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Övermästarens spalt
Vintertid – ja härom veckan ställde vi tillbaka klockan
till vintertid eller som det egentligen heter ”Svensk normaltid”. Förutom den lite längre natten får vi nu under
fem månader vänja oss vid att det mörknar tidigare på
eftermiddagen - i alla fall om vi tittar på klockan. Förresten – när infördes sommartid i Sverige? Jo, den 6
april 1980 - så i år fyllde sommartiden i Sverige 35 år
(om man bortser från 1916 när vi hade sommartid
första gången).
Vad mera om hösten 2015? Ja ur ett lokalt perspektiv
har väldigt många glatts, och kanske även förvånats,
över IFK Norrköpings framfart i Allsvenskan. I skrivande stund leder de serien, och när du läser detta vet
du om det höll hela vägen. Spännande är det, och hur
det än går på slutet – ”Snoka” har gjort en prestation!
I logen förbereder vi oss för en ny arbetstermin. Både
nyvalda och avgående ämbetsmän förbereder sig på
olika sätt. Det är ju så i en Odd Fellow-loge, att arbetsterminerna är två år och i växeln installeras de nya ämbetsmännen under ”pompa och ståt”. För vår del blir
det ju den här gången lite extra eftersom Storsiren Carl
-Johan Sjöblom själv kommer att vara installator. Så
bröder, ta höjd redan nu för att besöka logen den 28
januari. Vem vet när Storsiren kommer tillbaka för att
installera ämbetsmän hos oss nästa gång…,
Under november har vi även lite annat att syssla med.
Den största ”grejen” är naturligtvis receptionen i Invigningsgraden den 26 november. Var gärna på plats för
att hälsa nya bröder välkomna i gemenskapen!
Jag vill även passa på att beröra vårt initiativ att profilera Odd Fellow-orden i anslutning till Musikhjälpen
2015. För att söka största möjliga genomslag närmade
vi oss Storlogen för att efterhöra intresset på nationell
nivå - och intresset var stort! Men av en del praktiska
orsaker var tiden för kort för ett nationellt engagemang. Vi kommer därför att satsa på att försöka få ett
bredare Odd Fellow-engagemang inför Musikhjälpen
2017.
En sak till: glöm inte Adventhögtiden i Östra
Stenby kyrka den 29 november. Förra året var ungefär 100 personer på plats.
Hur många blir vi i år?

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Onsdagen den 11 november kl. 19.00
Besök hos B139 Ramunderhäll i Söderköping.
Transport sker genom samåkning. Anmälan om
deltagande görs till ÖM senast 8 november. Ytterligare information finns på sidan 4.

Torsdag den 12 november kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden, första nominering till utskott
samt DN:s förslag till budget för 2016. I bankettsalen gästas vi av Peter Kristensson, som kommer berätta om Norrköpings gatunamn.
Meny: Inlagd strömming på kavring. Höstgryta med skogens
svampar, grönsallad med rostade rotfrukter och kokt potatis.

Torsdag den 26 november kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden, andra nominering till utskott
samt beslut om budget för 2016.
Meny: Kryddig kycklingsoppa. Fylld fläskytterfilé med sherrysås, brynta champinjoner, råstekt broccoli och stekt kulpotatis.

Söndag den 29 november kl.14.00
Adventshögtid i Östra Stenby kyrka. Inbjudan bifogas till detta nummer av BrodersNytt.

Torsdag den 5 november kl. 19.00
Damklubben. Utflykt till Björke Vävstuga.

Fredag den 20 november kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se sidan 4.

Programändringar
Följande programändringar i det tryckta programmet
meddelas för kommande evenemang:
⇒

Barnjulfesten är framflyttad till den 10 januari 2016, kl.15.00
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 8 oktober
God Vän-afton
Torsdagen den 8 oktober var det God Vän-afton och glädjande nog så var ordenssalen nästan fullsatt. Nåja, det
hade gått att klämma in några till, men denna kväll fanns det 64 bröder, en gäst från B 138 Norrköpingshus
samt, ivrigt väntande en trappa ner tillsammans med br Tage Östlund, fem Goda Vänner. Denna torsdag var
det br Mikael Hagdahl som var Övermästare och svingade klubban med bravur. Efter sedvanlig föredragningslista så avslutade Kaplan med en, enligt egen utsago, spretig berättelse. Det är inte ofta, om någonsin, som vi
har applåderat i ordenssalen. Men redan här byggdes den trevliga och öppna atmosfären upp som B117 är så
känd för. Jag tror att när vi så kom ner till bankettsalen upplevde nog de fem goda vännerna att Gustav V är
”logen med det varma sinnelaget”.
Väl där nere så avnjöts en, som vanligt, god middag och sedan lagom till kaffet inträdde så familjen Josefsson
bestående av mamma Anna-Lena, pappa Billy, sonen Isak och yngsta dottern Linnea. Storasyster deltog inte
denna kväll eftersom hon studerar musik på en folkhögskola nere i Småland. Eftersom samtliga i familjen är
multiinstrumentalister, dvs spelar flera instrument, bjöds det på allt från folkmusik till lite jazz, ”Fly me to the
moon”.Avslutningsvis blev det bl.a en bröllopsvals från Finland. Efter sedvanlig handklappning och avtackning
av familjen Josefsson så vidtog, som avslutning på kvällen, ett vinlotteri. Inte heller denna gång kunde undertecknad hemföra någon flaska, men nästa gång.
Jan Noreus
UM pt

