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Övermästarens spalt
Om en månad har det gått två år sedan jag och
alla ämbetsmän och logens utskott påbörjade
vårt arbete med att leda arbetet i logen under de
två år som passerat. Jag tror jag törs tala för oss
alla och säga att det varit ett mycket stimulerande arbete. Dels är det alltid trevligt att träffa
bröderna i logen, men det är en extra dimension
att dessutom få träffas i utskottens arbete. Jag
som övermästare har dessutom haft förmånen
att umgås med många av er bröder via telefon i
frågor som har rört allt från triviala logefrågor
till mera personliga ärenden.
Nu har december passerat och vi har haft julhögtid i logen, med alla dess trevligheter i form
av Lucia, gott julbord och tomteauktion.
Den traditionsenliga och stämningsfulla adventshögtiden i Östra Stenby besöktes av lite drygt
nittio personer.
När du läser det här är vi snart inne i ett nytt år
med alla möjligheter som det innebär. Först ska
ju alla barn mellan 0 – 100 år träffas för att ha
barnjulfest. Sedan är vi snart framme vid
ämbetsmannainstalleringen för den kommande
tvåårsperioden.
Eftersom det här är min sista övermästarspalt vill
jag avsluta den med att tacka alla för den stöttning jag fått med att leda logen. Det är inte
några svårigheter att leda logearbetet, när man
har hjälp av så många engagerade ämbetsmän
och bröder i alla utskott och nämnder.
Tack också alla bröder som kommer till våra
logemöten, – att träffas många och ofta skapar
gemenskap och ger oss
möjlighet att även i fortsättningen kalla oss för
”Logen med det varma
sinnelaget”.
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Vad händer?
Söndag den 8 januari kl 15.00
Barnjulfest. Se notis på sidan 3.

Torsdag den 12 januari kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton

Torsdag den 26 januari kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. ÄI.
Brödramåltid.
Observera! Då menyerna inte är kända då detta nummer av
BN redigeras, meddelas dessa senare i anslutning till de påminnelser om kommande logesammankomster som regelbundet skickas ut via e-post.

Torsdag den 19 januari kl 18.00
Damklubben
CNEMA. Filmförevisning m m. Kungsgatan 56.

Fredag den 20 januari kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se mer information på
sidan 3-4

Meddelande om begravning
Br Björn Stengårds begravning äger rum torsdagen den 26 januari 2012, kl 14.00, i Östra
Eneby kyrka. För deltagande i begravningsakten
meddelas ÖM.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Krister Ljunge och Leif
Tollin för sponsrigen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Söndag den 4 december, Adventshögtid i Östra Stenby
Som tradition, 14:e året, var vi 32
bröder som samlats för ett kort expeditionssammanträde i Östra Stenby
kyrka. Under tiden för vårt eget möte
träffades damerna i Boglinatorpet.
Efter mötet samlades vi alla för att i
kyrkan ha en vackert och stämningsfull adventshögtid. Odd Fellow kören
medverkade och sjöng många vackra
sånger under ledning av Kerstin
Haapaniemi tillsammans med nya
körledaren Gunilla Åhlander. Vår
egen organist broder Hans Thelin
spelade på kyrkans orgel.
Efter kyrkan samlades 90-talet personer i Bygdegården för glögg, skinksmörgås, kaffe och kakor. Bröderna
Lennart och Janne sålde mycket lotterier så det var många som fick en vinst med sig hem. Vi tackar br Owe Axelsson med flera för ett fint arrangemang.

Torsdag den 8 december, Julhögtid
Så var det dags igen för vårt trevliga decembermöte. Innan logemötet började så kom Lucia med följe från
Hagaskolan. Eleverna sjöng så otroligt vackert och fick mycket beröm från många bröder. Vi tackar br
Gunnar Blomstrand för kontakten med skolan. Vid mötet I logesalen valdes bröder till alla våra utskott.
Det är många utskott och med ÖM Bo Nygrens taktpinne så tog mötet inte så lång tid.
Väl nere i bankettsalen var det dukat för Tommys julbord. Som alltid var det utsökt med som brukligt
några nya sillsorter och hemlagad skinka. Den sedvanliga auktionen med arrangemang av logens tomtegrupp med P O Kyndel i spetsen inbringade över 7 000 kr vilket gladde FS-bröderna Björn och Roger. Vår
egen auktionsförrättare Mikael Hagdahl som till sin hjälp hade broder Archimede Caprari och Tage Östlund såg till att det blev bra budgivningar.
Guy Viklund
UM
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I januarinumret 2002 kunde man bl a läsa:
−
att br ÖM Berndt Carlsson skrev sin sista ÖM-spalt och blev avtackad av br red för ett mycket fint
samarbete
−
att allas vår br Bengt Carlsson skulle fylla 70 år under månaden
−
att parentation förrättades över vår avlidne veteran och organist Nils Narby
−
att br Anders Jacobson berättade om arbetet med vattenskadan i bankettsalen
−
att julauktionen avhölls inne i ”gamla pantbanken”
−
att br Claes Anell kunde vandra hemåt med en vunnen, vacker tavla med Norrköpingsmotiv
−
att adventshögtiden besöktes av de skönsjungande solisterna Kristina Druid och Olle Hilleberg
−
att prosten Carl-Olof Herrman ledde de vackra julsångerna
−
att br Gunnar Blomstrand höll en mycket tänkvärd adventsbetraktelse
−
att br O Olle Linderhjelm på pianot avslutade med Amazing Grace som en speciell honnör till br
Torsten Loberg och hans hustru Majken
−
att logen har tretton jubilarer under 2002
ExRed

