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Övermästarens spalt
Nu kan vi glädjas åt att hösten är här med färgprakten på buskar och träd i trädgårdar och i stadens parker. Vi kan även glädjas åt att höstterminen kommit i gång. I skrivande stund har vi haft
ett logemöte, men när ni läser detta så har vi haft
två möten.
Vårt första möte i september var en vän-afton
där vi lyckats få två inträdesansökningar plus att vi
har ytterligare två från vårens vän-afton. Vi har,
när ni läser detta, haft ett möte med gradgivning i
3:e graden, Sanningens Grad. Vi har även haft ett
antal bröder som besökt Logen B91 Stångebro i
Linköping, liksom besökt Logen B121 Folke Bernadotte i Stockholm under september. Det senare
omfattade dagsprogram, golf och besök i Ordenshuset, följt av loge-möte och gradgivning på kvällen, De här loge-överskridande kontakter är trevliga och berikande.
Just nu så pågår förberedelser för Logemöte
med Veteran och Jubelveteranutdelning, där flera
Bröder kommer att få utmärkelser. Ett extra högtidligt program finns i planerna. En annan uppskattad aktivitet är den årliga höstfesten som logen
och vår damklubb anordnar. Det är en tradition
som fyller bankettsalen under en trivsam kväll
med god mat och trevlig samvaro. Den 20 oktober
går denna Mexikoinfluerade fest av stapeln. Av
egen erfarenhet vet jag vilket jobb som festkommittén lägger ned. Men också hur roligt det är att
vara med i den och känna uppskattningen från
festdeltagarna under festkvällen. Bara några dagar
efter att ”dammet lagt sig” efter festen så har vi
reception i Invigningsgraden, där vi förhoppningsvis blir berikade med nya medlemmar i vår Loge.
Man kan lugnt påstå att höstterminen har startat
med många aktiviteter
och mera är på gång.
I rollen som Logens
Övermästare blir det aldrig långtråkigt. Jag ser
fram emot att få träffa
alla bröder under hösten
och nu närmast i oktober. I VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING

Håkan Carlsson ÖM

Vad händer?
Torsdag den 11 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden. Veteranernas afton.
Meny: gammaldags sillmacka. Thommys goda panerade
schnitzel med citron, rödvinssås och stekt kulpotatis.

Torsdag den 25 oktober kl.18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Receptions i INV-graden.
Meny: hemrökt laxtoast. Ytterfilé med höstsymfoni, bondbönor, rotselleri, och äpplen, parmesangrädde och kokt potatis.

Lördag den 20 oktober kl. 17.00
Logens och Damklubbens höstfest. Ytterligare information finns på sidan 3.

Torsdag den 4 oktober kl. 19.00
Damklubben. Besök på Galleri Sanders.

Fredag den 19 oktober kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se ytterligare information på sidan 4.

Programändring
Måndagen den 3 december, kl. 19.00, har logen
ett logesammanträde med klubbafton. Vänligen notera programändringen. Ytterligare information om
programändringen meddelas via de löpande påminnelserna om kommande logesammankomster och
BrodersNytt. ÖM & Redaktionen.

Adressändring
Br Jan Johnsson har ny e-mailadress:
jan.johnsson@gmail.com
Br Kjell Dåådheim har ny e-mailadress:
daadhei,ms@gmail.com
Br Jonas Mörnås-Bergmark har ny bostadsadress:
Söder Promenaden 86, 602 34 Norrköping.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 13 september
Vänafton
Dagens logemöte inledde en god vän afton där tre vänner väntade på att umgås i bankettsalen. Logen gästades av 51 bröder och sex gäster från brödralogen B44 Sörmland (Nyköping) med DSS Mats Domert i spetsen.
Mötet inleddes med parentation över vår hädangångne broder Kaj Borg.
I övrigt beslutades att medge br Mikael Karlsson utträde ur logen och Orden. Två nya vänner har ansökt
om medlemskap. Ballotering till III-graden företogs av sex bröder, vilka kommer att kallas till reception vid
nästa logemöte. Förslaget om medlemsrekrytering och arbetet i tankesmedjan inom ramen för TMU arbetet
blev hänskjutet till nästa möte. Frågeformulär som hjälp till faddrar med nya bröder med låg närvaro delades ut.
Information om gradtecken och lösen kommer att ges till bröder i Invigning– respektive I:a graden vid nästkoman logemöte. Br Lennart Exius höll en fördjupning i ordenssalen om Ordens olika symboler.
I bankettsalen informerade informationsutskottet genom br Lars Pettersson och br Bengt-Ove Jonsson om
den nya webbaserade matrikeln som nu släpps. Dagens måltid bestod av gubbröra på toast, dragon- och timjanbrässerad kycklingfilé med bönor, tomat och rostade potatisklyftor. Till kaffet underhöll Good Fellows från
Nyköping med sång, musik och allsång.

Logesammanträde den 27 september
Reception i III:e graden
Logen besöktes denna gång av sammanlagt 44 bröder. Höjdpunkten vid detta logesammanträde var att våra
bröderna Lars G Gustafsson, Björn Johansson, Kent Jonsson, Anders Jägås och Mats Linder upptogs i den
III:e logegraden, Sanningens grad. Skådespelet i ordenssalen och hyllningen i bankettsalen av våra nya tredje
grads bröder genomfördes med finess och värdighet. Information om gradtecken och lösen lämnades av
ExÖM Anders Österlund till bröder i Invigningsgraden och I:a graden, då dessa bröder inte fick närvara under
gradgivningen i III graden.
Logen har fått in ansökningar sedan förra mötet från ytterligare två vänner, som också vill bli medlemmar i
vår loge. Tyvärr lämnar tre andra bröder logen av lite olika anledningar. Förslaget om medlemsrekrytering och
arbetet i tankesmedjan inom ramen för TMU arbetet blev återigen, hänskjutet till nästa möte. Drätselnämnden
har dock lämnar ett positivt besked avseende finansieringen.
Vid nästa sammankomst, den 11 oktober, kommer veterantecken och jubelveterantecken att utdelas med ett
särskilt högtidligt program. UM Urban Trygg påminde logen om årets höstfest den 20 oktober och där sista
anmälningsdagen är 1 oktober.
Urban Trygg
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

