt trevligt sällskap och glada skratt.
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 kan tas emot redan från kl. 16.30, Auktionsdagen.
Lotteripris: en för 10:- kronor eller sju för 50:- kronor. Kontant eller swish gäller under kvällen.
Varmt välkomna
Tomtegruppen

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägrets senaste möte ägde rum i Norrköping den 16 november med reception i Kungspurpurgraden på programmet. Vi kunde glädjas åt ett välbesökt möte med 72 Patriarker närvarande, varav fyra gästande Patriarker
från BL 5 Österled i Linköping. Från vår loge deltog 13 patriarker, vilket får betecknas som godkänt. Sammanlagt sju recipiender kunde bevittna en mycket väl genomförd gradgivning av lägrets ceremoniel. Br Mats Idebro
var vår representant i denna recipiendkull och vi gratulerar br Mats både till graden och beviset härför; lägerringen. Vid mötet genomfördes också en andranominering av utskott för terminen 2019 - 2020. PF Guy
Viklund kunde också meddela att den ekonomiska ställningen i lägret är mycket god och att programmet för
nästa år finns utlagt på lägrets hemsida på intranätet. I bankettsalen njöt vi i fulla drag av den goda maten och
den härliga stämning och sammanhållning som kännetecknar vårt läger.
Nu återstår bara ett möte i år men inte vilket som helst. Vi ska bege oss till Nyköping på ett vandringsläger
och här kommer en traditionell julhögtid att äga rum. Dessutom skall DN:s ordförande Michael Nilsson föredra ett budgetförslag för 2019. I bankettsalen brukar det bjudas på lutfisk alternativt lax men så icke denna
gång men gott ändå eller vad sägas om Fläsknoisette med cape de parissmör med stekt eller rostad potatis,
kaffe och kaka. Priset är 110:- kronor. Vi kan också räkna med musikunderhållning och gissar vi: allsång. Betalning kan göras med betalkort, swish eller kontanter. Vi åker buss och den avgår från Vattengränden klockan
17.25. Kostnaden är som vanligt 100:- kronor som betalas kontant. Anmälan till era lägervärdar senast 11december kl. 12.00. Varmt välkomna!

Conny Thörn, tel. 0708-803050, e-post: conny.thorn@telia.com
PO Kyndel, tel. 070-5256895, e-post: po.kyndel@gmail.com

Inbjudan
Till Logesammanträde och Adventshögtid i Östra Stenby
andra advent, söndagen den 9 december, 2018.
Klockan 13.30 Bröderna deltar i Invigning av Ordenssal, i Kyrksalen i Östra
Stenby kyrka. Medföljande gäster bjuds på glögg och pepparkaka i Boglinatorpet.
Klädsel Mörk kostym, vit skjorta, grå slips, svarta skor.
Klockan 13.45 – Bröderna sammanträder i Kyrksalen Östra Stenby kyrka. Detta är
ett ordinarie Loge-möte med vanlig föredragningslista. Klädsel som ovan.
Klockan 14.30 – Samlas alla till adventshögtid i kyrkan. Bröder ur logen och Odd
Fellow-kören under ledning av Ann-Christine Hallgren medverkar.
Vi avslutar traditionsenligt Adventshögtiden med att ”kura skymning” och dricka
Adventskaffe i Östra Stenby – Konungsunds Bygdegård.
Obligatorisk anmälan till KM senast söndagen den 2 december via ”My Club”,
alternativt till www.oddfellowlogen117.org eller på telefon 011-19 95 35.
Till Adventshögtiden och Bygdegården är bröder, systrar, anhöriga och goda
vänner varmt välkomna.
Norrköping i november 2018
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