Logen nr 117
Gustaf V

Vattengränden 9
602 22 Norrköping
Plusgiro FS: 39 11 33-6
Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8
Redaktör: Per Johansson
E-post: perjoh61@telia.com
Hemsida:
www.oddfellowlogen117.org

BrodersNytt
Juni - Augusti nr 6 2019
24:e årgången—235:e numret

Övermästarens spalt

Vad händer?

I skrivande stund sitter firandet av logens årsdag för
några timmar sedan starkt och tydligt kvar på näthinnan. En bra kväll tyckte jag, och vad jag förstått, de
flesta med mig! Vi var nästan 80 närvarande, mycket
bra! Under den närmaste framtiden ska vi stänga vårens logearbete med ett Sommarsammanträde i år så
sent som den 13 juni. Den första torsdagen i juni är ju
nationaldagen, dvs helgdag, och nästa torsdag blir den
13 juni. Vi träffas i Ordenssalen, varefter vi får en guidad tur i närbelägna parker och gamla stadshuset. Vi
återvänder till Odds bankettsal för vårens sista måltid
hos Lisbet och Thommy.
Vad gör vi under sommaruppehållet, eller
”sommarlovet” om man så vill? För min del så är
denna tid just att ta det lugnt och inte ha massa
”måsten”. Jag tycker att ”sommarlovet” ska var en tid
för att ladda batterierna.
När vi återsamlas i höst har vi att se fram emot en
period när vi dels ska hylla nya veteraner och jubilarer,
och välja ämbetsmän och utskottsledamöter för den
kommande tvåårsperioden. Jag vet att Nomineringsutskottet under ledning av TjgExÖM Mikael Hagdahl
sedan länge har arbetat med att ta fram lämpliga och
intresserade bröder och jag är övertygad om att vi
kommer att få en kunnig och engagerad ”besättning”
2020-21. Under hösten är Receptionen i Invigningsgraden i oktober en av höjdpunkterna. Men redan första
ordinarie mötet, den 12 september har vi höstens vänafton. Jag vill naturligtvis uppmana alla bröder att under sommaruppehållet se sig omkring i bekantskapskretsen. Det finns säkert personer i er närhet, på jobbet, i föreningen eller granne som kan tänkas dela vårt
budskap och vill bli en broder till oss. En ny länk hos
oss. Glöm inte att ta höjd i almanackan för logens och
Damklubbens Höstfest den 19 oktober! Den är sedan
flera år ett mycket uppskattat evenemang i vår krets.
Snart är alltså det här halvårets logearbete över. Jag
hoppas nu att vi alla kommer att få några sköna månader innan vi återvänder till
en spännande Odd Fellowhöst med laddade batterier. Vi syns den 22 augusti på kräftafton!

Torsdag den 13 juni kl. 18.30

VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Sommarsammanträde. Se ytterligare information på
sidan 3.

Torsdag den 22 augusti kl. 18.30
Sommarsammanträde. Se ytterligare information på
sidan 3.

Fredag den 20 september kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Se ytterligare information på
sidan 3.

Vi hyllar
Broder Göran Karlsson fyller 80 år den 20 juni. Br
Göran har öppet hus på Mannheims säteri kl. 14.00–
16.00 denna dag och ser fram emot att få besök av
några bröder. Anmälan behövs inte.
Broder Lennart Exius fyller 80 år den 3 september
med mottagning i sommarstugan. Datum och vägbeskrivning meddelas senare. Anmälan om deltagande
görs till ÖM.

Månadens sponsor

Vi tackar Elnätstådgivaren Öst (br Lars Pettersson) för sponsringen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 9 maj
Gemensam arbetsloge med B19 Louis de Geer
En välfylld Ordenssal med 42 egna bröder samt 24 bröder från B19 Louis de Geer. Vår loge inledde mötet
för att, efter fördjupningspunkten på agendan, lämna över till br Torbjörn Haker, ÖM i B19.
Båda logerna inledde med parentation över avlidna bröder. I vår loge hedrade vi br Nils-Gunnar Nilsson,
som avled den 17 april 2019 i en ålder av 83 år. B19 Louis de Geer hedrade sin broder Lennart Larsson som
avled 28 mars i en ålder av 87 år.
Efter ansökan om utträde ur orden och logen, beslutades att bevilja flr bröderna Henrik Saldemo och
Tommy Wallner. Ytterligare en ansökan om utträde har kommit in från br Lennart Segerberg. Ärendet blev
hänskjutet till TMU för beredning och förslag till beslut.
ÖM Håkan Carlsson rapporterade från logens uppvaktning av br Per-Olov Gunnarsson på dennes åttioårsdag. ÖM påminde om logens årsdag med damer 23 maj med utdelning av DTT (De Trognas Tecken. Vårt välgörenhetsbidrag till den verksamhet som Ronja Kyndel leder kommer också att delas ut på årsdagen. Sommarsammanträdet den 13 juni börjar med möte i Ordenssalen kl 18:30.
I bankettsalen bjöds vi på Laxröra på toast, Fläskytterfilé med fransk potatissallad. Underhållning under
kvällen bestod i att br. Lennart Exius med hjälp av brr. Lennart Carlsson och Claes Anell lotsa oss genom ett
frågequiz baserat på musik.

