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: perjoh61@telia.com
Hemsida:
www.oddfellowlogen117.org

BrodersNytt
April nr 4 2017
22:a årgången—213:e numret

Övermästarens spalt
Jag läser ofta på Ordens hemsida och där kan man
hitta många kloka och ganska enkla och grundläggande idéer och tankar. Jag har hittat några texter
som visar vad vi är och vad vi gör.
”En av Odd Fellows mål är att söka värva medlemmar
som är goda föredömen och är av god karaktär och vill
arbeta i människo-kärlekens tjänst. Och som vill bli en del
av en enda stor och klok familj som gör rätt emot
varandra. Ordens syftar till att fördjupa medlemmarnas
medmänskliga egenskaper och utveckla den mänskliga
karaktären.”
”I alla tider och hos alla folk, som nått en tillräckligt hög
kulturutveckling, har det alltid funnits ideella sammanslutningar för högre ställda mål. Ur dessa traditioner växte
vårt ordenssällskap fram. alltsedan de första historiska
dokumenten från mitten av 1700-talet har Odd Fellow
orden spritt sig över världen och finns nu representerad i de
flesta världsdelar.”
Vi har flyttat fram tideräkningen en timme och det
blir bara ljusare för var dag. Många tänker på båtar
och planerar för semester. En del tänker på små
vita bollar och välansade gräsmattor.
Vi står inför en gradgivning där vi förhoppningsvis får fler medlemmar. Vi har provat en ny form
av medlemsvärvning som har gett ett fantastiskt
utfall. Jag tillönskar er en härlig och skön vår och
jag hoppas att vi ses snart.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Tisdag den 11 april kl. 19.00
Ordens årsdag. Anordnas av värdloge R7 Maria.

Torsdag den 13 april kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden.
Meny: Gravlaxtoast. Jägarlimpa med varma grönsaker,
gräddsås, kokt potatis, lingon samt bröd, smör och ost.

Torsdag den 27 april kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden.
Meny: Toast med rökt skinkröra. Pocherad fiskfilé med rostat sidfläsk, ljummen bönsallad och kokt potatis.

Torsdag den 6 april kl. 19.00
Damklubben.

Fredag den 21 april kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information på sidan 3.

Månadens sponsorer
Dessvärre saknas sponsorer till BrodersNytt. Informationsutskottet och redaktionen emotser med
tacksamhet sponsrande bröder, både sådan som
sponsrar via företag (och därmed får tillfälle att exponera sin firma i dessa spalter) och de som väljer att
sponsra som privatpersoner. Hugade bröder tar
därför kontakt med br Mats Idebro eller redaktionen för ytterligare information.
Redaktionen
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 9 mars
Vid detta möte hade vi besök av inte mindre än åtta goda vänner. De insatser, för att bjuda in vänner, som
gjorts av flera bröder har gett resultat! Vännerna fick som vanligt en uppskattad information av br Tage Östlund, varpå de deltog i måltiden som avslutades med musikalisk underhållning av Leonardsson. En mycket
uppskatta kväll.
Logemötet, med 53 bröder närvarande, hölls kort för att inte låta vännerna vänta allt för länge. Ballotering till
första graden hölls, med gynnsamt resultat, för bröderna Anders Jägås, Rolf O Johansson, Kent Jonsson, Kjell
Dåådheim, Fredrik Ringborg och Mats Larsson. Från GEU rapporterad br Rolf B Johansson att man nu tar
nya tag i ljudproblemen i ordensalen. Br Jan Månsson rapporterade från Informationsutskottet att man arbetar
med en förändring av medlemsregister samt en vädjan att flera ska anmäla sig som sponsorer till Brodersnytt.
Lägervärd PO Kyndel påminde om nästa möte i BL15 Stegeborg den 17 mars med reception i Patriarkgraden,
vilket äger rum i Norrköping med vår loge som värd. Tre recipiender är anmälda från vår loge.
Övermästaren hade flera punkter att meddela: sommarsammankomsten börjar i Synagogan på Tunnbindaregatan klockan 18.30 varpå måltiden blir på restaurang Charlies. Vidare, att officiellt avslut av B138 Norrköpingshus sker den 12 april med besök av Storsiren samt att logens årsdag är den 11 maj då bröderna med respektive
är välkomna. Br Lennart Exius rapporterade att man i Instruktionsutskottet tar fram en manual som beskriver
hur man kommer in i Ordens intranät. Inloggningsuppgifter kan fås av PS.

