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
December nr 10 2011
16:e årgången—159:e numret

Övermästarens spalt
Se där, nu har tiden rusat iväg igen - och plötsligt är det snart jul! Det här är en tid på året då
mycket ska hända på en gång. Dels är det en
massa trevligheter i logen och så är det ju så
trevligt att umgås med sina vänner och nära och
kära, så här i höstmörkret. Dessutom ska vi planera för den kommande julen med allt vad det
innebär.
Ja, ja, mycket är det som ska hinnas med, men
det brukar ordna sig, så det gör det nog i år med.
I torsdags hade vi glädjen att få inviga två nya
bröder i logen och Orden. Då invigdes bröderna
Anders Strand och Leif Sandberg och det var
som vanligt vid invigningar, en högtidlig och
trevlig kväll.
Nu på söndag kommer förmodligen många av
oss att träffas på den traditionsenliga adventshögtiden i Östra Stenby kyrka, där vi bröder
börjar med ett expeditionssammanträde, medan
våra medföljande damer samlas i Boglinatorpet,
för en stunds enskild samvaro. Därefter samlas vi
alla i kyrkan, där vi gemensamt skapar julstämning tillsammans med Odd Fellow-kören.
Sedan vill väl ingen broder missa jullogen, först
Lucia och efter logearbetet samlas vi kring julbordets läckerheter, där vi till kaffet och avecen
har vi möjlighet att ropa in fina julklappar från
julauktionen.
Sedan är vi strax inne på ett nytt år i kalendern,
med en massa trevligheter i vår loge, ”Logen
med det varma sinnelaget”, men det får jag återkomma till i nästa nummer av Brodersnytt.
Avslutningsvis vill jag passa på att skicka en hälsning till alla bröder, som inte har möjlighet att
komma till våra möten innan jul.
Jag hoppas ni får en riktigt
trevlig JUL och ett Gott
Nytt år, tillsammans med
era nära och kära!
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Vad händer?
Söndag den 4 december kl 14.00
Adventshögtid och arbetsloge. Se bifogat program.

Torsdag den 8 december kl 18.30
Julhögtid. Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Val av utskott.
Meny: Stora Julbordet med glögg.

Söndag den 8 januari 2012 kl 15:00
Barnjulfest. Se notis på sidan 3.

Torsdag den 1 december kl 19.00
Damklubben

Torsdag den 15 december kl 14.00
Seniorklubben. Skinksmörgås serveras. Åke
Wennerblad, telefon 011-635 12.

Fredag den 16 december kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se mer information på
sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Bengt Liljestrand och
Conny Knutson (Länsförsäkringar Fastighetsförmedling) för sponsrigen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.

Adressändringar
Nya adresser:
Br Jörgen Wiberg,
Hagebygatan 38, 603 52 Norrköping
Göran Svensson,
Dagsbergsvägen 122, 603 51 Norrköping
Lars Andersson,
St Persgatan 139 C, 602 30 Norrköping
Roland Johansson
Spånehusvägen 62 L, 214 39 Malmö
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 10 november
Denna kväll besöktes logen av 44 bröder. Eftersom br ÖM Bo Nygren inte kunde närvara så fick UM
känna på att vara ÖM. På kvällens program stod ballotering i Invigningsgraden och som vanligt hade vi
flera som önskar bli upptagna i vår loge. DN:s ordförande, br Jan Lundström, föredrog budget för 2012. På
kaplans punkt framförde br Nils Fremred en betraktelse hur man blir äldre och tyngre. Br O Hans Thelin
spelade som postludium ”Brusa högre lilla å” av Björn J:son Lind.
Br StRepr Berndt Carlsson höll ett instruktionsföredrag om vad som sker i våra utskott och nämnder. I
bankettsalen höll br Anders Jansson ett uppskattat föredrag. Br Anders är mycket engagerad i en skola som
drivs på ideellt svenska initiativ för hjälp till föräldralösa barn i Kisumu som ligger i västra Kenya.

Torsdagen den 24 november
Vid detta logemöte kunde vi med glädje hälsa ytterligare två nya bröder välkomna. Vi var 50 bröder samt
gästade broder, Bengt Ström från Linköping, som fick ytterligare en väl genomförd reception att lägga på
minnet. Br CM Anders Österlund och de övriga medverkande i det rituella arbetet gjorde som vanligt ett
berömvärt arbete. Br Harry Andersson meddelande att Biståndsutskottet utsett en kvinna i Borgs församling att få del av Lennart Torstenssons fond. Br O Hans Thelin avslutade logemötet med att framföra
”Morgonstämning” av Grieg.
Vid den efterföljande måltiden hälsade ÖM de nya bröderna Anders Strand och Leif Sandberg en än gång
varmt välkomna som bröder till Logen med det varma sinnelaget. Som vanligt hade br KM med servitörer
dukat till fest och som avslutades med en trevlig samvaro i matsalen.