Torsdagen den 23 maj
Firande av logens årsdag tillsammans med damerna
I kvällens logemöte deltog 47 egna bröder och två gästande bröder nämligen ExÖM Roland Adolfsson och
Kaplan Sven-Erik Larsson från B84 Österskär i Valdemarsvik.
En ny medlem, br Adam Tholander, hälsades välkommen till B117 Gustav V. Br Adam kommer från B76
Värmland i Filipstad. UM Urban Trygg rapporterade från TMU att br Lennart Segerberg tyvärr lämnar Ordern
och vår Loge efter egen ansökan. Representanter för logen har besökt Norrköpings Näringslivsdagar för att om
möjligt rekrytera medlemmar. Br Roger Thörn kommer vid sommarsammanträdet den 13 juni att redogöra för
effekterna av den film vi spelat in och dess mottagande på Facebook. Rekrytering av nya bröder är viktigt och
ta tillfälle i akt under sommaren att sprida kunskap om Orden och arbetet i Logen.
Br Göran Karlsson fyller 80 år den 20 juni och firar det med öppet hus på Mannheims säteri kl. 14.00-16.00.
Bröderna är välkomna och anmälan behöver ej göras. Ex ÖM Mikael Hagdahl redogjorde för en bok av Stefan
Einhorn under rubriken ”Att vara snäll”.
Efter logens avslutande vidtog öppen loge där damer var inbjudna. Br Hans Thelin spelade fina stycken på
orgeln och vi sjöng tillsammans ett par sommarpsalmer. ÖM Håkan Carlsson höll ett fint högtidstal. Sex bröder tog emot förtjänsttecknet ”De Trognas Tecken” av StRepr Bengt-Ove Jonsson för flitigt besök i logen under perioden 2014 - 2018.
I bankettsalen bjöds vi på Kyckling och currytoast, kall inkokt laxfilé med dillmajonäs och potatis. Ronja
Kyndel mottog 10 000 kronor till verksamheten i ”Good News of Norrköping”. Pengarna kommer att användas till barnfamiljer med särskilda behov i Norrköping. Kvällen avslutades med sång och musik från bröderna
Roland Adolfsson och Sven-Erik Larsson, ackompanjerade på piano av Lena Stenhammar-Dahlgren (samtliga från Valdemarsvik).
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

Sommarsammanträden
Sommarsammanträde den 13 juni:
•
•
•

Kl. 18.30: logesammanträde i Ordenssalen.
Kl. 19.00: rundvandring till gamla stadshuset, Saltängstorget och Carl-Johans park.
Kl. 20:00: middag i bankettsalen. Meny: Tommys grillbuffé med tillbehör (pris: 280 kronor, bröderna
bjuds på en öl),

Sommarsammanträde den 22 augusti, kl. 18.30:
Kräftor, räkor, Jansons frestelse, bröd, smör och ost. Underhållningen bestås av brödernas egen snapsvisor.
Klubbmästaren
•

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Vårt lägermöte den 17 maj lockade 79 patriarker som bl a fick avnjuta en, som vanligt frestas vi säga, excellent
gradgivning, i Den gyllene regelns eller som den också kallas Hoppets grad. Lägrets ceremoniel är enastående!
Från vår loge var det patriarkerna Jonas Mörnås Bergmark och Johan Karlén som smyckades med en ny regalie. I övrigt kan noteras att Drätselnämnden avgav sin rapport för 2018 och, på förslag från revisorerna, godkändes rapporten och lägerkollegiet beviljades ansvarsfrihet för år 2018. Vidare meddelade HP Anders Strand
Gustavsson att lägerkollegiet har beslutat att vi inte längre ska delta i de så kallade tre-lägermötena, främst på
grund av den låga uppslutningen de senaste åren. Efter sommaruppehållet återupptas lägerverksamheten den
20 september med ett vandringsläger i Söderköping.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com

Redaktionens sommarhälsning
Redaktionen ber att få önska bröderna med familjer och övriga i
läsekretsen i riktigt skön och avkopplande sommar. Nästa nummer av BrodersNytt kommer i månadsskiftet augusti/september.
Redaktionen

