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Övermästarens spalt

Vad händer?

Vi har nu kommit in i adventstiden och många väntar på första snön som skall lysa upp höstmörkret. Julen närmar sig och vi får äntligen uppleva lucia och
jultomten. Jag tror att det som betyder mest för de
flesta är att man får tända ljus, man får se alla vackra
adventsstjärnor och den mörka årstiden blir lite lättsammare.
Härligt är att vi också närmar oss också årets sista
logemöte och jag passar på att tacka alla bröder för ett
härligt sista år som er Övermästare. Jag tackar också
övriga valämbetsmän som gör att vi tillsammans kan
njuta av våra logemöten och ha en trevlig stämning
både i Ordens- och bankettsalen. Vi får många lovord
för vår ceremoni och hur vi framför texter. Ta åt er.
För vår välgörenhet har jag tillsammans med Undermästaren fått förmånen att få överlämna, tillsammans med diakoniet i S:t Johannes församling, en liten
julgåva till en ensamstående fyra-barns mamma, nyligen blivit änka och lider själv av skador efter polio. Men
hon kämpar på trots sin mycket svåra ekonomisk situation. Tänk vilken nytta vi gör! Små saker för oss men
betydelsefulla för dom vi möter.
Den avgående ämbetsmannabesättningen har nu
endast en kort tid kvar ”vid rodret” - en tid när våra
nya ämbetsmän börjar förbereda sig inför den kommande arbetsterminen. Innan skiftet har dock den avgående besättningen att bl a genomföra vår sedvanliga
Adventshögtid i Östra Stenby, mera än 20 år i obruten
följd. En högtid som blivit en fin tradition tillsammans
med damer och anhöriga med efterföljande kaffe i
Hembygdsgården. Drygt 100 personer brukar samlas
för att få avnjuta Odd Fellow-kören, nu under ny ledning av Gunilla Åhlander. Loge-mötet får vi ju i år genomföra i den invigda Ordenssalen i kyrkan på en söndag, vilket är väldigt ovanligt inom Odd Fellow. Dagen
före Luciadagen, den 12 december, är det åter dags för
Julloge med Luciatåg, dignade julbord och vår traditionella julaktion. Jag hoppas på att få se många bröder
på dessa högtidligheter
Tack alla för ett upplevelserikt och fantastisk
2019. Sist men inte minst
önskar jag er alla och era
familjer en trevlig julhögtid och ett Gott Nytt År.

Söndag den 8 december kl. 14.00

VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Observera dag och tid!

Adventshögtid i Östra

Stenby. Program bifogas separat till detta nummer
av BrodersNytt.

Torsdag den 12 december kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Val av
utskott. Julloge med Luciatablå. Program bifogas
separat till detta nummer av BrodersNytt

Meny: Stora Julbordet med glögg.

Lördag den 14 december kl. 14.00
Adventsuppvaktning på äldreboende.

Söndagen den 6 januari kl. 15.00
Barnjulfest. Ytterligare information finns på sidan 3.

Torsdag den 5 december kl. 19.00
Damklubben. Julfest med Stora Julbordet.

Fredag den 13 december kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Se ytterligare information på
sidan 3.

B117 på Facebook
Logens Facebookadress finns som länk på logens
hemsida: www.oddfellowlogen117.org.

Nu finns det länk till logens Facebook sida, MyClub
under filer. Det går alldeles bra att kommentera gilla.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Onsdagen den 13 november
Besök hos loge B139 Ramunderhäll, Söderköping
Efter en kort busstur till Söderköping, besökte vi loge B139 Ramunderhäll, som har sin logelokal i ett av magasinen vid Göta Kanal. Våra 26 bröder bidrog till att både ordenssal och bankettsal blev fylld av Odd Fellow
bröder. B139 Ramunderhäll började med sitt möte och vi genomförde därefter ett sedvanligt logemöte. Med
säker hand genomförde våra två ÖM Harald Trygg och Håkan Carlsson ett snabbt och effektivt möte. Vår broder Carl-Ivan Ivarsson har begärt utträde ur logen och orden och frågan hänsköts till TMU för handläggning.
Br. Björn Johansson från Drätselnämnden redogjorde för budgetförslaget avseende år 2020. Beslut vid nästa
möte. Årets julgåva kommer att handläggas med hjälp av S:t Johannes pastorat.
Nästa logemöte äger rum onsdagen den 28 november med Jubilarerna afton. Logen firar traditionsenligt 2:a
Advent den 8 december i Östra Stenby kyrka. Barnjulfesten äger rum på trettondagen den 6 januari kl 15.
I festlokalen bjöds vi på Skaldjurssoppa med lavainbröd, Långhare med champinjonsås och ugnsbakad potatis.

