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Övermästarens spalt
Mörkret har sänkt sig över landet, vi har gått över
till vintertid, eller normaltid som det heter. Den
första lagen om gemensam tid kom 1879 och Sverige var först i världen med att lagstifta om tidreglering . Innan dess skilde det 45 minuter mellan
norra och södra Sverige. Vi har även under kortare
tider kallat det för ”järnvägstiden” eftersom järnvägen var det dominerande transportmedlet och
man var tvungen att följa samma tidtabell. Sommartid infördes 1916 på prov men bönderna protesterade så mycket att man provade bara i ett år.
Det var först 1980 som man lagstiftade och införde sommartid. Sverige följer den gregorianska kalendern och november nämns som den första vintermånaden. Namnet November är latin och betyder ”den nionde månaden” efter gammalnordisk
räkning.
Onsdagen den 8 november besöker vi logen B139
Ramunderhäll, vår dotterloge i Söderköping. Det
är en lång tradition att vi besöker varande och turas om vartannat år.
Torsdagen den 23 november har vi reception i
Invigningsgraden och det ser väldigt lovande ut
med nya medlemmar eller Bröder om man så vill.
Det är årets sista gradgivning.

Vad händer?
Onsdag den 1 november kl. 18.00
Pubafton på Charlies enligt utskickat program.

Lördag den 4 november kl. 16.00
Minnesloge. Anordnas av värdlogen R7 Maria.

Onsdag den 8 november kl. 19.00
O
!
Gemensam arbetsloge tillsammans med B139 Ramunderhäll, Söderköping. Ballotering till INV-graden,
första nominering till utskott samt DN:s förslag till
budget för 2018. Mörk kostym.
Anmälan ska göras senast den 5 november
kl. 12.00 till KM på telefon 011-19 95 35.
Kontakta ÖM för samåkning.

Torsdag den 23 november kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden, andra nominering till utskott
samt beslut om 2018 års budget.
Meny: Gravlaxtartar. Helstekt fläskfilé med syrade grönsaker, portvinssås och potatisgratäng.

Torsdag den 2 oktober kl.19.00
Damklubben.

Fredag dem 17 november kl. 19.00
”Gilla oss” På vår facebook-sida, där och på vår
hemsida finns mycket nyttig information.

Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 4.

Väl mött och jag hoppas att vi träffas på Logen.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Månadens utskick
Vi tackar Dimell Ingenjörsbyra AB (br Mats Dimell) för sponsring av månadens utskick av BrodersNytt.

DIMELL
INGENJÖRSBYRÅ

AB

Box 11102, 600 11 Norrköping
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 12 oktober - vänafton
Detta logemöte hade 56 närvarande bröder, inklusive gästen br Johan Muda från B94 Ena (Enköping). Förslaget till ny stadgar för Brödragåvan godkändes av logen. Val av ämbetsmännen och ersättare förrättades. Vi
fick en kort rapport av lägervärden Conny Thörn från förra lägermötet i Valdemarsvik och en påminnelse om
kommande möte i Finspång den 20 oktober med vädjan om många anmälningar. Vi fick även en påminnelse
om höstfesten den 21 oktober och nästa logemöte, Jubilarernas afton, samt om Minneslogen den 4 november.
Fyra bröder besökte Rebecka-logen R7 Maria för att ta del av Rebecka-spelet, vilket var ett skådespel med
en resumé om Rebecka-grenens tillkomst i Orden, uppstart i Sverige samt R7 Marias historia. Detta spel är
uppsatt med anledning av Rebeckagrenens introduktion i Sverige för 50 år sedan. Br Ingvar Sax gav oss en fördjupning om Ordens löften vi avlägger i samband med reception.
Efter avslutat logesammanträde väntade nio goda vänner i vinterträdgården. Dessa hade fått en mycket uppskattad presentation av br Tage Östlund om Orden och vår loge. I bankettsalen berättade dessa vänner lite om
sig själva. Avslutningsvis berättade broder Mats Linder, som i unga år blev blind, hur han fyllt sitt liv med berikande aktiviteter, bl.a. genom deltagande i VM, handikapps- OS och Paralympics i utförsåkning på skidor.

Lördag den 21 oktober - höstfest
Den traditionella höstfesten, som arrangeras av logen Damklubben, har ägt rum med 61 deltagare. Alla fick
avnjuta god mat, bra underhållning och en vänskaplig samvaro. Det blev hellyckat och uppskattat av alla. Maten var höstinspirerad och gick i skördetidens tecken. Det som bjöds var en välkomstdrink (vargtass), en kall
buffé följt av en mustig köttgryta samt äpplekaka med vaniljsås som dessert, allt i höstens tecken. Hela menyn
var ”mycket utöver det vanliga” och mycket uppskattad.
Den musikaliska underhållningen stod Sven-Erik (Svenne) Mars för. Soft mingel-musik, musikquiz och
dansmusik, som kunde avnjutas sittande eller dansande. Även Svenne och hans musik var mycket uppskattad.

