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Meteorologiskt har våren anlänt och det kunde vi
konstatera på gräsmattor och i rabatter. Återigen
har dock vår jord spelat oss ett spratt då snön yr
och kylan kryper på. Barnen blir dock glada att få
nyttja pulkan i var och varannan backe. Vädret
och andra företeelser i vår omvärld är oförutsägbara och vi måste hela tiden anpassa oss till nya
förutsättningar.
I ett sådant läge är det skönt att ha Odd Fellows
värdegrund och historik med traditionsbundna
ritualer att luta sig mot. Med ett medmänskligt
synsätt får vi alla ta hand om varandra när det blåser kallt.
Vid vårt första möte i februari invigdes tre bröder
i Kärlekens grad. En högtidlig och väl genomförd
ceremoni som just fokuserar på att kärleken till vår
nästa går utöver vad vänskapen bjuder. Nog så
viktigt idag då många människor har det svårt och
behöver stöd och hjälp. I bankettsalen framförde
jag några punkter som jag vill fokusera på. Det
innebär att jag vill medverka till att bibehålla storleken på vår loge och vi ska vara den största och
mest progressiva logen i distriktet. Jag vill att vi
ska satsa på välgörenhet med medmänsklighet i
olika former och jag vill att vår gemenskap i bankettsalen ska vara underhållande och ett trevligt
sätt att umgås på.

Vid vårt andra möte i februari hade vi glädjen att
bjuda fem vänner på mat och information om vår
Orden. Två ytterligare vänner föll ifrån p.g.a. sjukdom så det finns hopp om återväxt i logen.
Avslutningsvis ser jag
fram mot varmare
tider då vi alla kan
krypa ut ur våra kojor.
Jag hoppas också att
alla funktionärer trivs,
då får vi en väl fungerande loge.
Urban Trygg
Övermästare

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden samt beslut om ansvarsfrihet för
2019.
Meny: Currysill med kavring. Vildsvinsjärpar med tillbehör.

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden.
Meny: Liten räkmacka. Kalkonstek med tillbehör.

Damklubben. Klubbafton med besök på Hallarna.

Lägret BL15 Stegeborg. Se ytterligare information på
sidan 3.

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

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

Övermästare Urban Trygg hälsade 48 bröder välkomna till kvällens logesammanträde. Parentation hölls för vår
avlidna broder Owe Eriksson. Andra nominering av Storrepresentant genomfördes varpå broder Anders Österlund valdes till logens Storrepresentant. Reception i II:a graden, Kärlekens grad, genomfördes varvid tre bröder upptogs i graden. Information lämnades av lägervärdarna om kommande lägersammankomst, som är den
21 februari i Nyköping med loge B44 Sörmland som värd. Vidare påmindes om vänafton den 27 februari med
uppmaning att inventera vänkretsen och ta med en vän - och eventuell ny broder. Allt enligt mottot: bjud med
en vän så bjuder logen på maten (för dig och din vän).
Kvällen avslutade i bankettsalen i sedvanlig högtidlig och gemytlig ”Gustaf V-anda”. Den fasta födan bestod
kalkontoast samt panerad snitsel med tillbehör. Den flytande delen av supén var av varierat slag i fråga om
styrka och smak.

Övermästare Urban Trygg hälsade 58 bröder välkomna till kvällens logemöte. Gemensamma Ekonomiutskottets (GEU) representant, br Rolf B Johansson, informerade från det senaste GEU-mötet där bl a frågan diskuterats om nya stolar i bankettsalen. GEU fastslog dock att det för närvarande inte finns ekonomiska resurser
för nya stolar. Br Sven-Olov Johansson informerade från Stiftelsen, att bl a ventilationen ska ses över. Br Anders Österlund berättade om det senaste lägermötet som hölls i Nyköping varvid 96 patriarker deltog och där
Storkaplan Peter Stillnert höll ett mycket uppskattat fördjupningsföredrag.
I bankettsalen hälsades sex inbjudna goda vänner välkomna av ÖM Urban Trygg. De hade under logemötet
tagits hand om och fått information om Odd Fellow och om vår loge av vår broder Tage Östlund. Gästerna
fick också tillfälle att presentera sig själva. I Bankettsalen serverades korvtallrik som förrätt samt kaviarbrässerad kummelfilé med tillbehör. Broder Mikael Hagdahl berättade i ett bildspel om kvarteren kring vårt ordenshus från förr till nutid.
Glöm inte bort vår Facebook sida, gilla, kommentera, dela, @oddfellownkpg117 länk finns även på vår hemsida
Roger Thörn
Undermästare

Valämbetsmän i loge B117: stående på bakre raden, från vänster till höger:
ð
ð
ð
ð
ð

Undermästare Roger Thörn
Tjänstgörande ExÖM Håkan Carlsson
Övermästare Urban Trygg
Skattmästare Lars G Gustavsson
Protokollsekreterare Lars Pettersson

Sittande på främre raden, från vänster till höger:
ð
ð
ð

Finanssekreterare Mats Idebro
Ceremonimästare Björn Gunnarsson
Kaplan Åke Gustafsson

Lägermötet i Nyköping blev en riktig höjdare. Hela 96 (!) patriarker hade samlats till vårt vandringsläger, som
förutom sedvanliga punkter av mer formell karaktär även innehöll ett anförande av broder Storkaplan (StK)
Peter Stillnert (på sin hemmaplan, han är ju medlem i vårt läger).
I de mer formella kan noteras att DN:s ordförande Michael Nilsson föredrog den ekonomiska rapporten för
2019. Budgetavvikelsen blev ett underskott på 414 kronor med en omslutning på cirka 230 000kronor. Bra
tyckte lägret. På revisorernas förslag beslutade lägermötet att godkänna såväl de ekonomiska berättelserna som
att ge ansvarsfrihet åt valämbetsmännen och Drätselnämnden för verksamheten under 2019.
När StK Peter Stillnert, som en av sina allra sista uppgifter de åtta år han varit Storämbetsman, intog HP plats
gav han patriarkerna en intressant inblick i det liv han då mötte. Bland annat hur det gick till när han blev utnämnd till StK av den dåvarande Storsiren Carl-Johan Sjöblom. Han påminde om att det var då som Orden
fick både en broder och en syster (Karin Wilén) Storkaplan i en gemensam Ordensledningen. Han berörde även
Ordens resa från att ha varit en mer eller mindre ”religiös” Orden till en etisk Orden som verkar för att på
bästa sätt leva upp till vårt uppdrag: Att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra
de föräldralösa.
Br Peter avslutade med att berätta om hur den helige Martin av Tour
delade sin mantel och gav den ena halvan till en tiggare och vad som
enligt legenden därefter hände. Händelsen illustreras på ett fantastiskt sätt av den John Bauer-målning som pryder väggen bakom ÖM
-platsen i Nyköpings Odd Fellow-hus (bilden).
I övrigt kan noteras att B 117 Gustaf V:s andelar av patriarker normalt brukar vara ganska stor vid våra lägermöten. Den här gången
stannade vi dock vid endast tio. Nyköpingslogerna B44 Sörmland
och B156 Nyköpingshus hade samlat 55 (57%) patriarker! Vi hoppas
på större anslutning från vår loge den 13 mars när lägret har gradgivning i Patriarkgraden på vår hemmaplan, Vattengränden 9. Gör ett
notat i din kalender! Inbjudan kommer 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
Lägervärdar

