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Övermästarens spalt

Vad händer?

Nu är jul- och nyårshelgerna över och jag hoppas att alla bröder har haft sköna och trevliga
stunder tillsammans med sina nära och kära.
För de av oss som haft förmånen att få umgås
med små barn på julafton och få uppleva deras
till synes ändlösa väntan på tomten och de hägrande julklapparna väntar ju snart ytterligare ett
sådant tillfälle. Jag tänker då på barnjulfesten
den 9 januari, som ni kanske redan har anmält
er till.

Söndag den 9 januari kl 15.00

Sedan lär väl dagarna rulla på som vanligt igen
och vi får hoppas att vi slipper elände som naturkatastrofer och självmordsbombare och andra
tänkbara galenskaper. Helst önskar man att alla
får vara friska och att solen kommer att lysa på
oss alla dagar. Så blir det väl tyvärr inte, men vi
får hjälpas åt att göra livet så bra för varandra,
som vi någonsin kan. I logen startar programmet
med två klubbaftnar i januari, då vi träffas och
umgås, löser världsproblem, äter god mat och
bara har det trevligt.
Ett bra sätt att starta året på kan vara att bjuda
med den där trevliga vännen, som du kanske
träffade för en tid sedan, till ”God Vänafton”, nu
i mars. Då gynnar du både vännen, logen och
dig själv. En annan bra idé, jag vill tipsa om, är
att anmäla sig till klubbmästaren och be att få
sitt namn på ”den stående matlistan”, för då kan
du inte glömma att anmäla dig till våra logekvällar.
Den här säsongen kom vintern till oss med rekordkyla och snö redan i november. Om du
tycker att dagarna är mörka och kalla nu i januari så
kan ett bra sätt att få upp
värmen på, vara att besöka
vår loge, - logen med det
varma sinnelaget.
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Barnjulfest. Se notis på sidan 3.

Torsdag den 13 januari kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton.

Torsdag den 27 januari kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton

Observera! Då detta nummer av BN publiceras är menyerna för januari ännu inte fastställda. Dessa meddelas senare!

Torsdagen den 19 januari kl 18.30
Damklubben
Följ med på en guidad vandring och upplev vackra
ljusdekorationer, fasadbelysningar, färgsprakande
vattenfall, lysande träd med mera. Vi avslutar
kvällen med ett trevligt pubbesök. Den här kvällen
bjuder vi in våra herrar som är varmt välkomna.
Samling i Karl Johans Park kl 18.30.

Fredag den 21 januari kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Ämbetsmannainstallation. Ytterligare information
från lägret finns på sidan 5.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Ingemar Samuelsson och
Per Kjellander för sponsringen av distributionen
av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Söndagen den 5 december - Adventshögtid
Mitt i vinterlandskapet firade ett åttiotal deltagare traditionsenligt advent och julens ankomst. Platsen var som alltid Östra Stenby Kyrka.
Och traditionsenligt medverkade Odd Fellow- kören, som lät bättre
än någonsin tidigare! Andakten föregicks som vanligt av ett
”sommarsammanträde” – denna gång i Brudpällsrummet - medan
våra damer fick avnjuta både glögg och atmosfär i Boglinatorpet.
Efter andakten kurades skymning i Östra Stenby –Konungsunds Bygdegård med både Diakonikretsens goda skinksmörgåsar och logens
jullotteri.
Bilderna: Den översta bilden är en stämningsbild från Östra Stenby kyrka i
samband med logens adventshögtid. Den nedre bilden visar ÖM tacka br
Owe Axelsson för dennes engagemang i adventshögtiden.

Torsdagen den 9 december - Julhögtid
Med välfyllda plånböcker infann sig 71 bröder till jullogen. Logekvällen inleddes med Lucia och 11 tärnors ankomst (från Hagaskolans
9cm2) och aldrig tidigare har väl Luciasångerna klingat så vackert
som i år!
I logen efterlystes bl a förslag till årets mottagare av 5 000:- kr från Kalle Ljunges Minnesgåva och anmäldes en ansökan om medlemskap i logen; Den goda historien om gåvan från B44 Sörmland av Gustaf V
ungdomsporträtt berättades och presenterades konstverket; Påannonserades julfesten för alla barn mellan 1
och 99 söndagen den 9 januari 15.00 – obligatorisk anmälan till KM! Så avslutades logen med Julpsalmsång, Kaplanens julbetraktelse, ÖM och UM julhälsningar och Organistens Julpostludium.
I Bankettsalen bröt så det årliga julkaoset ut: Tommys exklusiva traditionella julbord med alla lokalproducerade läckerheter – bl a årets delikata sillinläggning Citronsill med vanilj; Lotterierna med bara högvinster;
Julauktionen som fick många bröder att ropa in just de saker de alltid saknat – alltifrån gott vin till overaller
och hembakat bröd. Framemot småtimmarna pulsade sedan bröderna hemåt i den djupa snön för att i julefriden ladda batterierna för Odd Fellow-året 2011.

