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Övermästarens spalt
Först vill jag tacka alla bröder för det förtroende Ni
givit mig när Ni valt mig till logens Övermästare. Det
var härligt att få uppleva installeringen omgiven av så
många egna och gästande bröder. Att få ta emot tal,
gratulationer och blommor, ställer också många förväntningar.. Jag ser fram emot en kommande två års
period med glädje och stor ödmjukhet. Det är också
viktigt att poängtera att logen inte bara består av en
Övermästare. Vi är många valda och utnämnda ämbetsmän som tillsammans kommer att göra ett gediget arbete för logens samlade utveckling.
Synas mer utåt.
utåt Jag tänker på det tillfälle i december
jag fick vara med och överlämna vår julgåva till en
ensamstående kvinna med skyddad identitet och fyra
små barn. En oförglömlig upplevelse av vilken nytta
vi kan göra. Ett annat sätt att synas mer utåt är att
besöka andra loger både inom distriktet som i hela
Sverige. Genom dessa besök kan vi få ytterligare
upplevelser som ‰jaha, de gör på det sättet? Vi har bl
a en vänloge i Odense som jag hoppas vi kan besöka.
Inre arbetet, Vi måste ge och skapa utrymme för nya
medlemmar som varit med något år att hjälpa till
inom t.ex. ekonomiutskott, ceremoniutskott eller som
ämbetsman. Börja gärna som ersättare så får du mer
insyn och skapar förutsättningar för en fördjupning
av Odd Fellows idé.
Fler medlemmar.
medlemmar alla bröder måste hjälpa till att rekrytera nya medlemmar. Även fast vi är en stor loge
får vi inte slå oss till ro. Genom nyrekrytering skapar
vi en plattform för nya kontakter och nya nätverk
som kan vara värdefulla på många sätt, både privat
och i arbetslivet.
Medlemsvård.
Medlemsvård Inom logens TMU har vi tagit fram ett
värdefullt dokument med synpunkter och idéer från
nyligen invalda bröder. Vi måste lägga stor vikt på
att vårda Ordens. våra traditioner och ritualer men
samtidigt se framåt, lyssna och lära om något kan
utvecklas så att vi kan förbättras. Hur skall vi annars
bli modernare.
Jag vill passa på att tacka
alla avgående ämbetsmän
som under de gångna två
åren medverkat till att vår
loge är ‰logen med det
varma sinnelaget‰.
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING

Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 9 februari kl 19.00

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering I:a graden. DN:s och BG;s berättelser.
Klubbafton

Meny: Ägg & kaviar macka. Grillspett med BBQ
sås och bakad potatis med kryddsmör.
Till kaffet kommer br Roger Thörn att prata om
spel & dobbel.

Torsdag den 23 februari kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden. Revisorernas berättelse.
Brödramåltid.

Meny: Varmrökt laxtoast. Fläskytterfilé med äpplechutney och stekt kulpotatis.

Torsdag den 16 februari kl 14.00
Seniorklubben.
Seniorklubben Anförande av Sten-Göte Svensson:
‰Hans-Olof Sundelius·fattigpräst‰.
Br Åke Wennerblad. Telefon 011-635 12.

Torsdag den 2 februari kl 19.00
Damklubben. Årsmöte. Sune Lindgren: ‰Tage Danielsson·roar och oroar än‰.

Fredag den 17 februari kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg.
Stegeborg Se notis på sidan 3.

Vi hyllar
Br Per Kjellander fyller 50 år den 5 februari. Uppvaktning sker samma dag kl 14.00. För fördeltagande kontaktas ÖM.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Evert Lundkvist och Sivert
Karlsson för sponsrigen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Undermästaren reflekterar
Först – jag är stolt över att få ta emot det förtroende som ni bröder visat mig genom att välja mig till undermästare. Efter en ganska lång, och härlig, resa inom ceremonielet kommer jag nu att fokusera på att, tillsammans med övermästare Guy Viklund och alla andra valämbetsmän, leda logens verksamhet och utveckling. Som UM har jag bland annat fått rollen att leda vårt Tillväxt-,Medlemsvårds- och Utvecklingsutskott (TMU) som det numera heter enligt ordens hemsida.
Att arbeta för att göra ordens- och logearbetet så attraktivt att det uppmuntrar er bröder att intressera goda
vänner för vår verksamhet är en stimulerande uppgift! Men även att verka för att alla våra bröder, nya som
äldre, känner tillhörighet med och trivsel i vår loge. Jag tycker att TMU över åren har lyckats väl med
detta, och min förhoppning är naturligtvis att vi skall föra den traditionen vidare. Jag ser gärna att du, som
broder i vår loge, delar just dina tankar om vad vi kan göra för att lyckas med mig eller någon annan i utskottet. Låt oss höra - vi kommer att lyssna!

