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Övermästarens spalt

Vad händer?

Återigen har en ny Övermästare tagit över rodret
i logen B117 Gustav V. Jag, tillsammans med de
nyvalda och utnämnda ämbetsmännen samt utsedda ersättare, får tacka för det förtroende som
logens bröder har gett oss. Vi ska med bästa förmåga lotsa denna skuta vidare under en termin
av två år. Ämbetsmannainstallationen utfördes
på ett perfekt sätt med hjälp av vår broder Stormarskalk Bengt-Ove Jonsson och Installator Distriktsstorsiren Mats Domert från B44 Sörmland.
Bankettsalen var välfylld och vi fick en trevlig
afton tillsammans.

Torsdag den 13 februari kl. 18.30

Vem är Urban Trygg? Jag är uppväxt i Jursla
utanför Norrköping. Gått i skola i Kvillinge, realexamen och ingenjörsexamen i Norrköping.
Värnpliktig underofficer i flottan på torpedbåten
T121 Spica. Civilekonom med anställningar i
ledande befattningar i skogsindustrin men längst
inom Luftfarten i statens tjänst. Har varit och är
engagerad i föreningar med styrelseuppdrag.
Villa i Bjärbytorpet, Norrköping och fritidshus i
Kaggebo, Valdemarsvik. Min fru Catharina är
engagerad i vår damklubb och jag har två söner
med familjer och tre barnbarn.
Vi står inför nya utmaningar i form av minskade
medlemssiffror. Tyvärr lämnar bröder logen
utav olika anledningar och att rekrytera nya är
ett tufft och kontaktkrävande arbete. Jag hoppas
att alla våra bröder söker nya tilltänkta bröder i
sin bekantskapskrets. Redan den 27 februari har
vi Vänafton, där var och en kan ta med en vän
och samtidigt bli bjuden på maten. Kan vi göra
våra logemöten mer intressanta och/eller trevligare former i vår klubb respektive bankettsal?
Jag tar gärna emot
tips på åtgärder vi
skulle kunna göra för
att bibehålla en stark
medlemskader med
nöjda bröder.
Till sist vill jag önska
alla en god fortsättning på det nya året
och att vi ser fram
mot ljusare tider.
Urban Trygg

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Drätselnämndens och Brödragåvans berättelser, andra
nominering av Storrepresentant samt reception i II:a
graden.
Meny: Kalkontoast, Varmrätt: Panerad snitsel med tillbehör.

Torsdag den 27 februari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Revisorernas berättelse samt val av Storrepresentant.
Vänafton. Se ytterligera information på sidan 3.
Meny: Korvtallrik, Varmrätt: Kaviarbrässerad fiskfilé med
tillbehör.

Torsdag den 6 februari kl. 18.30
Damklubben. Årsmöte med underhållning.

Fredag den 21 februari kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Se ytterligare information på
sidan 3.

Adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och
andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast.
Detta för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

B117 på Facebook
Logens Facebookadress finns som länk på logens
hemsida: www.oddfellowlogen117.org.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 9 januari
Bröder, övermästare Håkan Carlsson startade med ett sedvanligt logesammanträde som genomfördes enligt
ritual femtiofyra bröder hälsades välkomna. Det var br Håkans sista logemöte som övermästare nästa logemöte
23 januari är det ämbetsmannainstallering. Då går jag själv upp som undermästare och Urban Trygg blir övermästare.
Under logemötet balloterades fyra bröder till II:a logegraden. Broder Anders Österlund nominerades som
storrepresentant, samt andra nominering av NU genomfördes. Finanssekreterare Mats Idebro meddelade att
tre bröder är icke gottstående. Broder Mats berättade också att resultatet från jullogen och lotterierna gav ett
netto på 4115 kronor. Auktionen gav ett netto på 2 801 kronor samt kollekt på 1 037 kronor. Punkten fördjupning och ordenkunskap genomfördes av storrepresentant Bengt-Ove Jonsson som berättade om Ordens
grundare Thomas Wildey och som årligen ska uppmärksammas. Broder Bengt-Ove informerade om nya lagar
som tillkommit och som finns på Ordens intranät.
Jag vill påminna om vänafton den 27 februari: bjud med en vän så bjuder logen er på maten.
Lägervärd Peter Hallsten meddelade att nästa lägermöte är den 17 januari klockan 19.00 i Norrköping och vi
är logevärdar.
I bankettsalen serverades sillmacka, baconfylld köttfärslimpa med tillbehör.
Glöm inte bort vår Facebook sida, gilla, kommentera, dela, @oddfellownkpg117. Adress finns även på vår
hemsida

