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
April nr 4 2010
15:e årgången—143:e numret

Övermästarens spalt

Vad händer?

Bröder!
Våren är Här! Snön har försvunnit och naturen
håller på att vakna till liv och vårtecknen infinner sig ett efter ett. Visst är det förunderligt också hur vi människor påverkas av vad som händer
omkring oss när dagarna blir längre, ljusare och
varmare. Nu gäller det att vi tar vara på dagarna
och njuter av livet. Men det är inte bara i naturen det händer saker! I logen har vi under den
gångna månaden haft God Vänafton, på vilken
vi hade glädjen att få se fem goda vänner hos
oss. Vi har också haft en gradgivning till Kärlekens grad, då nio bröder graderades.

Torsdag den 8 april kl 19.00

Eftersom vi är värdloge för samtliga Odd Fellow
loger i Norrköping, det här året, så arrangerade
vi ett lokalseminarium sista lördagen i mars. På
seminariet fick alla loger möjlighet att tänka och
tycka till om hur vi ser på, och hur vi vill ha våra
lokaler i vårt Odd fellowhus. Många viktiga synpunkter och förslag kom fram under seminariet,
som nu kan ligga till grund för framtida planering. Som värdloge planerar vi nu också för Ordens årsdag, som vi firar gemensamt med övriga
loger i Norrköping den 22 april. Det kommer
säkert att bli trevligt med sång av Odd fellowkören i ordenssalen och av Lotta Källström i Bankettsalen. När det gäller att leva upp till våra mål
inom Odd Fellow så har vi tagit beslut om att
engagera oss ekonomiskt för tre fadderbarn, under tre år på barnhemmet i Muang Mai. På initiativ från vår loge beslutade vi på ÖM/UM –
mötet den 22 februari att kollekten, fr o m det
mötet och fram t o m firandet av Ordens årsdag
skall gå till Odd Fellows riksprojekt, kraniofacial
kirurgi. Som sagt – njut av
våren, och gläds åt att vara
en broder i
”Logen med det varma
sinnelaget”!
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING

Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Sista anmälningsdag för inträdessökande.
Klubbafton med föredrag av br Håkan Carlsson,
”Vad finns bakom Energietiketten” samt klurig
frågesport under br Lennart Exius ledning. Vässade pennor och hjärnor medtages.
Meny: Byxad abborrfilé med kräft- och svamppytt, kall
gräslökssås med kokt potatis, smör, ost och bröd.

Torsdag den 22 april kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering INV-graden. Gemensamt firande av Ordens årsdag
Meny: Filépeppargryta med ris, sallad, smör och bröd.

Torsdag den 8 april kl 19.00
Damklubben
Knäppingsborgskvarteren. Hannelore Edstav tar
med på en guidad tur i det nya Knäppingsborg.
Något gott äts på närbelägen restaurang.
Programvärd: Margareta Lange

Tordagen den 15 april kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12.

Fredagen den 9 april kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Trelägermöte i Jönköping. Besök hos BL 12 i Jönköping tillsammans med BL 5. Se notis på sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Owe Axelsson och Björn
Lantz (för sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 11 mars
Hela 56 bröder kom denna populära kväll för att introducera fem intresserade goda vänner i Odd Fellows
seder och bruk. Som vanligt fick våra gäster sin Odd Fellow-orientering av br Tage Östlund och som vanligt gjorde han det på ett sätt som redan under kvällen lockade tre av de fem att ta med sig ansökningshandlingarna hem för att ”med vändande post” sända in dem till Gustaf V.
Logen genomfördes med hänsyn tagen våra gästande goda vänner i ett något högre tempo än vanligt och
br ÖM hade klarat av alla möjliga punkter på föredragningslistan redan under förmötet. Kvar fanns dock
så viktiga saker som ballotering till II:a graden: Alla kulor blev runda och vid nästa logemöte kommer alla
nio att recipieras. Br Lennart Persson har slutfört arbetet med revidering av vår matrikel och de närvarande
bröderna begåvades med nya blad att sätta in i sina matrikelpärmar. Bara att komma och hämta det nya
matrikelinnehållet är ju en anledning att komma till vår loge i närtid!
I klubben trollade br Rolf bl a fram den mest utsökta entrecote, vilken säkert bidrog till det lyckade utfallet
av God-vän-aftonen.