Bilderna: Ett par härliga bilder från 2010 års julloge som visar den glada och uppsluppna stämningen under
auktionen med de båda auktionisterna Mikael & Bengt. Tommy har dukat upp allt vad köket förmår och resultatet blev ett magnifikt julbord.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I januarinumret 2001 kunde man bl a läsa:
−
att 89 bröder hörsammat kallelsen till julhögtiden
−
att ett överdåd av julens läckerheter hade dukats upp av Lisbeth och Tommy
−
att julauktionen inbringade 13.000 kr
−
att bröderna gick hem med ett småleende på läpparna efter en hellyckad kväll
−
att Karin Linderhjelm vid adventshögtiden berättade om några verkligt färgstarka vikbloländska
kvinnor på 1900-talet
−
att flöjtisten Karin Samuelsson spelade så innerligt och vackert till br Organistens ackompanjemang
−
att vi i den julpyntade bygdegården ”kurade skymning”
−
att borden stod vackert uppdukade med väldoftande hembakat bröd, som Östra Stenby Diakonikrets
duktiga damer åstadkommit
−
att br ÖM Berndt Carlsson avslutade högtiden med att berätta om egna upplevelser hos en spågubbe
i småländska Stenberga 40 år tidigare
−
att br UM Claes Anell i ”Vad Hände”-spalten med stor inlevelse och lysande berättarförmåga redogjorde för både jul- och adventshögtidens upplevelser
ExRed

Barnjulfest den 9 januari
Den traditionsenliga barnjulfesten hålls den 9 januari klockan 15.00 i Odd Fellow-huset, Norrköping. Stora
som små är varmt välkomna. På programmet står dans kring granen med lekar som leds av musikanter
med dragspel och fiol, besök av en trollkarl som bjuder på trollerier. Lotterier med fina priser kommer. Priset är 60 kronor för vuxen. Barn går in gratis. KM önskar alla välkomna.
Rolf Johansson, KM

Jubilarer under 2011
Roland Johansson

februari

51-02-03

Rolf Johansson

60
70

februari

41-02-08

Benny Gunnarsson

50

februari

61-02-16

Dick Öberg

60

februari

51-02-24

Evert Lundkvist

90

mars

21-03-02

Rune Kopp

80

mars

31-03-08

Jan Ohlsson

70

mars

41-03-18

Ivar Bjärestrand

90

april

21-04-03

Kurt Oscarsson

60

april

51-04-04

Berndt Carlsson

70

maj

41-05-18

Ove Petersson

70

maj

41-05-22

Uno Andersson

60

juni

51-06-12

Ingemar Samuelsson

60

juni

51-06-14

Alf Johansson

80

juli

31-07-01

Nils Fremred

70

juli

41-07-11

Bengt Eriksson

80

juli

31-07-31

Torsten Loberg

91

augusti

20-08-04

Leif Tollin

60

augusti

51-08-18

Ulf Persson

70

augusti

41-08-21

Per Johansson

50

september

61-09-11

Lennart Persson

70

september

41-09-18

Lars G Andersson

70

oktober

41-10-14

Sven Åke Hansson

70

december

41-12-10
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Boglinatorpet
Sedan ett antal år tillbaka firar vår loge adventshögtid i Östra Stenby. Logen har genom br Owe Axelssons
försorg haft förmånen att kunna nyttja Boglinatorpet, som ligger i nära anslutning till Östra Stenby kyrka,
som en del i denna högtid. Det har också gjort att detta gamla båtsmanstorp blivit ett kärt inslag i logens
traditioner. Boglinatorpet har numer en egen hemsida med följande webbadress där läsekretsen kan få mer
information om torpet och föreningen, ”Boglinatorpets Vänner”, som står bakom det. Adressen är
www.boglinatorpet.n.nu

