Logen nr 117
Gustaf V

Vattengränden 9
602 22 Norrköping
Plusgiro FS: 39 11 33-6
Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8
Måltidsanmälan: 011- 199 535
Redaktör: Per Johansson
E-post: p-m.johansson@swipnet.se
Hemsida:
www.oddfellowlogen117.org

BrodersNytt
Mars nr 3 2013
18:e årgången—172:a numret

Övermästarens spalt
Vad härlig det är med längre och ljusare dagar. För
mig känns det skönt att inte behöva köra till och
från arbetet i mörker. Fåglarna i Motala ström och
vid fågelbordet verkar också känna av dagsljuset.
De kvittrar redan tidigt på morgonen.
Tänk att få ha sportlov. Ni har väl inte glömt hur
det var i skolan för många år sedan. Få vara ute
och träffa nya vänner på skridskobanan och i skidbacken. Nya upplevelser kan vi också få i Odd
Fellow. Genom att besöka andra loger får vi träffa
nya vänner och bröder. Vi får också nya upplevelser genom att vara med när andra loger genomför
sina gradgivningar. Alla loger gör inte likadant
utan det finns olikheter och förbättringar som vi
kan ta till oss.
Ett ännu större besök är vår resa till Odense och
logen nr 5 Fyen den 18-21 april i år. Programmet
är klart och vi är nu totalt 35 resenärer, bröder och
respektive. Därmed finns det plats för ytterligare
några till. Resan blandas med både kultur, festligheter och logebesök.
Om några veckor, den 14 mars, har vi God Vän
afton i vår loge. Jag hoppas ni bröder tar tillfället i
akt så att fler i er bekantskapskrets kan komma
och få mer information om vårt arbete i Odd Fellow samt hur vår egen loge fungerar.
Välkomna att besöka logen så mycket ni har möjlighet till. Tillsammans ska vi öka trivseln, engagemanget och närvaron i logen med det varma sinnelaget.

Broderligen i
VÄNSKAP KÄRLEK
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 14 mars kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden. God Vän-afton. Ytterligare information finns på sidan 3.
Meny: Inlagd strömming på knäckebröd. Entrcote, bearnaisesås och ugnsbakad klyftpotatis.

Torsdag den 28 mars kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden. Brödramåltid.
Meny: Ål med äggröra. Kalvstek med gräddsås och pressgurka, kokt potatis.

Torsdag den 21 mars kl. 14.00
Seniorklubben. Arne Joelsson, stugvärd i Fältjägarstugan, STF, berättar och visar bilder från vår fantastiska fjällvärld. Anmälan till br Åke Wennerblad, tel.
011-63512, senast tisdagen den 19 mars.

Torsdag den 7 mars kl. 19.00
Damklubben. Hantverksgruppen Fo:RMA, Galleri
Sista Supen. Florist Ulrika Invers berättar om hantverksgruppens arbete.

Fredag den 15 mars kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 3-4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar broder Jan Noréus för sponsringen av
månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Torsdagen den 14 februari

Undermästarens noteringar

Gradgivning med 8 recipiender. 54 bröder närvarande. Den här Logekvällen var huvudpunkten Reception i IIgraden, Kärlekens grad. Br ÖM var väldigt effektiv och själva föredragningslistan snabbt genomgången. Br Jan
Lundström föredrog DN berättelse och br PO Kyndel föredrog BG berättelse. Br TjStRepr Bernt Carlsson
tackade får fyra år och önskade sin efterträdare, br Claes Anell, lycka till.
Bröderna Joachim Cederberg, Jan-Olof Gustafsson,
Anders Jansson, Dick Öberg, Jan Månsson, Petter
Rylén, Leif Sandberg, Lennart Stenberg, Anders
Strand, Urban Trygg och. Mustafa Korkmaz upptogs i
II:a logegraden.
På ”golvet” agerade bröderna Ingvar Sax, Anders Österlund, Björn Gunnarsson och Björn Lundkvist. Logen avslutades dels med br K, Lennart Exéus mycket
tänkvärda tankar samt med att fick förmånen att
lyssna till br O, Hans Thelin som spelade den väldigt
fina ”Visa från Utanmyra. (Min favorit är version med
Jan Johansson från skivan ”Jazz på svenska”).
Mikeal Hagdahl, UM pt

