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Övermästarens spalt

Vad händer?

September har bjudit på ett fantastiskt väder
och värmen har strålat mot oss hela månaden.
Tyvärr har inte tillgången på svamp och bär
varit lika riklig som andra år. Finns det något
godare än smörstekta kantareller på en brödskiva eller egenhändigt plockade rårörda
lingon till vildsvinssteken? Själv tycker jag det
är svårslaget. Även fruktträden bjuder på en
härlig skörd.

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. God
Vän-afton. I klubben: ölprovning under ledning av
Hans Lidman. Priset är 75 kronor per person, utöver
det vanliga måltidspriset. Meny: Litet danskt smörrebröd.
Klassisk dansk sjömansbiff med saltgurka och sallad med
senaps– och dragonmarinerad purjolök.

Även Logen bjuder till flera trivsamma och
muntra stunder under månaden. Vi börjar med
Vänafton. Fundera på om du har någon du
känner som du tycker skulle bli en lämplig
Broder och bjud med den eller dom till den 13
oktober. Loger bjuder både dig och din gode
vän på maten den kvällen.
Sedan får vi njuta av festivitas tillsamman med
damerna. Höstfesten bjuder på några nya upplevelser som Festkommittén vill fresta oss
med.
Vi avslutar med Jubilarernas afton när vi firar
och gläds tillsammans med alla bröder som
har jämna födelsedagar under året. Flest höstar
har br Evert Lundqvist upplevt, hela 95.
Jag ser fram emot att få träffa alla bröder under hösten. Välkomna till Logearbetet.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Torsdag den 13 oktober kl. 19.00

Lördag den 22 oktober kl. 17.00
Logens och Damklubbens höstfest på temat
”Pubafton”, enligt bifogad inbjudan med program.
Observera! Obligatorisk måltidsanmälan.

Torsdag den 27 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Jubilarernas afton. Meny: Pastejtoast med bacon. Örtdoftande
basilikekyckling, creme fraichesås, ugnsbakad klyftpotatis och
gurksallad med rostade solrosfrön.

Torsdag den 6 oktober kl. 19.00
Damklubben. Norrköpings historia i form av broderier.

Fredag den 14 oktober kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se sidan 3.

Månadens sponsor
Vi tackar månadens sponsor, bröderna Mats Dimell (Dimell Ingenjörsbyrå AB) och Bengt-Ove
Jonsson (Classicus) för månadens utskick av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 8 september
Till denna sammankomst, med digert program, hade 55 Bröder hörsammat kallelsen. En högtidlig parentation
hölls för Broder Lennart Persson. Därefter avtackades vår avgående Storrepresentant Claes Anell, som fullgjort
sina fyra år på ett fördömligt sätt. Därefter välkomnades Bengt-Ove Johnsson till detta uppdrag för de kommande fyra åren och Bengt-Ove önskades lycka till.
Ballotering till tredje graden, sanningens grad, hölls för sex Bröder med gynnsamt resultat. Lennart Lehnbom
har tagit tillbaka sin begäran om utträde och han tackade för detta glädjande val. TMU har arbetat med statuterna för DTT, De Trognas Tecken, och lämnade förslag på ändring som bättre möter intentionerna för detta
tecken. Detta bordlades och beslut tas kommande logesammankomst. ÖM meddelade att adventshögtiden
kommer att ske andra advent, den 4 december, d v s en ändring i programmet. För övrigt påmindes om Lägret
den 16 september i Valdemarsvik, God-Vän afton 13 oktober och Höstfesten med damer 22 oktober. Dessutom har vi en inbjudan till Högtidsloge med respektive hos B121 Folke Bernadotte i Ordenshuset i Stockholm
den 29 oktober.
Därefter intog närvarande bröder bankett-salen med våra nya Veteraner i ”högsätet”. Vi bjöds även på nostalgisk musikunderhållning av Micke Leonardsson.

Torsdag den 22 september
Kvällens möte hade många punkter på dagordningen med 58 Bröder närvarande. Vi har fått en ny begäran om
utträde, nu från Br Nils Johansson med många års medlemskap. Vår Storrepresentant, br Bengt-Ove Jonsson,
redogjorde kort möte i Distriktsnämnden, bl a att arbete pågår med en omarbetning av Ordens Lag, ALL, samt
att Orden har många jubileer inom några få år. Från GEU rapporterade br Rolf Johansson att det finns nya
avtal både med Charlies och med städbolaget, samt att översyn av ljudanläggningen i ordenssalen pågår. Kort
information från Informationsutskottet av br Jan Månsson, matrikeln kommer snart. Från TMU fanns några
punkter, frågestund arrangerad av br Mikael Kinnå med nya bröder och att ”sällan-bröder” kommer att kontaktas, delvis med hjälp av faddrar. Br Lennart Exius meddelade att arbetet börjat inom Nomineringsutskottet,
och vädjade att bröder skulle anmäla intresse för uppdrag. Budgetarbetet för 2017 är uppstartat, påminnelse om
God-Vänafton 13 oktober och höstfesten tillsammans med damklubben 22 oktober, samt adventshögtiden i
Östra Stenby är 4 december (ändring i programmet).
Kvällens höjdpunkt var gradgivning i tredje graden med recipienderna Göran Ahlin, Uno Andersson, Lennart
Johansson, Joakim Karlén och Jonas Mörnås-Bergmark. Vi fick bevis på att våra gradgivningar blir mycket
högtidlig och ”perfekta” trots att flera ersättare anlitas. I bankettsalen höll br Joakim ett mycket uppskatta tacktal för recipienderna.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
God Vän-afton den 13 oktober
Den 13 oktober har vi en god vän-afton och där KM utlovat ett spännande och fint program för kvällen. Inventera vänkretsen och ta med dig en god vän som kanske också blir en ny broder. Tittar vi tillbaka, så har det
visat sig att våra goda vän-aftnar har varit en synnerligen god rekryteringsplattform för logen. Låt oss se till att
det förblir så. Broder! Du som tar med dig en god vän, till lika presumtiv broder: du och din gode vän blir
självklart bjudna på maten denna kväll (den flytande delen av måltiden måste dessvärre belasta den egna kassan). Denna afton kommer det också att genomföra en ölprovning tillsammans med Hans Lidman.
Klubbmästaren