Torsdagen den 28 november
Denna kväll hade 53 bröder samlats för att fira nio jubilarer dvs bröder som fyllt 60, 70 och 80 år.
Loge mötet inleddes dock med parentation över br. Archimede Caprari som avled den 14 november i en ålder
av 93 år.
Från mötet i övrigt kan noteras att br Carl-Ivan Ivarsson lämnar orden och logen samt att två ytterligare bröder
begärt utträde. Från TMU rapporterades att frågan om medlemrekrytering är mycket viktigt. Br Bengt-Ove
Jonsson kommer att redovisa sina erfarenheter kring rekrytering vid tillfälle i bankettsalen. Bröderna uppmanades att undersöka i bekantskapskretsen om medlemmar i sällskapet Round Table. Eftersom det finns en åldersgräns på maximalt 40 år kan det här finnas presumtiva nya bröder. Logen beslutade att godkänna förslag till
budget, som presenterats vid föregående möte. Årets julgåva, finansierad via Lennart Torstensson fond, har
överlämnats till en behövande familj i S:t Johannes församling. En första nominering av medlemmar till utskott genomfördes.
Måltiden bestod av Ägg och ansjovismacka samt Slottsstek med potatis som huvudrätt.
Urban Trygg
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Barnjulfest den 6 januari kl. 15.00
Odd Fellow Logen nr 117 Gustaf V inbjuder till Barnjulfest söndagen den 6 januari 2020 kl. 15:00. På programmet står:
Fika, saft till barnen och kaffe eller té till de vuxna, kaffebröd och tårta
Dans kring granen
Lotterier
Fiskdamm
Lottdragning
Besök av tomten. Som kommer med godispåsar
Anmälan senast 28 december på My Club eller telefon 0733-44 33 18. Ange antal vuxna och barn samt eventuella allergier i anmälan. Kostnad 100 kronor för vuxna betalas kontant på plats.
Urban Trygg
Undermästare

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg.
Vid förra lägermötet i Norrköping den 15 november med gradgivningen i Kungspurpurgraden (III:e lägergraden) deltog hela 67 Patriarker. Från vår loge var vi 16, bland andra recipienderna Lennart Karlsson, Lars Hägerström och Rolf B Johansson, som fick uppleva en som vanligt stilfull gradgivning och trivsam samvaro i
Bankettsalen.
Nästa lägermöte är ett traditionellt ”Jul-lägermöte” i Nyköping den 13 december. Buss går från Norrköping
klockan 17.15. Vi hoppas naturligtvis på god uppslutning. Anmälan om deltagande görs som vanligt via
MyClub.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com

Redaktionens julhälsning

Redaktionen tillönskar Bröderna och övriga i läsekretsen
med nära och kära
en riktigt

God Jul
&
Gott Nytt
År
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Uppdaterad presentation av nya medlemmar
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Alreiksgatan 14, 602 35 Norrköping
Telefon: 072-516150
E-post: mikandren@gmail.com
Fadder: br Johan Muda
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Albrektsvägen 133 A, 603 53 Norrköping
Telefon: 073-0201424
E-post: marten.hagelin@icluod.com
Fadder: br Ulf Lindman
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Fridtunatorget 1, 603 49 Norrköping
Telefon: 070-6556155
E-post: bjorn.bp.persson@telia.com
Fadder: br Björn Johansson

Redaktionen hälsar de nya bröderna varmt välkomna till loge B117 Gustaf V.

