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Övermästarens spalt
Advents- och jultider är något alldeles extra.
Det har i alla år haft en särskild traditionell
prägel för mig och jag har alltid sett fram emot
advents-tiden. Första dagen på kyrkoåret och
man kan gå till kyrkan för att få höra fin och
stämningsfull musik och körsång. Historiskt
sett ska man även påbörja adventsfastan men
tar jag mer lättsamt på. Som barn längtade
man till julkalendern och lycköppnandet.
Teskedsgumman, med Birgitta Andersson och
Carl-Gustaf Lindstedt, samt Trolltider med bl
a Eva Rydberg och Siw Malmqvist, var mina
favoriter. Även Albert & Herbert, som började
som en TV-serie.

Vad händer?
Söndag den 10 december
Kl. 12.00:
Logesammanträde i Ordenshuset, Norrköping.
Kl. 14.00:
Adventshögtid i Östra Stenby. Se ytterligare information
på sidan 3.

Torsdag den 14 december kl. 18.30
Julloge med Lucia. Se ytterligare information på sidan 3.

Söndag den 7 januari 2018, kl. 15.00
Barnjulfest. Separat inbjudan bifogas till detta nummer av
BN.

Torsdag den 7 december kl.19.00
Jag tror att det som betyder mest för de flesta
är att man får tända ljus, man får se alla vackra
adventsstjärnor och den mörka årstiden blir
lite lättsammare. I Norrköping och vi ju dessutom världens största adventsljusstake på
Värme-kyrkan. Hela 50 meter hög.
Som Övermästare var det något alldeles särskilt och få inviga nio nya bröder på senaste
grad-givningen. Man måste även komma ihåg
att det förpliktigar, att vi tar väl hand om våra
nya bröder och får dom att trivas hos oss.
Under december har vi först Adventshögtiden
i Östra Stenby och sedan Jullogen med auktion. Vi får hoppas att det blir lika trevligt som
tidigare och att vi är många som får träffas och
umgås.
Jag vill önska alla
bröder med familjer
och alla i Damklubben en trevlig och
skön JUL och ett
GOTT NYTT ÅR.
Tack för ett trevligt,
roligt och fantastiskt
2017.
Mikael Hagdahl

Damklubben. Julfest.

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

Månadens sponsor
Vi tackar Lantz Företagsutveckling (br Björn
Lantz) för sponsringen av november månads nummer av BrodersNytt.

Redaktionen önskar läsekretsen en
riktigt
GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Onsdag den 8 november
Gemensam loge i Söderköping tillsammans med B139 Ramunderhäll
Detta möte hade vi tillsammans med vår dotterloge, B139 Ramunderhäll i Söderköping, som värdloge. Det var
c:a 75 deltagare varav 27 ”egna bröder” inklusive br Johan Muda från B94 Ena (Enköping) samt DSS Mats
Domert. Med det antalet besökande blev det trångt, gemytligt och ”högt till taket”, tack vare lokalens fysiska
mått.
Efter B139 rask klarat av sina punkter på föredragningslista, tog vår loge över ledningen och hade detta möte
väldigt få, men långa, punkter. Ballotering till Invigningsgraden företogs av inte mindre än sju ”sökande
främlingar”. PS anmodades att kalla dessa till reception
samt ytterligare sedan tidigare balloterade presumtiva
medlemmar. . Därpå följde nominering av medlemmar
till alla utskotten, det var en lång lista för br Anders Österlund, Nomineringsutskottets ordförande, att läsa. Br
Claes-Göran Wester, ordförande i Drätselnämnden redovisade förslag till för 2018. Budgeten ser bra ut och
medlemsavgiften föreslogs att bli oförändrad. Därefter
växlades ledningen tillbaka till B139, som hade utdelning av veterantecken till två bröder, samt en broder
Bild: nyblivna julbelveteran och veteraner vid logesamman–
som fick jubelveterantecken.
trädet hos B139 Ramunderhäll den 8 november.
Denna ceremoni leddes av DSS Mats Domert.
Efter avslutat loge var det dukat till festmåltid i bankettsalen, där alla fick plats och den höga stämningen blev
ännu högre. Sist så fick vi avnjuta ett uppskattat framträdande av Benedicta-kören från R65 Benedicta.

