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Övermästarens spalt
Det stundar mot advent och många väntar på
första snön som skall lysa upp höstmörkret. Julen
närmar sig och vi får äntligen uppleva lucia och
jultomten. Härligt är att vi också närmar oss också
årets sista logemöte och jag passar på att tacka alla
bröder för ett härligt sista år som er Övermästare.
Jag tackar också övriga valämbetsmän som gör att
vi tillsammans kan njuta av våra logemöten och ha
en trevlig stämning både i Ordens- och bankettsalen. Vi får många lovord för vår ceremoni och
hur vi framför texter. Ta åt er. Jag fick också gåshud när vi hade sju nya bröder vid vår Invigningsgrad. Bröder, detta är unikt att så många samtidigt
inträder i vår loge.

Vad händer?
Söndag den 1 december kl. 14.00
Logesammanträde och adventshögtid i Östra Stenby
enligt tidigare utskickad inbjudan.

Torsdag den 12 december kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Valutskott. Julhögtid. Se inbjudan på sidan 4.
Meny: Stora julbordet.

Torsdag den 5 december kl. 19.00
Damklubben. Julfest.

Fredag den 13 december kl. 19.00

För vår välgörenhet ser jag fram emot att få överlämna, tillsammans med diakoniet i Kolmården, en
liten julgåva till en ensamstående tre barns
mamma, frånskild, kämpande, och med en mycket
svår ekonomisk situation.

Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 4.

Vi kommer också att besöka sjukhemmet Sandbyhov för att spela julmusik, bjuda på kaffe och tårta
inför julen vilket är ett annat trevligt inslag som
vår loge gör varje år. Tänk vilken nytta vi gör! Små
saker för oss men betydelsefulla för dom vi möter.
Två år har snart förflutit i min ämbetsmannaperiod och det känns som i går. Vår loge ökar i antalet medlemmar medan andra loger har en negativ
trend. Vad beror det på, jo våra bröder känner en
tillhörighet inför våra budord samt att ni bröder är
vår bästa rekryteringsväg. Att få utveckla vår Ordens etik känns som en viktig del i vår upplevelse.

Vi tackar br Roger Thörn (Kolmårdens Behandlingshem) för sponsringen av månadens nummer av
BrodersNytt.

Sist men inte minst Önskar jag er alla en trevlig
julhögtid och ett Gott Nytt År.
VÄNSKAP KÄRLEK
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Månadens bidragsgivare

Redaktionens julhälsning
Redaktör och ExRedaktör ber att få tacka läsekretsen
för det gångna året. Redaktionen önskar också läsekretsen en riktigt god jul och ett gott nytt år.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Onsdagen den 13 november: besök hos B 139 Ramunderhäll
Den här kvällen samlades 32 bröder i buss och bilar för ett ”gemensamt logemöte” med vår dotterloge B 139 Ramunderhäll i Söderköping. ÖM Örjan Johansson i Ramunderhäll kunde, när han hälsade bröderna välkomna, blicka ut över en
fullsatt ordenssal. Inte en stol var ledig! Under ”sitt möte” balloterade Ramunderhäll bl a fyra inträdesansökande samt
informerade om att Storlogen önskar få förslag om ett nytt ”rikstäckande välgörenhetsprojet”. Ett projekt som vi kan
samlas kring från 2016 fram till Ordens 200-årsjubileum 2019. Denna information gällde naturligtvis även för vår loge.
Och - apropå välgörenhet – kvällens håvgång gav ungefär 3 000 kronor till hjälp åt orkandrabbade i Filippinerna. Mycket
bra!
När vi övertagit ÄM-pulpeterna tackade ÖM Guy Viklund sin kollega Örjan för de värmande välkomstorden. Br. Owe
Axelsson hälsade från br Olle Linderhjelm och informerade om att den planerade höftledsoperation redan har genomförts. ÖM bad om en hälsning tillbaka. Br Anders Österlund (sjukutskott) berättade att br Ulf Eriksson är vid gott humör
och har gjort vissa framsteg, bl a har han gått upp i vikt. Br Ulf hälsade till båda logerna och de båda övermästarna hälsade tillbaka. Därefter berättade Underökningsutskottets ordförande, ExÖM Bo Nygren att utskottet enhälligt tillstyrkt
de medlemsansökningar som lämnats in av Petter Anskelev, Odd Carlberg, Lennart Carlsson, Jan Hult, Morgan Ideskog,
Rolf Johansson och Björn Sandberg. Då den efterföljande balloteringen utföll gynnsamt kommer de sju ovan att kallas till
reception i Invigningsgraden den 28 november. Efter att första nominering av medlemmar i våra utskott under kommande arbetstermin genomförts berättade ÖM Guy Viklund kort från ÖM-UM mötet tidigare i veckan. Bl a kommer vi
att få besök av Stiftelsens Odd Fellow-huset brandskyddsansvarige, br Mats Fried som kommer att informera om vilka
regler som gäller för brandskyddet i våra lokaler. Br FS, Björn Lantz, som är ordförande i den s k ”Tomtegruppen” uppmanade brr. att bidra med gåvor till Jullogens auktions- och lotteriaktiviteter och br Owe Axelsson bjöd in bröderna från
båda logerna till Adventshögtiden i Östra Stenby kyrka den 1 december. Därefter samlades vi i den trivsamma Bankettsalen - även där fullsatt med god mat och hög stämning!

