Logen nr 117

Gustaf V
Vattengränden 9
602 22 Norrköping
Postg: FS
39 11 33-6
Brödrag. 17 18 99-8
Måltidsanmälan: 011- 199 535
Redaktör: Olle Linderhjelm
E-post: linderhjelm@swipnet.se

BrodersNytt

Hemsida: www.oddfellowlogen117.org

Mars nr 3 2002

ÖM-spalten
Bröder!
När detta skrivs står vi i begrepp att
genomföra en gradgivning i ”Vänskapens” grad. Vad betyder då vänskap för
Dig? Är det att få utbyta några ord då
och då i förtrolighet eller är det att
kunna lita på Din broder i alla väder?
För mig personligen är det dessa saker
men kanske också något mer, som Du
kanske inte alltid kan formulera i ord.
Du bara finns där! Vänskap är något vi
skall vara tacksamma för men som vi
också behöver vårda!
Jag ser fram emot vår ”GodVän-afton”
den 14 mars och jag hoppas att vi är
många som tar med oss en god vän,
som eventuellt kan tänkas ta steget fullt
ut och bli en ny länk i vår brödraskara.
Vår invigning är ju inte förrän den 25
april men våren går snabbt.
Har Du några synpunkter på eller tankar
om hur Du vill påverka vår verksamhet,
tar jag tacksamt emot dessa på enklaste sätt. Du når mig via telefon eller epost eller varför inte ett med vanligt
brev. (Se matrikeln – red:s anm).
Välkommen med Dina synpunkter.
Broderligen i V K & S
Claes Anell
--------------------------------------------------------PÅMINNELSE
Repetition rec II – måndag 25 mars kl 18.
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM
---------------------------------------------------------

Kallelse
Torsdag 14 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball II, N2 o val DN, N o val Rev.utskott
I klubben: ”En God Vän”
Meny; Biffstek med lök och stekt potatis
Vid kaffet: Från TV:s ”Sikta mot stjärnorna”
Caroline Lekström
Klädsel: vårdad (kavaj/blazer, skjorta, slips)

Fredag 15 mars kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG
Lägermöte i Nyköping. OBS! Plats!
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 21 mars kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 28 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Rec II
N o val Valutskott,
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Flatrökt makrill med äggröra samt
Lammstek provencale
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

VI HYLLAR
21/3
br Bertil Aspdahl
70 år
3/4
br Ulf Eriksson
50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Jan Eriksson / Curt Sundgren, Ringstad
Bygghandel och Björn Eriksson, Åby Snickeri,
som tillsammans finansierar distributionen av
detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 14 februari
Br ÖM hälsade 35 brr plus gästande br Christer Thomé varmt välkomna till första sammanträdet med de nyinstallerade ÄM. Vi balloterade till rec I och emottog en ansökan om
medlemskap. (Kanske får vi fler efter vår ”En God Vän”-afton den fjortonde mars).
DN:s ordf. Jan Lundström redogjorde för logens resultat för 2001. Han konstaterade att vi
gemensamt har fått kontroll över våra kostnader. Och det budgetansvar som finns hos
valämbetsmän och utskott fungerar nu väl. Vinsten för 2001 blev 21.679 kronor främst beroende på att några av de budgeterade aktiviteterna ej blivit genomförda eller genomförts till
lägre kostnader. DN anser att vi nu nått en nivå på konsolidering att vi sannolikt kan
undvika höjning av årsavgiften för 2003 om inget oförutsett inträffar med våra externa avgifter.
Och i klubben bjöd minsann br KM på en härlig laxpudding med skirat smör. Br Mikael
Hagdahl visade prov på ett antal anrika remmare (glas på fot) som upptäckts bland logens
ägodelar. Dessa kommer att erbjudas logens alla bröder via anbud. Är Du intresserad,
kontakta br Mikael. Som brukligt denna årstid vidtog därefter en excellent genomgång av
aktuella skattefrågor av br Jan Lundström. Han bjöd även i år alla brr på en välsmakande
drink, som utlöste glädje och förtjusning trots ämnets mycket allvarliga budskap. Avslutningsvis blev även ”Krukan Tredje Supen” glad och lite rundare om magen.

Torsdagen 28 februari
44 brr plus gästande br ExDSS C G Carlsson fick inledningsvis av br CM och hans medhjälpare uppleva en lysande gradgivning i Vänskapens grad. Brr Nils Fremred, Thomas
Hellgren, Ahti Hietala, Sivert Karlsson, Ingemar Nimstrand och Kurt Oscarsson var kvällens
recipiender. Meddelades att br Nils-Gunnar Ellnemark erhållit lägrets första grad. Vid det
efterföljande logesammanträdet genomfördes kompletterande installationer av br StRepr.
Han redogjorde också för Ordens mening med att hjälpa barn med föräldrar i fängelse. Och
om en planerad resa till vår vänloge nr 5 Fyn i Odense. Br Ove Karlström föredrog
Revisionsutskottets berättelse och logen beslöt enligt utskottets förslag.
Br ExÖM p.t. Hans-Göran Säwar hälsade välkommen till bords. Br ExDSS presenterade för
första gången det nya kungaporträttet i bankettsalen och detta som en honnör till vår loge i
egenskap av ”kunga-loge”. Br UM påminde recipienderna om Thomas Wildey – grundaren
av Odd Fellow i Amerika. Det mycket tankvärda tacktalet framfördes av br Ahti Hietala. Det
var en fin gradgivningskväll och utanför Odd Fellow-huset fick de parkerade bilarna under
kvällen ett lager nysnö – denna den sista kvällen i februari.
Bengt Liljestrand
UM

Speaker´s Corner
STÅENDE ANMÄLAN
Jag har som nyutnämnd klubbmästare konstaterat att många av Er brr, som glädjande nog besöker
logen och våra klubbaftnar ofta, inte utnyttjar fördelen med “stående anmälan”. Kontakta mig så
förklarar jag och hjälper till.
Tage Östlund
ADRESSÄNDRINGAR
br Tage Östlund – nytt mobil; 0703-02 08 65
Matrikelutskottet
VARNING FÖR FARLIGA BAKTERIER
“Vad är det som orsakar psalmonella? Jo, micro-organister”! Uppsnappat av
Red

