Logen nr 117

Gustaf V
Vattengränden 9
602 22 Norrköping
Postg: FS
39 11 33-6
Brödrag. 17 18 99-8
Måltidsanmälan: 011- 199 535
Redaktör: Olle Linderhjelm
E-post: linderhjelm@swipnet.se

BrodersNytt

Hemsida: www.oddfellowlogen117.org

Oktober nr 10 2005

ÖM:s tankar
Bröder!
Jag vill ge Er något att fundera över
och förhoppningsfullt – ta till Era
hjärtan. Ni känner väl alla igen diskussionen kring fadderns roll och ansvar
för att göra den nyblivne brodern verkligen till ”en av oss”. Det är alltid fadderns relation till den nyinvigde, som är i
fokus.
Relationen i den andra riktningen, dvs
den nyinvigde broderns förhållande till
sin fadder är inte i blickfånget på samma sätt. Vi saknar också en vettig benämning på denne. Det finns förvisso
begrepp som adept, lärjunge, skyddsling och liknande. Men dessa ligger inte
så väl och känns lite kantiga och styr
tankarna åt fel håll.
Varför inte tala om ”logeson” för att betona och peka på det ”fader – son” liknande förhållandet dem emellan, som
kan innehålla så mycket av vår Ordens
bud Vänskap och Kärlek.
Vi alla brr har eller har haft en fadder,
fortfarande kanske aktiv eller kanske
bortgången sedan några år. Du har
kanske själv en eller flera recipiender,
som Du alltid kommer att vara fadder
till.
Att kunna få uppmana logens faddrar
att entusiasmera sina logesöner eller
tvärtom till flitigare besök känns meningsfullt för logens ämbetsmän. Att få
känna en nära samhörighet med sin
egen logeson torde vara mycket tillfredställande för en fadder. Och att få vara
en logeson och ha en fadder känns
tryggt. Eller hur?
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson

Vad händer?
Torsdag 13 oktober kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Val ÄM Ball III
I klubben; Pratkväll
Meny: Cajungryta med sallad

Onsdag 19 oktober kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 20 oktober kl 14.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 21 oktober kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Linköping, PG, besök hos BL 5 Österled

Torsdag 27 oktober kl 18.30
Ordinarie föredragningslista
Rec III
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; Toast med rostbiff och pickelsmajonäs,
citron– och basilikafisk

PÅMINNELSE
Repetition rec III – måndag 24 oktober kl 18.00
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM

MÅNADENS SPONSORER
Vi tackar våra brr Owe Axelsson, OAX
Konsulterande Arkitektkontor och Lars
Wibrant, Wibrator

Logen nr 117

Gustaf V
Vattengränd 9
602 22 Norrköping

____________________________________________________________________________________________________
BrodersNytt nr 10 oktober 2005

2(6)

Norrköping den 24 september 2005

Broder !
Åter har en länk i brödrakedjan lossats i det att vår käre broder och
jubelveteran

Martin Hornmark
född den 22 februari 1920,
avled den 23 september 2005.
Frid hägne hans minne !
Begravningen kommer att äga rum den 7 oktober 2005. Parentation äger rum i
logen 13 oktober 2005.

I vänskap kärlek sanning
För logen nr 117 Gustaf V
I.O.O.F av Sverige

Per Johansson
Övermästare
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Vad hände?
Torsdagen 8 september
Vid höstens första ordinarie sammanträde var det 35 brr närvarande. Dessutom gästades vi av 9 brr från loge 91 Stångebro, Linköping. Br ÖM hälsade br Ivar Bjärestrand
tillbaka efter lång tids sjukfrånvaro och några brr, som sällan gästar oss, var glädjande
nog också närvarande denna kväll. Beslut togs att avgiften till Brödragåvan höjs till 50
kr, vilket innebär att gåvan nu uppgår till ca 8.000 kr. Första nominering till ÄM för
arbetsterminen 2006-2007 genomfördes. Många hälsningar från brr framfördes och
konstaterades att hälsoläget är relativt gott. TjgExÖM berättade att 6 par från vår loge
deltog i Odd Fellows riksgolftävling. Kvällens postludium var en hyllning till sångerskan
Monica Z; ”Little Green Apples” av Bobby Russel, som tolkades på ett finstämt sätt av
vår br O.
God-Vän-Afton blev denna kväll tyvärr ingen stor anslutning, bara en deltagare. Vi
hoppas på flera intresserade nästa gång. Br ÖM Lars Kinnander från gästerna talade
om hur viktigt det är med goda vänner och han hoppas att våra loger odlar vänskapen
och utökar samarbetet. Han avtackade br Lennart Exius med ett stort fång blommor,
detta som ett tack för br Lennarts arbete i drätselnämnd och biståndsutskott. Br Lennart har varit ledamot i DN i 24 år, varav de sex sista åren som ordförande. Vi förstår
91-bröderna att de tycker det är synd att förlora en sådan kraft men de kunde konstatera att han hamnat i gott sällskap i en bra loge. Blommor överlämnades också till vår br
ÖM, som var glad över att så många brr från Linköping var med och han lovade att vi
snart gör ett återbesök.
Till kaffet blev det en stunds musikalisk underhållning med violinisten Håkan Börjesson
och hans fina pianist Keiko Mc Namara vid flygeln. Paret inledde med Duke Ellingtons
svängiga ”Don´t get around much anymore” och fortsatte sedan med flera härliga gamla
godingar. Det hördes ett lätt stampande under borden. Man såg att brr nickade i takt
till musiken och det märktes att alla njöt av den fina underhållningen, Visst passar den
här typen av jazzmusik medelålders, lätt grånande men evigt gröna herrar. Ett mycket
proffsigt framträdande och förhoppningsvis kanske de återkommer nästa år. Den nya
arbetsterminen är i gång – väl mött till många trevliga stunder i vår loge.

