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
November nr 9 2008
13:e årgången—128:e numret

ÖM:s tankar

Vad händer?

Bröder!

Torsdag den 13 november kl 19.00

Det har varit turbulent i världen den senaste tiden. Rubriker om finanskrisen har stått i centrum
och det ena räddningspaketet efter det andra har
presenterats av organisationer och regeringar. Allt
verkar ha kommit som en blixt från en klar himmel. Men varför blir vi så förvånade? Att människorna på 1500-talet inte kunde förstå varför de i
över 100 år hade en kraftig inflation och därmed
en finanskris är lätt för oss idag att förstå. Människor visste inte vad inflation var eller vad den berodde på. Idag är det enkelt att konstatera att allt
hängde samman med att man förde hem så
mycket guld från den nyupptäckta världsdelen
Amerika. Men idag.? Vi har haft finanskriser
minst var 10:e år i något land eller region sedan
1600-talet. Varför bli vi då så förvånade? Detsamma gäller lågkonjunkturer. Redan i böckernas
bok, i Bibelns äldsta delar står att läsa att efter sju
goda år följer sju svåra.

Ballotering till INV-graden. Ordinarie föredragningslista. Denna kväll gästas logen av brr från loge
nr 139 Ramunderhäll. Klubbafton.
Meny: Grillspett med fläskfilé och choritzo serverat med morotstzatziki , currycream, vitlökssmör och ugnsbakad potatis.

Den enda vettiga förklaringen till detta är att vi
människor är ett extremt flockdjur som följer efter vad alla andra gör. Och om vi nu vet att vi beter på det sätt borde man väl ägna sig åt att göra
och förkunna goda saker som gör jordelivet så
mycket enklare. Kanske är detta en del av förklaringen till att Odd Fellows idéer fungerar. Vi vill
göra som de andra runt omkring oss gör.
I tisdags var vi fyra brr som försökte göra vardagen lite bättre för vår br Karl Strömberg. Han
skulle fått sitt jubelveterantecken i september
men kunde av hälsoskäl inte besöka oss. Då bestämde vi att då åker vi till Karl istället. Vi bjöd på
tårta, blommor och överlämnade hans jubelveterantecken. Ett litet leende kunde utläsas och vi kunde alla
känna att visst känns det bra
när någon bryr sig…
Broderligen i Vänskap Kärlek
Sanning

Bengt-Ove Jonsson

Lördag den 22 november kl 18.00
Logens och Damklubbens höstfest. Se annons på
sidan 4.

Torsdag den 27 november kl 18.30
Reception i INV-graden. Ordinarie föredragningslista. Brödramåltid.
Meny: Sillsnibb. Fläskwienersnitzel med rödvinssås, gröna
ärtor, citron och stekt kulpotatis.

Fredag den 21 november kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se notis på sidan 3.

Torsdag den 20 november kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag den 6 november kl 19.00
Damklubben: Årsmöte och föreläsning ”Vikten
av att äta rätt bröd”.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Mats Dimell och Thomas
Hellgran (Hellgren & Nilssons Bygg—Mark AB) ,
för sponsring av månadens distribution av BrodersNytt
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Vad hände?
UM:s noteringar

Torsdag den 9 oktober
Som framgått av programmet så var det ballotering till tredje graden den här kvällen. Vi balloterade bröderna Lars Andersson, Per-Olov Gunnarsson, Bernt Weimer, Lars-Göran Johansson, Per Kjellander, Conny Thörn, Kenneth Hansson och Mikael Widerström. Br Hans- Göran Säwar redogjorde för vilka gåvor vi
fick i samband med logens 60-årsjubileum. Av gåvorna beslutade logen att notera gåvan från damklubben
i gåvoboken. Br Lennart Exius informerade om att nästa läger kommer att äga rum i ostkustens pärla, d v s
Valdemarsvik, fredag den 17 oktober. Buss avgår från Odd Fellow huset kl 17.30.
Ja, sedan var det dags för val av StRepr för perioden 2009-2012. Det var särskilt spännande, eftersom det
var oss veterligt, första gången som vi skulle genomföra ett sådant val i vår loge. Av de båda nominerade
bröderna Berndt Carlsson och Claes Anell, lyckades br Berndt få flest röster. ÖM rapporterade kort från
ÖM/UM – möte, där br Guy Viklund förstärkte med en rapport från vad som gjordes i lokalerna på kulturnatten. Bröderna uppmanades också att förbereda sig inför kommande danser på logens och damklubbens gemensamma höstfest den 22 november. Br K kåserade om behovet av tillit, för system och för varandra, i bl a den rådande bankkrisen. Innan vi gick ner i klubben för mer avspända övningar redogjorde br
Claes Anell för logens fribrev.
I klubben serverades en välsmakande foliebakad lax, med tillbehör. KM hade ett lotteri som gjorde att några av bröderna gick hem som lyckliga vinnare av vinflaskor. Sedan kom kvällens höjd punkt: Två elever
från Musikskolans andra klass, Rickard Kreuger och Christoffer Perenkranz, spelade och sjöng så att det
stod väldeliga till. Vi fick höra en bred repertoar, allt från klassikt till rock och musikal. Mycket duktiga killar, som kan bli något stort, då de blir lite äldre.

