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Övermästarens spalt
Nu har vi kommit igång ordentligt med höstens
aktiviteter! Månaden började med att vi valde ämbetsmän för den kommande ämbetsmannaperioden. Här har nomineringsutskottet som vanligt
lyckats få ihop ett riktigt bra gäng. Det kommer att
bli två mycket spännande år!
Egentligen började månaden med att vi var några
bröder som tillsammans med vår DSS, HansGunnar Lindoff, besökte br Hans Cademan i hans
hem, för att överlämna hans jubelveterantecken.
Tyvärr hade han ju inte möjlighet att komma till
oss i logen på Veteranernas afton. Sedan följde
höstfesten som klubbstyrelsen anordnade tillsammans med vår fina damklubb. Vi fick uppleva en
mycket trevlig lördagskväll med italienskt stuk.
Kvällen till ära hade klubbmästaren lärt sig att
hälsa välkommen på italienska, innan bjöd till
bords med antipasti och pasti och allt vad det heter. Sigges garage bjöd på musikkryss och givetvis
passade de dansanta (jag tror det var alla) på att ta
en svängom. Det är faktiskt inte utan att man redan börjat längta till nästa års fest. Nu i torsdags
var det reception i tredje graden, då erhöll bröderna Stefan Carlsson, Björn Lundqvist, Sven-Olov
Johansson, Daniel Lindberg, Ulf Hanell, Peter
Norén sanningens grad. Högtidligt och stämningsfullt som vanligt, - en av årets höjdpunkter.
Samma kväll hade vi också parentation för br Rolf
Kjell, som avled i somras.
Närmast på programmet gäller att vi gör sedvanligt höstbesök hos bröderna i B 139, Ramunderhäll
i Söderköping, den 9 november. Det brukar vara
fina logekvällar då man får möjlighet att bekanta
sig med bröderna vid kanalen. Intresserade anmäler sig till mig. Här kan jag passa på att nämna att
vi var några bröder med fruar som deltog i Ramunderhälls 50-årsjubileum nu i lördags. Ser vi sedan framåt i kalendern, så
verkar det som att vi får välkomna fyra Goda Vänner
till vår loge, ”Logen med
det varma sinnelaget”, vid
invigningen den 24 november.
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Vad händer?
Lördag 5 november kl 16.00
Minnesloge. Anordnas av värdloge B138 Norrköpingshus.

Onsdag den 9 november kl 19.00
Besök i loge nr 139 Ramunderhäll, Söderköping.

Torsdag den 10 november kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden och första nominering till
utskott. Klubbafton. Br Anders Jansson berättar om uppbyggnaden av barnhemmet Kisumu i Afrika.
Meny: Ättiksströmming på knäckbröd. Lammrostbiff med
vitlöksbearnaise och ungsrostad klyftpotatis.

Torsdag den 24 november kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden och andra nominering till
utskott. Brödramåltid.
Meny: Gubbröra på kavring. Kalvstek med blomkål, timjanrostad potatis och gräddsås.

Torsdag den 3 november kl 19.00
Damklubben

Torsdag den 17 november kl 14.00
Seniorklubben. Åke Wennerblad, telefon 011635 12.

Fredag den 18 november kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se mer information på
sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Sören Andersson
(Norrköpings Stenindustri AB) och Mats Dimell
(Dimell Ingenjörsbyrå) för sponsrigen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.

BrodersNytt nr 9 november 2011

2(3)

Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 13 oktober, Jubilarernas afton
Vårt TMU hade tagit ett trevligt initiativ genom att bjuda våra jubilerande bröder till en logekväll. Det var
åtta jubilaren som av ÖM Bo Nygren uppvaktades lite speciellt eftersom många valt att åka bort på sin högtidsdag. Elva bröder balloterades för att kallas för upptagning i högre grad, III:e logegraden. ÖM meddelade att några logebröder tillsammans med vår DSS Hans-Gunnar Lindoff varit hemma hos br Hans Cademan för att överlämna hans Jubelveterantecken. Val av Ämbetsmän förrättades för nästkommande period
där logen valt följande:
•
•
•
•
•
•
•

ÖM Guy Viklund
UM Anders Österlund
PS Tommy Franzén
CM Ingvar Sax
K Lennart Exius
FS Björn Lantz
SkM Håkan Karlsson

Vår organist, br Hans Thelin avslutade logen med
att spela ett Postludium ”Det finns djup i vår godhet” en koralmelodi från Tyskland som arrangerats
av Lars Egebjer.