Lördagen den 26 november, Adventsuppvaktning
Logens ÖM och UM var, tillsammans med Lennart Remlöfs orkester, på Sandbyhov och uppvaktade de
äldre på Ekhöjden. Det var 25 personer och även vår egen br Torsten Loberg med fru som fick höra lite julmusik samt avnjuta en god prinsesstårta som Logen bjöd på.
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I novembernumret 2001 kunde man bl.a. läsa:
−
att man gjorde reklam för höstfesten.
−
att det vid första oktobersammankomsten konsumerades den svenska nationalrätten ärtsoppa och
pannkakor (med tillbehör).
−
att bröderna fick lyssna till jazzens historia med Sune Sandin
−
att br Lars Rydberg vid gradgivningskvällen tackade på recipiendernas vägnar
−
att alla brr som vanligt var nöjda och glada
−
att delar av Odd Fellow-lokalerna i slutet av oktober drabbades av en stor vattenläcka
ExRed

Barnjulfesten den 8 januari 2012
Den traditionella barnjulfesten hålls den 8 januari kl 15:00 i Odd Fellow-huset Norrköping. Stora och små
är varmt välkomna. På programmet står dans kring granen med musik och lekledare. Tomten kommer och
hälsar på. Lotteri med fina vinster. Pris för vuxna är 60:- kr. För barn är det gratis !
Vid anmälan meddela hur många vuxna och barn som kommer !
KM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vid lägermötet den 18 november blev tio patriarker upphöjda till Kungspurpurgraden, eller som den också
kallas Barmhärtighetens grad. De har därmed fullföljt vandringen från Invigningsgraden till Kungspurpurgraden. Bröderna Carl-Ivan Ivarsson och Günther Lange kan alltså numra stoltsera med en glimrande ring på höger långfinger. ”Välkomna i graden” hälsar vi lägervärdar! Ett 80-tal patriarker fick, enligt
samstämmiga kommentarer, uppleva en förnämlig reception.
Nu siktar vi in oss på vårt julhögtidsläger den 16 december klockan 19.00 i Nyköping. Vi vill gärna
ta tillfället i akt att påminna logens patriarker om att ett besök i det ordenshus, som Ragnar Östberg
(Stockholms stadshus m m) ritade och John Bauer smyckade med den storstilade al secco målningen i ordenssalen, är väl värd ett besök. Eftersom detta läger genomförs i Patriarkgraden är naturligtvis alla patriarker välkomna. Vid mötet kommer frågan om vi skall ha frack eller inte vid kommande ÄI 2013 att behandlas. I bankettsalen underhåller patriark Kenth Nyqvist (B 156) oss med sång till gitarr.
Buss kommer att gå från OF-huset i Norrköping klockan 17.25. Vi är tacksamma om du anmäler dig till någon av oss senast måndagen den 12 december. Berätta då även om du vill åka med i
bussen
Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
PS. Du har väl tittat in på lägrets snygga hemsida: http://www.bl15stegeborg.se/? DS

VIKTIGT MEDDELANDE: Inför stundande julloge...
Med anledning av jullogen den 9 december, ombeds bröderna att skänka gåvor till auktionen och
lotterier som kommer att hållas under kvällen. Gåvorna medtages i anslutning till logesammanträdet.
Bröderna ombeds också att ta med välfylld plånbok till kvällens sammankomst. För frågor och information kring hanteringen av gåvor: konkta FS, Björn Lantz, 070-681 88 88
Björn Lantz, FS
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Dessa två bröder invigdes i vår loge den 24 november 2010
Br Leif Sandberg, 65 år
Äkta stockholmsk Söderkis, som
numera bor i villan i Luddingsbo
utanför Norrköping. Arbetar sedan
40 år på Luftfartsverket som flygledare och med säkerhetssystem.
Gift sedan 40 år med Rebeccan
Ingrid, som är sjuksköterska f.n.
på Vrinnevi. Mycket av fritiden
tillbringar br Leif på golfbanan
(hcp 26) för att leta efter den lilla
vita bollen.
Fadder: Anders Österlund

Br Anders Strand, 50 år
En Värmlands-pöjk, som hade vett
att ta sig österut. Och till villan i
Norsholm. Arbetar som konsult
inom inköp och logistik. Gift med
nagelteknologen Anneli. De har
sammanlagt sju barn, varav fem
fortfarande hemmavarande.
Har jaktmöjligheter i Värmland
och 24 hcp i jakten efter den lilla
vita bollen.Bilar och motorer fyller
också en del av fritiden.
Fadder: Bengt-Ove Jonsson

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt välkomna till Odd Fellow och vår loge 117 Gustaf V
Bo Nygren
ÖM

BrodersNytt nr 10 december 2011

5(5)

Inbjudan till Logesammanträde och Adventshögtid i Östra
Stenby den 4 december 2011
Klockan 14:00 har bröderna sammanträde i Östra Stenby kyrka. Under tiden bjuds de medföljande på
glögg och pepparkaka i Boglinatorpet.
Klockan 14:30 genomför vi en adventshögtid i kyrkan, där bröder i logen och ODD Fellow-kören medverkar under ledning av Gunilla Åhlander. Vid pianot spelar ExO Kerstin Haapaniemi.
Vi avlutar Adventshögtiden med att ”kura skymning” och dricka Adventskaffe i Östra Stenby – Konungsunds Bygdegård. Obligatorisk anmälan till KM senast onsdag 30 november.
(Via logens hemsida: www.oddfellowlogen117.org , alt. 011-19 95 35).
Till Adventshögtiden och Bygdegården är såväl bröder som medföljande välkomna.

Några ord om Boglinatorpet och Östra Stenby kyrka

Boglinatorpet sköts och underhålls av ”Boglinatorpets vänner”. De allra flesta måste både böja knä och
huka sig för att komma in… Torpet, som består av en förstuga och en kammare erbjuder en mycket annorlunda miljö för ett logemöte.

Östra Stenby kyrka, med sitt ursprung i 1200-talet, har en stor mängd medeltida vapensköldar och vackra
valv, men det är nog en mer sentida prydnad som nu är den mest uppmärksammade. Nämligen den guldskinnsbroderade Brudpäll med anor från 1300-talet som Östra Stenby diakonikrets har återskapat. Guldskinnsbroderiet består bland annat av Torgils Knutssons och tyska ätten von Ravensbergs vapensköldar.
Det ursprungliga täcket kan därför härledas till bröllopet mellan Torgils Knutsson och hans tyska hustru
Hedvig von Ravensberg i Stockholm år 1303.

Välkomna!