Torsdagen den 22 oktober
Jubilarernas Afton
Arbetsloge och Jubilarernas afton med 59 bröder samt en gäst, br HG Lindoff från B19 Louis de Geer. Det
var en föredömligt kort föredragningslista denna gång. Vi har fått en ny ansökan om medlemskap efter god vän
-afton, som har visat sig var en lyckad satsning. Logen valde br Björn Gunnarsson till CM.s ers. Uppdraget som
K är vakant, NomU arbetar med frågan. Vi ska besöka B 139 Ramunderhäll, onsdagen den 11 november. Anmälan om deltagande görs till ÖM senast den 8 november. Br PO Kyndel informerade om nästa lägermöte
som är den 20 november.
I bankettsalen firade vi våra jubilarer: bröderna, Archimede Caprari (90 ), Björn
Gunnarsson (40 år), Åke Gustafsson (70),
Ulf Hanell (60), Kenneth Hansson (50),
Mikael Karlsson (60), Nils Gunnar Nilsson (80 ), Olle Rådeström (70), Bengt Röken (70), Björn Sandberg (70), Göran
Svensson (70) samt bröderna Tommy
Franzén och Anders Österlund, båda 70 år.
UM höll ett kort ”tal” till bröderna
Tommy och Anders och överräckte logens vas,
som tillkommer
jämt jubilerande
VÄ.
Bröderna
Lennart Exius
och Lennart Carlsson hade satt ihop en kul och trevlig musikquizz som vi avslutade
kvällen med, många brr vandrade hem med en vinst efter quizzen.
Mikael Hagdahl
UM

BrodersNytt nr 9 november 2015

3(4)

Speaker´s Corner
Om logens kommande Välgörenhetsutskott
Storlogen har klargjort att Biståndsutskottets uppgifter är att behandla biståndsärenden, alltså stöd åt ”Medlem,
medlems änka och barn”. Välgörenhetsfrågor av annan natur faller därmed utanför Biståndsutskottets verksamhet. Redan förra året diskuterade logen hur vi ska hantera den nya situationen. En arbetsgrupp (Bengt Ove Jonsson, Nils-Gunnar Nilsson och Urban Trygg) tog då fram ett förslag till riktlinjer för vårt kommande
välgörenhetsarbete och logen beslutade att detta skulle presenteras i BrodersNytt. Av olika skäl har det dock
inte skett ännu.
Under hösten har frågan åter diskuterats och logen har beslutat att ett välgörenhetsutskott ska bildas. Logen
har även gett den tidigare arbetsgruppen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av logens stadgar och en
”instruktion/policy” för utskottets arbete. Vid senaste logemötet beslutade logen att arbetsgruppens tidigare
förslag till riktlinjer skulle presenteras i detta nummer av BrodersNytt. Eftersom arbetsgruppen nu redan arbetat fram förslag till stadgeändring och policy för vårt välgörenhetsarbete har jag, i samråd med gruppens ordförande ExÖM Bengt-Ove Jonsson, beslutata att i stället presentera de konkreta förlag som kommer att presenteras vid logemötet den 12 november. Förslagen är dessa:
Stadgeändring - en ny § införs med följande lydelse:
Välgörenhetsutskottet består av en ExÖM som ordförande, drätselnämndens ordförande samt ytterligare en ledamot. Utskottet
ska bereda förslag och aktivt föreslå åtgärder till välgörenhet inför beslut i logen, samt föreslå användning av medel ur logens fonder
som berör välgörenhet. Utskottet ska följa logens policy i välgörenhetsfrågor.
Policy för välgörenhet.
•
De fyra budorden ska ligga till grund för välgörenheten d.v.s. att besöka de sjuka, att hjälpa de nödställda, att begrava de
döda och att uppfostra de föräldralösa.
•
Direkthjälp ska prioriteras framför hjälp via andra organisationer.
•
Välgörenheten ska inte stå i strid med svensk lagstiftning och vara accepterat i samhället.
•
Bidrag ska kunna lämnas till projekt initierade av storlogen.
•
Välgörenhet kan ske även utan tillskott av ekonomiska medel, exempelvis via möten, erfarenhetsöverföring m m.
Ovanstående förslag kommer att behandlas vid logemötet den 12 november.
Anders Österlund
ÖM

