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Övermästarens spalt

Vad händer?

Jag börjar denna krönika med att tacka för förtroendet
att få ledan logen nummer 117 Gustaf V under de
kommande två åren. Jag vill även passa på att i det lite
bredare forum som BrodersNytt är, tacka Tjg ExÖM
Guy Viklund och FS Björn Lantz för deras insatser
under de gångna åren. De har varit mycket värdefulla
för vår loge!

Torsdag den 13 februari kl. 18.30

DSS Bengt Westin och övriga tjänstgörande Storämbetsmäns sätt att genomföra ämbetsmannainstalleringen är också värt att uppmärksamma – men även det
sätt som vi själva agerade på. Det kändes fint! Goda
förberedelser lönar sig – tack broder CM Ingvar Sax
för repetitionerna! Jag riktar även rikta ett varmt tack
till alla bröder som deltog i denna högtidskväll. Vi var
ett hundratal bröder samlade, varav 30 gäster. Så
många har vi inte varit på en ämbetsmannainstallering,
åtminstone inte under detta millenium.
Min egen resa som ÖM började med att följa två bröder till den sista vilan. Redan dagen efter ämbetsmannainstalleringen samlades totalt 15 bröder, varav 13
från vår loge, för att ta avsked av vår ExO och veteran
Olle Linderhjelm vid en, av ljus stämning och vacker
musik präglad, högtid i Östra Stenby kyrka. Några dagar senare var vi fem bröder som i Strängnäs domkyrka
tog farväl av vår ExK Ulf Eriksson i en likaledes ljus
och stämningsfull ceremoni.
När jag nu blickar framåt ser jag många utmaningar
som väntar. En av dem är att vi aktivt ska bidra till att
till att vår Orden utvecklas i den anda som Storsire
Carl-Johan Sjöblom och Storlogen har angivit. I detta
ingår bland annat att vi ska sträva efter en positiv medlemsutveckling och fortsatt hög närvaro på våra sammanträden. Hur det ska ske – ja det är just det som är
utmaningen. Vi ämbetsmän tar mycket gärna emot
förslag och idéer från alla, nya som äldre bröder. Utmaningen kräver engagemang från oss alla!
Jag ser nu fram emot några spännande och utmanande
år och hoppas att vi när
denna arbetstermin är slut
ska vara en lika trivsam och
framgångsrik loge som vi är
nu.
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i II:a graden. Brödramåltid.
Meny: Kräftgravad strömming med kavring. Salviafylld kotlettrad med choronsås och rostad klyftpotatis, syrad tomatsallad.

Torsdag den 27 februari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton.
UM kommer i bankettsalen att berätta om Odd Fellow-huset,
våra samlingar och deras historia. Eventuella skänkta vinster
till kvällens vinlotteri mottages tacksamt av Klubbmästeriet.

Meny: 3 sorters sill med knäckebröd och ost. Timjanbrässerad
ytterfilé med paprikafräs och baconduchess.

Torsdag den 6 februari kl. 18.30
Damklubben. Årsmöte.

Fredag den 21 februari kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 4.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Logesammanträde den 9 januari
Årets första Logemöte blev det sista för nuvarande ämbetsmannabesättning. Sammanlagt 60 bröder hade infunnit sig på Vattengränden denna afton. Det var en diger föredragningslista som avhandlades. Tyvärr har två
av våra bröder avlidit och vi hade parentation för ExO Olle Linderhjelm och ExK Ulf Eriksson. FS Björn
Lantz kunde glädjande nog konstatera att samtliga bröder var gottstående för 2013 och att det var flera som
redan betalt medlemsavgiften för hela 2014.
Vi balloterade sju bröder till II.a graden. Det var bröderna Rickard Myhrberg, Jan Johnsson, Lars Hägerström,
Roland W Johansson, Kjell Lundqvist, Mats Idebro och Svante Horndahl. CM, Ingvar Sax, bjöd in till vår egen
ceremonidag, lördagen den 8 januari. En dag då alla nyvalda och kommande Ä får möjligheten att lära känna
våra ceremonier och rutiner. StRepr Claes Anell, höll ett högtidstal med anledning av vår Ordens grundare,
Tomas Wildeys födelsedag.