Ny hemsida klar och publicerad
I våras lovade jag att vi under hösten skulle få en ny hemsida, som bygger på en helt ny teknik. I korthet
innebär den nya tekniken att all information finns lagrad i en databas och man beslutar sig för designen
när man betraktar sidan. Några exempel på nyheter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ni börjar nu i nedre vänstra hörnet och väljer design. Jag har valt ut tre designer som ni kan välja
emellan. När ni fastnat för en design kommer din browser (webbläsare) komma ihåg valet.
Nytt är också att vi kan ha flera menyer och vi kan ganska lägga till nya områden. Normalt visas två
menyer (en toppmeny och en huvudmeny på vänstra sidan) och under Brodersnytt kan man se tre
olika menyer.
En stor nyhet är också att all information är sökbar. Prova med att skriva in t ex Nygren i sökrutan
och svaret blir att detta ord förekommer på två olika webbsidor.
I stället för Program finns nu en Kalender. Här kommer mer än bara logemötena återfinnas.
Damklubben har fått en egen sida. De kommer att få lägga ut den information de vill, uppdelad på
flera undersidor om de så önskar.
Måltidsanmälan har blivit som det var från början, dvs finns ett formulär att fylla i.
Brodersnytt har egen meny
Med den nya tekniken har man möjlighet att lätt göra olika former av undersökningar tex hur man
uppfattar maten, årsavgiften mm.
Jag har lagt ut ett exempel där bröderna får tycka till om nya hemsidan.
Den nya hemsidan kommer också fungera som ett arkiv. T ex kan man nu lägga upp originalbilder,
som enkelt kan visas i småbilder, större bilder eller originalbilden. Man kan också enkelt starta ett
bildspel eller ladda ner bilder på sin egna dator.
Det finns också fler länkar än i den gamla hemsidan t ex Seniorklubben, Inbetalningar till FS, Årsavgift m m

I framiden kommer fler funktioner att implementeras. Kom gärna med idéer och synpunkter…
Webbadressen är www.oddfellowlogen117.org
Bengt-Ove Jonsson, ExÖM och webbmaster
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Det sista Lägermötet den 17 december lockade, möjligen i ljuset av ihållande kyla, svårhanterade vägar,
egna förberedelser inför julen etc. endast 36 patriarker. Tyvärr det lägsta antalet under året om vi undantar
tre-lägermötet i Jönköping. Br PF har noterat att B 139 Ramunderhäll gladde med att komma med sex patriarker, vilket var samma antal som vi i 117 Gustaf V lika glädjande bidrog med. Statistiken är inte klar,
men det verkar som att vi i 117 Gustaf V har sprängt 100-vallen! Vi får väl se när ”bokslutet” blir klart. Om
någon annan loge har haft fler deltagare får framtiden också utvisa. Vid detta det sista mötet för året nominerades br Mats Domert, B 44 Sörmland, som överstepräst ÖP vilket innebär att ÄM-skaran nu är så gått
som komplett. Vi saknar endast en O. Även val av utskottsledamöter och revisorer ägde rum. Mötet beslutade också om oförändrad årsavgift (375:- kr), trots att budgeten visar på ett litet underskott.
Glöm för övrigt inte att snarast betala in avgiften på RF:s postgiro nr 27 60 14 -8. Glöm heller
inte att berätta vem du är som betalat! Det underlättar för RF:s uppföljning! Ett särskilt brev i den
frågan kommer med tiden.
Efter lägrets avslutande talade IB Lars-Erik Eldenäs tala om Hoppet i vår tid och vi kunde även traditionsenligt avnjuta ÖP Kjell Sjöström och Hjalmar Gullbergs ”Den heliga natten.” Lägeråret avslutades sedan
med att vi i Bankettsalen avnjöt bl a sillsmörgås och risgrynsgröt med lämpliga drycker därtill.
2011 rivstartar lägret fredagen den 21 januari 2011 i Odd Fellowhuset i Norrköping med
ämbetsmannainstallering för perioden 2011-2012. Notera gärna att det är den enda gången på året
när vi har HD, men även att broder HP kommer att vara generös med dispenser om någon patriark skulle
behöva det. Det viktiga är att du kommer!
Vår ämbetsmannainstallation är ju med rätta en riktig höjdpunkt i vårt arbete och storsekreterare Gunnar
Ljungholm från Storlogen kommer att vara installator och bitr. stormarskalk Ove Brunström att vara just
stormarskalk. Därutöver är vår ofta återkommande vän ExStorkaplan Olav Remmer, Åland, StK. Övriga
storämbetsmän blir vår DSS Hans-Gunnar Lindoff (VSS), ExDSS Thomas Carlinger (StSekr), StRep i BL
5 Österled Arne Samuelsson (StSkm) samt vår egen StRep Göran Lindell (StV).
En ÄI i läger är väl värd ett besök, så tveka inte att anmäla dig till någon av oss lägervärdar, men gör det
senast måndag den 17 januari, helst tidigare!
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
Gunnar Lagerström, 011 102712, gunnar.l.lagerstrom@telia.com

