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Övermästarens spalt
”Gilla oss”! Vår facebook-sida växer och utvecklas hela tiden. Just nu har den växtvärk
och blir bara större. Senast i helgen fick jag
höra att tre bröder från Söderköping hade sett
den och var imponerad över vår digitala närvaro. Jag tror vi måste utveckla oss och våga ta
okänd mark för att attrahera yngre personer
till vår brödrakrets. Naturligtvis med förankring i våra budord och traditioner.
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 normaltid.
Förr var det alltid slaktmånaden då man slaktade boskapen och förberedde sig för vintern
och fyllde på matförråden. De stora vintersporterna brukar även dra igång. Ishockey och
skidsporter.

Vad händer?
Torsdag den 12 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Val
ÄM. Vänafton.
Meny: varmrökt laxtoast. Färslimpa Burmignon med
smålök, bacon och saltgurka.

Lördag den 21 oktober kl. 18.00
Logens och Damklubbens höstfest. Se ytterligare information på sidan 3.

Torsdag den 26 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Jubilarernas afton.
Meny: pepparrotsdoftande skinktoast. Gräddpocherad torskfilé med gräddsås, sidfläsk och pressad potatis.

Torsdag den 5 oktober kl.19.00
Damklubben. Nordenskiölds expedition med Vega.

Fredag dem 20 oktober kl. 19.00
Den 1 och 4 oktober är mina favoriter. Den 1
oktober är det den helige Mikaels dag, ärkeängeln. Och den 4 oktober är det kanelbullens dag. Kanske är 24 oktober det som vi
känner till bäst, FN-dagen. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna
och resultaten som FN står för internationellt.
Dagen då FN-stadgar trädde ikraft. Den dag
som annars kanske syns mest är nog Halloween den 31oktober.
Under månaden har vi Vänafton den 12, Höstfesten den 21 och
Jubilarernas afton
den 26 oktober. Tre
goda anledningar till
att träffas.
Hoppas jag får träffa
er. Välkomna allesammans.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 4.

Lördag den 4 november kl. 16.00
Minnesloge. Anordnas av värdlogen R7 Maria.

Adressändringar
Br Anders Fahlström
Pampusvägen 20 E, 603 65 Norrköping
Telefon: 070-893 2261
E-post: stenaxel@gmail.com
Br Mats Linder
E-post: linder.mats@telia.com
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 14 september - Veteranernas afton
Detta logemöte hade 54 närvarande bröder, varav fem gäster. Bland gästerna kan nämnas DSS Mats Domert
och Johan Muda från B94 Ena (Enköping) som har flyttat tillbaka till Norrköping. Från GEU rapporterade BB
ers Leif Sandberg att ljudanläggningen nu har fått en total översyn. Vi har fått en inbjudan från R7 Maria att få
se Rebeckaspelet den 10 oktober. Anmälan görs till ÖM senast den 3 oktober. Detta spel är anordnat med anledning av Rebeckagrenens femtioårs jubileum i Sverige i år.
Br Jan Månsson rapporterade från Informationsutskottet. Därifrån kan nämnas att vi söker sponsorer till utskick av Brodersnytt och att vid kommande uppdateringar av medlemsmatrikeln kan det bli behov av extra medel, vilket tas upp i budgeten. Br Conny Thörn påminde om att nästa lägermöte är i Finspång fredag den 20
oktober. Första nominering av valämbetsmän, ordinarie och ersättare, ägde rum detta möte. ExÖM Anders
Österlund presenterade kandidaterna - en blandning av gamla och nya namn. Vid nästa Logemöte planeras
för en presentation av profilprodukter från Storlogen som finns till försäljning . Vi vick även en påminnelse om
vänafton den 12 oktober och höstfesten den 21 oktober, vilken arrangeras gemensamt av logen och Damklubben. Som vanligt en uppmaning till bröderna att se till att båda dessa begivenheter blir välbesökta.
Kvällens höjdpunkt var utdelning av veterantecken till vår broder Bengt Ström. Detta leddes av vår DSS Mats
Domert, som var logebroder med br Bengts far. Dessutom var det tre bröder närvarande från B91 Stångebro,
där Bengt varit medlem.
I bankettsalen var det dukat till festmåltid, med sedvanliga tal föranlett av veteranernas afton. Därefter bjöd
bröderna Lennart Exius, Lennart Carlsson och Claes Anell upp till en uppskattad musikquiz, med som vanligt
lätta frågor men med en viss svårighet att hitta svaren.

Torsdagen den 28 september
Detta logemöte hade enbart 44 närvarande bröder, varav en gästande broder: Johan Muda från B94 (igen). Det
var planerat för gradgivning i III:e graden men av olika anledningar så lämnade de recipierade bröderna återbud. Vi har haft ett bordlagt ärende, nämligen att avveckla Hörselfonden. Beslut fattades enligt förslaget och
innestående medel förs över till Välgörenhetsfonden. Storrepresentant Bengt-Ove Jonsson rapporterade från
storlogens TMU-seminarium, bl a att ”webbisar” (de som kontaktat Orden via hemsidan) är mycket pålästa och
vet mycket om Orden. Vidare har det varit ett distriktsmöte, där bl.a. statistik visades. Vår loge har bibehållet
antal medlemmar, men visar på en försämrad närvaro. Vidare så påminde br Bengt-Ove om kommande
Ämbetsmannainstallering 25 januari.
Från GEU rapporterade br Rolf B Johansson att våra inventarier ska förses med märklappar om dess tillhörighet. Rapport från TMU handlade om vår statistik och kommande utdelning av De Trognas Tecken. Br PO
Kyndel rapporterade från lägermötet i Valdemarsvik och påminde om kommande lägermöte i Finspång den 20
oktober. Vidare fick vi påminnelser om Rebeckaspelt den 10 oktober, vänafton den 12 oktober och Höstfesten
den 21 oktober. Vidare påmindes vi om att vi måste meddela Br PS om ändring
av adress och telefonnummer. TjExÖM rapporterade att det finns nu ett förslag
till ändringar av stadgarna för Brödragåvan, vilket kommer att mailas ut till medlemmarna. FS Roger Thörn informerade att vi via Facebook-sidan kan förkovra
oss i vad snällhet är. Vi fick från Instruktionsutskottet, br Lennar Exius, en fördjupning i vad Lägret innebär.
I bankettsalen fick vi några goda skratt efter historier av flera bröder, dessutom
fick vi en visning och möjlighet att köpa Ordens profilprodukter.
Håkan Carlsson
Undermästare
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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

