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Övermästarens spalt
Hösten har snabbt kommit med stormsteg. Regnet
strilar under grå himmel. Sitter i Kneippen och
kikar ut över strömmen, ser trädens vackra färger
växlar om för att förbereda sig inför vintern. I logen har vi många fina logekvällar framför oss. Vi
Ämbetsmän och alla utskott har fullt upp med att
gå igenom budget inför nästkommande år. Framtagande av nästkommande års logeprogram har
påbörjats genom undertecknad. Vi får under september besök av loge B139 Ramunderhäll som
kommer att ha sitt logemöte samtidigt med oss.
En spännande kväll utlovas då vi samtidigt har
årets jubilarer på plats. Flera av våra bröder har
varit och besök andra loger både i Norrköping och
Linköping. Jag rekommenderar verkligen er bröder att besöka andra loger, det ger ytterligare lärdom och kunskap om vår Ordern.
Vi har också fått klart med att vår loge kommer att
besöka vår vänloge i Odense under april nästa år.
Odense är Norrköpings kommuns vänort, så här
har vi chansen att spinna vidare och få uppslag för
en bra tidningsartikel. En resegrupp under ledning av Björn Edstav med hjälp av Nils-Gunnar
Nilsson och Günther Lange är redan igång med
arrangemanget. Planerat datum är 18-21 april och
deras ÖM Steen Fahlmann Nielsen skrev bl a. följande i ett mail till mig: ”Vi vil flytte vores logemode fra tirsdagen till denne lordag så holde vi en
festloge, med efterfolgende fest, spisning og dans
om aften”
Vi är den största logen i distriktet till antalet bröder, men vi får inte sitta still för det, vi måste ständigt vara på jakt efter nya bröder. Vid nästkommande loge, den 11 oktober, har vi också God
Vän afton. Så bröder,
bjud in era vänner för att
också bli våra vänner i
logen med det varma sinnelaget.
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 11 oktober kl 19.00
God vän-afton. Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Klubbafton. Se sidan 3.
Meny: Toast med örtmarinerad fläskfile och potatissallad.
Abborre med kräft- och kantarellpytt och kokt potatis.

Torsdag den 25 oktober kl 18.30
Veteranernas Afton. Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Meny: Ädelostpaj. Ugnstekt Laxfile med Skagensås och
kokt potatis samt grönsallad.

Lördag den 20 oktober kl. 18.00
Logens och Damklubbens traditionella höstfest . Se
bilaga.

Torsdag den 18 oktober kl. 14.00
Seniorklubben. Anmälan till br Åke Wennerblad.
Tel. 011-635 12.

Torsdag den 4 oktober kl 19.00
Damklubben. Modevisning.

Fredag den 19 oktober kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
För mer information: se sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Peter Lindqvist (Jooslo AB))
och Bengt Liljestrand för sponsring av denna månads utskicka av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Torsdagen den 13 september 2012
Klockan 18.55 slår UM i klubban som manar till tystnad och intagande av platser. Det är dags att påbörja kvällens logearbete. Första punkten efter öppnandet är att hemvändande br Jan Noréus installeras av StRepr, br
Bernd Carlsson, som K:s ersättare. Därefter intar br Jan K:s plats då han har den stora förmånen att få tjänstgöra. Vi tar emot en ny broder som begärt överträde, Anders Vahlström. Brödena Rune Elvhage, Mikael
Kinnå, Conny Knutsson, Lennart Lehnbom och Göran Svensson balloteras till III:e graden. Sedan tidigare
finns även brr som är balloterade för III:e graden: Uno Andersson, Ola Lindgren, Tommy Wallner och Clas
Pettersson. Tyvärr har br Klas Adsell begärt sitt utträde. ÖM informerade om förfarandet vid det förestående
valet av StRepr, att några bröder kommer att besöka logerna B40 Östergyllen (Linköping) och B19 Louis de
Geer samt att 117-golfen har spelats på Mauritzbergs golfbana. UM informerade om God Vän-afton. TjgEx
ÖM berättade att han tillsammans med ytterligare några bröderbesökt logen B91 Stångebro (Linköping) och
där ätit många och goda skaldjur.
I klubben fick vi för första gången ta del av det nyheten som innebär att vi numera kan betala med kort, vilket
mottogs med glädje samt att vi fått en ”uppgraderad” meny. Som avslutning på kvällen fick vi lyssna på en
mycket trevlig sångare, Frank Sinatra?, i form av Mats Gripenblad. Mats underhöll oss och kanske det vara en
främling som kan bli ”en av oss”.
Mikael Hagdahl
UM pt