Besök den 11 november hos B 139 Ramunderhäll
Mot Söderköping!
Att besöka en annan loge borde vi göra oftare!
Nu har vi ett bra tillfälle när vår enda dotterloge, B139 Ramunderhäll i Söderköping, hälsar oss välkomna till
logesammanträdet onsdagen den 11 november kl. 19.00. Ta chansen! Ett besök hos Ramunderhäll är något
man minns! Anmäl dig till undertecknad (0708 53 55 30) senast den 8 november. (OBS klädsel MK).
Anders Österlund
ÖM

Rapport från Drätselnämnden
Den 20 oktober hade Drätselnämnden möte. Den stora punkten på dagordningen och den som tog mest tid
var arbetet med budgeten för 2016. Vi är nästan klara med ett förslag men en del arbete återstår. Dessutom tog
vi upp frågan om Hörselfondens vara eller icke vara och diskuterade också hur vi kan förenkla handläggningen
när logen skall besluta om gåvor. Vidare tog vi upp ett par frågor som vi fortsätter att diskutera på nästa möte.
Claes Wester
Ordförande Drätselnämnden
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Höstfesten den 17 oktober
Nedan följer ett litet bildkollage från logens höstfest som hade temat ”Fransk Afton” och som skickats in av
Anna Karlsson, Damklubben. Bo Åkervall stod för kvällens musik och menyn gick, naturligtvis, a la Francaise
och bestod av bl a oxfilé Provencale. Vinerna? Ja, naturligtvis från … gissa det! I övrigt låter redaktionen bilderna tala för sig självt.

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägrets senaste möte ägde rum fredagen den 16 oktober då vi med buss förpassade oss till Nyköping för ett
vandrings- och fördjupningsmöte. Logerna 156 Nyköpingshus och 44 Sörmland stod för värdskapet. Vi var
totalt 55 patriarker på plats och från 117 var sex bröder närvarande. Den låga siffran får nog tillskrivas det faktum att vi hade vår höstfest i logen dagen efter som krävde sin tribut. Som helhet blev kvällen mycket lyckad
och en som kände sig speciellt hemmastadd i Nyköpings vackra logelokaler var vår broder Bengt Ström som
sen barnsben sprungit omkring i de här lokalerna eftersom pappa Lars och mamma Sonja varit ÖM i B44
Sörmland resp. R23 Cecilia innan familjen så småningom flyttade till Norrköping. Det var många minnen som
trängde på för Bengt denna kväll. Dagens fördjupningsämne var redovisningen av de grupparbeten som vi genomförde vid mötet i Valdemarsvik och det handlade i första hand vad patriarkerna tycker om den nya lägermodellen som vi nu haft på prov i snart två år och det blev en intressant diskussion som i stort kan dela upp i
två punkter; fördjupningsläger samt möblering vid dessa. Konstaterades att fördjupningslägret nog kommit för
att stanna men att det är viktigt med en bra föredragshållare och ett bra ämne i moral och etikfrågor som lockar
patriarker att komma till mötena. Lägerkollegiet måste också se till att förbereda lägermötena bättre och
komma ut tidigare med programmet till bröderna via lägervärdar eller mail. När det gäller möbleringen vid fördjupningsläger så är det så att ämbetsmän och patriarker sitter på stolar på golvet i syfte att få en bättre samhörighet och lättare till diskussion. Alla var rörande eniga om att själva innehållet i fördjupningslägret var viktigare
än ”förpackningen” och dessutom passar inte golvplaceringen så bra i alla logelokaler men det är samtidigt bra
att tydliggöra en skillnad från våra vanliga logemöten. Slutresultatet här blir att lägerkollegiet kommer att ta
fram en möblering som passar i alla ordenssalar och motverka den osäkerhet som ibland rått vid själva placeringen.
Nu ser vi fram mot nästa lägermöte som äger rum i Norrköping den 20 november och då är det reception i
Kungspurpurgraden som gäller. Totalt 19 patriarker är kallade varav fem från 117 Gustaf V och det är Stefan
Carlsson, Ralf Sandman, Åke Gustafsson, Daniel Lindberg och Benny Gunnarsson. En stor lägerkväll är att
vänta när våra bröder får den tredje lägergraden, Barmhärtighetens grad, som den också heter, samt mottaga
den åtråvärda lägerringen. Vi hoppas att många 117-bröder ställer upp på detta möte och då gäller det att anmäla sig senast den 17 november till nedanstående lägervärdar.
Conny Thörn 0708-803050, conny.thorn@telie.com
P.O.Kyndel 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

