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Övermästarens spalt
Ett stort tack till alla som ringt, skickar kort
eller på annat sätt hört av sig under adventsoch julhelgerna. Det är alltid lika trevligt och
tryggt med alla former av hälsningar. Jag tycker att det är en av Odd Fellows viktigaste uppgifter – att värna om andra och ha omsorg om
sina närmaste. Under december delade vi ut
Lennart Torstenssons julgåva och mottagaren
var väldigt rörd och tacksam. Det känna alltid
bra när logen kan stötta andra medmänniskor.
Det här är min sista Övermästarspalt och det
känns både lite befriande men även lite vemodigt. Men ingenting varar för evigt och det
är skönt med ombyte och förnyelse. Ämbetsmannainstalleringen står för dörren och nya
Ämbetsmän ska tillträda för att föra logens
fortsatta arbete och utveckling framåt. Jag och
nuvarande Ämbetsmän tackar för två givande
och spännande år och önskar tillträdande Ämbetsmän och ledamöter i utskott lycka till. Vi
har en mycket god medlemstillväxt med
många nya och unga bröder och jag hoppas vi
får glädja oss åt att det fortsätter.
God fortsättning på 2018 och logens fortsatta
fina utvecklig.
Till sist. Försök att sträva efter vara en sann
Odd Fellow i ord, tanke och gärning.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Söndag den 7 januari kl. 15.00
Barnjulfest enligt tidigare information.

Torsdag den 11 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till II:a graden.
Meny: tre sorters sill. Raggmunk med fläsk och lingon samt
kaffe och kaka.

Torsdag den 25 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Ämbetsmannainstallering.
Meny: Patétoast.., Schnitzel Cordon Blue med rödvinssås och
stekt potatis, kaffe och kaka.

Torsdag den 11 januari kl.19.00
Damklubben. Besök på Cnema.

Fredag dem 19 januari kl. 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 3.

Månadens sponsor
Vi tackar Westréns Glasmästeri Eftr. AB (br PerOtto Kyndel) och Fastighetsbyrån (br Conny
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Söndagen den 10 december
Adventshögtid
Adventshögtiden den andra adevent hade i år ett annorlunda upplägg
på grund av avslag på den dispensansökan vår loge skickat in till distriktet. Först var det ett ordinarie sammanträde i Ordenssalen . Därifrån kan meddelas att mottagare av julgåvan är utsedd av Kolmårdens
pastorat och överlämning planeras före jul. Vi fick av br Lennart
Exius, Instruktionsutskottet, en information om inredning i Ordenssalen. Kaplanens tankar berörde frågan om vi, var och en, är medlemmar i Odd Fellow eller om vi är Odd Fellows.
Därefter blev det transport till Östra Stenby kyrka med högtidlighållande av Adventshögtiden. Det var drygt hundra besökande: bröder
med anhöriga och gäster samt Odd Fellow-kören. Detta år var tjugoårsjubileum, en tradition som utvecklats till vad det är idag, mycket
tack vare ”eldsjälarna” bröderna Owe Axelsson och Lars Rydberg.
Det var en högtidsstund i kyrkan med Odd Fellow-kören, som framförde både traditionella julsånger och lite nyare tolkningar. Vi fick en
adventsbetraktelse av br Lennart Exius och ÖM Mikael Hagdahl förmedlade några tankar kring jul. Därefter väntade Kura Skymning i
Östra Stenby-Konungsunds bygdegård. Där hade Diakonikretsen ordnat med en gemytlig sammankomst med Adventskaffe och dopp. Den höga ljudnivån, sorlet, tydde på att alla
trivdes i goda vänners lag.

Torsdag den 14 december
Julloge
Sammanlagt 77 bröder var närvarande denna julloge. Vi fick se och lyssna till ett mycket fint luciatåg från Hagaskolans musikklasser som stod för skönsången.
Val förrättades, i enlighet med nomineringen, av samtliga utskott, ordförande respektive sammankallande, samt
ledamöter och ersättare. StRepr Bengt-Ove Jonsson gav en rapport från Distriktsnämndens möte och kunde
bl.a. informera om att en loge i distriktet har föreslagit att sänka kravet för att få Jubelveterantecknet, från nuvarande 50 till 40 års medlemskap. Vidare, fick vi rapport om att mätningar har gjorts beträffande hur loger
presterar rörande information om ordenskunskap (punkt 15 i föredragningslistan). Vår loge har nått 80%, vilket är bra. Dock är målet är 100%. Vår loge har också en positiv medlemsutveckling. Vi är en av få som har
ökat antalet medlemmar (+9) under innevarande år. ÖM och UM har överlämnat julgåvan från Lennart Torstenssons fond till en behövande familj i Kolmården. ÖM gav kort information om kommande Ämbetsmannainstalleringar i närområdet och att intresserade ska vända sig till ÖM för samordning av besök. Lägervärden
Conny Thörn informerade om kommande läger 15 december i Nyköping. Sedvanlig Adventsuppvaktning på
äldreboende, där vår broder Lars Wibrandt finns, kommer att ske den tredje advent. Br Anders Österlund informerade om Stiftelsen Odd Fellow-huset samt en
historik. Nuvarande hus invigdes 1965 och ägs numera till av Stiftelsen.
I bankettsalen hade KM och Tommy dukat upp till ett lika välsmakande julbord
som traditionen påbjuder. Vi avslutade kvällen med jullotterier och julauktion
med många fina objekt. FS verkade nöjd med kvällens resultat.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast. Detta
för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Jubilarer under 2018
Under 2018 fyller följande bröder jämna år:
Stefan Karlsson
Anders Fahlström
Mikael Hagdahl
Leif Pettersson
Jonas Malmstedt
Sven-Hugo Lind
Lennart Andersson
Guy Viklund
Per-Olov Carlsson
Bengt Liljestrand
Conny Thörn
Gunnar Blomstrand

2018-03-19
2018-03-30
2018-04-05
2018-04-26
2018-05-14
2018-06-03
2018-06-10
2018-07-10
2018-07-15
2018-08-09
2018-09-02
2018-11-04

60
70
50
70
50
90
80
70
80
70
70
70

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Årets sista lägermöte ägde rum i Nyköping den 15 december och blev i vanlig ordning mycket lyckat och välbesökt. Trots att vi själva hade vår julloge kvällen innan så var vi tio tappra Patriarker som steg på bussen för vidare transport till sörmlandsmetropolen och vi fick uppleva en fin julhögtid samt njuta av god lutfisk eller lax
och underhållning av värdlogens egen orkester Good Fellows vilket höjde temperaturen ordentligt. Det var
således mycket nöjda Patriarker som framåt nattkröken vände hemåt.
Nästa lägermöte blir också ett vandringsläger med den skillnaden att vi beger oss till Söderköping fredagen
den 19 januari. Där vet vi av erfarenhet att logen 139 Ramunderhäll tar hand om på ett betryggande sätt och vi
hoppas att många Patriarker anmäler sig. I skrivande stund har vi inte fått något program eller meny för mötet
men vi återkommer senare i det ärendet. Klart är dock att vi vill ha er anmälan senast den 15 januari.
Vi har nu ett nytt år framför oss och då vill vi påminna Patriarkerna att inte glömma årsavgiften till lägret som i
år är höjd till 450kr och den betalas som vanligt till lägrets plusgirokonto 276014-8 med uppgift om namn och
logetillhörighet. Undertecknade lägervärdar ber att få tillönska bröderna Ett Gott Nytt År.
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com
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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.