Torsdagen den 28 november
När ÖM Guy Viklund bad YV att kolla om det fanns någon recipiend som väntade på tillträde blev svaret: Ja – sju stycken! En bra start på en logekväll där ÖM hälsat hela 61 bröder välkomna i Ordenssalen. Tre av dem var gästande bröder.
ÖM Thord Axelsson från B 10 Viktor Rydberg i Stockholm samt bröderna Bengt Ström och Patric Sandahl från B 91
Stångebro i Linköping.
Broder Thord invigdes i vår loge för nästan på dagen 20 år sedan men övergick efter en kort tid till Viktor Rydberg.
ExÖM Owe Axelsson berättade att komplikationer har tillstött för br. Olle Linderhjelm efter höftledsoperationen för
några veckor sedan och att han därför är kvar på sjukhus. UM Anders Österlund berättade att br. Ulf Eriksson har en
positiv trend. Bröderna Olle och Ulf hälsade båda till ÖM och övriga bröder och ÖM återgäldade med att be om en hälsning tillbaka. Drätselnämndens ordförande br. Jan Lundström informerade om budgetförslaget för 2014 och logen beslutade om oförändrad medlemsavgift (1 380 kronor). Beträffande logens stadgar kunde br B-O Jonsson berätta att det
finns ett färdigt förslag som i sin helhet kommer att biläggas detta nummer av BN. Planen är att logen ska kunna ta ställning till förslaget vid jullogen den 12 december. Därefter måste stadgarna godkännas av Storlogen innan de träder i kraft,
förhoppningsvis i början av 2014. PS Tommy Franzén berättade från Storlogen att den har skänkt 100 000 kronor till
Odd Fellow i Filippinerna för att stödja hjälparbetet efter orkankatastrofen. Hälsningar framfördes också från brr. Tage
Östlund och Ingvar Sax.
Huvudnumret för kvällen var naturligtvis receptionen i Invigningsgraden där recipienderna under tjänstgörande CM Mikael Hagdahl och hans medhjälpares stilfulla ledning tog sina första steg på den kommande Odd Fellow-vandringen. ÖM
Guy Viklund kunde avsluta ceremonin med att hälsa Petter Anseklev, Odd Carlberg, Lennart Carlsson, Jan Hult, Morgan
Ideskog, Rolf B Johansson och Björn Sandberg välkomna som bröder. Och plötsligt var vi inte 61 bröder i Ordenssalen
utan 68, som alla fick avnjuta K Lennart Exíus tankar om och kring Invigningsgraden.
Ander Österlund
Undermästare
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I decembernumret 2003 kunde man bl a läsa
att DN föreslog oförändrad årsavgift för 2004
att ”Krukan Tredje Supen” finansierade skönsång av Caroline Lekström
att höstfesten i samarrangemang med Damklubben blev mycket lyckad att br UM p.t. Harry Andersson
denna afton med en vacker kvinna i den ena handen och en drink i den andra och med levande musik
vandrade in i den elegant smyckade bankettsalen till ett vackert dukat bord med tända ljus och långa
bladdekorationer
−
att november tillförde logen fyra nya brr
−
att recipienderrnas tal hölls av br Guy Viklund
−
att br Nils-Gunnar Nilsson, i första numret av BrodersNytt februari 1996, då nyinstallerad ÖM, skrev:
”Låt oss utveckla vårt brödraskap, låt oss ha roligt tillsammans”. (var lika aktuellt 2003 som idag 2013)
−
att br Harald Svanberg samma år (1996) hade levererat sin allra första ÖM-limerick
ExRed
−
−
−
−

Ny matrikel på gång
Informationsutskottet arbetar för närvarande med ett nytryck av vår matrikel. Vi är tacksamma om alla bröder
kontrollerar att uppgifterna (telefonnummer (alla), e-postadress, postadress etc.) om dig i den nuvarande matrikeln ät korrekta. Om de inte skulle vara det, meddela ändringar till Informationsutskottets matrikelansvarige, br
Björn Gunnarsson (e-post: bgu@bredband.net eller telefon 0705-846 660) senast den 15 december.
C- G Wester, ordförande i Informationsutskottet

