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

Mars nr 3 2003

Kallelse

ÖM-spalten
Bröder!
Det börjar bli ljusare ute och dagarna
blir allt längre. Våren är sakta men säkert i antågande. Låt även våra strävanden i logearbetet och umgänget i brödrakretsen kännetecknas av att vi går
mot ljusare tider.
Jag vill hålla fast vid temat i ÖM-spalten
i förra numret av BrodersNytt, nämligen
det inre arbetet. TMU kommer under
året att aktivt och på olika sätt arbeta
med att få de brr, som sällan besöker
logen, att komma oftare. Har Du kontakt
med någon br, som Du vet med Dig inte
har synts på ett tag i brödrakretsen, slå
en signal eller besök honom och kom
överens om att tillsammans besöka logen. De brr, som är faddrar, har här en
viktig uppgift att fylla genom att svara
för att deras recipiender besöker logen
och deltar i klubbverksamheten.
Det inre arbetet handlar inte bara om att
stärka de befintliga länkarna i brödrakedjan (och kanske i vissa fall borsta
bort lite rost från dem). Det handlar
också om att smida nya länkar. Jag vill
därför uppmana Dig att på största allvar
fundera över om Du har någon i vänkretsen som kan vara en blivande br.
Ett ypperligt tillfälle är att bjuda denne
gode vän till vår kommande vänafton.
Det inre arbetet i brödrakretsen handlar
också om att ägna de brr, som på grund
av sjukdom, inte kan komma till oss
längre. Besök dem, slå dem en signal
och gläd dem i deras vardag. På så sätt
tror jag att vi i våra strävanden går en
inre vår till mötes.
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson
ÖM p.t.

Torsdag 13 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Ball II
I klubben; ”En God Vän”
Meny; Pocherad fiskfilé med gräslöksås
Vid kaffet; ”Krukan Tredje Supen” bjuder på
historikern Kalle Bäck, som kåserar om
Matens och Brännvinets historia

Onsdag 19 mars kl 19.00
DAMKLUBBEN

Torsdag 20 mars kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 21 mars kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG
2 N o V DN, N o V Rev.utskott, 1 N Valutskott

Torsdag 27 mars kl 18.30 (obs! tiden)
Rec II
Ordinarie föredragningslista
I bankettsalen; Festmåltid
Meny; Senapssill på sallad med knäcke
Ugnstekt laxfilé m pepparrotshollandaise

PÅMINNELSE
Repetition rec II – måndag 24 mars kl 18
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM

VI TACKAR
brr Lennart Segerberg, Segeri Industri och Jan
Eriksson/Curt Sundgren, Ringstad Bygghandel, som tillsammans finansierar distributionen
av detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 13 februari
Vi hade nöjet att se 44 brr sluta upp denna februarikväll. Dessutom gästades logen av DSS br
Kjell Sjöström och ExDSS br C G Carlsson, de senare kära och trogna gäster, som börjar gå
som ”barn i huset” hos oss. Vi kunde även glädja oss åt att inte mindre än tio logebrr balloterades till rec I. DN:s ordf, br Jan Lundström, gjorde en föredömligt kortfattad och ändå
lättförståelig redogörelse för 2002 och det ekonomiska tillståndet i vår loge. DN är mycket
nöjd med logens och de olika utskottens förmåga att hålla budget och ha ekonomisk kontroll
i sina verksamheter. Även Brödragåvan lämnade sin redogörelse.
I klubben hade br KM dukat upp till Korv Stroganoff-supé. I samband med kaffet gav br
Jan Lundström det årliga rådet om deklarationer och skatter. Trots informationen om
skattemyndigheternas nya pålagor och plågor så mådde man ändå riktigt bra. Och det kan
inte enbart vara den välgörande drinken, som Lindebergs Auktoriserade Revisorer av tradition bjuder på. Tack br Jan, Du var lysande – som vanligt!
Per Johansson
UM

Torsdagen 27 februari
Denna afton deltog 50 brr i logesammanträdet. Br StRepr Nils-Gunnar Nilsson föredrog med
stolthet omdömet från br DSS Kjell Sjöström, som efter förra sammanträdets visitation
skrev följande i sitt protokoll: ”Aktiv loge, god rekrytering. Intresserade och engagerade ämbetsmän. Synnerligen aktiv drätselnämnd med perfekt ekonomisk redovisning. Välskrivna och
lagom fylliga protokoll.” Kan det bli bättre? Br Owe Karlström föredrog årets revisionsberättelse. Följande brr erhöll Vänskapens grad: Willy Dahlén, Günther Lange, Michael
Malmborg, Anders Nordenö, Eero Pusa, Bengt Röken och Ted Ytterström. Gradgivningen
genomfördes som vanligt på ett mycket stilfullt och värdigt sätt av br CM och hans medhjälpare, där det var premiär för br Hans Wärn som sonen och med br Mikael Hagdahl som
hans egotrippade, elake, själviske fader och regent. Suveränt!
I bankettsalen var stämningen gemytlig. Traditionsenligt utbringades sedvanlig skål för
Konungen och Fäderneslandet. Br ÖM p.t. hälsade välkommen till bords och br UM p.t. berättade i sitt tal om Ordens grundare Thomas Wildey. Br Ted Ytterström höll recipiendernas
tal och br Torsten Loberg framförde en av sina många Blekingehistorier, som vanligt ganska
bisarr men troligtvis sann. Detta var en kväll då vi fick klara oss utan br Olle Linderhjelms
ackompanjemang. Men vår br CM ledde oss i en a capella-sång, som var mäktig. Och samstämmig!! Detta skrivet en sen nattimma av
Harry Andersson
UM p.t.

Speaker´s Corner
MATRIKELN
Ändringar; br Jan Jardmark, Vreta Gård, Östra Stenby, 61032 Vikbolandet, tel 011-66011.
br Rolf Sundström, e-post, resund@telia.com
Strykningar; brr Nils Borin, Christer Gustafsson, Peter Lilja, Sten Tjernström.
MÅNADENS NEJLIKA
vill jag dela ut till vår br Jan Lundström för det underhållande arbete han lägger ner på att få
bröderna att lyssna till skattedjungeln.
Nils-Gunnar Nilsson

