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
September nr 7 2017
22:a årgången—216:e numret

Övermästarens spalt

Vad händer?

I skrivande stund dalar löven från träden i
många varierande vackra färger. Det är sista
dagen på sommaren och imorgon är det första
dagen på hösten, iaf enl kalendern. Sommaren
blev inte så varm som jag hoppades men hoppet står till en skön sensommartid i september.

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till III:e graden och första nominering till
ValÄM. Veteranernas afton.
Meny: Nubbmacka. Tomat– och mozarellafylld fläskytterfilé
med madeirasås och potatisgratäng.

Jag har fått många positiva reaktioner på vår
facebook-sida, vi har blivit moderna eller
”modernare” än vi någonsin varit. Gå gärna in
och ”gilla” den. Br Roger har gjort ett fantastisk jobb med text och bilder. Tack br Roger.

VÄLKOMMEN till MUSIK-QUIS
I bankettsalen underhåller br Lennart Carlsson på piano, br Claes Anell leder allsånger och br Lennart
Exius ställer kluriga frågor. Med andra ord – DAGS för
MUSIK-QUIS.

Under sommaren har jag ägnat en hel del tid åt
att släktforska. Har ni inte gjort det tidigare så
är det att rekommendera. Det är väldigt roligt
men var beredd på att hitta både det ena eller
andra. Man hittar mycket i kyrkböcker och
olika register, särskilt kommunala. Även gamla
bygdeskrifter kan ge mycket. Jag har hittat
släktingar med yrken som ”Vandringsrättare”
och en ”Dispaschör”, yrken som jag aldrig
hört talas om. En ingift släkting var, enl kyrkboken, ”Goddagspilt”, det skulle jag själv
kunna tänka mig att bli.
Under september har vi Veteranafton och Rec
i III:e graden att se fram emot. Vi kommer
även att ha 1.a nominering av Valämbetsmän
för 2018-2019.
Hoppas jag får se er på Logen. Välkomna.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Torsdag den 14 september kl. 18.30

Denna afton:

Torsdag den 28 september kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i III:e graden och andra nominering till
ValÄM.
Meny: Östgöta toast. Currystekt kycklingfilé med sambal,
mangosås och grönsaksris,

Torsdag den 7 september kl.18.30
Damklubben. Magisk föreställning med Ulf Boiertz
och Albin Staaf.

Fredag dem 15 september kl. 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 3.

Adressändringar
Br Lennart Carlsson: ny e-postadress:
lennart.n.carlsson@gmail.com
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 8 juni
Hela 65 bröder samlades vid synagogan på Tunnbindargatan. Där fick vi en utförlig information om den judiska församlingen och byggnaden. Byggnaden färdigställdes 1858 och församlingen hade en livlig verksamhet.
I dagsläget går det dock inte att få ihop det antal män som krävs för att hålla gudstjänst och man har ingen regelbunden verksamhet. Synagogan renoverades, med hjälp av insamlade medel och bidrag, och återinvigdes
1995.
Efter detta en kort promenad till Charlies för ett sommarsammanträde och en måltid i form av grillbuffé i gemytlig samvaro. Bröderna hälsade varandra en skön och trevlig sommar och förhoppning att återigen ses i
höst.
Håkan Carlsson
Undermästare

Onsdag den 24 augusti
Höstsäsongen inleddes med ett sommarsammanträde i kräftornas tecken. Under mötet redovisade skattmästaren utbetalningar om 49 071 kronor. ÖM inbjöd alla bröder att delta vid kommande Veteranafton den 14
september. Hälsningar framfördes från bröderna Åke Wennerblad, Per Hedström, Elswig Ljunge, Per-Olov
Carlsson, Björn Johansson och Bertil Ottosson. Br Björn Lundqvist framförde ett särskilt tack till GEU som
ordnat med en uppfräschning av ceremonielets olika attribut. Br P-O Kyndel påminde patriarkerna i logen om
nästa möte i lägret Stegeborg, som äger rum den 15 september i Valdemarsvik.
Därefter intog närvarande bröder bankettsalen i lättare klädsel där Tommy med hustru väntade med kräftor
från Spanien, räkor från Ishavet och ost från Västerbotten.
Urban Trygg,
Undermästarens ersättare
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Speaker´s Corner
Odd Fellow-golf
I år arrangerades Odd Fellows Riksgolf i Norrköping av R 7 Maria och B 19 Louis de Geer. Vi spelade på
Klinga och Hylinge. Br Berndt Carlsson lyckades bäst av oss alla och kom glädjande tvåa i A-klassen.
Årets distriktsmästerskap spelades på Hylinge och hade arrangerats av bröderna Bernt Tensmyr och Morgan
Palloff i B 19 Louis de Geer. I A-klassen kom br Stefan Carlsson tvåa medan B-klassens segrare hette br Jan
Noréus. Grattis till alla pristagare!

Den 18 augusti var det Odd Fellows distriktsmästerskap med cirka femtio deltagare. Facebook adress: @oddfellownkpg117.

Text br Clase Anell och bild br Roger Thörn.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Efter en skön och avkopplande sommar är det nu dags att sätta i gång med höstens aktiviteter i Lägret 15 Stegeborg. Precis som i fjol så börjar vi med ett vandringsläger till Valdemarsvik fredagen den 15 september där
logen B 84 Österskär står för värdskapet. B 84 Österskär är en stor och anrik loge. En liten titt i dess historik
ger vid handen att logen instituerades 1921 och firar alltså snart sitt 100-årsjubileum. Logen startade upp i lokaler som ägdes av C J Lundbergs Läderfabrik men den 13 april 1940 invigde man den nya lokalen där man alltsedan dess huserat. Logen har i dagsläget ca 135 medlemmar och är därmed en av de större i vårt distrikt. Logen
håller sig också med en egen sångkör, Österskärkören, som vi haft glädjen att lyssna till vid ett flertal tillfällen.
Vi ser fram mot att åter komma till Valdemarsvik och B 84 Österskärs mysiga lokaler och inte minst den fina
och rikliga bespisning som man skämt bort oss med.
Hoppas att patriarkerna i B 117 tycker likadant och inte tvekar att anmäla sig. Förra året var vi 14 bröder som
steg på bussen till ”Vika” och det måste vi ju slå i år. I skrivande stund har vi inte fått reda på busstider, meny
eller program men kommer att informera om det senare. Vi vill dock ha era anmälningar sedan tisdagen den 12
september.
Välkomna önskar
Lägervärdarna
Conny Thörn, conny.thorn@telia.com, 0708-803050
P.O.Kyndel, po.kyndel@gmail.com, 070-5256895