Torsdag den 23 mars
Kvällens höjdpunkt var gradgivning i I:a graden, Kärlekens grad. Det var 46 bröder närvarande från vår loge
och två gästande bröder från B44 Sörmland (Nyköping). Föredragningslistan var snabbt avverkad. Vi fick en
påminnelse om Ordens årsdag den 11 april. Anmälan om deltagande görs till logens PS. StRepr Beng-Ove
Jonsson rapporterade att arbetet med att se över logens och Brödragåvans stadgar fortskrider. Vi har i dagsläget
fått in sju ansökningar om medlemskap, en glädjande siffra, tack vare en extra satsning inför Vän-afton och
Facebookinitiativet.
Gradgivningen i I:a graden genomfördes på sedvanligt utomordentligt sätt. Vi hade fem egna recipiender samt
gästande recipiend en från B44 Sörmland. Det var bröderna Anders Jägås, Kent Jonsson, Kjell Dåådheim,
Fredrik Ringborg, Mats Larsson och Tommy Wiman (B44 Sörmland). Det var Broder Kjell som fick förtroendet att framföra recipiendernas tacktal vid banketten.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Avgifter för 2017
Information om 2017 års medlemsavgift har efterfrågats varför följande information lämnas: årsavgift för 2017
är 1 380 kronor med olika betalningsalternativ finns:
•
•
•
•

Helårsavgift: 1 380 kronor
Halvårsavgift: 690 kronor
Kvartalsavgift: 345 kronor
Månadsavgift: 115 kronor

Inbetalning görs till plusgiro 39 11 33-6 Odd Fellow Loge Nr 117 Gustaf V. Glöm ej ange fullständigt namn.
Inbetalningen bör ske under första påbörjade månad.

Logen på Facebook
För att vår Facebook få den fungera på bästa sätt, så gå gärna in, kommentera och lägg upp bilder. Text för
redigering. Vi har idag 71 följare på sidan. När vi kommer upp till 100 följare så händer det saker. Bland annat
så kommer vi att spridas mer vilket är syftet. Så gå in o dela gilla. Vid förra vänafton kom en presumtiv medlem
direkt tack vare Facebook. Självklart får dessa rader uppdateras.
Roger Thörn, Finanssekreterare

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägrets senaste möte ägde rum i Norrköping den 17 mars med reception i Patriarkgraden. Det blev ett mycket
högtidligt och välbesökt möte med 71 närvarande patriarker. Sammanlagt 13 nya patriarker upptogs i lägret och
recipienderna kom från de fem logerna B19 Louis de Geer, B44 Sörmland, B117 Gustaf V, B144 Aurora och
B156 Nyköpingshus. Följande bröder från vår loge erhöll graden: Petter Anseklev, Lars Hägerström, Rolf B
Johansson och Lennart Carlsson. Vi hälsar dem varmt välkomna i lägrets gemenskap. Glädjande nog var hela
19 patriarker på plats från B117 Gustaf V. Vi kunde konstatera att receptionen genomfördes på ett mycket bra
sätt av de nytillträdda ämbetsmännen. I bankettsalen var stämningen hög och efter god mat så bjöds vi på musikunderhållning i form av rutinerade popbandet New Neighbours där vår egen recipiend Rolf B Johansson
ingår och det var ett mycket uppskattat framträdande.
Nästa lägermöte blir fredagen den 21 april i Norrköping med det traditionella trelägersmötet tillsammans med
BL 5 Österled, Linköping och BL 12 Visingsborg, Jönköping. Vid mötet kommer representanter från Lägerförbundet att medverka och informera om erfarenheterna av Projekt Lägerutveckling och nystarten av detsamma.
Vårt läger står som värd och kommer att ordna med någon form av underhållning. Menyn kan vi redan nu avslöja och den ser ut så här: Kräftströmming med knäckebröd, champinjongratinerad långhare med grönsallad
och stekt potatis samt kaffe och kaka. Allt detta till det billiga priset av 145 kronor. Välkomna med anmälningar till era lägervärdar och vi vill ha dessa senast 18 april.
Lägervärdarna
Conny Thörn, conny.thorn@telia.com, 0708-803050
P.O.Kyndel, po.kyndel@gmail.com, 070-5256895

