Logen nr 117
Gustaf V

Vattengränden 9
602 22 Norrköping
Plusgiro FS: 39 11 33-6
Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8
Redaktör: Per Johansson
E-post: perjoh61@telia.com
Hemsida:
www.oddfellowlogen117.org

BrodersNytt
Oktober nr 8 2021
26:e årgången—257:e numret

Övermästarens spalt
ÄNTLIGEN! Nu i denna första höstmånad har vi
återigen kunnat träffats fysiskt. Om än med vissa restriktioner. Vi tar inte varandra i hand när vi hälsar. Vi
håller ett visst avstånd både i ordenssalen som i bankettsalen. Inget mingel i vinterträdgården och vi
sjunger inte, varken i logemötet eller vid middagen. Vi
behöver heller inte ange lösen vid inträdet i ordenssalen förutsatt av vi känner varandra.
Första mötet den 9 september präglades av viss ringrostighet. Allt gick inte på räls, det var ju trots allt 17
månader sedan vi senast hade ett möte med ordinarie
ritualer. Det senaste logemötet 23 september tyckte jag
däremot fungerade väldigt bra. Vi genomförde en gradgivning i III:e graden, Sanningens grad, och vårt ceremoniel gjorde ett strålande jobb. Stor eloge till CM br.
Björn Gunnarsson och br. Jonas Mörnås-Bergmark
vars utantill repliker och agerande framfördes likt riktiga skådespelare. Därefter följde en festmåltid med tal
och skål.
Även nästa möte kommer att följas av en festmåltid.
Nu är det dags att hylla en jubelveteran br. Owe Axelsson och två veteraner br. Mikael Hagdahl och br. NilsGunnar Ellnemark. Utmärkelserna i form av tecken
och diplom kommer att förrättas av br. SSkM JanHugo Nihlén och br. DSS P-O Lindsäter. Det är väldigt länge sedan vår loge hade besök av en broder från
Storlogen. Jag hoppas många bröder sluter upp denna
afton den 14 oktober kl 18:30 och deltar i hyllningen
av våra veteraner.
Senare i höst ska vi ha invigning av nya bröder. Då får
vårt ceremoniel återigen träda in och göra intryck på
nya tillkommande bröder.
Nu är det dags att fler bröder sluter upp på våra logemöten ,så att vi kommer
åter till besöksfrekvens
likt före pandemin. Det
är trevligt att mötas för
samtal och tänkvärda
budskap om Odd Fellows syfte och mål.

IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 14 oktober, kl. 18:30
Arbetsloge, ballotering INV, andra nominering
ValÄM. Jubelveteranernas och veteranernas afton.
Festmåltid.
Meny: Varmrökt laxtoast. Kyckling Provencale med dragonsås och klyftpotatis

Torsdag den 28 oktober, kl. 18:30
Arbetsloge, reception INV, val av ValÄM. Festmåltid.
Meny: Norrlänsk toast. Pocherad fiskfile med hummersås och
pressad potatis.

Lördag den 6 november, kl. 16.00
Minnesloge. B117 arrangerar Minnesloge för perioden 2020 - 2021. Alla Norrköpingsloger berörs dvs
både bröder och systrar!

Fredag den 15 oktober kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Installering av valda ersättare till valämbetsmännen. Installering av utnämnda
ämbetsmän och deras utsedda ersättare. Överlämning av ämbetsregalier, heders regalier och hederstecken. Lägermöte i PG.

Adressändring
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
Ny adress till br Bengt Carlsson:

Albrektsvägen 153, 603
53 Norrköping.
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Vad hände? UM:s noteringar
Logen på Facebook
Facebook har förändrats en hel del de senaste åren. Ska vi vara aktuella där måste vår Facebook sida uppdateras. Jag har sökt 4000: - av logen och det blev beviljat. Jag har varit i kontakt med en byrå som heter Beegleton
där Carl Netz som är duktiga i ämnet. Vi har tillsammans haft en del träffar där jag har berättat om Odd Fellow
Carl vill gärna träffa oss så jag har bjudit in honom till en klubbkväll.
Glöm inte bort vår Facebook sida, gilla, kommentera, dela, @oddfellownkpg117. Adress finns även på vår hemsida.

Allt detta handlar om att få nya medlemmar till vår loge 117 Gustaf V.