Torsdagen den 27 september 2012
Hela 50 bröder hade samlats denna kväll som inleddes med parentation över vår br Berndt Weimer som avled
den 10 juli i en ålder av 67 år. Därutöver präglades mötet av två ytterligare höjd punkter. Dels gradgivningen
där fem bröder erhöll III:e graden, Sanningens grad, och dels ExK Ulf Eriksons överlämnande av en alldeles
särskild gåva till logen.
Noterbart är att vi hade en gästande broder ”på besök”, även om det ska erkännas att det inte kändes riktigt så.
ExÖM Harry Andersson, nu i logen B91 Stångebro i den nygamla hemstaden Linköping, satt bland oss. Vår
förhoppning är, naturligtvis, att även det ska bli en vana. Br Gunnar Blomstrand berättade om sin rehabilitering
och förslog att det sjukutskott som funnits en tid nu kunde upplösas.
En ansökan om medlemskap i vår loge från en tidigare Odd Fellow-medlem, Per-Olof Rådström, föredrogs. I
övrigt kunde ÖM informera om att bröderna Leif Sandberg och Jan-Olof Gustafsson fått första graden i loge
B40 Östergyllen (Linköping) och att bröderna Lennart Stenberg och Petter Rylén fått samma grad i loge B19
Louis De Geer. Arbetet inför det planerade besöket hos vår vänloge 5 Fyn i Odense fortskrider väl. Bl a har en
”reseplaneringsgrupp” bildats. UM påminde om att vi har en God Vän afton den 11 oktober och att vi alla bör
se oss runt i vänkretsen för att söka fånga vänner som kan tänkas vara intresserade av vår verksamhet. Påminnelse lämnades även den kommande höstfesten den 20 oktober, mer om detta på annan plats.
Så var det dags för gradgivning. Efter en, i vanlig ordning, väl genomförd sådan upptogs bröderna Göran
Svensson, Tommy Wallner, Mikael Kinnå, Rune Elvhage och Conny Knutsson i III:e logegraden. Br Lennart
Lehnbom hade inte tillfälle att närvara men han kommer att få graden i logen B91 Stångebro den 10 oktober.
Bröder som önskar delta där uppmanas kontakta UM Anders Österlund för samordning.
Anders Österlund
UM
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I oktobernumret 2002 kunde man bl.a. läsa:
−
att logen valt br Per Johansson som ny UM
−
att sex gäster infann sig till God Vän-aftonen
−
att br KM – med krukan Tredje Supen som garant – kunde erbjuda underhållning av gruppen ”Gnid och
Drag”
−
att brr Per Hedström och Dennis Oké erhöll veterantecknet
−
att de nyblivna veteranerna bestod vinet till måltiden
−
att br O som en uppmaning och erinran till kvällens alla närvarande veteraner bjöd på postludiet ”Try To
Remember”
−
att 12 logebrr besökte loge nr 13 Åland och fick uppleva ett imponerande dygn
−
att det fräcka påståendet ”vinprovning är ett uppenbart fall av ohämmad överdrift, förklädd till bildning och förkovran” inte kan vara sant
ExRed

En kunglig gåva till vår loge
Vid logesammanträdet den 27 september överlämnade ExK Ulf Eriksson ett sigill med konung Gustaf V vapen som gåva till logen. Sigillet överlämnades av kungen till br Ulfs farfar, David Eriksson, som
arbetade som hovträdgårdsmästare vid Tullgarns slott.
Överlämnandet, som skedde på slottet, ägde rum på kungens 90årsdag den 16 juni 1948 – alltså samma dag som vår loge instituerades. ÖM Guy Viklund framförde logens varma tack till br Ulf och
försäkrade att sigillet, efter vederbörlig dokumentation i vår gåvobok,
skulle ges en framträdande plats i logens vitrinskåp i bankettsalen.
UM

God Vän-afton den 11 oktober 2012
Broder, som du redan vet har vi God vän-afton den 11oktober.