Torsdagen den 28 februari
Vid vårt möte den 28 februari kunde br ÖM Guy Viklund glädja sig åt att 54 bröder samlats för att bland annat
få uppleva att bröderna B-O Jonsson och Lennart Exíus hedrades med ”De trognas tecken” för flitigt deltagande i våra sammanträden. Utmärkelsen är ny, och vid detta tillfälle överlämnades ett diplom, men avsikten är
att vi ska ta fram ett tecken som en hedrad broder kan bära. TMU anförtroddes uppgiften att bl a ta fram förslag till ett sådant tecken.
Br StRep Claes Annell berättade att han, tillsammans med 45 andra nyvalda systrar och bröder StRep, erhållit
Storlogegraden och därmed till fullo efterträtt br Berndt Carlsson i ämbetet. Revisionsutskottet föreslog att logen skulle ge såväl Brödragåvans verkställande ledamot som logens ValÄM ansvarfrihet för verksamhetsåret
2012. Logen beslutade i enlighet med förslaget.
Broder PS informerade om ett Storlogen genomför ett avgränsat ”marknadsföringsprov genom miniannonser i
dagstidningar. Provet sker i Östergötland (gratistidningen ”Extra Östergötland” och ”Corren”) och kommer att
pågå fram till slutet av april. ExÖM Bo Nygren bad bröderna att ge förslag på lämpliga kandidater till ”Kalle
Ljunges gåva” som riktar sig till en förtjänt ungdomsledare och br UM Anders Österlund uppmanade bröderna
att aktivera sig inför vår ”God vän-afton” den 14 mars (mer om detta på annat ställe i BN). Han rapporterade
även från gradgivningen i Invigningsgraden dagen före i vår dotterloge 139 Ramunderhäll i Söderköping. Särskilt anmärkningsvärt var att en syster Storämbetsman (syster bitr. StM Ellinor Österlund) var närvarande för
att se gradgivningen (men inte få graden). Detta är ett av många resultat av att Rebeckagrenen nu är helt integrerad med Storlogen.
Br Claes Anell, som är sjukutskott för br Hans Wärn rapporterade att br Hans nu är hemma efter sin operation
och att tillfrisknandet går framåt. Hälsningar i övrigt framfördes från ett antal bröder och logen beslöt att
skicka hälsningstelegram till JV br Evert Lundqvist med anledning av hans 92-årsdag den 2 mars och ExK br
Ulf Eriksson.
Anders Österlund, UM
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I marsnumret 2003 kunde man bl.a. läsa:
−
att Drätselnämndens ordförande br Jan Lundström gjorde en föredömligt kortfattad och ändå lättförståelig redogörelse om det ekonomiska tillståndet i vår loge
−
att br Jan Lundström gav det årliga rådet om deklarationer och skatter och om Skattemyndighetens nya
pålagor och plågor på sådant sätt att logens brr ändå mådde riktigt bra
−
att br ExDSS C G Carlsson var kärt välkommen gäst
−
att br DSS Kjell Sjöström i sitt protokoll efter visitationen gav följande betyg: ”Aktiv loge, god rekrytering, intresserade och engagerade ämbetsmän, synnerligen aktiv drätselnämnd med perfekt ekonomisk
redovisning, välskrivna lagom fylliga protokoll!” Kan det bli bättre, undrade br UM p.t. Harry Andersson
−
att det var premiär för br Hans Wärn som Sonen och med br Mikael Hagdahl som hans egotrippade,
elake, själviske Fader. Suveränt!
ExRed

God Vän-afton den 14 mars
Den 14 mars har vi ännu en God Vän-afton, en aktivitet som över åren starkt har bidragit till vår framgångsrika
nyrekrytering. En tradition väl värd att bevara eller hur? Den här kvällen blir det åter ett utmärkt tillfälle att intressera goda vänner för Odd Fellow och vår Loge 117 Gustaf V. Se dig därför om i vänkretsen! Där finns säkert någon eller några, både unga och äldre, goda vänner som passar in i vår brödrakrets. Tala med dem och
bjud med intresserade för att de ska få ett smakprov på vår gemenskap innan de tar ställning! Br Tage Östlund
kommer att ansvara för att de goda vännerna informeras om vår Orden och vår Loge innan vi alla samlas i
Bankettsalen för trivsam samvaro med musikalisk underhållning av Rikard Krueger som vet hur man hanterar
en flygel. Logen bjuder både dig som bjudit in och de goda vännerna på maten. Så bröder – välkomna att bjuda
in goda vänner till vår God vän-afton den 14 mars!
Anders Österlund
Jan Ohlsson
UM och ordförande i TMU
KM och ordförande i Klubbutskottet
PS. Du som står på ”stående listan”, kom ihåg att anmäla de goda vännerna till KM i särskild ordning. DS

