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Övermästarens spalt

Vad händer?

Nu har verkligen hösten kommit. Oktober, på
grund av vårt sommartidssystem är den också årets
längsta månad – en timme längre än de övriga månaderna med 31 dagar – eftersom man i oktober återgår
till normal-tid. Det känns som om det är dags för löven att gulna. I och med nordliga vindar så kom kylan
fort. Vad väntar oss under oktober?

Torsdag den 10 oktober kl. 19.00

Det må bli hur som helst med vädret, som bröder i
logen har vi under alla omständigheter en spännande
höst framför oss. Men i vår loge blåser det varma vindar med en otrolig fin gemenskap. Alla ämbetsmän gör
ett gediget arbete och nu går snart många av oss in i
nya uppgifter under nästa år. Nya ämbetsmän och deras ersättare är på ingång. Tack vare att vi är en stor
loge har vi en mycket god bas att stå på vilket också
tryggar fortsatt engagemang och uppdrag inom vår
loge och Odd Fellow. Att vara med i Odd Fellow ger
en inre styrka och få vara med att påverka vår fortsatta
vandring är en stor tillgång. Vi har haft första nominering av ValÄmbetsmän och deras ersättare. I oktober
väntar andra nomineringen och val av dessa. Vid första
logemötet, den 10 oktober har vi utdelning av Veteranoch Jubelveteran-tecken. Vi har flera bröder som kommer att dekoreras av vår DSS Mats Domert. Vid denna
dekorering kommer även inbjudna damer att få närvara
och förberedelser pågår för musikalisk underhållning
av hög klass.
Den traditionella Höstfesten med damer blir i år
lördagen den 19 oktober enligt separat inbjudan. Den
24 oktober högtidlighålls den internationella FNdagen. Detta datum sammanfaller med vårt sista möte i
oktober då vi har reception i Invigningsgraden. I skrivande stund har vi tre ansökningar av medlemskap i
vår Loge. Men det kan tillkomma ytterligare någon…
När vi klarat allt detta i oktober kan vi se fram emot
bussresa till Söderköping onsdagen den 13 november
då vi har gemensamt möte
med/hos B139.
Jag ser fram emot att
få träffa Er alla bröder
under hösten. Välkomna
till Logen i oktober.
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden. Val av Ämbetsmän. Veteranernas afton.
Meny: anjovismacka. Cajunkryddad kyckling på vinsyrade
grönsaker serverad med rostad potatispuck.

Lördag den 19 oktober kl. 17.30
Höstfest.
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Torsdag den 24 oktober kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden graden.
Meny: tunnskivad grishals med pepparrotssting. Ädelostgratinerad fisk med tomat och oliver, serveras med med ångad broccoli och blomkål.

Torsdag den 3 oktober kl. 19.00
Damklubben. Heminredning – Kristina Brolinson
från s.t.i.l.

Fredag den 18 oktober kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Se ytterligare information på
sidan 3.

Lördag den 2 november kl 16.00
Minnesloge. Anordnas av värdlogen, B19 Louis de
Geer

B117 på Facebook
Logens Facebookadress finns som länk på logens
hemsida:
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 12 september
Vänafton
Höstens första ordinarie arbetsmöte besöktes av 47 bröder och två nya vänner mötte upp i bankettsalen.
Under punkten medlemskap noterades att br Rolf K Johansson nu lämnar logen och orden efter ett mångårigt
medlemskap. Ballotering av åtta bröder till III:e graden, Sanningens grad ,genomfördes. En första nominering
till valämbetsmän för kommande två års period företogs. De nominerade bröderna är som: ÖM Urban Trygg,
UM Roger Thörn, PS Lars Pettersson, CM Björn Gunnarsson, K Åke Gustavsson, FS Mats Idebro, SkM Lars
G Gustavsson. Ersättare i samma ordning som ovan, med början UM, är bröderna Björn Lundqvist, Guy
Wiklund, Jonas Mörnås-Bergmark, Per Johansson, Mikael Kinnå, Hans Svensson.
TjExÖM Mikael Hagdahl informerade från GEU bl a att eventuella klagomål i bankettsalen inte ska framföras till köket utan till vår klubbmästare. StRepr Bengt-Ove Jonsson redogjorde för de ändringar i lagar och
handböcker som trätt i kraft 1 juli. Materialet återfinns på ordens intranät.
I bankettsalen intog vi Varmrökt laxtoast, Pytt Bellman och underhöll våra två vänner med mycket prat. Br
Tage Östlund hade under logesammanträdet förtjänstfullt informerat vännerna om orden och logen.