Undermästarens noteringar från den 9 september
Under ÖM:s, Urban Tryggs, genomfördes logesammanträdet enligt ritual med 38 bröder närvarande och som
hälsades välkomna. Då pandemin alltjämt fortgår, genomfördes mötet med restriktioner. Parentation hölls över
bröderna Sven-Hugo Lind och Åke Grahn. Lägervärd Mats Idebro meddelade att första lägermötet äger rum
den fredagen 17 september i Norrköping där vår loge, B117 Gustaf V, är värdloge. Anmälan om deltagande i
lägermöten kommer fortsättningsvis att ske i MyClub. UM Roger Thörn informerade att logens Facebook sida
behöver uppdateras. För detta ändamål har en reklambyrå kontaktats. Kostnaden för uppdateringen är 4 000
kronor. UM föreslår att logen fattar beslut i frågan. Varpå logen biföll förslaget om uppdateringen till den aktuella kostnaden.
Kvällens meny bestod av toast Smögen som entré, följt av fläskschnitzel med gröna ärter, stekt kulpotatis och
rödvinsås. Inför hösten 2021 har logen valt "Gulduppdatering.

Undermästarens noteringar från den 23 september
ÖM Urban Trygg hälsade 35 bröder välkomna till
kvällen logesammanträde i form av arbetsloge enligt
fastställd ritual. På grund av pandemin genomfördes
även detta logesammanträde med restriktioner.
Parentation hölls över bröderna Jan Månsson och
Bertil Olofsson. Bröderna Claes Anell, Per-Otto
Kyndel samt UM närvarade vid broder Åke Grahns
begravning. UM noterar att begravningen var en
vacker och stilfull akt. Reception genomfördes i III:e
graden, Sanningens grad, varvid bröderna Per Gidmark (t h på bilden) och Göran B Karlsson (t v på
bilden) upptogs i graden. Receptionen genomfördes
med sedvanlig bravur av logens ceremoniell.
UM rapporterar att arbetet med att uppdatera Facebook sidan har påbörjats. Carl Netz som är ansvarig för
uppdraget vill träffa bröderna och informera om Facebook.
Efter avslutad loge fortsatte kvällen i banksalen där det serverades chevretoast samt varmrökt laxfilé med pepparrotsstuvad potatis.
Roger Thörn, Undermästare
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ExKaplans tankar och funderingar
Höststämning
Vi är nu inne i den verkliga höstmånaden. Årstiden som vi ser framför oss har ju en
speciell tjusning med sina skiftande färger i skog och mark, kanske framförallt lönnens
stora rödaktiga blad. Vi kan ju äntligen se fram emot att åter få träffas i vår Odd Fellow
loge i den varma gemenskap som vi eftersträvar.
Denna månads essä i BrodersNytt handlar, till stor del, om Odd Fellowordens grundsatser, dess påverkan på vårt sätt att leva och dess innebörd för oss.. De tre länkarna
motsvarar vår Ordens valspråk – vänskap – kärlek – sanning. De binder oss samman
till ett brödraförbund i den etiska utveckling som en gång skall fullkomna mänskligheten.
Den första länken heter vänskap – vårt arbetes början och den sista heter sanning – vårt
arbetes mål. Mellan dessa båda har vi kärlekens länk, tecknet för den oegennyttiga
kärlekens sammanhållande kraft.
Vi ska deltaga i våra möten med öppna hjärtan och rent uppsåt. I ödmjuk strävan efter
vår karaktärs förädling ska vi bekämpa det onda i alla dess former. ”To improve and
elevate the character of man”, eller som vi säger på svenska ”att bli en bättre medmänniska.”
I den inre striden är vänskap vår lösen, broderlig kärlek vår kraftkälla, sanning helgar
vår sak och för den till seger. Dessa är Odd Fellowordens viktigaste grundsatser. Och
de utgör samtidigt den gemenskap som förenar oss bröder.