Vi gästar 19 Louis de Geer den 8 maj
Som ni säkert sett i möteskalendern är vårt första möte i maj inte på en torsdag utan på en onsdag. Den 8 maj
gästar vi vår moderloge nummer 19 Louis deGeer. Glöm inte bort att redan nu reservera den kvällen för ett
intressant och utvecklande möte över logegränser.
Anders Österlund, ordförande i TMU

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Efter en både omtumlande och högtidlig ämbetsmannainstallation den 18 januari med alla Storämbetsmän i
spetsen var det dags för årets andra begivenhet i lägret, nämligen vandringslägret till Söderköping den 15 februari där vår dotterloge 139 Ramunderhäll stod som värd. Vi var tio bröder från B117 och totalt hade 71 patriarker mött upp i den mysiga logelokalen och jag tror att alla var nöjda och belåtna när vår buss vid 23.15-tiden
vände hemåt.
Ett digert program genomfördes i logesalen med en kompletterande ämbetsmannainstallation för de bröder
som inte kunde närvara den 18 januari. Bl a invigdes vår ÖM Guy Wiklund i rollen som räkenskapsförarens
ersättare. Dessutom hade man en andra nominering i klubbutskottet där våra bröder Claes Anell och Lennart
Exius valdes som ordinarie, vilket numera också br Gunnar Lagerström är i TMU. Mycket bra och viktigt att
vår loge är välrepresenterad i lägret. DN:s ordförande, br Göran Salomonsson föredrog den ekonomiska rapporten för 2012. Bokslutet visade tyvärr ett minusresultat vilket till största delen beror på det höga guldpriset
vid inköp av lägerringar. Till sist höll ExDSS, br Kjell Sjöström ett intressant föredrag om lägrets pulpeters
symboler.
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg/forts
Nu blickar vi framåt mot nästa möte som äger rum i Norrköping den 15 mars då det är invigning i Patriarkgraden med hela 47 recipiender kallade från våra nio loger i distriktet. Litet återbud vet vi av erfarenhet att det
kan bli men det är ändå en anmärkningsvärt hög siffra och det är ju mycket positivt för vår lägerverksamhet.
Som jämförelse kan nämnas att det förra året vid samma tillfälle var nio bröder som fick Patriarkgraden. Hur
man rent tekniskt sett löser det med så många aktörer ”på banan” återstår att se men inställningen är den att
det måste gå.
Bröder, det blir ett skådespel värt att se! Från vår loge är elva bröder kallade men tyvärr har br Björn Lundqvist
anmält förhinder så vi är tio i skrivande stund. Listan ser ut så här: BrödernaStefan Carlsson, Ralf Sandman,
Roger Thörn, Åke Gustafson, Johan Kreuger, Ulf Hanell, Daniel Lindberg, Peter Hallsten, Rolf Johansson och
Jörgen Wiberg. Vi lägervärdar hoppas förstås att många 117-bröder möter upp och stöttar våra nya Patriarker
och inte minst då faddrarna som har en viktig roll här. Anmälningarna skall vara oss tillhanda senast 10
mars men dröj inte med anmälan för här gäller FÖRST TILL KVARN! Menyn ser ut så här: Förrätt:
Toast med köttpaté. Huvudrätt: Laxfärserad fiskfilé med konjakspetsad hummersås, kokt potatis, sallad. Kaffe
och kaka. Och allt detta till ett pris av 150:- inkl. lättöl/vatten. Det ni!
Välkomna hälsar lägervärdarna
Gunnar Lagerström, 011-102797, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Per-Otto Kyndel, 070-5256895, info@westrens.se

