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Övermästarens spalt
Vintern- vad hände med den…? Nåja – det är ju några
månader kvar – men nog hade jag hoppats på lite mer
vitt på marken även inne i stan och mindre regn i luften. Men det är som det är och blir som det blir, som
en stor tänkare lär ha sagt. Och mycket att göra åt det
är det inte heller…
Logeåret 2015 har i alla fall kommit igång, och vi har
kunnat glädja oss åt fortsatt hög närvaro. Och dessutom en välbesökt Barnjulfest där ett 40-tal barn bl a
fick träffa Tomten. Totalt var ett 90-tal personer på
plats vilket jag tycker är jättekul. Barnjulfesten ska vi
vårda! Som vanligt har årets början också präglats av
att vi har uppvaktat loger och läger vid deras Ämbetsmannainstalleringar.
Januari är ur den synpunkten en intensiv period för
många av oss – och ett bra tillfälle att bekanta sig med
andra loger och Ordenshus. Personligen tycker jag
mycket om att besöka Ordenshuset i Nyköping med
den mäktiga al secco målningen av John Bauer i Ordenssalen. I år har både logen 44 Sörmland och 156
Nyköpingshus haft Ämbetsmannainstalleringar så ur
just det perspektivet har jag själv haft en bra start på
Odd Fellow-året.
Besök i andra loger är för övrigt alltid berikande. Alla
loger gör ”samma sak”, men ibland på lite ”olika sätt”.
Och alla Ordenshus har sin egen charm. Bröder från
vår loge har över åren vid flera tillfällen, i större eller
mindre grupper, besökt loger på andra orter och vi har
själva fått motsvarande besök. Jag tycker att det är bra
och berikande initiativ och hoppas att sådana utbyten
fortsätter.
Under våren har vi ett fullmatat program framför oss
med olika gradgivningar och andra högtidsstunder.
Redan den 12 februari inleder vi med en gradgivning i
II:a graden, och en månad senare, den 12 mars, har vi
vänafton. Med andra ord – det är dags att titta sig runt
i bekantskapskretsen för att
söka fånga upp potentiella
blivande bröder. Gör det!
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 12 februari kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. DN:s
och BG:s berättelser. Reception i II:a graden. Festmåltid.
Meny: Inlagd strömming. Marinerad fläskytterfilé med basilikasås, hasselbackspotatis och färgglada grönsaker.

Torsdag den 26 februari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Revisorernas berättelse.
Meny: Grovmalen pastejtoast. Äkta chiligryta med peruanskt
majsris.

Torsdag den 5 februari kl. 19.00
Damklubben. Årsmöte

Fredag den 20 februari kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information finns på sidan 3.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, bröderna Jan Aspdahl (Aspdahl Elektriska AB) och Bengt-Ove Jonsson (Classicus) för utskick av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde 8 januari
Logemöte tillsammans med Damklubben.
Vi genomförde ballotering till II:a graden avseende bröderna Rolf A Johansson, Petter Anseklev, Lennart
Carlsson, Jan Hult, Rolf B Johansson och Björn Sandberg. Tidigare har vi balloterat bröderna Anders Nordenö, Anders Strand och Richard Myhrberg. SkM berättade att logen köpt in 20 ODD-björnar för framtida
bruk. Br P-O Kyndel bjöd in till ämbetsmannainstallering i BL15 Stegeborg den 16 januari och uppmanade
bröderna att besöka lägret. PS berättade att logen skickat in pengar till ”Musikhjälpen” från insamlingen vid
jullogen. ÖM rapporterad från barnjulfesten och att B138 Norrköpingshus har ämbetsmannainstallering den 19
januari. Det kan förmodligen, dessvärre, vara deras sista logemöte för 2015.
I bankettsalen fick vi och damerna från Damklubben lyssna till Magnus Höjer när han berättade om sitt liv som
journalist.

