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Övermästarens spalt
Minus 300! Så många medlemmar har vår Orden förlorat
per år de senaste åren! Det berättade Storsiren Carl-Johan
Sjöblom när han i slutet av oktober samlade Övermästare
och TMU-ordförande i Östergötlandsområdet till distriktskonferens. 30 brödra- och rebeckaloger fick höra Storsiren
och Biträdande Storsekreterare Utveckling Hans Östlund
berätta om vår Ordens medlemsutveckling, historiskt, idag
och vad vi måste åstadkomma i morgon.
Odd Fellow är Sveriges ojämförligt största ordenssällskap
med nära 40 000 medlemmar. Men - under de senare åren
har det totala antalet medlemmar minskat och mötesnärvaron i såväl loge som läger har dalat… Genomsnittsåldern har
dessutom ökat med 10 år på 25 år och fortsätter stiga etc…
Storsirens uttalade målsättning är att den negativa utvecklingen ska brytas och att vi 2016 åter ska vara lika många
medlemmar som 2012. För att nå det målet tar Storlogen till
sig Albert Einsteins ord: ”Att fortsätta göra samma sak och
samtidigt förvänta sig ett annat resultat är en definition av
galenskap”.
En uppbromsning av den negativa trenden kan skönjas, men
förändringar är ett måste för att få till stånd ett stabilt trendbrott. Det kommer att kräva engagemang och arbete av oss
alla! TMU-arbetet måste bli prioriterat och synliggöras!
Alltså bli en angelägenhet för all medlemmar. För vår egen
del klarar vi oss ganska bra, men det betyder inte att vi ska
slå oss till ro. Vi kommer att fortsätta att vara på offensiven
och vårt TMU med ordföranden UM Mikael Hagdahl i spetsen kommer att sätta högsta fart! Men även vi bröder som
inte ingår i TMU måste dra strån till stacken. Broder Mikael
och TMU tar gärna emot förslag och idéer!
I vår dagliga gärning kan vi glädja oss åt att hela 65 bröder
samlades till Jubilarernas afton den 23 oktober – och att
närvaron på våra möten i skrivande stund ligger på drygt 34
%, en bra siffra som, även om den tillhör de högsta i vårt
närområde, naturligvis kan bli ännu något bättre (båda rebeckalogerna i Norrköping har väl över 40 %).
Förhoppningsvis kommer vi att i slutet av november få hälsa
ytterligare medlemmar välkomna till vår Orden och Loge.
Ett bra sätt att ”dra strån till stacken”!
Jag vill avsluta med att tacka logens och Damklubbens gemensamma festkommitté för
den välarrangerade och mycket trivsamma Höstfesten. Vi
som var där trivdes storligen!

Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 13 november kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Parentation.
Meny: Inlagd strömming på kavring. Ugnsbakad ytterfilé med
paprikafräs och baconpotatis.

Torsdag den 27 november kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden.
Meny: Gammaldags sillmacka. Panerad Schnitzel med rödvinssås, gröna ärtor och stekt kulpotatis.

Söndag den 30 november kl. 14.00
Adventshögtid. Separat inbjudan bifogas.

Torsdag den 6 november kl. 19.00
Damklubben. Bland stora och små djur.

Fredag den 21 november oktober kl.
19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information finns på sidan 3.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, bröderna Thomas
Hellgren (Pilion Bygg och Consult AB) och Lars
Wibrant (Wibrant Fastigheter AB) för utskick av
BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde 9 oktober
Arbetsloge med God vän-afton, och som bevistades av 54 bröder och fem ”goda
vänner”. SKM föredrog Gemensamma ekonomiutskottets (GEU) budget för 2015.
Den innebär oförändrad avgift gör 2015. Tack för det! Tyvärr kund FS berätta att vi
fortfarande har två bröder som inte är gottstående för 2014. Lägervärden, Per Otto
Kyndel, bjöd oss till lägermöte 21 november. UM rapporterade om FRAMseminariet i Linköping i maj, där br Björn Gunnarsson deltog. FRAM är ett forum
där medlemmar under 40 år deltar för att diskutera och verka för att utveckla orden,
sett ur de yngres synvinkel. UM höll ett fördjupningsföredrag ”Att arbeta sig in och
ut ur” logesalen. I klubben sjöng Linnea Kjellström för oss och våra ”goda vänner”(bilden).