Torsdagen 22 september
Denna högtidsdag, Veteranernas Afton, gästades vi av br DSS Thomas Carlinger från
loge 144 Aurora och br CG Carlsson från loge 104 Bråvalla samt 57 egna brr. Tradiionsnligt tjänstgjorde denna kväll som ÄM brr, som hade motsvarande ämbeten för 25
år sedan dvs ÖM Torsten Loberg, UM Ove Hagström, PS Claes Anell, FS Ivar Bjärestrand, SkM Leif Casimir, K Nils-Gunnar Nilsson, CM Ulf Grimelius och TjgExÖM
Karl Ljunge. Under lugn och saklig ledning genomförde br ÖM sammanträdet. Några
punkter: N2 ÄM, inga ytterligare förslag framkom.

……….
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……….
Br Göran Henriksson framförde Damklubbens oro för att den skall få flyttad sammanträdesdag, vilket kan äventyra klubbens existens. Br CG Carlsson meddelade att stiftelsen Odd Fellowhuset inte kunde lämna något klart besked om vad som kommer att
hända men han fick mycket klart veta att alla loge-brr helhjärtat ställer upp för vår
framgångsrika och välskötta Damklubbs rätt att få behålla sina sammanträdesdagar. Br
ÖM påminde om att tiden för ansökan för nya medlemmar går ut den 27 oktober. Br
DSS delade ut Veterantecknet till våra brr Harry Andersson, Gunnar Folkerman,
Anders Jacobsson och Jan Lundström.
Festmåltid i bankettsalen, flaggorna på plats, fyra trevliga damer från Damklubben,
som serverade god mat, veteraner som bjöd på vin och en mycket trevlig och uppsluppen stämning. Br Jan Lundström talade för jubilarerna och han betonade att det väcker
starka känslor och tankar när man summerar 25 år. För många en vanlig, trevlig logekväll – för oss veteraner en oförglömlig milstolpe.
Harry Andersson
UM

Speaker´s Corner
KRANIOFACIAL KIRURGI
Tisdagen 4 oktober kl 19.00 visas filmen i Bankettsalen, Odd Fellow-huset om Kraniofacial
Kirurgi och är ett led i Storlogens engagemang i denna fråga. Filmen tar ca 45 minuter. I
anslutning kommer en kollekt att tas upp, som går till Storlogens arbete för att stödja denna
verksamhet. Då detta är ett angeläget ärende, uppmanar jag så många loge-brr som möjligt att
ta del av informationsfilmen och visa generositet genom en penninggåva vid visningstillfället.
Notera att ingen förtäring i samband med filmvisningen kommer att erbjudas.
ÖM
VÅR KLÄDSEL
På förekommen anledning vill jag påminna logens brr om att slips är en obligatorisk detalj i
klädseln oavsett om det är vanlig klubbafton eller festmåltider i bankettsalen. Undantag medges endast vid logens båda sommarsammanträden.
ÖM
TVÅ UTMÄRKTA MASKINER TILL SALU
Epson 760, färgskrivare, 3 år, nyskick. Nypris 1.500:Skanner Artec AM12S, aldrig använd. Nypris 2.200:Säljes till högstbjudande, dock lägst 500:- per st.
Rolf Sundström
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Gourmet Corner
- höstens stora nyhet – bara i BrodersNytt!!

VAR SÅ GOD BRODER
- ett par nya läckerheter. Kan kombineras till en liten intim oktober-supé tillsammans med dom
där goda vännerna. HusFrun kan kanske samspråka med gästerna medan Du arbetar i köksregionen. Kom bara ihåg att under tiden offerera en god drink så Du får lite arbetsro.
Red

Br Owe Axelssons

Owes Rullar
En burk Abbas musslor i vatten. Dela baconskivor på mitten och rulla in en mussla i varje
baconhalva. Ställ de inrullade musslorna på högkant i en kastrull, så hela botten fylls. Skär
ostskivor och lägg över. Ställ kastrullen på spisplattan på låg värme i ca 10 min. Serveras
direkt från kastrullen med vitt bröd som doppas i spadet. Ett glas källarsvalt vitt vin är ett
utsökt komplement.

Br Evert Lundkvists

Whisky-Kyckling
4 pers
Smöra en form och lägg i två färdiggrillade kycklingar, skurna i mindre bitar med så lite ben
som möjligt. Blanda 1 dl soya med 2 dl whisky, 5 dl grädde och 2 msk idealmjöl.
Häll blandningen över kycklingen i formen. Krydda gärna med Sambal Oelek och svartpeppar.
Strö riven parmesanost över. Ugn 225 grader ca 20 min – tills osten har smält.
Kokt ris passar bra till och ett gott vin - kanske rött. Eller vitt?!
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HÖSTFEST
Loge 117 Gustaf V och Damklubben
Inbjuder till festkväll lördagen den 26 november kl 18.00
Vi samlas i Vinterträdgården där det serveras en fördrink
mousserande vin eller Whisky.
(Uppge vad Ni vill ha vid anmälningstillfället!)
Meny:
Kräftsoppa med vitt bröd
Grillad kycklingfilé med 2 såser, ädelost/rödvinsås
Marinerad zuchini och ugnsbakad potatis
Lättöl/mineralvatten samt kaffe
Lotterier med fina, goda vinster
Dans, allsång och underhållning:
Jan och Anders
Allt detta kostar endast 190:-/person
Vi hälsar Er mycket varmt välkomna till denna festkväll.
Vi tror på god anslutning, så anmäl Er tidigt, dock senast den 21 nov.
till br KM tel. 011-199535
Gemensamma Festkommittén