Torsdag den 23 november
Reception i INV-graden
Från kvällens korta föredragningslista kan några punkter omnämnas här. Budgeten godkändes med bibehållen
medlemsavgift, 115 kronor per månad eller 1380 kronor per år. Likaså godkändes budgeten för GEU godkändes. Andra nominering till utskott förrättades med val den 14 december. Vi fick en rapport från senaste lägermötet med gradgivning i Kungpurpurgraden med två bröder från vår loge som recipiender: bröderna Urban
Trygg och Håkan Carlsson. Vi fick påminnelse om nästa loge söndagen den 10 december, med ett logemöte
klockan 12:00 i Ordenssalen följt av sedvanlig högtid i Östra Stenby kyrka klockan 14:00 samt ”kura skymning”
tillsammans med anhöriga, enligt separat inbjudan. Även för jullogen den 14 december har det skickats ut separat inbjudan liksom till Barnens Julfest söndagen den 7 januari.
Invigningen genomfördes på ett mycket skickligt och värdigt sätt - mycket stämningsfullt av alla agerande i ceremonin. Inalles fick logen nio nya bröder denna
kväll.
.
I bankettsalen var det dukat till festmåltid med en ovanligt lång mittunga för kvällens recipiender. Nyinvigde br Leif Johansson höll recipiendernas tacktal. Br Leif
hade lyckats fånga flera detaljer från gradgivningen och framförde flera tack på ett
bra sätt. ÖM trodde att vi denna kväll hade rekord i antal recipiender men br NilsGunnar Nilsson drog sig till minnes att det troligen har varit tio recipiender något
år i början på 1960-talet.
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

Inbjudan till Adventshögtid i Östra Stenby kyrka söndagen den 10 december
kl. 14.00
Välkomna till adventshögtid i kyrkan. Bröder ur logen och Odd Fellow-kören under ledning av Ann-Christine
Hallgren medverkar. Vi avslutar traditionsenligt Adventshögtiden med att ”kura skymning” och dricka Adventskaffe i Östra Stenby – Konungsunds Bygdegård. Östra Stenby diakonikrets dukar upp till traditionellt kaffebord. Till Adventshögtiden och Bygdegården är bröder, systrar, anhöriga och goda vänner varmt välkomna.
Obligatorisk anmälan till KM senast söndagen den 3 december till www.oddfellowlogen117.org eller på
telefon 011-19 95 35. Stående anmälan gäller ej! Anmälan gäller till:
1)
Logesammanträde. Se program på sidan 1.
2)
Antal för närvaro i kyrkan.
3)
Antal för närvarande i bygdegården med kaffebröd och
4)
Antal för närvarande i bygdegården utan kaffebröd (allergiker tar med eget bröd och bjuds på kaffe/te)

Julloge med Lucia den 14 december kl. 18.30
Tomtegruppen inbjuder dig till en trevlig afton
I stora bankettsalen kommer vi att avnjuta Charlies stora julbord med goda drycker därtill auktion och lotteri av
skänkta vinster, trevligt sällskap och glada skratt. Tomtegruppen kommer inte att köpa in vinster, vi förlitar oss
på att bröderna tar med sig gåvor denna kväll som kan omsättas till vinster. Vi tar tacksamt emot allt som kan
innebära intäkter till logens välgörenhetsarbete. Gåvor kan tas emot redan från kl. 16.30, auktionsdagen.
Lotteripris: en för 10 kronor eller sju för 50 kronor. Kontant eller swish gäller under kvällen.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Vid Lägret 15 Stegeborgs senaste möte den 17 november genomfördes reception i Kungspurpurgraden. Den
gjordes mycket stilfullt och värdigt av lägrets ceremoniel. Hela 61 Patriarker var närvarande och 15 av dessa var
från B117 Gustaf V. Det är vi nöjda med! Fem recipiender erhöll graden och därmed den eftertraktade lägerringen och däribland återfanns våra logebröder Håkan Carlsson och Urban Trygg. Br Urban var dessutom aktiv recipiend och höll ett fint tal i bankettsalen. Vi ber att få gratulera de båda till att ha tagit det här sista steget i
lägervandringen. Under logemötet kunde också noteras att ÖP:s punkt på dagordningen tydliggjorde innehållet
i Kungspurpurgraden samt att ExDSS Bengt Westin invaldes som PF:s ersättare och därmed har en mycket
viktig post i lägerarbetet besatts.
Årets sista lägermöte äger rum den 15 december och då beger vi oss till Nyköping där logen B44 Sörmland
tar hand om oss på bästa sätt. I logesalen kan vi förvänta oss en julhögtid i både ord och musik. I Bankettsalen
väntar så den erkänt goda lutfisken som huvudrätt och med lax som ett bra alternativ. Efter maten tar värdlogens egen orkester Good Fellows hand om underhållningen.
Menyn ser ut så här: Förrätt: Silltallrik, Huvudrätt: Lutfisk eller Lax, Kaffe och kaka. Pris: 160 kronor. Observera att det går att betala med kort. Vi åker som vanligt buss till Nyköping och den avgår kl. 17.30 från Vattengränden. Kostnaden är 100 kronor som betalas under resan. Anmälan till lägervärdarna senast tisdagen
den 12 december och kom ihåg att samtidigt ange om du vill ha lutfisk eller lax som huvudrätt. Varmt välkomna, hälsar era lägervärdar.
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.