Anders Österlund
Nyinstallerad undermästare

Torsdagen den 12 januari
Vi var 52 bröder denna första logekväll för året, vilket bådar gott inför fortsättningen. I ordenssalen tände
vi ljus för två av våra nyligen bortgångna bröder, Björn Stengård och Rune Kopp. Parentation sker vid
nästa logemöte. I bankettsalen hade Tommy lagat en fin fiskmåltid. Därefter hade vi en allmän pratkväll
och flera drog en och annan historia så vi fick skratta en hel del.

Guy Viklund
Avgående Undermästare

Torsdagen den 26 januari: Ämbetsmannainstallering
En av logens absolut största högtidskvällar avslutade januari månad 2012 – Ämbetsmannainstalleringen!
Även den här gången blev det en väl genomförd ceremoni i en mycket välfylld (91 bröder, 61 egna och 30
gäster!) Ordenssal. Br Installator, vår DSS Hans-Gunnar Lindoff, har en särskild fallenhet att, tillsammans
med övriga Storämbetsmän, med lugn och värdighet leda oss i ceremonin. Vi som installerades kände oss
verkligen trygga! Och – vilken glädje för logen att åter få en installerad O!! Br Hans Thelin har ju att en
längre tid förtjust oss med vackra toner som O ‰Pro Tempore‰. Nu blir det som O ‰utan tillägg‰. Välkommen som ordinarie Ämbetsman br Hans!
I Bankettsalen fortsatte festligheterna med skålar och tal. ÖM Guy Viklund uppvaktades på många sätt av
såväl egna bröder som representanter för 11 gästande institutioner. Dessutom iklädde ExÖM Bo Nygren
honom ÖM-kedjan. ExÖM passade även på att tacka den avgående ämbetsmannabesättningen för gott
samarbete under den gångna terminen. Vår KM Jan Ohlson, som efter uppskattade insatser som KMers den senaste tiden åter utnämnts till KM, behängdes med KM-kedjan. Han och alla bröder gladdes också åt de sköna damer,
flera av dem med ‰särskilda relationer‰ till några av ämbetsmännen, som undfägnade oss med mat och dryck. I Bankettsalen gladde sig kanske ändå broder ÖM mest genom att på sedvanligt sätt tacka och stjäla kramar av dessa
sköna damer⁄
I sanning en riktig högtidskväll i sann 117 Gustaf V anda!

Anders Österlund
Undermästare
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I februarinumret 2002 kunde man bl a läsa:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

att br ÖM, efter förslag från brr Nils-Gunnar Nilsson och Olle Linderhjelm, uppmanade logens bröder att bjuda in en god vän till klubbaftonen den 14 mars (vilket blev premiären för logens ‰En God
Vän-afton‰!)
att br KM vid sista måltiden i ‰Lilla Bankettsalen‰ bjöd på avec med medel ur krukan ‰Tredje Supen‰, vilket bidrog till en trivsam klubbafton
att br ÖM kunde hälsa 82 brr välkomna till ämbetsmannainstallationen
att logens organist som postludium spelade det, av nyvalde ÖM br Claes Anell, önskade ‰Jungfru
Maria‰ ur ‰Dalmålningar‰ av Nils Söderström
att br KM presenterade en riktig festmåltid i den nyrenoverade bankettsalen
att vackra damer från logens damklubb, till brödernas högljudda uppskattning, ansvarade för serveringen
att br Tage Östlund ikläddes klubbmästarkedjan och övertog förvaltningen av krukan ‰Tredje Supen‰
att damklubbens ‰tjänande systrar‰ avtackades med var sin ros
att nyinstallerade br ÖM Claes Anell i sin spalt framförde några tankar om det fortsatta arbetet i vår
kära loge.