Lördagen den 22 oktober, Logens och Damklubbens höstfest
En fest utöver det vanliga! Vi var 63 personer som bjöds på Italiensk Afton. God mat och gott vin förgyllde
kvällen och vår restauratör Tommy från Charlies hade ordnat både Aperitivo, Antipasti, Primi, Secondi
och en avslutande Dolce med Panacotta. Lite senare på kvällen blev det spontant sprattel till Sigges Garage
som spelade låtar som vi ville höra och dansa till. Många gick också hem med vinster från det stora lotteriet.
Vi tackar festkommittén med KM i spetsen med hjälp från bröderna Guy Viklund och Lennart Exius från
Klubbutskottet samt vår damklubb med Anna Karlsson, Anne-Maj Oscarsson och Margareta Lange som
ordnade dukning och menyförslag.

Torsdagen den 27 oktober
Ännu en kväll i gradgivningens tecken. Sex av våra
bröder fick den tredje logegraden - Sanningens
grad. Det innebär nu att dessa bröder är valbara
på samliga ämbeten. De sex bröder som erhöll grader var bröderna Stefan Carlsson, Björn Lundqvist, Ulf Hanell, Daniel Lindberg, Sven-Olof
Johansson och Peter Norén. För de bröder med
lägre grad som ej fick närvara genomfördes ett arbetsmöte med bröderna Roger Thörn och Mikael
Kinnå . Mötet var inriktat på att efterhöra brödernas första tid i logen och upplevelser. Denna feedback skall sedan gå vidare till TMU för förbättringsaktiviteter. I bankettsalen var det dukat för
fest, KM Jan Ohlsson med medhjälpare hade som vanligt högtidligen ordningsställt honnörsbord med
tungor för våra recipiender. Som vanligt avslutades kvällen sent men ack så trevligt.
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I novembernumret 2001 kunde man bl.a. läsa:
−
att man gjorde reklam för höstfesten
−
att det vid första oktobersammankomsten konsumerades den svenska nationalrätten ärtsoppa och
pannkakor (med tillbehör)
−
att bröderna fick lyssna till jazzens historia med Sune Sandin
−
att br Lars Rydberg vid gradgivningskvällen tackade på recipiendernas vägnar
−
att alla brr som vanligt var nöjda och glada
−
att delar av Odd Fellow-lokalerna i slutet av oktober drabbades av en stor vattenläcka
ExRed

Jubelveteran
Vår broder Hans Cademan hade inte möjlighet att komma till logen
och få sitt jubelveterantecken av Storsiren, på Veteranernas afton, eftersom hans hälsa inte var riktigt bra. Vad gör man då? Jo, ÖM och fyra
bröder åkte tillsammans med vår DSS, Hans-Gunnar Lindoff, hem till
br Hans och överlämnade jubelveterantecknet och Diplom.
Vi hade en riktigt trevlig stund tillsammans och vi talade om gångna
tider och om bröder som br Hans mindes från sin tid i logen. Dessutom
bjöds vi på smörgåstårta och tårta till kaffet, som br Hans dotter fägnade
oss med.
Hans gladdes åt uppvaktningen och skickade sina hälsningar till bröderna i logen!
Bosse Nygren
ÖM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vandringslägret till Finspång är nu avklarat. Ett drygt 50-tal patriarker samlades i det vackra OF-huset i
Finspång. Lägermötet leddes, i HP Bengt Westins frånvaro, av IB Berndt Tensmyr som därmed har blivit
en erfarenhet rikare. Vi fick också bland annat höra br Sven-Olov A Rödin hålla ett intressant instruktionsföredrag och ÖP Mats Domert fundera över det vackra, men ålderdomliga språkbruket i våra gradgivningar.
Nu vänder vi blickarna åter mot Norrköping. Fredagen den 18 november klockan 19.00 samlas vi
åter i Norrköping. Huvudnumret vid det mötet är gradgivningen i Kungspurpurgraden (KPG), eller som
den också kallas ”Barmhärtighetens grad”. Som vanligt kan lägrets patriarker, i alla fall de som redan har
KPG-graden och de som kommer att -recipiera, säkerligen se fram emot en stilfullt genomförd och minnesrik repetition.
I bankett salen serveras till förrätt gammeldags sillmacka och till huvudrätt fläskwienerschnitzel, gröna ärtor, rödvinssås och stekt kulpotatis.
Tag tillfället i akt och anmäl dig till någon av oss senast måndag den 14 november.
Välkommen
Anders Österlund och Gunnar Lagerström, lägervärdar