Torsdagen den 25 mars
Nio bröder recipierades denna kväll i
II:a graden. Detta hade lockat inte
mindre än 45 egna bröder och fem gästande bröder från B 19 Louis De Geer,
alltså totalt 59 bröder. Gradgivningen
blev precis så tankeväckande som den
skall vara och vår CM nådde nya nivåer
i sin tolkning av den nedslagna rollen.
Från Storlogen meddelades att nyrekryteringen ökar – men att den ännu inte
matchar avgångarna – så bröder gör en
ny kraftansträngning att finna nya
lämpliga Odd Fellows!
I bankettsalen bjöd Tommy på patétoast med rödlökscumberland och laxfärserad fiskfilé med konjaksspetsad hummersås – se där vad Ni missade Ni som
inte var närvarande!
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I aprilnumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
att även detta nummers ÖM-spalt erbjöd ett mycket stimulerande innehåll
att br Jan Lundström framförde förslag från DN att se över ekonomin i logen
att medlemsmatrikeln – efter mer än 300 timmars arbete - nu äntligen var klar
att ett uppskattat vinlotteri resulterade i att åtta bröder kunde vandra hem med var sin flaska ädel
dryck i fickan
−
att frågan efter en mycket stilfull reception uppstod om när Östgötateatern får upp ögonen för dessa
våra skådespelare
−
att br Lars Rydberg framförde recipiendernas tack
−
att br Harald Svanberg, som sig bör, hyllade br ÖM med en limerick
−
att br Torsten Loberg (sin vana trogen) roade bröderna med en ”Albert Engströmare ”
ExRed
−
−
−
−

Våra utskott: Biståndsutskottet
Biståndsutskottet är ett av logens viktigaste utskott med en nära koppling till Ordens budord och syfte. Enligt vår loges stadgar, ska i biståndsutskott bestå av en av logens ExÖM och drätselnämndens ordförandes
samt tre ordinarie ledamöter. För de tre sistnämnda ska det finnas tre ersättare.
Biståndsutskottets uppdrag är att bereda förslag eller ansökan om bistånd för beslut i logen. Utskottet ska
också underrätta sig om en avlidens broders efterlevande är i behov av ekonomisk hjälp samt även beakta
frågor som har med efterlevande barns utbildning och verksamhet. Biståndsutskottet ansvarar även för logens olika gåvor. Ärende som hänskjutits till biståndsutskottet ska, då det tas upp till beslut i logen, vara så
berett att det kan behandlas på ett diskret och värdigt sätt gentemot den enskilde.
Harry Andersson, ExÖM och ordförande i Biståndsutskottet

Information från KM: Måltidsanmälan
Måltidsanmälan ska göras senast dagen före logesammanträdet, d v s onsdagen, senast klockan 12.00. Samma tidpunkt gäller för avanmälan för de bröder som står på den ”stående listan”
Rolf Johansson, KM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Fredagen den 9 april är det dags för årets trelägermöte. Denna gång vandrar vi till Jönköping där vi
tillsammans med BL 5 Österled gästar BL 12 Visingsborg. Eftersom BL 5 Österled är moderläger för både
Visingsborg och Stegeborg kommer vi att tillsammans med ”mamma Österled” gästa ett syskon i Jönköping. För att undvika alltför besvärande skoskav har lägerkollegiet beslutat att genomföra resan med buss.
Därför bröder Patriarker, klockan 15.40 den 9 april avgår en buss mot en pärla vid Vätterns södra
strand. Vi kommer under resan att fylla på med syskon från lägret 5 Österled och räknar med att vara i
Jönköping klockan 18.25. I stället för behöva sätta ”plåster på skavsåren” överlämnar vi naturligtvis gärna
var sin 100-lapp som bidrag till busskostnaden…
Under bussfärden kommer vi även att sälja biljetter för måltid och drycker. Anmäl dig som vanligt till
någon av dina lägervärdar, Anders Österlund eller Gunnar Lagerström senast den 30 mars
kl 1700, men naturligtvis gärna med Vändande e-post”.
Anders Österlund & Gunnar Lagerström, lägervärdar