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vid vårt senaste, och välbesökta (drygt 90 patriarker, varav 16 från vår loge) lägermöte den 20 januari hade
HP, br Bengt Westin, glädjen att uppta 9 nya bröder som patriarker. Av skilda skäl drabbades vi av några
sena återbud varför antalet nya patriarker blev något lägre än vi hoppats. Å andra sidan kan vi ju glädja oss
åt att det redan nu finns en bank med potentiella recipiender att ösa ur inför kommande år. Från vår egen
loge upptogs bröderna Caj Borg och Björn Gunnarsson som patriarker och vi lägervärdar hälsar dem särskilt välkomna till lägret.
Nu siktar vi framåt! Nästa lägermöte äger rum den 17 februari i form av ett vandringsläger till ‰mysiga magasinet‰ i Söderköping, med start kl 19:00.
19:00 Till mötet, som genomförs i Patriarkgraden, är alltså alla patriarker välkomna. På programmet i Ordenssalen står DN:s och Revisorernas berättelse liksom fastställande av
Årsbokslutet för 2011.
I Bankettsalen kommer vi som vanligt att undfägnas på traditionellt ‰Söderköpingssätt‰. Det har t ex inträffat att den som så önskat har fått innebörden av begreppet ‰ytspänning‰ illustrerad för sigJ. Ordens UNDPstipendiat kommer också att berätta om sitt besök i FN-högkvarterat i New York.
Eftersom det handlar om ett vandringsläger planerar lägret att ordna en busstransport. Detaljer som tider
med mera är i skrivande stund inte klara, men räkna med att bussen lämnar vårt Odd Fellow hus någon
gång mellan 17:30 och 18:00. Detaljerna kommer att lämnas vid logemötet den 9 februari och i den ee-postpåminnelse som vi brukar skicka ut till logens patriarker någon vecka före mötet. Men du broder patriark är naturligvis välkommen att anmäla dig till någon av oss lägervärdar redan nu, även om sista anmälningsdag är måndagen den !

Anders Österlund och Gunnar Lagerström, lägervärdar
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Ämbetsmannainstallering den 26 januari
2012
Logens ämbetsmän för perioden 2012-2013
Valda ämbetsmän

Ordinare

Ersättare

Övermästare (ÖM)
Undermästare UM)
Protokollsekreterare (PS)
Finanssekreterare (FS)
Ska*emästare (SkM)
Ceremonimästare (CM)
Kaplan (K)
Tjänstgörande ExÖvermästare

Guy Viklund
Anders Österlund
Tommy Franzen
Björn Lantz
Håkan Carlsson
Ingvar Sax
Lennart Exius
Bo Nygren

Mikael Hagdahl
Claes-Göran Wester
Roger Thörn
Krister Andersson
Björn Lundkvist
Jan Noreus

Utnämnda ämbetsmän
Bevakande Broder (BB)
Y*re vakt (YV)
Inre vakt (IV)
ÖM:s höger medhjälpare
ÖM:s vänster medhjälpare
UM:s höger medhjälpare
UM:s vänster medhjälpare
CM:s höger medhjälpare
CM:s vänster medhjälpare
CM:s tekniske medhjälpare
Organist (O)
Organistens tekniske medhjälpare
Logeläkare (LL)
Klubbmästare (KM)

Sven-Olof Johansson
Larseric Larsson
Per-Olov Gunnarsson
Conny Thörn
Hans-Göran Säwar
PO Kyndel
Björn Eriksson
Jörgen Wiberg
Bengt Liljestrand
Rune Elvhagen
Gunther Lange
Nils Fremred
Ralf Sandman
Björn Edstav
Hans Thelin
Gunnar Blomstrand
Jan Ohlsson

Björn Gunnarsson
Nils Johansson

Dennis Oké

Stefan Carlsson

Krister Andersson
Jan Lundström
Olle Linderhjelm

Johan Kreuger

Kallade ämbetsmän
Nedre Ceremonimästare
CM:s gradmedhjälpare, 4-6 bröder

Jan Lundström
Gunnar Blomstrand
Utses av CM vid varje ?llfälle

Logens valämbetsmän för perioden 2012-2013
Stående, från vänster:
CM Ingvar Sax
SkM Håkan Karlsson
PS Tommy Franzén
FS Björn Lantz
Si*ande, från vänster:
UM Anders Österlund
TjgExÖM Bo Nygren
ÖM Guy Viklund
Storrepresentant Berndt Carlsson
K Lennart Exius