Ny medlemsmatrikel
Många bröder redan loggat in på sina konton och på så sätt nu får tillgång till logens nya medlemsmatrikel.
Det finns dock allt jämt bröder som ännu inte loggat in. Vi hoppas att det inte beror på osäkerhet kring hur
man gör. Därför skickar vi den här påminnelsen med instruktioner igen.
Du som redan är inne behöver inte läsa mer, men ni övriga hoppas vi tar chansen och provar sina konton.
Tänk på att vår ”pappersmatrikel" inte kommer att underhållas! Om du inte har tillgång till en matrikel så
missar du nya bröder och du måste också vara noga med att stryka de som slutat.
Du behöver heller inte ha en smartphone för att komma till den elektroniska matrikeln, den fungerar utmärkt i din dator och ”padda".
För att göra övergången så enkel som möjligt har vi öppnat personliga konton till samtliga bröder. Det innebär att respektive broder nu har fått ett mail från MyClub, i vilket han uppmanas att bekräfta kontot genom att
”klicka sig ” in på den angivna textraden.
För att det sedan ska fungera i fortsättningen med ditt personliga lösenord ska du nu logga dig ut ur systemet. Du hittar utloggningen om du klickar på personsymbolen längst till höger på den blå listen upptill på sidan
(en rund vit cirkel med en ”gubbe” i). Klicka nu på ”Logga ut”
Lösenordet har vi sedan skickat i ett särskilt mail till varje broder. Om det försvunnit så kan du meddela det via e-mail till br
Bosse Nygren, så får jag försöka hitta det igen).
Vi hoppas att du försöker själv så kommer du att se hur lätt de tär. Du kan inte göra fel och inget kan bli
galet.
Som ytterligare stöd för dig som anser dig behöva hjälp med inloggningen, kommer br Bengt-Ove Jonsson,
att i anslutning till kommande logesammankomster finnas tillgänglig för att instruera. Br Bengt-Ove finns tillgänglig cirka 30 minuter innan logens öppnande vid de ovan angivna datumen. Du som vill nyttja denna möjlighet till instruktion ska ta med platta eller smartphone.
Informationsutskottet

Höstfest lördag den 20 oktober
På programmet står mexikansk buffé, två vinlotterier som damklubben sköter, dragning på 117:s whiskylotteri samt underhållning och dans av Svenne Mars.
Priset 300 kronor. Anmälan sker till KM via logens hemsida, www.oddfellowlogen117.org eller KM:s
telefon 011-19 95 35. Betalning antingen kontant eller swish till brJoakim Karlén 0708-572553. Sista anmälningsdag är 1 oktober.
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Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
BL15 Stegeborgs besök hos lägret BL8 på Åland den 15 - 16 september blev mycket lyckat. Sammanlagt 22
patriarker deltog. De summerade resan i mycket positiva ordalag och vi blev mycket väl omhändertagna. Våra
värdar hade flyttat sitt ordinarie torsdagsmöte till lördagen för att göra vårt besök möjligt. Tanken är nu att
detta utbyte ska fortsätta men möjligen i mer förutbestämda intervaller. Från vår loge deltog fyra bröder: Björn
Lundkvist, Peter Hallén, Joakim Karlén och Åke Grahn.
En knapp vecka senare var det dags för en ny resa, fastän kortare sådan: vandringslägret i Finspång den 21
september. Vi var cirka 50 patriarker som mötte upp, varav sju bröder från B117 Gustaf V. Logen B144 Aurora var värdloge och bjöd på en mycket god huvudrätt i form av pannbiff i bankettsalen där vi också fick en
del roliga historier till livs. I logesalen avhandlades allvarligare spörsmål som t ex första nominering av valämbetsmän och den föredrogs av ExHP Benny Flyckt som hade lyckats med konststycket att besätta så gott som
alla poster inför nästa arbetstermin. Mycket gott arbete av br Benny och nomineringsutskottet. Här kan nämnas att vår br Roger Thörn nomineras till klubbmästare i lägret med TjgExÖM Mikael Hagdahl som ersättare.
Roligt och inte minst viktigt att vår loge blir representerad i lägret. Vi fick också en ekonomisk rapport av DN:s
ordförande, br Michael Nilsson. Här var det återigen positiva tongångar. De placerade fonderna går bra och
kassan är stabil. Vidare gick StRepr Lennart Frisk igenom den remiss som inkommit från Lägerförbundet. Remissen är ett förslag på hur lägret skall utvecklas i framtiden. Man har tänkt sig att ekonomiskt slå ihop loge
och läger och bara ha en avgift som täcker båda institutionerna. Mycket intressant men det kan ta tid innan det
blir verklighet, kanske upp till två storlogeperioder d v s åtta år. Du kan själv ta del av remissen som finns utlagd på lägrets hemsida.
Avslutningsvis så hade br Roland Adolfsson från B84 Österskär den goda smaken att hälsa oss välkomna till
nästa lägermöte i Valdemarsvik den 19 oktober. Det ser vi fram emot och vi hoppas verkligen att vi blir många
fler patriarker som ställer upp den här gången. Det är ju kul i ”Vika”. Vi återkommer med detaljer kring det
mötet men tveka inte att anmäla er till era lägervärdar. Varmt välkomna!
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

