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Övermästarens spalt
Höstens stormar har börjat komma in från sydväst. Men lugnet finns i vår loge genom goda bröder som skapar en fin stämning, vilket visat sig
genom 11 goda vänner på besök härom veckan. Vi
hoppas verkligen att de flesta av dessa ser värden
att vara med i vår gemenskap.
Jag vill rikta ett speciellt varmt tack till de bröder
och damer som arrangerade årets höstfest. En riktigt trevlig afton där många stannade en bra bit in
på natten.
Framför oss har vi vårt nästa logemöte hos våra
bröder i logen nr 139 Ramunderhäll med bl.a. ballotering av nya bröder samt första nominering av
utskott. Det skall bli härligt att få komma till Söderköping och deras mysiga lokaler med lågt i tak
men högt när det gäller gemenskapen glädje. Därefter har vi en Invigningsgrad i slutet av november
och lite senare, den första december, adventshögtiden i Östra Stenby kyrka med efterföljande kaffe
i Hembygdsgården. En högtid som blivit en fin
tradition tillsammans med damer och anhöriga.
Vår julloge med auktion i december avslutar alltid
året på ett trevligt sätt, ser redan fram emot att
avnjuta Charlies traditionella julbord.
Vår riktigt stora högtid kommer i januari med
ämbetsmannainstalleringen, så det händer mycket i
vår loge. Logen med det varma sinnelaget.
VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Lördag den 2 november kl. 16.00
Minnesloge som anordnas av värdlogen R 95 Mathilda Lenning.

Onsdag den 13 november kl. 19.00
Besök i loge R 139 Ramunderhäll, Söderköping.
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden och första nominering till utskotten. Klubbafton.

Torsdag den 28 november kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Andra
nominering till utskotten och reception i INVgraden. Brödramåltid.
Meny: Skåning. Klassisk herrgårdsstek med morötter, pressgurka, gräddsås, gelé och kokt potatis.

Torsdag den 7 november kl. 18.30
Damklubben. Arbetets Museum.

Fredag den 15 november kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 3.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Torsdagen den 10 oktober
Många Goda vänner! När ÖM hälsade 51 bröder välkomna till kvällens möte kunde han berätta att hela tio Goda vänner (rekord?) hade samlats för att informeras om vår Orden och vår Loge innan vi tillsammans avnjöt kvällens måltid i
Bankettsalen. I anslutning till att protokollet från föregående möte godkändes frågade ÖM hur många bröder som läser
protokollet, på nätet eller den papperskopia som finns tillgänglig i ordenshuset. ÖM ser gärna att ännu fler läser dem. För
bröder med internet är ett bra sätt att logga in på Ordens intranät. Bröder som eventuellt har glömt inloggningsuppgifterna är välkomna att kontakta t ex ÖM eller PS. FS informerade om att alla bröder är gottstående och br Anders Österlund som är sjukutskott för br Ulf Eriksson hälsade från honom. StRep Claes Anell berättade att Orden har instiftat ett
hederstecken för ExÖM. Tecknet ska delas ut vid ÄI och tilldelas alla bröder som innehar ExÖM-graden och som är
medlemmar i Orden. Vidare informerades logen om att Höstfesten den 19 oktober till dags dato hade samlat 80 anmälningar, en imponerande siffra.
Logen valde så följande ÄM för arbetsterminen 2014-15. ÖM: Anders Österlund, UM: Mikael Hagdahl (ersättare Jan
Noréus), PS: Tommy Franzén (Urban Trygg), FS: Roger Thörn (Daniel Lindberg), K: Lennart Exíus, (Åke Gustafson),
SkM: Håkan Carlsson (Krister Andersson) och CM: Ingvar Sax (Björn Lundqvist).
Hälsningar framfördes från flera bröder och br Bengt Carlsson tackade för det stöd han fått under sin svåra tid då han
inte haft möjlighet att besöka logen. Innan K delgav sina tankar under ledordet medmänsklighet informerade Tjg ExÖM Bo
Nygren om hur Nomineringsutskottet arbetar och hur Balloteringsprocessen fungerar.
Vid måltiden överlämnades som gåva till logen konung Gustaf V favoritfåtölj från Trollenäs slott i Skåne av gästen Göran Kull (om ni vill en 11:e god vän) vars familj fått den som gåva efter kungens död 1950. Därefter kunde vi under bröderna Günther Langes och Jan Månssons ledning konstatera att det finns sångröster i brödrakretsen. En del mer välljudande än andra— men kul hade vi.

