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Övermästarens spalt

Vad händer?

Det händer mycket ute i världen – både tråkiga
och kul händelser! Som om inte de stackars
människorna på Haiti hade drabbats nog så hotas de nu också av en befarad koleraepidemi. I
Chile har man de senaste veckorna haft nästintill
karnevalstämning, eftersom man lyckats rädda
de instängda gruvarbetarna, och i Norrköping
gläds vi åt att IFK gått upp i allsvenskan igen.
I logen upplever vi som tur är inga tråkigheter
för närvarande, utan vi har som vanligt både
trevligt och kul på våra möten. Sedan förra
numret av Brodersnytt har vi haft Logens och
Damklubbens gemensamma höstfest och i torsdags hade vi reception till Sanningens grad för
bröderna Johan Kreuger, Åke Gustafson, Ingemar Samuelsson, Ralf Sandman, Roger Thörn
och Hans Thelin.

Lördag den 6 november kl 16:00

Sedan flera år tillbaka har vi ju ett utbyte med B
139 Ramunderhäll, och i år är det dags för oss
att glädja oss åt att bröderna från Söderköping
besöker oss torsdag 11 november. Det brukar
vara särskilt trevliga kvällar. Samma kväll hoppas jag att vi har nya bröder att ballotera, för
inval i vår loge och Orden. Redan nu i november blir vi påminda om att vi närmar oss jul.
Den 1: a advent infaller 28 november. Därför
vill jag redan nu påminna bröderna om att vi
firar adventshögtid i Östra Stenby kyrka, tillsammans med våra damer och anhöriga, söndag 5
december. Det får man ju bara inte missa, det
brukar vara en mycket stämningsfull och bra
början på julförberedelserna. I år tänker vi ha ett
lite annorlunda upplägg, som innebär att vi har
vårt expeditionssammanträde i kyrkan, medan
de anhöriga får information i Boglinatorpet om
dess historia. Det händer
mycket i vår loge!
”Logen med det varma
sinnelaget”
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Bosse Nygren

Minnesloge. Anordnas av värdlogen, nr 117 Gustaf
V.

Torsdag den 11 november kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden. Besök av B139 Ramunderhäll. I klubben bjuds på musikgissningstävling.
Se notis på sidan 3.
Meny: Gammaldags sillmacka och Skomakarlåda.

Torsdag den 25 november kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden. Brödramåltid.
Meny; Pastejtoast med rostat bacon och ugnsstekt laxfilé
med skagensås, kokt potatis och sallad.

Söndag den 5 december kl 14.00
Arbetsloge och adventshögtid. Program m m meddelas senare.

Torsdag den 4 november kl 19.00
Damklubben

Torsdag den 18 november kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12.

Fredag den 19 november kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Se sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Lars Wibrant (Wibrator AB)
och Gunnar Lagerström (Teknikbyggarna) för
sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 14 oktober
Denna småkyliga oktoberkväll gästades logen av 48 egna bröder och två gästande bröder: Bengt Westin,
B19 Louis De Geer och Bengt Ström B91 Stångebro i Linköping. Br Bengt funderar fortfarande på att bli
medlem i vår loge. Varför, tvekar han? Ballotering till tredje graden av nio bröder genomfördes - den utföll
gynnsamt.
ÖM informerade från ÖM/UM-möte. En förfrågan från andra loger om att få använda Harald Svanbergs
skänkta bibel behandlades. Logen tillstyrkte denna begäran. Br ÖM påminde om Minneslogen den 6 nov.
Vår loge är värdloge vilket innebär att alla med en uppgift bör närvara. En förfrågan från damklubbarna i
B19 och B104 om ekonomisk hjälp för att täcka eventuell förlust vid anordnandet av Trettondagsbal medförde en ganska livlig debatt. Logen beslöt att inte ta ekonomiskt ansvar för detta arrangemang.
Br Gunnar Blomstrand höll ett instruktionsföredrag om fadderns viktiga roll. Den gemensamma måltiden
blev en perfekt avslutning på en logekväll i gammal god Gustaf V anda. Som oförberedd skrivare av dessa
rader och utan minnesanteckningar kan jag som ersättare till UM denna afton bara konstatera att logen
lever upp till det nya epitetet ”Logen med det varma sinnelaget”
Harry Andersson, UM pt