Ämbetsmannainstallering den 23 januari
Ämbetsmannainstallering och en mycket speciell kväll för bröderna. Glädjande att berätta att hundra bröder
hörsammat inbjudan. Av bröderna var det 71 från vår egen logen och 29 gästande bröder med DSS, Bengt
Westin. Övriga gäster kom från hela BD 17, BL 15 Stegeborg, B 19 Louis de Geer, B 44 Sörmland, B 84 Österskär, B 104 Bråvalla, B 138 Norrköpingshus, B 139 Ramunderhäll, B 144 Aurora och B 156 Nyköpingshus
samt B 91 Stångebro.
Avgående ÖM var synnerligen effektiv så det blev en kort föredragningslista. Br Björn Lants tackade för sina
fyra år som FS. Br Jan Olof Gustafsson valdes till FS ers och som medlem i Informationsutskottet. ÖM och
UM hade representerat logen vid ÄI hos B 139 Ramunderhäll.
När föredragningslistan var avklarad vidtog ämbetsmannainstalleringen med DSS Bengt Westin som installator.
Övriga tjänstgörande var följande: som Vice Storsire, ExDSS Hans Gunnar Lindoff, som Storsekreterare,
StRepr Bernt Tensmyr, som Storskattmästare, StRepr Lennart Frisk, som Storkaplan, SL-medlem Göran Lindell, som Storvakt, SL-medlem Bernt Carlsson och som Stormarskalk, StRepr Claes Anell. Br Claes var väldigt
effektiv och höll en fin stringens under hela installeringen.
I bankettsalen inbjöd KM till vackert dukade bord och god förtäring i form av spenatgratinerad fläskfilé. Alla
gästande Loger gratulerade och lyckönskade Logen med blommor och andra stärkande gåvor.
Mikael Hagdahl, UM
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Speaker´s Corner
Barnjulfesten den 12 januari
- Det var som 117!
Ja just det – KM Jan Ohlsson kunde hälsa hela 117 deltagare välkomna till årets barnjulfest. Alla åldrar var natur-

ligtvis på plats - alltifrån de yngsta knattarna till vår Jubelveteran, br Sven-Hugo Lind (85).

Br Sven-Hugo berättade för övrigt att första gången han var på en barnjulfest i Odd Fellow var för drygt 75 år
sedan. Få har den långa erfarenheten av barnjulfester i Odd Fellow-regi. Lekar runt granen, jultomte, godispåsar, lotterier, tårtor, läsk och kaffe – ja allt som hör en sådan fest till – hade KM , med bistånd av bl a sin ersättare, br Johan Kreuger och inte minst hustru Carina trollat fram. Vi som var där tackar för en jättetrevlig eftermiddag!
Anders Österlund
ÖM tillika dagens brandvakt

Valda Ämbetsmän 2014-2015
För perioden 2014-2015 har nedanstående valämbetsmän installerats, jämte Tjänstgörande ExÖvermästare och
Storrepresentant:
Övermästare

Anders Österlund

Undermästare

Mikael Hagdahl

Protokollsekreterare

Tommy Franzén

Ceremonimästare

Ingvar Sax

Skattmästare

Håkan Carlsson

Finanssekreterare

Roger Thörn

Kaplan

Lennart Exius

Tjg ExÖvermästare

Guy Viklund

Storlogerepresentant

Claes Anell

Redaktionen önskar den nya ämbetsmannabesättningen (både valda och utnämnda) samt deras ersättare lycka
och framgång i sina uppdrag.
Redaktionen
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Tillbakablick
Lägermötet i Norrköping den 17 januari, med nytt upplägg, blev ett mycket lyckat försök. Benämningen på lägermöten utan gradgivning kallas nu fördjupningslägermöten. De mest märkbara förändringarna är Ordenssalens möblering samt att några av ämbetsmännens klädsel. Fördjupningen bestod den här gången i att Storkaplan Peter Stillnert höll ett anförande på temat ”Odd Fellow – en etisk orden” StRepr Hannu Bergstrand föredrog en historik över Odd Fellows grundare Thomas Wildey. Mötet samlade 56 deltagare (varav tio från vår
loge B117) vilket är ganska bra med tanke på att januari är fylld av så många andra aktiviteter, inte minst alla
ämbetsmannainstalleringar. Nytt för i år är även att alla lägermöten har en värdloge. Den här gången B19 Louis
De Geer. Värdlogen deltar i de praktiska förberedelserna innan lägermötet samt i klubbarbetet vid middagen.
Under middagen bjöd patriarkerna Lars W Eriksson och Bertil Lohmander, på en mycket uppskattad musikunderhållning med gitarr, dragspel och sång.
Nästa Lägermöte
Nästa Lägermöte äger rum i Söderköping den 21 februari. Det blir då andra Lägermötet som på prov genomförs enligt det nya upplägget. Vid det Fördjupningslägermötet, kommer en uppföljning av StK Peter Stillnerts
föredrag att hållas av ExDSS Thomas Carlinger. Värdlogen B139 Ramunderhäll arrangerar underhållning vid
middagen av Rebeckakören i R65 Benedicta. Buss kommer att anordnas med utgångspunkt från Nyköping via
Norrköping till Söderköping. Patriarkerna från Finspång kan, om de så önskar, ansluta till bussen i
Norrköping. Patriarkerna från Valdemarsvik får ta sig till Söderköping med egna transporter.
Lägervärdarna återkommer om bussens avgångstider. Anmälan görs som vanligt till Logens lägervärdar. Sista
anmälningsdag tisdag den 18 februari. Vi hoppas på ännu ett Lägermöte med god uppslutning.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907 mail: gunnar.l.lagerstrom@telia.com;
P.O Kyndel tel 070-5256896 mail:info@westrens.se;