Logesammanträde den 23 oktober
Arbetsloge med ”Jubilarernas afton” 65 bröder, varav 14 var jubilarer, som denna gång fick sitta vid honnörsbordet. Br Owe Eriksson berättade att det var första gången han hade en sådan bordsplacering sedan 18 mars
1971 då han blev medlem. Br Owe har fyllt 80 år under 2014.
Br Per Otto Kyndel, verkställande ledamot i Brödragåvan, hade det tråkiga beskedet att vår br Leif Ahlqvist
avlidit och att han, ÖM och br Bengt Carlsson (tidigare Verkställande ledamot i Brödragåvan) har överlämnat
brödragåvan till br Leifs sambo. ÖM kunde berätta av han och br Bengt Carlsson besökt br Bertil Aspdahl,
som hälsade till bröderna. ÖM hade även hälsningar från bröderna Bertil Aspdahl och Axel Olofsson. PS läste
upp en inbjudan från B19 Louis de Geer om minneslogen den 1 november dit även anhöriga till avlidna bröder
bjuds in. UM informerade om det regionmöte Storsiren höll i Norrköping den 20 oktober. ÖM och ordförande
i TMU från alla loger i distriktet var inbjudna. Mötet handla om rekrytering och föryngring i framtiden.
Mikael Hagdahl, UM

BrodersNytt nr 9 november 2014

3(3)

Speaker´s Corner
Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Lägermötet i Finspång fredagen den 17 oktober blev trevligt och ganska välbesökt. Vi var 51 egna patriarker
och en gästande och det var vår nya broder i 117, br Bengt Ström, som ännu någon vecka tillhörde BL 5 Österled. Från vår loge var vi elva patriarker på plats, ett fotbollslag utan reserver… Vad hände då? Jo, det var andra
nomineringen av valämbetsmän och deras ersättare och här vill vi nämna att vår EXÖM Guy Wiklund går på
som protokollförare i lägret vid ämbetsmannainstalleringen den 16 januari 2015 samt att br Per-Otto Kyndel
kvarstår som skattmästare. Vidare, informerade Benny Flyckt om lägrets 50-årsjubileum den 25 april 2015 och
att högtidslogen kommer att hållas i Hedvigs kyrka. Arbetet med jubiléet fortskrider planenligt. Patriark Åke
Engberg efterlyste förstärkning till den sånggrupp som lägret har vid alla gradgivningar och det vore roligt om
någon från vår stora loge kunde gå in här. Meddela lägervärdarna så ska vi lotsa er vidare på lägrets stigar. Mötet i Finspång var ett fördjupningsläger och för framträdandet stod Storlogemedlem Göran Lindell som sammanfattade slutrapporten om Projekt Lägerutveckling och därefter följde en intressant diskussion.
Nästa lägermöte äger rum i Norrköping den 21 november och då med reception i Kungspurpurgraden, lägrets III:e och högsta grad. Totalt kommer tolv patriarker att kallas till receptionen och från vår loge hoppas vi
få se tre bröder: Kaj Borg, Björn Gunnarsson och Lars Andersson. Sista anmälningsdag är 18/11. Vi hoppas
och tror på ett stort deltagande från vår loge som kommer för att hedra våra nya fullvärdiga lägermedlemmar.
Som vanligt så anmäler ni er till lägervärdarna:
Gunnar Lagerström, tel. 0705-500907, e-post gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Per-Otto Kyndel, tel. 070-5256895, e-post info@westrens.se

Apropå Stegeborg …
Höstbild från Stegeborgs slottsruin.
Redaktionen

