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
September nr 7 2019
24:e årgången—236:e numret

Övermästarens spalt

Vad händer?

Välkomna tillbaks alla bröder till höstens Odd Fellow-aktiviteter. Vi är nu i slutskedet av en sommar
som, har bjudit på en palett av regn och kyla, men även
sol och värme, som vanligt frestats jag att säga. Sammantaget tycker jag att den har varit helt OK. Löven
har börjat dala från träden i många varierande vackra
färger. Det är sista dagen på sommaren och imorgon är
det första dagen på hösten, i alla fall enligt kalendern.
Vi kan hoppas en skön sensommartid i september.

Torsdag den 12 september kl. 19.00

En intensiv logehöst ligger framför oss och det
känns bra att vi redan mjukstartat våra logemöten med
räkor o goda svenska kräftor från Vikbolandet. När vi
tittar fram mot september har vi först en Vän-afton.
Fundera på om du har någon du känner som du tycker
skulle bli en lämplig Broder och bjud med den eller
dom till den 12 september. Logen bjuder både dig och
din gode vän på maten den kvällen. Vårt andra septembermöte den 26:e bjuder på en gradgivning i 3:e graden
där vårt fina ceremoniel åter kommer att få visa sig på
den styva linan. Efter den kan man vandra vidare till
Lägret om man så vill, och få ytterligare kunskaper om
Orden.
I oktober väntar veteranernas afton med besök av
vår Distriktstorsire Mats Domert. Vi har flera bröder
som kommer att få både Veterantecken och Jubelveterantecken, d.v.s. vi uppmärksammar medlemskap i vår
loge under 25 respektive 50 år. Utöver årligt återkommande aktiviteter som gradgivningar, och jubilarernas
aftnar ska vi ju i höst även välja ämbetsmannabesättning och nya utskottsledamöter för arbetsterminen
2020-21. Redan vid mötet den 12 september kommer
Nomineringsutskottet att nominera sina kandidater till
nya Valämbetsmän och ersättare. Och – håll kvällen
den 19 oktober öppen för Logens och Damklubbens
gemensamma Höstfest!
Jag ser fram emot att få
träffa Er alla bröder under
hösten.
Välkomna till Logen i
september.
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till III:e graden samt första nominering av valämbetsmän.
Vänafton.
Meny: varmrökt laxtoast. Pytt Bellman med rödbetor och
strimlat ägg.

Torsdag den 26 september kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i III:e graden. Andra nominering av valämbetsmän.
Meny: räksoppa med bröd. Panerad schnitzel med citron,
gröna ärtor, rödvinssås och stekt potatis.

Torsdag den 5 september
Damklubben. Kräftskiva/skaldjursafton.

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

Adressändring
Br Mikael Hagdahl har bytt e-postadress:
mikael.hagdahl@tpl.postnord.com

B117 på Facebook
Logens Facebookadress finns som länk på logens
hemsida: www.oddfellowlogen117.org.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 13 juni
Sommarsammanträde
Vårens sista logemöte besöktes av 52 bröder. Efter incheckning på Vattengränd tog vi en gemensam promenad till Norrköpings Stadshus alldeles intill Carl-Johans park. Där genomförde vi ett kort sommarsammanträde. Noteras att br. Ralph Sandman mottog förtjänsttecken för flitigt deltagande i form av ”De Trognas
Tecken”. Br Roger Thörn redovisade erfarenheter från logens presentationer på Facebook och besöken på
Norrköpings näringslivsdagar som nyligen ägt rum i Norrköpings Mässhallar. Br Roger påpekade att det är positivt om logens bröder delar eller uttrycker sig positivt med knapptryck eller kommentar på de bilder som läggs
upp i Odd Fellows namn. ÖM Håkan Carlsson tackade alla ämbetsmän och medlemmar i utskott för ett väl
genomfört arbete under våren. Han önskade alla bröder en trevlig sommar.
Därefter genomförde TjExÖM Mikael Hagdahl en uppskattad guidning genom Stadshusets lokaler, ut i Carl
-Johans Park vidare till Järnvägsparken, Olof Palmes plats och åter till Odd Fellowhuset. För många blev det
ny information om Norrköpings historia. I bankettsalen bjöds vi traditionsenlig grillbuffé, signerad Tommy.

Torsdagen den 22 augusti
Sommarsammanträde
Höstens program inleddes med ett kort sammanträde där 44 bröder deltog, en skön och varm sensommarkväll. Vår br Rolf K Johansson har meddelat att han avser lämna logen och orden. Br. Linus Almén har begärt
ett övergångscertifikat för att istället ansluta till B84 Österskär (Valdemarsvik). Två färre bröder innebär större
press att få in nya bröder bl.a. via kommande god vän afton den 12 september.
Efter logesammanträdet intog vi höstens nyfångade kräftor, räkor och en välsmakande Västerbottens paj.
Logens snapsvisor samt solopresentationer från några bröder förgyllde kvällen.
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

Höstfest den 19 oktober
Till detta nummer av BrodersNytt bifogas separat inbjudan till höstfest lördagen den 19 oktober. Festens tema är, inte helt oväntat, att ”hösten äntligen är här” (den vår de svaga kallar höst. Red. anm.). Inbjudan innehåller, utöver program, även information om världsliga men nödvändiga ting som priser och betalning.
Redaktionen

Odd Fellow 117-golf
Boka in torsdag den 19 september 2019!
Vi kommer då att spela vår Gustaf V 117-golftävling. I år kommer vi att spela på Mauritzbergs Golfklubb, där
vi varit tidigare. De har en fin 18 håls bana ute på Vikbolandet på väg till Östra Husby. Besök gärna deras hemsida https://mauritzberg.se/golf/. Banguide och tips hittar du i Caddee app: https://www.caddee.se/
klubb/mauritzberg-slottochgolf/.
Sex starttider är bokade. Alla är välkomna, även respektive. Första start kl. 10:20 och sista kl. 11:10.
För er som önskar så kommer det att finnas en lättare lunch, kaffe och smörgås att köpa innan start i klubbhuset. Anmäl, med golfid, gärna i god tid till görs till bröderna:
Claes Anell, tel. 070-9608938 eller
Guy Viklund, tel. 0734-075076

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägrets hösttermin börjar snart
Efter en varm och ganska torr sommar ligger vårt brödraläger 15 Stegeborg i startgroparna för en spännande
hösttermin. Vi börjar med ett vandringsläger till Söderköping den 20 september där alla detaljer inte är riktigt
klara ännu. Vi återkommer inom kort med ytterligare information till er patriarker, men gör gärna redan nu ett
notat i almanackan om att bussen går kl .17:30 från Vattengränden 9. Vi lägervärdar tar gärna emot din anmälan via My Club eller direkt till någon av oss senast måndag den 16 september kl. 13:00.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com

