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Övermästarens spalt
Så är vi inne i 2015, ett nytt och spännande år. Men
först några återblickar på 2014. I mitten på december
hade jag glädjen att, i närvaro av diakonin i Borgs församling, överlämna vår julgåva till en behövande
kvinna med tre barn. Det var en stark upplevelse, inte
minst för att hon, trots sina små ekonomiska omständigheter, själv aktivt hjälper andra. Inte med pengar,
men på annat sätt. Avkastningen från vår avlidne broders Lennart Torstensson gåva till logen utgör grunden för julgåvan och vi vill även tacka broder Lennarts
dotter Lena Hermelin Bernström för hennes generösa
bidrag.
Och, på tal om välgörenhet, vår julinsamling inbringade nästan 17 000 kronor! Vid jullogen samlade vi
bland annat in 3 107 kronor som bidrag till Sveriges
Radio och SVT:s insamling ”Musikhjälpen”. Beloppet
är insatt på PG 191950-6, det konto som de flesta av
oss nog kommer ihåg som Radiohjälpens.
Sammantaget - ett stort och varmt tack till alla bröder
som möjliggjort att vi under året kunnat lämna mer än
17 500 kronor till välgörenhet. Jag tycker att det är bra,
men det finns säkert utrymme för förbättringar. Tyvärr
lyckades jag inte få kontakt med Musikhjälpens redaktion för att berätta om Odd Fellow och vårt välgörenhetsarbete. Nästa år kanske vi ska ”haka på” Musikhjälpen tidigare och då, som broder Björn Lundqvist uttryckte det, även ”utmana andra i Odd Fellow” att
också bidra.
Nu ser vi fram emot ett spännande 2015. Förhoppningen är naturligtvis att bröderna ska känna sig välkomna till våra möten och aktivt delta i vår verksamhet. Jag hoppas naturligtvis att vår goda närvaro håller i
sig. Ju fler som är med ju fler blir vi som tillsammans
kan utveckla vår loge under Vänskapens, Kärlekens
och Sannigens länkar. Vi rivsartar 2015 med Barnjulfesten de 4 januari - och den 8 januari samlas vi för
årets första logemöte. Då kommer vi, i samarrangemang med Damklubben, att få höra Magnus Höjer
berätta om intressanta personer han mött. Det blir en
bra start på 2015!
Välkomna till ett nytt och
spännande år med logen nr
117 Gustaf V!
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Söndag den 4 januari kl. 15.00
Barnjulfest. Ytterligare information finns på sidan 3.

Torsdag den 8 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista med
ballotering till II:a graden. Gemensam aktivitet med
Damklubben.
Meny: Kalkontoast. Sprödbakad torskfilé med Remouladsås
och kokt potatis.

Torsdag den 22 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Meny: När detta nummer av BrodersNytt redigeras saknas
menyuppgifter.

Torsdag den 8 januari kl. 19.00
Damklubben. Gemensam aktivitet med B117
Gustaf V.

Fredag den 16 januari kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information finns på sidan 4.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, bröderna Per-Otto
Kyndel (Westréns Glasmästeri Eftr. AB) och JanOlof Gustafsson för utskick av BrodersNytt.

Matrikeländringar
Br Jörgen Wiberg har ny e-postadress:
wibergjorgen99@gmail.com
Redaktionen uppmanar bröderna att meddela ändrade matrikeluppgifter (adress, telefon och e-post) till
redaktionen för publicering under denna rubrik i
BrodersNytt samt till PS. Ambitionen är att fortlöpande publicera matrikeländringarna varför bröderna
ombeds att meddela ändringar så fort som möjligt.
Då logeinformation i huvudsak förmedlas via e-post
är ändring av e-postadresser extra viktig att meddela.
Redaktionen
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde 30 november
Adventshögtid
Adventshögtid i Östra Stenby kyrka med efterföljande ”Kura skymning” i Östra Stenby- Konungsunds bygdegård. Eftermiddagen började med expeditionssammanträde, där br Owe Axelsson hälsade oss välkomna. Vi var
43 egna bröder samt sex gästande bröder.
Till högtiden hälsade br Lars Rydberg välkommen. Vi fick lyssna till tal från ÖM och K samt välljudande körsång från Odd Fellow-kören. Det blev en väldigt fin och stämningsfull inledning till alla kommande juldagar. I
bygdegården hade Östra Stenby diakonikrets dukat upp till välsmakande kaffebuffé. KM och medhjälpare sålde
lotter och många herrar och damer kunde glädjas sig åt trevliga och välförtjänta vinster.

Logesammanträde den 11 december
Julloge
Sammanlagt 76 förväntansfyllda brödre fick denna kväll lyssna ett av de finast och bästa luciatågen vi haft på
många år. Det var elever från Navestadskolans musikklasser som stod för skönsången.
FS kunde glädjande berätta att alla bröder är gottstående. ÖM informerade att han överlämnat julgåvan på
5000 kronor samt gåvan till Diakonikretsen från adventshögtiden. Den senare på 2.610 kronor. Alla gåvor registreras i ”Välgörenhetsmätaren” på Ordens hemsida. Undertecknad berättade att han, tillsammans med br
Sven Hugo Lind, varit på adventsuppvaktning på Ekhöjdens äldreboende och besökt br Hans Cademan. Logen
bjöd på välsmakande tårta och julmusik. Logen avslutades med ”Julfundering” av K julhälsningar från ÖM
och undertecknad.
Mikael Hagdahl, UM
Bilden: Bankettsalen
rustad och klar för julauktionen den 11 december.
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Speaker´s Corner
Barnjulfesten
Den 4 januari klockan 1500 bjuder logen in till traditionsenlig barnjulfest. Förra gången var vi 117 personer på
plats! Unga – och äldre.