Logesammanträde den 22 januari
Logemöte med firande av Thomas Wildeys födelse
ÖM började med en instruktion för INV-graden. UM informerade om God-vän afton 12 mars, att Orden firar
årsdag 16 april med B104 Bråvalla som värdloge. I värdlogeskapet ingår också att svara för minneslogen i höst.
Tyvärr har vi tidigare fått utträdesansökningar från bröderna Christer Ljunge och Lars Dahlen som fick sina
respektive utträden beviljade. Glädjande var att vår tidigare br Ingemar Thornell kommit tillbal till oss från B84
Österskär. ÖM rapporterade från ämbetsmannainstalleringen i logerna B104 Bråvalla, B44 Sörmland, B138
Norrköpingshus samt lägret BL 5 Stegeborg. K uppmärksammade Thomas Widelys födelsedag den 15 januari
1782 under sin punkt.
I matsalen informerade br UM om Storlogens TMU-arbete.
Underlaget från denna föredragning bifogas till den digitala utgåvan av detta nummer av BrodersNytt.
Mikael Hagdahl, UM

Matrikeländringar
Br Per Johansson har ny e-postadress:
perjoh61@telia.com
Br Göran Svenssons mobilnumret är 0766305355.
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Speaker´s Corner
Medlemsavgift för 2015
Årsavgift för medlemskap 2015 (oförändrad) 1 380 kronor
Olika betalningsalternativ finn enligt:
Helårsavgift

1 380 kr

Halvårsavgift

690 kr

Kvartalsavgift

345 kr

Månadsavgift

115 kr

Inbetalas till plusgiro: 39 11 33-6 Odd Fellow Loge Nr 117 Gustaf V
Glöm ej ange fullständigt namn vid inbetalningen. Inbetalningen ska ske under första påbörjad månad. Betala
gärna via stående överföring eller liknande, tala med din bank. Som ni alla vet, har logen en omfattande verksamhet och administration. Vi ber vänligen bröderna respektera dessa betalningsvillkor då detta underlättar administrationen och stärker vår likviditet. Mer information kring hur du kan betala medlemsavgift, gradavgifter
och övrigt finner du på logens hemsida www.oddfellowlogen117.org. För ytterligare information kontaktas
FS Roger Thörn, telefon 0708-160814 eller
e-post roger@spelbehandling.se.
Roger Thörn, FS

Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Lägret 15 Stegeborg hade sin Ämbetsmannainstallering fredagen den 16 januari och den blev precis så högtidlig
och stämningsfull som man hade anledning att vänta sig. Vi var totalt 91 Patriarker närvarande, 85 egna och sex
gästande Patriarker och det bidrog förstås till den positiva känslan. Från 117 deltog 15 bröder och det får vi
vara mycket nöjda med. Storkaplan Peter Stillnert var installator och genomförde det på ett mycket bra sätt och
han hade god hjälp av lägrets Hannu Bergstrand som tjänstgjorde som stormarskalk. Bland de avtackningar
som skedde kan nämnas Bernt Tensmyr som lett lägrets arbete i 2,5 år, Protokollförare Anders Gustafsson,
Räkenskapsförare Lennart Frisk, Översteprästen Mats Domert. Som ny HP installerades Benny Flyckt från
B139 Ramunderhäll i Söderköping och som 1:e bevakande kommer Hans Ornefalk att tjänstgöra. Från B117
Gustaf V är vi totalt åtta bröder som deltar i lägerarbetet i en eller annan form och det är Guy Viklund, Anders
Österlund, P.O.Kyndel, Claes Anell, Björn Edstav, Conny Thörn, Johan Kreuger, Gunnar Lagerström. Under
middagen i bankettsalen framfördes sedvanliga lyckönskningar från gästande läger och loger.
Nästa lägermöte äger rum fredagen den 20 februari då vi har ett vandrings- och fördjupningsläger i Söderköping där B139 Ramunderhäll står som värd och det borgar för en trevlig kväll i deras trånga men mysiga logelokaler samt inte minst deras generösa utspisning med fulla glas, en konst som vi brukar kalla för ytspänning.
Vi kommer som vanligt att åka buss ner till Söderköping men vi ber att få återkomma om tider, meny och fördjupningsämne litet senare. Däremot vet vi att Drätselnämnden kommer att ha sitt ekonomiska årsbokslut
samt att revisorerna framlägger sin berättelse. Vi hälsar bröderna varmt välkomna med sina anmälningar och
hoppas att vi blir ett stort och glatt 117-gäng som ställer kosan till vår dotterloge i Söderköping. Anmäl er till
era lägervärdar.
Per-Otto Kyndel, 070-5256895 e-post info@westrens.se
Conny Thörn, 0708-803050, e-post conny.thorn@telia.com

.

