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Övermästarens spalt

Vad händer?

Kvällarna blir mörkare och mörkare. Kylan börjar
också komma. Då är det dags att ta sig in till vår
Odd Fellow-loge där vi har både ljus och värme.

Torsdag den 8 november kl. 19.00

Vi har flera blivande bröder som kommer att bli
invigda under november som ett resultat från vår
God vän afton. Vi har också några bröder som
kommit från andra loger och valt vår loge vilket är
hedrande. Det visar på att vår rekrytering fungerar
väldigt bra.
Det glädjer mig att vår resegrupp under ledning av
Björn Edstav har klart med programmet för vår
resa till Odense som ni kan läsa på annat ställe.
Däremot har vår Seniorklubb under ledning av br
Åke Wennerblad lite svårt med deltagande, så gör
gärna ett besök hos dem.
Jag rekommenderar bröderna att gå in på Storlogens nya hemsida, där finns mycket nyttigt att
läsa om vad som händer inom vår Ordern. Vår
nyvalde Storsire har en egen blogg som är värt att
följa. Det finns också att läsa en hel del om vår
yttre välgörenhet och vilka olika projekt vi stödjer.
Har ni intresserande och nyfikna vänner så delge
dem gärna hemsidan www.oddfellow.se. Det kan
vara en väg till att få dem med i vår loge.
Till sist vill jag påminna bröderna om att redan nu
kontakta sponsorer som kan skänka fina gåvor till
vår egen julauktion, det är ett fint tillfälle då vi kan
bidra till vår egen yttre välgörenhet.

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering av inträdessökande. Klubbafton
Meny: Toast Skagen. Chevre- och honungsgratinerad fläskytterfilé med rödvinsås och rosmarinrostad potatis.

Torsdag den 22 november kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden. Brödramåltid.
Meny: Liten räksmörgås. Ugnstekt kalkonbröst med sauterad broccoli, rosépepparsås och kokt potatis.

Söndag den 3 november kl. 16.00
Minnesloge.

Torsdag den 15 november kl.14.00
Seniorklubben. Anmälan till br Åke Wennerblad.
Tel. 011-635 12.

Torsdag den 1 november kl. 19.00
Damklubben. Må bra i kropp och själ.

Fredag den 16 november kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 4.

Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING

Månadens bidragsgivare

Guy Viklund
Övermästare

Vi tackar bröderna Tonny Nilsson (Norrköpings
Akvarier) och Claes-Göran Wester för sponsring
av denna månads utskicka av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Torsdagen den 11 oktober 2012
Den 11 oktober samlade åter 50 bröder på Vattengränden 9 för ett som vanligt trivsamts möte. Br ÖM Guy
Viklund kunde glädja oss med att fem goda vänner väntade på att få ansluta när vi senare samlades i bankettsalen. Fram till dess omhändertogs de på bästa sätt av börderna Tage Östlund och Leif Petterson. Vi kunde
även glädja oss åt att få en ny broder, Per-Olof Rådeström, som tidigare varit medlem i B 19 Louis De Geer.
Information lämnades från såväl GEUs som Stiftelsens Odd Fellow-husets verksamhet. För GEU del är det
värt att nämna att förslag till budget för 2013 dagen innan överlämnats till loger och läger. På grund av den
snäva tidsramen beslöt logen att ge ÖM och Drätselnämnden mandat att utarbeta och fastställa logens yttrande
över förslaget. Från stiftelsens sida noterades bl a att vår fastighet allt oftare drabbas av vattenskador som belastar den ansträngda ekonomin. Stiftelsens styrelse fastställer senare i oktober sin budget för 2013, innefattande avgifter för loger och läger. Rapporter lämnades även från TMU samt Informations- och Klubbutskotten. Som en konsekvens av att vi nu går in i en ny Storlogeperiod behöver vi välja Storrepresentant för de kommande fyra åren. Nomineringsutskottet nominerade ExÖM Clas Anell inför detta val som ska ske efter en
andra nominering. ÖM berättade att DSS Bengt Westin kommer att dela ut veterantecken vid nästa logemöte
samt påminde om den gemensamma minneslogen den 3 november kl 16:00. UM informerade om att det vid
höstens ÖM/UM-möte bl a framkom att vi från 2013 kommer att få en ny föredragningslista. En stor förändring är att uppläsningen av föregående protokoll inte blir ”tvingande”. Detaljerna kommer att bekantgöras senare under oktober.
Därefter samlades vi i bankettsalen tillsammans med de fem goda vännerna. Utöver att avnjuta en god måltid
kunde vi alla med stort engagemang delta i den musikaliska frågesport som bröderna K, Lennart Exíus, och O,
Hans Thelin, undfägnade oss med. Återigen alltså en minnesvärd kväll i god Gustaf V anda!
Anders Österlund
UM