Logesammanträde den 23 januari
Ämbetsmannainstallering
Avgående övermästare Håkan Carlsson startade med ett sedvanligt logesammanträde som genomfördes enligt ritual. Sammanlagt 66 bröder samt 21 gästande bröder hälsades välkomna.
Tyst minut hölls för vår avlidna broder Owe Eriksson.
Kvällens höjdpunkt var ämbetsinstalleringen. Vår storrepresentant Bengt-Ove Jonsson ledde oss valda och
utnämnda ämbetsmän på ett mycket värdigt och förtjänstfullt sätt genom installeringen. I bankettsalen serverades rökt laxtoast med pepparrot baconlindad fläskytterfilé med tillbehör.
Jag vill påminna om vänafton den 27 februari. Bjud med en vän så bjuder logen er på maten.
Glöm inte bort vår Facebook sida, gilla, kommentera, dela, @oddfellownkpg117 länk finns även på vår
hemsida.
Roger Thörn
Undermästare
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Speaker´s Corner
Logens Valämbetmän för perioden 2020-2021
Den 23 januari 2020 fick vår loge en ny besättning av ämbetsmän, valda och utnämnda, samt en rad ersättare
för dessa. Logens valämbetsmän för perioden 2020-2021 i vår loge, B117 Gustaf V, är:
Övermästare
Undermästare
Protokollssekreterare
Ceremonimästare
Kaplan
Finanssekreterare
Skattmästare
Tjg ExÖvemästare

Urban Trygg
Roger Thörn
Lars Petersson
Björn Gunnarsson
Åke Gustafson
Mats Idebro
Lars G Gustavsson
Håkan Carlsson

Redaktionen önskar de nya valämbetsmännen lycka till sin kommande gärning i vår loge.
Redaktionen

Vänafton den 27 februari
Den 27 februari har vi Vänafton! Vi behöver hjälpas åt att bjuda in goda vänner till en trevlig måltid, där
både vännen och inbjudande broder bjuds på maten. Logen kraftsamlar nu för rekrytering, dels genom att
söka använda Facebook och dels att använda metoder från Headhunting, dvs börja med en lång lista med
namn på män vi känner, t ex. familj, vänner, grannar, arbetskamrater, andra föreningar, skolkamrater. Denna
långa lista bearbetas sedan och mynnar i några få namn där vi med stor sannolikhet får träff. Logens första mål
är att vi tillsammans skall ”slå rekord” i antalet gästande vänner i kommande vänafton.
Redaktionen

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg - vad hände och vad kommer att hända
Årets lägerarbete inleddes med ett fördjupningsläger ”på hemmaplan” i Norrköping med oss själva som värdloge. Hela 54 patriarker (varav 12 från vår loge) hade samlats för att bl a lyssna på Tjg ExHP Hans Ornefalks
tankar kring företeelsen löften, med fokus på dem som vi ger under vår Odd Fellow-vandring. I Bankettsalen
undfägnades patriarkerna med Raggmunk och fläsk - det ni! Många uppskattande kommentarer till KM Roger
Thörn och Tommy/Lisbeth i köket hördes runt borden.
Lägret samlas nästa gång i Nyköping den 21 februari. Där kommer Storkaplan Peter Stillnert (medlem i
vårt läger…) att hålla ett med all säkerhet intressant och njutbart fördjupningsföredrag. Det blir sista gången vi
kommer att få höra honom som Storkaplan så vi ser fram emot ett välbesökt lägermöte. Förhoppningsvis kommer även patriarker från BL8 Kastelholm från Åland att förgylla upplevelsen.

Bussresa kommer att arrangeras och närmare information kommer som vanligt till våra patriarker via
MyClub där vi anmäler deltagande.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708-535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com
Lägervärdar