Sponsorer
Vill Du, käre Broder, vara med och sponsra ett kommande nummer av BrodersNytt? Du får visa upp din
logga och du får ett hedersamt omnämnande samt kan känna att du positivt har bidragit till vår loge och dess
arbete.
Mats Idebro, sponsorsansvarig i Informationsutskottet

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägrets första möte hösten 2016 ägde rum i Valdemarsvik fredagen den 16 september där den sköna och trevliga stämning som vi förutsett infann sig direkt i 84 Österskärs mysiga logelokaler. Totalt var vi 63 patriarker
varav 14 st. från 117 och därmed var vi klart största loge och vi tror och hoppas att alla kände att det var mödan värt att följa med.Lägret hade denna afton fint främmande då 5 bröder från Åland (L8) gästade oss och det
bidrog förstås till en förhöjd stämning. Som väntat fick vi höra ett mycket intressant föredrag av Storkaplan
Peter Stillnert som under rubriken ”Vardagsetik” på ett vägvisande och initierat sätt berättade om de värdegrunder på vilka Odd Fellow-rörelsen vilar. Dessutom fick vi en mycket tänkvärd betraktelse av vår egen Åke
Gustafson i sin roll som ÖP:s ersättare. Därmed fick vi oss till livs en riktigt bra lektion i ämnena etik och moral denna kväll. Vi hade också en 1:a nominering av ämbetsmän i lägret för perioden 2017-2018.
Nästa gång åker vi till Finspång och logen 144 Aurora den 14 oktober. Vi har där 2:a nominering och val
av ämbetsmän samt information om lägrets hemsida av vår webbmaster Bernt Janhäger. Det är faktiskt 2 år
sedan vi senast var i Finspång så vi hoppas på stort intresse att följa med. Ni anmäler er senast tisdag 12 oktober. Vi åker buss från Vattengränden och den avgår sannolikt vid 17.30-tiden men vi återkommer med exakt
tid senare. Klart är i alla fall att vi samlas vid Side-baren innan …
Vi vill också informera om den reception i Gyllene Regelns Grad som äger rum i Linköping hos Lägret 5 Österled den 14 oktober, samma datum som vårt möte i Finspång. Här finns en möjlighet för de bröder som missade den graden i Norrköping i våras att ”komma ifatt” så att man kan få ”trean” nästa höst. I nuläget är det
klart att vår UM Håkan Carlsson kommer att utnyttja detta tillfälle att få graden och han åtföljes av en lägervärd. Vore trevligt om några fler ville följa med men det är bråttom för man vill ha anmälningarna den 5 oktober.
Conny Thörn 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

Meddelanden
Programändring
Adventshögtid i Östra Stenby kyrka, söndagen den 4 december (andra advent) klockan 14.00.

Adressändring
Br Per Kjellander har ny e-postadress: perkjellander2@gmail.com.
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Resultat från 117-golfen den 18 september 2016 på Söderköpings GK
Årets 117- golftävling spelades på Söderköpings mycket fina golfbana. Vädret var toppen för golf, inte för kallt
och inte för varmt. Trots flera avhopp så var vi en tapper skara som fick till bra spel. Vinnare blev Benny Nilsson som fick ihop 71 slag före Stefan Carlson som fick 77. Om tredje platsen var det hårt mellan Anders, Janne
och Berndt. Men Anders tog tredje platsen. Benny får därmed en inteckning i den trofé som står i Bankettsalen
på Odd Fellow lokalen. Han fick även en mindre kopia att ha hemma i bokhyllan. Damerna spelade mycket bra
där Catarina vann på 80 slag före Eva Noréus i en jämn boll. Se även nedanstående resultattabell.
Jag hoppas de som missade årets tävling kan komma med nästa år.
Dessutom extra roligt som tävlingsledare att få dagens ros i NT.

KLASS
H
H
H
H
H
H
H

NAMN
Benny Nilsson
Stefan Carlsson
Anders Österlund
Jan Noreus
Bernt Carlsson
Guy Viklund
Claes Anell

GOLFID
470704-016
580319-014
450419-017
460129-011
500315-024
480710-038
390127-013

KLUBB
NGK
BrGK
NGK
SGK
NGK
SGK
NGK

D
D

Catarina Carlsson
Eva Noreus

460725-013
540216-008

NGK
SGK

Broderliga hälsningar
Guy Viklund, tävlingsledare

TEE
2
2
2
4
2
2
4
4
4

HCP SPEL HCP BRUTTO
12.4
13
84
14.8
15
92
27.2
30
111
26.2
21
104
16.8
18
103
19.5
21
112
21.1
17
109
30.6
31.7

32
33

112
116

RESULTAT
71
77
81
83
85
91
92

PLACERING
1
2
3
4
5
6
7

80
83

1
2