Torsdag den 23 oktober
Det är något visst med gradgivningar! Så snart man kommit in i Odd Fellow huset, ja kanske redan på väg
till, känner man en förväntan och högtidlighet. Och visst, det blev både högtidligt och trevligt! Bröderna
Lars Andersson, Per-Olov Gunnarsson, Kenneth Hansson, Lars-Göran Johansson, Per Kjellander och
Conny Thörn fick den III:e logegraden, Sanningens grad. Den III:e graden ställer stora krav på CM och
hans medhjälpare, varför vi blev imponerade av den väl genomförda gradgivningen. Vilket ceremoniel vi
har i logen!
Br Lennart Exius informerade om att nästa läger hålls i Norrköping fredag den 21 november och från
GEU rapporterade br Anders Jacobsson att det förmodligen blir oförändrad utdebitering inför nästa år. De
brdöer som är intresserad av en Odd Fellow-kalender för 2009 fick veta att de ska kontakta br Per-Otto
Kyndel. Bröderna uppmanades också att anmäla sig till logens och damklubbens höstfest som är på lördag
den 22 november.
I bankettsalen serverades en delikat brödramåltid bestående av abborrfiléer. I avsaknad av br Nils Rendell
vid pianot sjöng bröderna Nationalsången a capella, vilket faktiskt fungerade rätt hyfsat. Sedvanliga tal förhöjde stämningen och vi fick ytterligare en trevlig kväll i goda
bröders gemenskap.
Bo Nygren
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I novembernumret 1998 kunde man bl a läsa:
att videofilmen från 50-årsjubiléet premiärvisades vid Veteranernas Afton
att br Gösta Hökerberg berättade någorlunda veteranpassade historier vid samma afton
att br ÖM vid månadens andra sammanträde kunde hälsa 68 !! brr välkomna
att br StRepr Owe Axelsson berättade om Odd Fellows barnfond
att flera bröder satt kvar vid midnatt och hade det trivsamt tillsammans
Ex-red
•
•
•
•
•

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vårt läger hade sin senaste sammankomst i Valdemarsvik den17 oktober, där vi gästade logen 84 Österskär. Från vår loge deltog sex patriarker av totalt närvarande femtiofyra patriarker från alla nio logerna.
Nästa lägersammankomst hålles fredagen den 21 november kl 19.00 i Norrköping med reception i lägrets
högsta grad, Kungspurpurgraden (KPG). Fyra patriarker från vår loge kommer då att recipiera i KPG och
tilldelas lägerringen. Angeläget att många patriarker från vår loge deltar i sammankomsten för att hylla
våra logebröder.
Skådar vi framåt i kristallkulan har lägret ämbetsmannainstallation den16 januari 2009. Den nya besättningen kommer att installeras av storsiren Anders Lundgren, och vår ofta återkommande vän och broder
storkaplanen i finska jurisdiktionen Olav Remmer ska vara storkaplan vid ÄM. Mera därom i nästa nummer av BrodersNytt.
Nils-Gunnar Nilsson och Lennart Exius, Lägervärdar B 117 Gustaf V

Information från Brödragåvan
Brödragåvan verkställande ledamot, br Bengt Carlsson, uppmanar bröderna att lämna in aktuella uppgifter
om förmånstagare av Brödragåvan i händelse av dödsfall. Br Bengt har blankett för ändamålet.
Redaktionen

Nycklar till Odd Fellow-huset
De bröder som har nyckel till Odd Fellow-huset, ska kontakta br Bengt Carlsson skyndsammast då han håller på att upprätta en förteckning av logens nycklar.
Redaktionen

Odd Fellow i världen
För en tid sedan kom det ett antal bilder
till BN:s redaktion, vilka br Sture
Fängström tagit då han varit på resande
fot. Bilderna visar några Odd Fellowhus i USA. Redaktionen har valt att
publicera några av bilderna för att visa
hur vår Orden kan gestalta sig rent fysiskt på andra håll i världen. Bilderna
stämmer också, förhoppningsvis, till reflektion över vårt världsomspännande
brödraskap. I övrigt får bilderna tala för
sig själva.
Redaktionen
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Inbjudan
till

Logens & Damklubbens höstfest den 22 november
2008, klockan 18.00
Drink före maten:
Whisky eller mousserande vin

Kvällens meny:
Hummersoppa
Fläskfilé med kronärtskockor i ost– och senapssås med ugnsrostade potatisklyftor
(lättöl alternativt mineralvatten)
Kaffe och kaka
På programmet i övrigt:
Efter middagen kommer ”Jannes Duo” att stå för dansmusiken.
Lotterier med fina vinster

Anmälan:
Senast den 13 november via logens webb (www.oddfellowlogen117.org) eller KM:s
telefon 011-19 95 35

Allt detta till det förmånliga priset av 200 kronor per kuvert.

Välkomna

