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Presentation av nya medlemmar
Br Mats Appel, 51 år

Br Mats kommer från Linköping men bor numera på von Platens väg i Norsholm
tillsammans med hustrun Marie som arbetar som tekn. support på Verisure i Linköping. Två barn finns också i villan. Br Mats arbetar på Nyköpings kommun där
han ansvarar för Samhällsbyggnadskontoret. Det är en pendlandefamilj som åker
E4:an dagligen men åt var sitt håll. Br Mats stora intresse är mat och dryck, där
han ofta står i köket bland grytor och kastruller. Utöver detta är kampsport och
motorcyklar ett stort intresse. En egen hoj står i garaget en riktig ”glidare”. Vi önskar br. Mats välkommen till Odd Fellow.
Fadder: br Mikael Hagdahl
Br Peter Backteman, 47 år

Br Peter härstammar från Västmanland, närmare bestämt Köping. Bor med sambon Elisabeth Nordin på Hörngatan i Norrköping tillsammans med två barn. Elisabeth är säljare på Finbageriet Kamraterna. Br Peter pendlar till Finspång där arbetet som tekniskt serviceansvarig på Siemens. Utöver skötsel på fritidshuset i Abborreberg är motion det stora intresset med löpning och simning som prio ett. Vi
önskar br Peter välkommen till Odd Fellow
Fadder: br Joakim Karlen
Br Mikael Dahlman, 31 år

Br Mikael är född i Kristianstad och bor nu på S:t Persgatan tillsammans med
sambon Veronica Nilsson som f.n. studerar på universitetet här i Norrköping. En
katt ingår också i boendet. Br. Mikael arbetar på ett privat företag som personlig
assistent. Gamla svärd, sablar och värjor från medeltiden fäktning mm ingår som
ett stort intresse. Han är också delaktig och tillverkar stenåldersverktyg som
stensmed. Ordensliv är också det stora fritidsintresset. Vi önskar br Mikael välkommen till Odd Fellow
Fadder: br Axel Olofsson
Br Anders De Groot, 36 år

Från Gustavsberg härstammar br Anders men finns nu på Tunavägen i Åby där
han bor tillsammans med sambon Maria Jideström och fyra barn. Maria arbetar
som IT-chef på Kriminalvården. Br Anders arbetar som konsult för entreprenad/
lantbruk. Det stora intresset är jakt, samt sommarhuset i Flatvarp utanför Loftahammar där det blir många utflykter på havet. Vi önskar br Anders välkommen till
Odd Fellow.
Fadder: Br. Roger Thörn

Br Markus Engman, 32 år

Från Solna kommer br Markus som nu bor på Smedjegatan i Norrköping. Där
finns också sambon Sofia Bohlin som arbetar som brandingenjör på WSP i Norrköping. Br Markus pluggar på universitet i Norrköping till byggnadsingenjör. Han
pluggar även till fritidsskeppare där certifikatet blir klart i år. Friluftsliv är fritidsintresset med långfärdsskridskor på vintern och på sommaren tar han fram kajaken.
Vi önskar br Markus välkommen till Odd Fellow.
Fadder: Br Mikael Hagdahl
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Presentation av nya medlemmar (forts.)
Br Ulf Lindman, 52 år

Från grannstaden Linköping kommer br Ulf som tillsammans med hustrun Ann bor
på Kungsgatan i Norrköping. Ann arbetar med ekonomiskt bistånd medan br Ulf
arbetar som servicetekniker med ytbehandlingsmaskiner. Förutom natur och friluftsliv ingår veteranbilar i det stora fritidsintresset och då i första hand SAAB med
modellerna 93B respektive F. Vi önskar br Ulf välkommen till Odd Fellow
Fadder: Br Joakim Karlen

Br Leif Johansson, 68 år

En Norrköpingskille är br Leif som bor på Anhaltstigen i Fyrby straxt utanför Norrköping tillsammans med sambon Kerstin Poignant. Kerstin arbetar in skolkök i
Norrköpings Kommun. Br. Leif har tidigare arbetat som plansekreterare på Norrköpings Kommuns Fastighetskontor. Idag kan han som omväxling köra taxi. Men
annars tar den stora trädgårdstomten i Fyrby mycket arbete. Att umgås med barn
tar också sin tid. Ordensliv tar upp en stor del av fritiden där han varit medlem i
SHN i 39år. Vi önskar br Leif välkommen till Odd Fellow
Fadder: Br Håkan Carlsson
Br Martin Knutsson, 32 år

Tänk vad trevligt när pappa kan vara fadder och ledsagande. Så var fallet när br
Martin blev medlem genom pappa br Conny. Br Martin är från Norrköping och är
ensamstående med adress Linköpingsvägen i Norrköping. Arbetar med försäljning
på Toyota Industri i Norrköping. Det stora intresset är engelsk fotboll med Manchester U i första hand. Gläds nu att Zlatan kommit tillbaka. Reser mycket med
vår nye br Mikael Nimvall. Vi önskar br Martin välkommen till Odd Fellow.
Fadder: Br Conny Knutsson
Br Mikael Nimvall, 36 år

Så har vi även denna gång fått en smålänning till vår loge! Br Mikael kommer från
Oskarshamn. Bor nu på Holmstagatan tillsammans med sambon Matilda Gunnarsson. Br. Mikael arbetar med bemanning/rekrytering. Tränar mycket i skog och
mark samt på gym. Det stora intresset är engelsk fotboll och Manchester U. Reser
ofta på fotbollsresor tillsammans med vår nye br Martin Knutsson.
Vi önskar br Mikael välkommen till Odd Fellow.
Fadder: Br Mikael Hagdahl

Redaktionen hälsar de nya bröderna varmt välkomna till loge B117 Gustaf V och till BrodersNytts läsekrets.