Brödrakretsen heter mänsklighet – där – samhörighetens stora tanke ska leda våra strävanden till framgång.
Vi Odd Fellows har till uppgift att förmedla vår Ordens livsfilosofi i en positiv anda, en
verklig tro på de syften vår Ordens ideologi innebär, nämligen att uppfostra oss själva
till goda människor – till goda Odd Fellows. ”Vad du sår - ska du också skörda”
Min broder -

Fyll dina vänners liv med det som är behagligt.
Tala uppskattande medan deras öron ännu kan höra
och medan deras hjärtan kan glädja sig och känna lycka.
De vänliga ord du tänker säga när din vän är borta,
Säg det nu innan denne försvinner in i evigheten
Lennart Exius, Exkaplan
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Verksamhetsrapporter
Gemensamma ekonomiutskottet
Från Gemensamma ekonomiutskottet (GEU) föreligger följande rapport från br Rolf B Johansson:
•
•
•
•
•

Ljusstyrningen i Ordenssalen är gammal och inte anpassad till moderna ljuskällor.
Planeras för nytt brandlarm.
I båda fallen avvaktas offerter.
Även hjärtstartaren är gammal, och eftersom det är omöjligt att inom rimlig tid få tag i reservdelar, har
GEU beställt ny hjärtstartare med bättre kapacitet och lägre driftkostnad.
Planering pågår för eventuell anskaffning av nya stolar i Bankettsalen.

Stiftelsen Odd Fellow-huset
Från Stiftelsen Odd Fellow-huset meddelar br Roland W Johansson att det inte föreligger någon rapport— vilket också är en rapport. Stiftelsen Odd Fellow-huset har sitt nästa möte den 1 november 2021.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Så har även lägret nr 15 Stegeborg haft sitt första ”levande” möte på drygt 1 ½ år. Den 17 september samlades
31 patriarker i Ordenssalen i Norrköping. 31 patriarker kan synas vara ganska få – och så är det naturligtvis.
Men samtidigt tycker jag att vi ska ha förståelse för att vi i nuläget inte samlade fler deltagare. Corona har ju
under en lång tid påverkat oss alla, och kommer säkerligen att göra så ytterligare en tid.
Huvudpatriarken (HP) Leif Rehn (B44 Sörmland) gladdes storligen åt att vi äntligen kunde återses, och
påminde inledningsvis om de anpassningar Storlogen har anbefallt med anledning av Coronapandemin. Bl.a.
anmodade han oss att inte ställa oss upp när vi fått ordet. Den första patriark som sedan fick ordet var undertecknad som för värdlogens, 117 Gustaf V, räkning hälsade alla välkomna – naturligtvis stående! Så kan det bli
– minnet är ibland kortare än vanligt.
Protokollsekreterare Bernt Janhäger lämnade det sorgliga budskapet att hela 16 patriarker lämnat oss sedan det
senaste fysiska lägermötet i februari 2020, alltså för drygt 1 ½ år sedan. Antalet patriarker i lägret är nu 366.
Nästa lägermöte är fredagen den 10 oktober klockan 1900, även detta i Norrköping. Då kommer bl a installering av utnämnda ämbetsmän och deras utsedda ersättare att ske samt ämbetsregalier, hedersregalier och hederstecken överlämnas även till tidigare installerade ÄM. Detta kunde ju inte ske vid den digitala installeringen
av ValÄM m fl.
En titt in i framtiden visar att nästa möte är den 19 november med bl a reception i Patriarkgraden, även det i
Norrköping. Årets sista lägermöte är sedan den 10 december med det traditionella jullägret i Nyköping.
Med detta tackar jag för min tid som lägervärdar och överlämnar stafettpinnen till brr Mats Idebro och Åke
Gustafsson med ett rungande Lycka till!!
Anders Österlund, lägervärd
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Golfresultat
Resultat från 117-golfen, redovisade av broder Guy Viklund, och som genomfördes den 19 september i Söderköping (Hylinge, 18 håll):
Bröder:

Placering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benny Nilsson
Kent Jonsson
Leif Sandberg
Guy Viklund
Berndt Carlsson
Jan Noréus
Claes Anell
Anders Jansson

Anhöriga:

Placering
1.
2.
3.
4.
5.