Torsdagen den 28 oktober
En högtidskväll för alla Odd Fellows är när
vandringen för rätt nyligen nya bröder når fram
till tredje graden. I en som vanligt stilfull och
dramatisk gradgivning – med Hans Andersson
som organist p t - fick sex bröder erfara sanningar som kommer att följa dem i det fortsatta ordensarbetet. Bröderna Åke Gustafsson, Johan
Kreuger, Ingemar Samuelsson, Ralf Sandman,
Hans Thelin och Roger Thörn är nu fullvärdiga
bröder i vår loge.
Två aspiranter hade anmält intresse för vår brodersloge och ansökningarna överlämnades till
Undersökningsutskottet. Tyvärr hade också en
Broder (Ingemar Thornell) begärt övergång till
annan loge. Till Lägervärdar för 2011 valdes
Gunnar Lagerström och Anders Österlund. I klubben serverades vi en gubbröra och en läcker kalvstek till
vilket Undermästaren och Roger Thörn utbytte tankar och artigheter
Hans Wärn, UM
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I novembernumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
att logen gästades av ungdomsgruppen Suzuki, som underhöll med mycket fin musik
att logen också gästades av sju brr från loge 167 Grimskär, Kalmar
att Kalmar-bröderna överlämnade en tavla av just Grimskär – ett skär ute i Kalmarsund
att man i Speakers Corner kunde läsa: ”Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast. Därför går
vi miste om nutiden. Alltså: Ta väl vara på Din dag så kommer framtiden av sig själv!”
ExRed

−
−
−
−

Torsdag den 11 november: klubbafton med musiktävling
Torsdagen den 11 november får logen, enligt tradition, besök från Söderköpingslogen, B139 Ramunderhäll. Kvällens underhållning svarar br Lennart Exius för, som tillsammans med br Hans Thelin
genomför en musikgissningstävling med br Lennart som tävlingsledare och br Hans som musikframförare.
Eftersom det är en tävling ska alla bröder medföra en penna och med hjälp av denna och med sina musikkunskaper skaffa sig så många poäng som möjligt. Priser delas ut till de tre främsta poängplockarna! Välkomna till en trevlig logekväll
Rolf K Johansson, KM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
När Lägret senast samlades i Nyköping fick patriarkerna, förutom avnjuta den vackra logesalen som en av
era lägervärdar envisas med att prata om både nu och då, höra IB ersättare Bengt Westin berätta från
Brödraläger och ExHP förbundets årsmöte i Eskilstuna i oktober. Han förmedlade mycket intressanta informationer och intryck om det arbete som pågår för att utveckla vår Orden så att den blir väl rustad att
möta framtiden. Instruktionsutskottet genom 1B Larseric Eldenäs berättade dessutom om Lägerkollegiet,
dess arbete, rättigheter och befogenheter och utvecklade skillnaden mellan loger och läger i bl a beslutsärenden. Båda framförandena länder respektive berättare till stor heder. Värdlogerna i Nyköping var som
sig bör väl representerade bland de nära 70 patriarker som deltog. Från vår egen loge var nio patriarker på
plats.
Nästa lägermöte äger rum i Norrköping fredag den 19 november kl 19.00 då vi bland annat kommer
att få uppleva en reception i Kungspurpurgraden (KPG) eller som den också kallas: Barmhärtighetens grad.
Det är lägrets tredje och sista grad. Till gradgivningen är tio patriarker kallade, varav fem från vår egen
loge. Med andra ord, vi lägervärdar ser fram emot många samtal från patriarker som avser delta. Så därför,
broder patriark, hör av dig senast på söndag den 14 november klockan 19.00.
I Tro, Hopp och Barmhärtighet
Gunnar Lagerström och Anders Österlund
Lägervärdar