Torsdagen den 26 september
Reception i III:e graden
Kvällens höjdpunkt var att sju recipiender upptogs i den III:e graden, Sanningens grad. Bröderna Mikael
Dahlman, Markus Engman, Per Jennerström, Rolf O Johansson, Mats Larsson, Fredrik Ringborg och Hans
Svensson fick skåda en ceremoni ledd av CM Björn Lundqvist och hans duktiga medarbetare.
Antal bröder denna afton var 46, vilket är något färre än vi brukar vara. Vi ser fram mot att bröderna återkommer till nästa möte för att förgylla gemenskapen. Tre undersökningsutskott utsågs under TjExÖM Mikael
Hagdahls ledning för att vi ska kunna ta emot tre främlingar som visat intresse för vår loge. StRepr Bengt-Ove
Jonsson redogjorde för ett antal förslag och motioner som inkommit till nästkommande storloge möte. Han
uppmanade bröderna att själva läsa om detta på ordens intranät.
ÖM Håkan Carlsson informerade att br Morgan Sundell erhöll I:a graden vid besök i Linköping, hos loge
B40 Östergyllen. Samtidigt erhöll br Christer Thorn III:e graden i Finspång, hos loge B44 Aurora.
I bankettsalen serverades Räksoppa med bröd, Tommys specialitet Panerad snitsel med tillbehör.
Urban Trygg
Undermästare

BrodersNytt nr 8 oktober 2019

3(3)

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

Odd Fellow 117-golf
Resultat från 117-golf den 19 september på Mauritzbergs golfklubb:
Bröder

Placering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slag netto:

Benny Nilsson
Claes Anell
Leif Sandberg
Guy Viklund
Kent Jonsson
Stefan Carlsson
Jan Noréus
Anders Österlund

75
78
78
85
87
90
94
103

Anhöriga

Placering
1.
2.
3.
4.

Slag netto:

Agneta Österberg
Karin Hörnlund Knutson
Eva Noréus
Annika Anell

73
76
81
89

Gradgivning på ”bortaplan”
Den 18 september upplevde vi något ovanligt, ja kanske till och med unikt. Den dagen fick nämligen två av
våra bröder som recipiender uppleva en gradgivning på annan, men inte samma, ort. Br. Morgan Sundell fick
Vänskapens grad (1:a graden) hos logen nr 40 Östergyllen i Linköping. Alltså inte enbart i en annan loge utan
till och med i ett annat brödradistrikt, alltså Distrikt nr 3 där loger i södra Östergötland och norra Småland ingår. Vår ExCM Ingvar Sax (fadder) samt FS Mats Idebro tillhörde de bröder som fick uppleva en stilfull gradgivning och en trivsam logekväll.Samma kväll fick br. Christer Thorn, som på grund av resa var förhindrad att
del ta i vår egen gradgivning veckan efteråt, Sanningens grad (3:e graden) i logen nr 144 Aurora i Finspång.
Den logen är hans moderloge så även här var faddern (ExÖM Leif Nilsson) på plats. Från vår loge upplevde
Tjg ExÖM Mikael Hagdahl, UMers Roger Thörn och undertecknad en väl genomförd gradgivning och trivsam
kväll.
Anders Österlund, ExÖM

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Den 20 september genomförde lägret ett välbesökt (75 patriarker varav 18 från vår loge - bra tycker vi )
vandringsläger i Söderköping. Bland deltagarna kan noteras att br. DSS Mats Domert deltog för att bl a installera vår egen kaplan, br. Åke Gustafson, som Överteprästen ersättare. Lägrets HP Anders Strand Gustavsson
ledde oss på ett förtjänstfullt sätt igenom en ganska diger föredragningslista innan kvällen avslutades med en
trivsam måltid i Söderköpings ”mysiga” Odd Fellow-tempel.
Nu vänder vi blickarna mot Valdemarsvik där vi genomför för ännu ett Vandringsläger den 18 oktober. Så
brr. patriark, glöm inte att notera dagen i din almanacka. Vi kommer som vanligt att organisera en bussresa till
Valdemarsvik. De närmare detaljerna Busstider, måltid etc. kommer att finnas på My Club inom kort. Välkommen med din anmälan senast den 14 oktober, gärna via just My Club!
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com