Vi hoppas, naturligtvis, att få se många goda vänner i klubben den kvällen. Goda vänner som kanske också kan
bli logebröder. Vi har ju haft God vän-afton under många år och det är ett alldeles utmärkt hjälpmedel för att
smida nya länkar i vår brödrakedja och därmed vidga brödraskaran.
Har DU någon God vän som du funderar på? Alltså – en vän som du känner kan vara ett ämne för att bli en
god Odd Fellow. Som kommer att passa in i logens brödrakrets - både i ordenssalen och i bankettsalen? Ta dig
en extra funderare. Gör slag i saken och ta med din Gode vän den 11 oktober! Ett besök vid en God vänafton innebär ju inte på något sätt något krav på ansökan om medlemskap.
Under själva logesammanträdet blir de goda vännerna omhändertagna på bästa sätt av bröderna Tage Östlund
Leif Pettersson som hjälper dem till rätta och berättar om vår verksamhet och svarar på frågor. När vi kommit
ner i bankettsalen och avnjutit måltiden kommer vi alla att engageras i en som vanligt oförutsägbar musikgissningstävling signerad av bröderna Lennart Exíus och Hans Thelin. Dessutom – klubben bjuder både den gode
vännen och dig som tar med honom på måltiden. Du anmäler dig och din Gode vän på sedvanligt sätt till
Klubbmästaren. Om du står på ”stående listan”, kom ihåg att inte glömma bort att anmäla din Gode vän till KM i särskild
ordning.
Jan Ohlsson, ordförande KU & Anders Österlund, ordförande TMU
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Omstarten i Finspång blev som förväntat en trivsam upplevelse för ett drygt 60-tal patriarker, varav 10 från vår
loge. Lägrets avgående HP Bengt Westin fick som ny DSS glädjen att, som en av sina första uppgifter, installera
IB Berndt Tensmyr som HP och Benny Flyckt från logen 139 Ramunderhäll som IB för den återstående delen
av arbetsterminen. Vidare föredrogs första nominering av ämbetsmän för den kommande arbetsterminen 2013
-14.
Några poster är fortfarande öppna, bland annat är KM-funktionen osäker. DSS Bengt Westin erinrade patriarkerna om att vi vid nästa lägermöte som brukligt kommer att göra en andra nominering av valämbetsmän. Då
lägermötet i november innehåller en gradgivning i tredje graden kan valet dock inte göras då eftersom alla patriarker ska ha möjlighet att delta vid val. Följaktligen kommer vi att genomföra både andra nominering och val
vid vårt möte den 19 oktober.
Det mötet är åter ett vandringsläger, den här gången i Valdemarsvik. Förutom nomineringar och val enligt
ovan kommer vi att bl a få lyssna till ett instruktionsföredrag, om vad och av vem är dock inte klart ännu. Det
som däremot är klart är att vi kommer att välkomnas av patriarker från värdlogen 84 Österskär, ett välkomnande som vi av erfarenhet vet är både varmt och hjärtligt.
Som vanligt kommer buss att gå från Norrköping till och från Valdemarsvik så vandringen till lägret sliter inte
så mycket på skosulorna. Närmare information om busstider lämnar vi när du anmäler dig - och det gör du till
någon av oss senast på kvällen den 15 oktober.
Välkommen med din anmälan!
Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
Lägervärdar i 117 Gustaf V.

Golfresultat
Odd Fellow 117-golf den 9 september 2012 på Mauritzberg

Vi har nu genomfört den första golftävling inom vår loge. En del spelade bra, en del bättre och en del ännu
bättre. Det var ju verkligen tufft i toppen bland bröderna, fem bröder inom två slag. Bland damerna fick Christel Andersson ihop 38 poäng och får lov att sänka sitt handicap. Det var kul att så många ställde upp, vi hade
fint väder och humöret verkade det inte vara något fel på. ÖM Guy Viklund har skänkt ett vandringspris, så ni
bröder som inte var med i år har chansen nästa år.
Resultatlista
Bröder:

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Namn
Göran Svensson
Stefan Carlsson
Anders Jansson
Guy Viklund
Jan Noréus
Berndt Carlsson
Claes Anell
Bengt Brobeck
Leif Sandberg

Spelhcp
8
18
16
21
25
22
22
18
28

Brutto
86
96
95
100
105
110
110
107
138

Netto slag
78
78
79
79
80
88
88
89
110

Namn
Christel Andersson
Catarina Carlsson
Ingrid Sandberg
Annika Anell
Eva Noréus

Spelhcp
30
30
21
28
29

Brutto
103
106
101
112
117

Netto slag
73
76
80
84
88

Damer:

Placering
1
2
3
4
5