Inbjudan till Odd Fellow 117-golf
Boka in söndagen den 8 oktober 2017
Vi kommer då att spela vår 117 Gustaf V golf. Förra året var vi tjugo deltagare. Hoppas vi blir fler i år! Då utökar vi bollarna. I år kommer vi åter igen att spela på Hylinge (Söderköping). Deras artonhålsbana är i toppenskick. Besök gärna deras hemsida www.nsgk.se. Se även deras video på Youtube: https://youtu.be/QJZxF7W07tk.
Fem starttider är bokade. Första start kl. 11:00. Sedan kör vi kl. 11:10, 11:20, 11:30 och 11:40. Alla är välkomna
- även respektive. Kom och utmana förra årets vinnare: Benny Nilsson
Anmäl gärna i god tid till:
Br Guy Viklund
guy.viklund@gmail.com
Telefon: 073-4075076

Logens och Damklubbens höstfest lördagen den 21 oktober
Samling i Vinterträdgården kl. 17:00 där vi blir serverade en välkomstdrink. Gör gärna betalningen innan och
du kan betala kontant eller med swish, 300 kr per person.
Numret för betalning till höstfesten är 0722 22 0660 (enbart för höstfesten).
•

Det blir en höstinspirerad buffé utöver det vanliga.

•

Lotterier med fina vinster.

•

Musikalisk underhållning av Sven-Erik Mars, och dans för de som vill.

I övrigt skall vi umgås och ha trevligt.
Anmälan gör du till vår klubbmästare Petter Anseklev på vanligt sätt, tel 011 19 95 35 eller mail, senast
onsdag den 11 oktober. Även vänner är välkomna i mån av plats. Glöm inte att uppge namn och eventuella
matallergier för de som du anmäler.

Varmt välkomna till en trevlig kväll
önskar Festkommittén från Gustaf V:s Damklubb och logen 117 Gustaf V
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Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägret 15 Stegeborg inledde höstsäsongen med ett vandringsläger till Valdemarsvik där logen B84 Österskär på
ett ypperligt sätt. Vi var femtiotalet patriarker på plats varav tio från B117 Gustaf V. Det var något mindre än
vanligt, vilket dock inte hindrade oss från att ha en riktigt stämningsfull och trevlig kväll med en utsökt pannbiff som kulinarisk höjdpunkt. Som fördjupningspunkt i ordenssalen fick vi lyssna på ett föredrag av ExStK
Roy Tärnberg under rubriken ”Lägret förr, nu och i framtiden” och där fanns en hel del intressanta synpunkter
att ta del av. Vid 22.30-tiden var det ett belåtet gäng som klev på bussen för hemresan.
Nästa lägermöte äger rum fredagen den 20 oktober då vi beger oss till Finspång för ett nytt vandringsläger. I
dagsläget har vi inte fått någon information om program, busstider, mat m.m. så vi lägervärdar ber att få återkomma i det ärendet litet senare. I stället tar vi oss friheten att delge er litet fakta om vår värdloge i Finspång,
nämligen brödralogen B144 Aurora.
Logen instituerades den 6 november 1964 och firade sitt femtioårsjubileum med pompa och ståt 2014. Logen
har i dag 120 medlemmar. Logen har genom åren huserat på tre olika platser. De första tio åren hyrde man lokaler av Hotell de Geer men de var inte permanenta utan fick iordningsställas inför varje möte så man sökte
nytt och 1975 invigdes nyinredda lokaler i fastigheten Värdshuset som året innan hade förvärvats av logen. Där
höll man till i 30 år innan man 2005 övertog läkarvillan på Lasarettsvägen av landstinget och efter mycket jobb
och slit av medlemmarna kunde de nya lokalerna invigas i januari 2006 och där huserar man nu tillsammans
med Rebeckalogen R72 Emilie.
Namnet Aurora har en alldeles egen historia och härrör från 1769 då den sjuttonåriga Aurora de Geer, född
Taube, kom till Finspång som slottsfru och var därmed härskarinna på ett av landets största gods. Maken, Jean
Jacques de Geer, var tjänstgörande kammarherre hos drottningen och i slottsgemaken höll Aurora hov. Där
samlades kungligheter och aristokrati samt de främsta i landet inom konst och litteratur. Aurora är närmast en
legend och personifierar Finspång och brukets storhetstid. Många platser är uppkallade efter henne så det var
ganska logiskt att logen tog sig det namnet och logen B144 Aurora i Finspång är den enda brödraloge i landet
som har sin loge uppkallad efter en kvinna. Så nu, mina bröder, är det upp till er att följa med till Finspång och
uppleva historiens vingslag på plats i de fina logelokalerna. Anmälan som vanligt till undertecknade lägervärdar
men vi återkommer som sagt med mer information.
Lägervärdarna
Conny Thörn, conny.thorn@telia.com, 0708-803050
P.O.Kyndel, po.kyndel@gmail.com, 070-5256895