Torsdagen den 25 oktober 2012
Denna kväll var det Veteranernas afton och vi hade besök av DSS Bengt Westin som skulle dela ut veterantecken. Efter logens öppnande fördes veteranerna in av CM Ingvar Sax och hans medhjälpare. Därefter hämtas
StRepr Berndt Carlson och DSS Westin in. Vi hade besök av en återvändande broder från B 10 Victor Rydberg, br Jan Stening. Tyvärr fick vi veta att PS Tommy Franzén gjort sig illa och inte kunde således inte närvara vid kvällens logemöte. ÖM rapporterade om ett ekonomisk seminarium i Linköping, K rapporterade om
höstfesten, ÖM påminde om minneslogen den 3 november. Br Åke Wennerblad berättade om Seniorklubben
och att det har varit dåligt med besökare de
sista åren. Han och hustrun Gunda avgår nu
efter trivsamma 20 år. Efter att föredragningslistan var avklarad delade DSS ut Veterantecken till bröderna Hans-Göran
Säwar, Anders Österlund och Anders Fahlström. Se bild till höger.
I bankettsalen var det uppdukat till festmåltid men paj och lax. De nyblivna veteranerna bjöd på vin från Sankt Anna. Veteranernas tal framfördes av Br Anders Österlund.
Br DSS tackade för maten och berättade att
han kommer snart och hälsar på oss igen.
Mikael Hagdahl
UM pt
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I novembernumret 2002 kunde man bl a läsas:
att br ExStRepr Owe Axelsson höll ett kort och koncist föredrag om fadderns roll, ansvar och skyldigheter
−
att br Per-Otto Kyndel mottog veterantecknet
−
att fem brr erhöll Sanningens grad
−
att man avnjöt en god – om något sen – supé
−
att br ÖM Claes Anell i sin spalt meddelade att logen på försök skall ändra starttiden till kl 18.30 vid rec
för att inte behöva inleda måltiden för sent
−
att man i brödrakretsen kunde förvandla en kulen oktoberkväll till en lysande festlighet i höstmörkret
−
att fabror Gunwald i Säffle, när han åkte fast för snatteri den dag han gick i pension sa: ”Man skall
någonting göra i väntan på döden!” (enligt Håkan Nesser).
ExRed
−

Odd Fellow-ordens nya hemsida
Den 1 oktober fick Svenska Odd Fellow Orden ett nytt utseende på Internet, www.oddfellow.se. Men inte enbart ett nytt ansikte, utan även en mängd nya, efterfrågade och efterlängtade möjligheter till ökad delaktighet
och förenklad informationshantering. Bl a ett eget Intranät som varje medlem kan logga in på. Inloggningsuppgifter fås via ÖM.
En viktig informationspunkt är att Ordens publiceringsverktyg inte längre är kompatibelt med Microsofts Internet Explorer. Denna webläsare överensstämmer inte med gällande överenskommelser om branschstandard
för Internet och för att möjliggöra publicering med Explorer hade det krävts två olika versioner av vårt verktyg,
något som skulle inneburit merarbete och merkostnader som inte är försvarbara. Den som administrerar innehåll på oddfellow.se i version 2 måste således använda någon av webläsarna Firefox, Safari, Chrome, etc. Alla
utom Explorer fungerar perfekt – och samtliga kan laddas ner och installeras kostnadsfritt.
Webbmaster

Resa till Odense 18-21 april 2013 med besök i vänlogen nr 5 Fyen
Odd Fellow-logen nr 117 Gustaf V erbjuder möjlighet att med damer delta i en resa till vänlogen nr 5 Fyen i
Odense den 18-21 april 2013 enligt följande:
•
•
•
•

Dag 1: avresa
Dag 2: besök i Flensburg, Tyskland.
Dag 3: Vänlogesdag med stadsvandring, studiebesök och festloge.
Dag 4: hemresa