Catarina Carlsson
Karin Hörnlund Knutson
Helen Jansson
Ingrid Sandberg
Annika Anell

Hcp

Nettoslag

Hcp

Nettoslag

18,8
19,4
35,5
23,1
19,8
31,7
28,7
21,6

33,1
33,4
35,3
27,1
31,3

76
76
77
81
82
86
88
91

80
85
89
93
96

Årets 117-golf spelades i lite mulet väder, solen tittade fram en stund och tyvärr kom det också lite regndroppar
på slutet. Vi spelade slaggolf, det blev en duell mellan Benny och Kent som hade samma antal nettoslag. Då
Benny har lägre handicap så tog han hem första priset. Catarina vann damklassen och fick också en golfande
staty. Benny får dessutom en ingraverad plakett i den stora statyn i Odd Fellows Bankettsal. Det blir Bennys
andra inteckning, han vann även 2019 då vi spelade på Mauritzberg det året. Tyvärr var det flera bröder som
lämnat återbud i år men vi hoppas de kommer med nästa år. Nästa år ska vi försöka spela på Klinga.
Guy Viklund

Rakt av!
… några kortisar från ExKaplan
Varför gjorde du dig av med din talande våg ?
Jo, för varje gång jag steg upp på den, sa den : En i taget, en i taget


Ur en sjuårings perspektiv.
Pappa, pappa – idag har vi lärt oss att skriva !
Så bra, vad har ni skrivit om då ?
Det vet jag inte, vi har ju lärt oss att läsa ännu !


Hurdan är mänskligheten egentligen ? Min granne ringde på min dörr kl 03 i går natt .
Va ? Ringde grannen på din dörr klockan 03 mitt i natten !
Ja, som tur var, så var jag vaken och satt och övade på mina trummor !


Månadens reflexion
En undring från en laglydig inför jakten på älgar: Måste man ha vapenlicens även för innehav av en sparbössa ?
ExKaplan
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Ett litet lättsamt kåseri från ExKaplan:
Invärtes teknik
Sedan några år har jag en pacemaker inopererad strax intill hjärtat. Den drivs av ett inbyggt batteri. Efter
hemkomsten från Universitetssjukhuset ville jag experimentera och testa batteriets eventuella övriga förmågor.
Så jag tog den lilla glödlampan från en ficklampa. Så tryckte jag glödlampan hårt mot pacemakern för att
testa batteriet, och hör och häpna, det gick alldeles utmärkt.
Fast - det förstås, den lilla marginella detaljen - lampan lyste ju inte!! . . . Men . . . .
Då kom jag plötsligt på. Om man sätter in batterier åt fel håll i ficklampan lyser ju inte lampan ens med de
mest fulladdade batterier. Och här visste jag ju inte åt vilket håll plus och minus var placerade. Så om det
nu inte lyckades på första försöket när jag var stående på fötterna, måste det ju betyda att batteriet på pacemakern var vänd åt andra hållet!
Alltså – lätt avhjälpt! Receptet heter naturligtvis handstans. Så, stående på händerna försökte jag göra ett
nytt försök. Kroppen svajade av och an. Jag kände hur blodet rann till i huvudet. Och nu blev det svårt.
För att stå på händerna behövs båda händerna och armarna. Och då kunde jag ju inte samtidigt hålla lampan. Skulle mitt experiment verkligen gå om intet av den till synes enkla anledningen?
Så enkelt gav jag inte upp. Istället för att stå fritt i rummet ställde jag mig på händerna lutande mot en
vägg. Nu kunde jag släppa med ena armen och stående på bara en arm gjorde jag ett nytt försök. Men trots
att jag vred och vände på glödlampan och riktigt hårt tryckte den mot batteriet, lyste den i alla fall – inte!
Glödlampan var ju hel – så då måste det väl vara fel på strömstyrkan på batteriet! ! ! Eller – hemska tanke
– hade kirurgen glömt operera in batteri i pacemakern?
Min broder! Kom nu inte dragandes med fakta. Det bara komplicerar saken.
(Citat Groucho Marx)

Kjell & Co. Där har jag lösningen. Kompetent personal att rådfråga. De tog fram en speciell mycket
avancerad maskin som, trodde de, skulle analysera och lösa problemet. Men – istället slocknade all belysning i hela varuhuset, alla kassamaskiner och kortterminaler var utslagna utan elström.
Kaos utbröt och rop på hjälp ekade i varuhuset. Nu var det inte bara min glödlampa som var otänd, utan
allt, utom nödbelysningarna. Det var mörkt i hela huset och larmet tjöt öronbedövande. Vad hade hänt?
Efter att vakten kontrollerat elcentralen och slagit på de utlösta säkringarna kom elströmmen tillbaka. Vårt
experiment förblev olöst – och okänt för utomstående!

Personalen och jag enades om ordspråket- ” Tala är silver – tiga är guld. ”