Stadgeförslag
Stadgegruppen, bestående av bröderna Bengt-Ove Jonsson, Nils-Gunnar Nilsson och Urban Trygg, har med
anledning att orden utkommit med en ny Allmän Lag för Loger (ALL), omarbetat ett förslag till Logens stadgar. Vi har i detta förslag tagit bort texter som varit motstridiga i lagen och stadgarna och vi har lagt till texter
där ALL påvisar att förtydligande och för logen unik bestämmelse ska finnas i våra stadgar. Förhoppningsvis
kan vi besluta att anta stadgarna den 12 december, för vidarebefordring till Storsiren för fastställelse. Om någon broder har synpunkter på detta förslag, kan ni höra av er till någon i stadgegruppen, så att vi får möjlighet
att förbereda ett genomtänkt svar till den 12 december. Stadgeförslag och ALL skickas ut i särskild ordning till bröderna parallellt med att detta nummer av BrodersNytt publiceras.
Bengt-Ove Jonsson, ordförande i Stadgegruppen

Från invigningen av nya bröder den 28 november
Huvudnumret för kvällen den 28 november
var receptionen i Invigningsgraden. ÖM
kunde hälsa Petter Anseklev, Odd Carlberg,
Lennart Carlsson, Jan Hult, Morgan
Ideskog, Rolf B Johansson och Björn Sandberg välkomna som bröder.
Redaktionen
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Inbjudan till julhögtid den 12 december
Vår Julloge har en lång och givande tradition. Hjälp till att bevara och utveckla den för framtiden. I år är det
torsdagen den 12 december kl 18.30 som är den stora kvällen. Traditioner blandas med trevliga nyheter. Vi
vädjar till alla Bröder att skänka gåvor till lotterier och auktion. Vi varvar lotterier med auktioner under kvällen i
en ny mix. Alla gåvor är välkomna. Vill du att vi hämtar dina gåvor före den 12 december, så kan du kontakta br Tage på tel 011-120865 eller br Roger på tel 0708-160814 så assisterar dom.
Alla insamlade medel från kvällen går till Logens välgörenhet. Direkt eller indirekt stödjer vi ex barnjulfesten, julgåvan, BRIS, Barncancerfonden, orkanens offer på Filipinerna, barnhemmet Muang Mai i Puket
samt Stiftelsen för kraniofacial kirurgi men även lokala humanitära och diakonala behov.
Välkomna och väl mött önskar
Tomtegruppen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Trots hård konkurrens med VM-kval i fotboll hade lägermötet den 15 november i Norrköping samlat 69 egna
Patriarker och en gästande Patriark. Totalt 70 st. - mycket bra! Den gästande brodern var för övrigt ingen
mindre än vår ExÖM Harry Andersson som ju numer tillhör B 91 Stångebro och Lägret nr 5 Österled i Linköping som hälsades varmt välkommen av lägrets HP Bernt Tensmyr. På programmet stod reception i Kungspurpurgraden, lägrets III:e grad och inte mindre än 17 recipiender mötte upp varav sju kom från B 117 Gustaf V.
Totalt var vi 15 Patriarker från vår loge och därmed klar etta i den statistiken. Lägrets duktiga aktörer med vår
egen UM Anders Österlund i spetsen såg till att det blev en mycket fin och minnesvärd reception och i bankettsalen var stämningen som vanligt hög med bl a tacktal av aktive recipienden Bernt Janhäger från B 84 Österskär i Valdemarsvik.
Vi saluterar följande 117-bröder som upptogs i Kungspurpurgraden och därmed erhöll lägerringen: Krister Andersson, Per-Olov Gunnarsson, Per Kjellander, Conny Thörn, Roger Appelgren, Lars Sjödahl och Ingemar
Nimstrand.
Nästa lägermöte är Jullägret den 13 december och då beger vi oss till Nyköping per buss från Vattengränden vid 17.30-tiden. På matsedeln står lutfisk, en ”höjdare” för många men dom som är mindre begeistrade kan
få lax, varmrökt gissar vi. Anmälningstiden går ut 10 december och undertecknade lägervärdar tar tacksamt emot era anmälningar.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907 mail: gunnar.l.lagerstrom@telia.com;
P.O Kyndel tel 070-5256896 mail:info@westrens.se;
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Presentation av nya bröder
Br Petter Anseklev

Br Odd Carlberg

Br Lennart Carlsson

Br Jan Hult
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Presentation av nya bröder
Br Morgan Ideskog

Br Rolf B Johansson

Br Björn Sandberg

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt välkomna till vår loge, B 117 Gustaf V.
Guy Viklund
ÖM
Redaktionens anmärkning: Redaktionen beklagar att vid publiceringen av detta nummer av BrodersNytt saknas matrikel– och kontaktuppgifter för våra nya bröder.