Den beräknade kostnaden är 1 800 kronor per person, exklusive hotell och festloge. Anmälan görs senast
den 1 december 2012 via e-post, m-lange@telia.com eller via mobiltelefon 0708-35 53 51.
ÖM
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Från Damklubben
Nu är allt på plats!
Det är med stor glädje och stor lycka vi nu kan konstatera att gåvan syns i vår stadsmiljö. Trädet, gåvan som
planterades till Odd Fellowlogen 117 Gustaf V:s 60-årsjubileum, har fått den dedikation vi önskade. Ta en promenad längs Strömmen på norra sidan och läs på den snygga plaketten framför trädet.
Mode i Damklubben!
På oktobers klubbafton presenterades höstens mode. Ca 75 medlemmar med väninnor fick njuta av höstens
trender när butik Sidartha visade upp höstgarderoben med hjälp av 5 damer från klubben. Det var mycket
vackra och snygga kläder som visades upp i färgerna som är på modet just nu. Efter visningen serverade Brasseria Charles paj med tillbehör. Klubbens spargris gick runt och nästan 600 kr samlades in och som ska gå till
Stadium Sports Camp 2013. Damklubben sponsrar en plats på campen 2013 för en tjej eller kille.
Damklubben

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Drygt 70 patriarker (12 från vår loge) samlades till vandringslägret i Valdemarsvik. En bra siffra! Vi valde då
Ämbetsmän för terminen 2013-14 pch vår HP Bernt Tensmyr har nu valts även för perioden 2013-14. Från vår
loge valdes br P-O Kyndel till SkM och br Anders Österlund till F.
Nästa lägermöte äger rum i Norrköping den 16 november kl 19.00. Huvudnumret är gradgivningen i
Kungspurpurgraden, eller Barmhärtighetens grad som den också kallas. Ett 20-tal patriarker har kallats för att
få den tredje lägergraden. Bland dem är 4½ från vår loge. (Den ”½:a patriarken” är br Sture Fängström som ju
numera tillhör logen 174 Carpe Diem, men vårt läger 15 Stegeborg). Som ni förstår är detta läger öppet endast
för de som ska få, eller redan har, tredje lägergraden. Kom ihåg att anmäla dig till någon av dina lägervärdar
enligt nedan. Gör det senast tisdagen den 13 november kl 1800.
Avslutningsvis vill vi flagga för lägrets Ämbetsmannainstallering den 18 januari. Det lovar att bli en höjdarkväll. Storsiren Carl-Johan Sjöblom kommer att vara installator, biträdd av bl a Stormarskalk Björn Boström,
Storkaplan Peter Stillnert och Ordenshärold Göran Lindqvist. Med andra ord, fyra av Storlogens högsta ämbetsmän kommer att medverka. Det är klokt att redan nu göra en notering i kalendern!
Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
Lägervärdar i 117 Gustaf V.
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Presentation av nya Bröder
Br Anders Fahlström 64 år
Född i Visby , försedd med varpasten i högerhanden. Landade i Gävle, 21 år gammal. Bor numera på Lindö här i Norrköping.
Arbetar som konsult åt ÅF (vilket Inte betyder ”Återförsäljare”). Älskar datorer och
bridge.
Invigdes i loge 108, Gästrikland 1982.Br
Anders ägnar sig gärna åt administrativa
uppgifter. Hittade vår loge via br PO Kyndel
Fadder: br Gösta Sterring (Bl08)

Br Olle Rådeström 67 år
Född i Norrköping, bor i villa i Vrinnevi och
med lantställe i Åby vid sjön Glottern. Idag
pensionär efter verksamhet med personalfrågor på KF och i kommunen.
Gift med Eva, som är intensivvårdssjuksköterska på Vrinnevi. Två utflyttade vuxna
barn. Elsa – ettårig hundtjej och hästen
Gudrun är på plats. Fiske och snickrande
fyller stor del av tiden.
Br Olle invigdes i B 19 Louis De Geer ca
1980 men begärde utträde 1988 p g a bristande tid. Har kommit tillbaka till Odd Fellow och är nu broder i vår loge.
Fadder: br PO Kyndel

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt välkomna till vår loge 117 Gustaf V.
Guy Wiklund
ÖM
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