Klubbmästaren vill gärna ha din anmälan senast kl 12:00 den 2:a januari där du berättar hur många ni blir, barn
och vuxna till logens hemsida: www.oddfellowlogen117.org, eller 011-19 95 35. Observera! I samband med
anmälan ska önskemål om alternativ förtäring på grund av allergier o d meddelas klubbmästaren.

Bröder som fyller jämna år under 2015
Under 2015 kommer följande bröder att fylla jämna år. Eventuella uppvaktningar aviseras av ÖM via BrodersNytt med uppgifter om tid och plats etc.
Datum
2015-03-03
2015-03-15
2015-03-30
2015-04-11
2015-04-19
2015-04-24
2015-04-29
2015-05-15
2015-07-17
2015-08-19
2015-08-19
2015-09-07
2015-09-14
2015-10-05
2015-10-09
2015-10-24
2015-12-18
2015-12-23

Antal år
70
70
80
70
70
50
70
50
60
70
80
70
50
70
40
70
90
70

Namn
Tommy Franzén
Dennis Oké
Ingemar Nimstrand
Bengt Ole Röken
Anders Österlund
Kenneth Hansson
Olle Rådeström
Rickard Myhrberg
Ulf Hannell
Krister Ljunge
Nils-Gunnar Nilsson
Ove Thyrstedt
Joakim Casimir
Björn Sandberg
Björn Gunnarsson
Göran Svensson
Archimede Caprari
Åke Gustafson

Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Årets sista lägermöte ägde rum i Nyköping den 12 december där B44 Sörmland och B156 Nyköpingshus bjöd
på en mycket stämningsfull och trevlig julhögtid. Sammanlagt 47 patriarker var på plats och det får vi vara
nöjda med med tanke på den konkurrensutsatta tiden med luciafiranden och allehanda julfester. Från 117 deltog bara tre bröder och det får väl beskrivas som ett bottenrekord. Men vi tre: bröderna Österlund, Kyndel och
Exius njöt av god lutfisk respektive lax.
Fortsättning på sidan 4.
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Vårt brödraläger BL15 Stegeborg/fortsättning från föregående sida
Från lägermötet kan meddelas att PF Anders Gustafsson rapporterade att vårt läger, tillsammans med de övriga
fem lägren som deltar i försöket med fördjupnings- respektive gradgivningslägermöten, enligt det pågående
projekt Lägerutveckling, ska fortsätta med försöket under hela 2015 och ända fram till Storlogemötet 2016 då
beslut skall fattas om förändringen. Vi kör alltså på som vanligt! Vidare föredrog DN:s ordförande Göran Salomonsson budgetförslaget för 2015 som godkändes av lägerdeltagarna. Medlemsavgiften för 2015 är oförändrad d v s 420 kronor. IB Benny Flyckt informerade om lägrets 50-årsjubileum den 25 april 2015. Högtidslägermötet kommer som bekant att äga rum i Hedvigs Kyrka men lokal för den efterföljande banketten med dans
och underhållning är ännu inte klar. Stadshuset är tyvärr upptaget .En historik om lägret 15 Stegeborg kommer
att sammanställas i en jubileumsskrift.
Dessförinnan har lägret att se fram mot ett annat stort högtidsmöte, nämligen ämbetsmannainstalleringen i
Norrköping den 16 januari 2015 kl. 19.00. Klädsel är som alltid i lägret mörk kostym. Det blir alltså byte av
besättning i vårt läger och Huvudpatriark blir Benny Flyckt (B139 Ramunderhäll), Hans Ornefalk (104 Bråvalla) blir 1:e bevakande och vår egen ExÖm Guy Viklund går på det mycket viktiga uppdraget som Protokollförare och vi önskar honom all lycka med det arbetet. P.O.Kyndel fortsätter som Skattmästare och vår loge
B117 Gustaf Vhar också glädjande nog en del representanter i nämnder och utskott. Vår klubbmästare Johan
Kreuger blir ordinarie ledamot i Drätselnämnden där Michael Nilsson (B138 Norrköpingshus) är ny ordförande.ÖM Anders Österlund är ersättare till Föraren, Gunnar Lagerström är ordinarie i TMU med P.O.Kyndel
som ersättare. Glädjande att vår loge ser ut att öka representationen i lägret och vi får också hoppas att många
117-bröder anmäler sig till det här högtidliga mötet. Storkaplan Peter Stillnert kommer att tjänstgöra som installator. Ni anmäler er till lägervärden Gunnar Lagerström) senast den 9 januari.
Varmt välkomna!
Gunnar Lagerström, tel. 0705-500907, e-post gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Per-Otto Kyndel, tel. 070-5256895, e-post info@westrens.se