Barnjulfesten den 8 januari 2012
Den traditionella barnjulfesten hålls den 8 januari kl 15:00 i Odd Fellow-huset Norrköping. Stora och små
är varmt välkomna. På programmet står dans kring granen med musik och lekledare. Tomten kommer och
hälsar på. Lotteri med fina vinster. Pris för vuxna är 60:- kr. För barn är det gratis !
Vid anmälan meddela hur många vuxna och barn som kommer !
KM

Kalle Ljunges minnesgåva
Logen ska i samband med logens årsdag dela ut ett stipendium uppgående till 5000 kronor. Mottagare ska
vara en idéellt arbetande ungdomsledare i Norrköping, som verkar för att ungdomar får möjlighet till en
bra fritidsaktivitet. Förslag på lämplig stipendiat ska föreslås av någon logebroder och ställas till Biståndsutskottet.
Harry Andersson, Ordförande i Biståndsutskottet

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägermötet den 16 december i Nyköping samlade drygt 60 patriarker, varav 11 ½ från vår loge. (Ingemar
Thornell, som ju numera tillhör 84 Österskär, men med fortsatt goda och nära kontakter med vår loge ser
vi ju gärna som ”halv” GV broder.) Den goda uppslutningen gläder oss lägervärdar som med detta kan
räkna in totalt 105 besök av patriarker från vår loge under årets nio lägermöten. BRA! Vi hoppas naturligtvis på en fortsättning även under 2012. Vid mötet godkändes bl a budgeten för 2012. Den innebär en oförändrad avgift på 375:- per år. Broder RF erinrar om att vi inte behöver vänta tills faktureringen sker. Det
går väldigt bra att betala ”omedelbums” (=nu!). Gör gärna det, och då till PG 276014-8. Och – glöm inte
att identifiera dig som avsändare! 375:- var det alltså!
I övrigt är det värt att nämna att lägret, efter viss diskussion, beslutade att klädseln vid vår Ämbetsmannainstallering 2013 (18 januari – reservera gärna dagen!) kommer att vara ”mörk kostym” i enlighet med huvudregeln i Handboken för läger. I anslutning till julhögtiden berättade ÖP Mats Domert om al secco målningen ”Martin av Tours” som pryder ordenssalen. Både om konstnären John Bauer och om ”den helige
Martin” själv. Intressant.
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Vår nästa begivenhet är gradgivningen i Patriarkgraden den 20 januari. Som vanligt när det gäller
gradgivningar håller vi till i Norrköping. Vår huvudpatriark Bengt Westin har aviserat att 18 bröder från
olika loger har kallats. Från vår egen loge rör det sig om bröderna Kaj Borg, Håkan Carlsson, Björn Gunnarsson, Rolf Johansson och Jörgen Wiberg. Hedra dem gärna genom att själv delta. Menyn i bankettsalen
är inte klar ännu, men vi ser fram emot din anmälan senast måndag den 16 januari 2012.
Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
Lägervärdar

Bröder som fyller jämna år under 2012
Namn
Anders Nordenö
Bengt Carlsson
Per Kjellander
Larseric Larsson
Anders Jansson
Jan Lundström
Hans-Göran Säwar
Lars Andersson
Evert Lundkvist
Bertil Aspdahl
Ivar Bjärestrand
Lars Rönn
Thomas Persson
Owe Axelsson
Tommy Wallner
Thomas Söderholm
Torsten Loberg
Jan Månsson
Ove Hagström
Klas Adsell
Mustafa Korkmaz

ålder
50
80
50
70
70
60
70
70
91
80
91
80
60
70
60
60
92
70
80
70
60

dag
8
22
5
9
22
25
26
28
2
21
3
20
29
25
8
12
4
7
22
4
2

månad
januari
januari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
mars
mars
april
april
maj
juni
juli
juli
augusti
september
oktober
november
december