Torsdagen den 24 oktober
ÖM kunde glädja sig åt att 49 bröder var på plats. KM Jan Ohlsson berättade att en buss avgår från Odd Fellow-huset
onsdagen den 13 november klockan 18:00 till vårt nästa möte som är hos B 139 Ramunderhäll i Söderköping. Broder KM
vill ha anmälan så snart som möjligt och han påminde om att den stående listan inte gäller den kvällen.
Sjukutskottet för Ulf Eriksson, Anders Österlund, berättade om och hälsade från broder Ulf. ÖM bad om en hälsning
tillbaka. Ämnet ”medlemskap” blev en höjdpunkt den här kvällen. PS Tommy Franzen berättade att sju(!) medelmansökningar inkommit. TjgExÖM Bo Nygren utnämndes till ordförande i undersökningsutskottet. StRep Claes Annell berättade att nya lagar och arbetsordningar för Storlogen och loger (gemensam för både Brödra- och Rebeckaloger) har trätt i
kraft. (Uppgiften i SOFT om att Ordens ”Administrativa hjälp” ska försvinna är för övrigt fel - däremot ska
”Administrativa hjälpen” inom kort göras tillgänglig för alla medlemmar via intranätet.). Vi fick även veta att Stiftelsen
Odd Fellow-huset har beslutat om oförändrade hyror för 2013 och att GEU har lämnat budgetförslag med samma innebörd när det gäller deras avgifter.
Tjg ExÖM Bo Nygren berättade att Biståndsutskottet nu endast kommer att behandla frågor om bistånd till medlemmar.
Välgörenhetsärenden kommer att hanteras i annan ordning. ÖM Guy Viklund rapporterade bl a att Roland W Johansson
fått tredje graden i B 91 Stångebro (Linköping) samt tackade festkommittén för den välarrangerade höstfesten som samlade hela 80 deltagare. Hälsningar framfördes från bröderna Björn Lundqvist, Ewert Lundqvist, Olle Linderhjelm, Lars
Wibrant och Hans-Göran Säwar. Roger Thörn tackade för uppvaktningen på sin 60-årsdag.
Efter att ha avnjutit broder K Lennart Exìus kloka tankar inför Allhelgonahelgen samlades vi så i Bankettsalen. Där uppmärksammades sex jubilarer med leven och ”ja må han leva…”. Därutöver uppmärksammade ÖM Guy Viklund broder
Sven Hugo Lind som för på dagen exakt 60 år sedan blev medlem i vår Orden. Han invigdes då i logen B 38 Magnus
Gabriel de la Gardie (Lidköping). Som avrundning på kvällen berättade Jan Bergman om ”Slagskeppen – dess historia,
syften och öden”.
Ander Österlund
Undermästare
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I novembernumret 2003 kunde man bl a läsa:
−
att Bibbi Hahne avtackades för det fina arbete hon lagt ner med att renovera logens ämbetskragar
−
att 29 av logens brr hade gemensam klubbafton hos loge 139 Ramunderhäll i Söderköping
−
att deras klubb bjöd på utsökt pannbiff, som utgjorde starten till en trevlig afton med fin samvaro
−
att sex logebrr i oktober erhöll III:e graden
−
att logen mottog fyra ansökningar om medlemskap
−
att brr Owe Axelsson och Olle Linderhjelm samt Östra Stenby Diakonikrets hälsade alla loge-brr med
damer och goda vänner samt loge 139 Ramunderhäll varmt välkomna till adventshögtiden i Östra Stenby
Kyrka
ExRed

Fotografering till matrikel
För bröder som behöver förnya sitt porträtt i medlemsmatrikeln, finns möjligheter att kunna bli fotograferade
av vår logefotograf, br P O Gunnarsson, i anslutning till logesammankomsten den 28 november. Fotograf
finns på plats i ordenshuset från klockan 17.30.
Informationsutskottet

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vandringslägret till Finspång genomfördes fredagen den 18 oktober och vi var totalt 67 förväntansfulla patriarker på plats och från vår loge deltog elva bröder och lika många hade 19 Louise De Geer och arrangerande 144
Aurora. Därmed kan man säga att vi höll ställningarna, inte minst med tanke på att vi hade vår egen välbesökta
höstfest dagen därpå. Stämningen var hög i Auroras mysiga lokaler och det bjöds på både god mar och dryck
och i klubben hade vår kaplan Lennart Exius ordnat med ett vinlotteri som gjorde att en del såg alldeles extraglada ut. Höjdpunkten var förstås Göran Lindells rapport om de förändringar som är på gång i lägret som ska
förnya och vitalisera verksamheten. 15 Stegeborg är ett av sex läger i landet som utsetts till provläger och vi
skall nu i januari starta upp och jobba efter de här nya idéerna. En slutrapport kommer redan i maj 2014 och då
har alla remissvar från samtliga läger behandlats och storsiren kan ta ställning till om förslagen ska genomföras.
Mycket talar för det och det kommer att gälla alla läger från och med 2015.
Nästa läger äger rum här i Norrköping den 15 november och då handlar det om gradgivning i den III:e lägergraden - Kungspurpurgraden. Inte mindre än 19 recipiender är kallade varav sju bröder från vår loge. Tyvärr
har dock Lars Andersson anmält förhinder så det blir förhoppningsvis sex bröder som kommer att erhålla den
åtråvärda lägerringen och br Lars får komma igen nästa år. Våra recipiender är Krister Andersson, Roger Appelgren, Per-Olov Gunnarsson, Per Kjellander, Ingemar Nimstrand och Conny Thörn. Tveka inte att anmäla
er till den här kvällen utan kom med och stötta våra bröder och samtidigt bevittna en fin gradgivning med lägrets duktiga aktörer där vår egen UM Anders Österlund medverkar i sin egenskap av förare i lägret. Anmälan
tror vi går ut 12 november och göres som vanligt till någon av nedanstående lägervärdar.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907 mail: gunnar.l.lagerstrom@telia.com;
P.O Kyndel tel 070-5256896 mail:info@westrens.se;