Torsdagen den 26 oktober - Jubilarernas afton
Nio jubilarer närvarande vid denna högtid, bland totalt 53 bröder från vår Loge. Dessutom gästades logen
av br Lars Malmqvist från B104 Bråvalla, som organist, samt br Johan Muda från B94 Ena (Enköping).
Vi har fått fyra inträdesansökningar som resultat av Vänafton. Från Stiftelsen rapporterade br Sven-Olov
Johansson att beslut nu är fattat att bygga om ett förråd till handikapptoalett i anslutning till vinterträdgården.
GEU har startat en undersökning på att förbättra stjärnhimlen, rapporterade br Leif Sandberg. Vår Stor repr
Bengt-Ove Jonsson meddelade att de frågor som nyinvigda bröder framfört vid intervju med TMU, har resulterat i en uppdatering av ”frågor och svar”, vilket kan hittas på Logens hemsida.
Lägervärd PO Kyndel rapporterade från senast lägermötet i Finspång och att nästa lägermöte har reception i
KPG i Norrköping den 17 november. Lägret kommer att ge mera information i logerna om lägerverksamheten. Dessutom planeras för en vän-afton i lägret.
Adventshögtiden i Östra Stenby genomförs den 10 december klockan 14.00. föregås av ett logesammanträde i Ordenssalen (Odd Fellow-huset) klockan 12.00. Med anledning av barnjulfesten den 7 januari, uppmanas bröderna att hjälpa till genom stort deltagande och anmälningar i tid . Br Anders Österlund förmedlade en fördjupning av Ordens historia.
I bankettsalen var det lite av festmåltid där årets jubilarer (de som fyller jämnt
under innevarande år) uppmärksammades. De närvarande var bröderna Tage Östlund, Leif Casimir, Lars Löfgren, Jonas Mörnås-Bergmark, Claes-Göran Wester,
Sven-Olov Johansson, Sandor Hantosi, Lars Gustafsson och Håkan Carlsson. De
bjöds på mat och kunde vandra hem med en präktig blombukett.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast. Detta
för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Uppdaterat logeprogram för november och december 2017
Uppdaterat logeprogram för perioden november 2017 till och med januari 2018. Det uppdaterade programmet
har även skickats ut till bröderna via e-mail i särskild ordning.
Nov 1
4
8

Dec

23
10
10
14

18.00 PUB-afton på Charlies. Vi bjuder på enkel förtäring och underhållning.
16:00 Minnesloge, Värdloge R7 Maria, MK
19:00 OBS! dag. Gemensam loge hos B139 i Söderköping. Anmälan senast söndag
5 nov kl 12.00 på 011-199535. Kontakta ÖM för samåkning. Mörk kostym.
ARB, B Inv, N1 utsk., DN: försl. budg. 2018 MK
18:30 ARB, Rec Inv, N2 utsk., besl. budg. 2018, FM, MK
12.00 ARB i Ordenssalen.
14:00 OBS dag. Adventshögtid Östra Stenby
18:30 Julloge med Lucia, ARB, val utsk.

2018
Jan 7 15:00 Barnjulfest
11 19:00 ARB, B II
25 19:00 ÄI, FM, MK

Resultat från Odd Fellow 117-golf
Den 8 oktober spelades 117-golfen på Hyllingebanan, Söderköping, med nedanstående resultat:

KLASS
H
H
H
H
H
H
D
D

NAMN
Kent Jonsson
Bernt Carlsson
Anders Österlund
Tonny Nilsson
Jan Noreus
Guy Viklund
Eva Noreus
Ellinor Österlund

GOLFID
510927-014
410518-026
450419-017
590526-042
460129-011
480710-038
540216-008
480102-018

KLUBB
BrGK
NSGK
NSGK
NSGK
NSGK
NSGK
NSGK
NSGK

TEE
2
4
2
2
2
2
4
4

HCP
22.1
18.1
27.9
19.4
26.2
19.7
31.4
30.6

RESULBRUTTO SPEL HCP
TAT PLACERING
102
24
78
1
93
13
80
2
127
30
97
3
120
21
99
4
128
29
99
5
Avbröt e*er 9 hål
6
118
30
88
1
126
33
93
2

En tapper skara trotsade regn och rusk för spela golf i
Söderköping. Bröderna Kent och Bernt var outstanding
och spelade toppenbra. E3 hopp 4ll övriga blev det.
Br Kent tog hem vandringspriset med endast två bollar
och Eva Spelade hem dampriset.
Guy Viklund
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Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägrets senaste möte i Finspång den 20 oktober blev mycket lyckat och välbesökt. Totalt deltog 69 patriarker
och från B117 var 17 bröder på plats och det är vi mycket nöjda med. I Ordenssalen svarade ÖP Hans-Gunnar
Lindoff för fördjupningsanförandet genom en historisk återblick om tillkomsten av BL15 Stegeborg och dess
huvudpatriarker genom årens lopp. Vi delgavs också en hel del nyheter i vår verksamhet, bl a av vår br Guy
Viklund som har en central och viktig uppgift i lägret och nedan delger några punkter:
•
•
•

•
•

En ny handbok för läger är framtagen som gäller från den 1 september 2017.
Vänaftnar för potentiella nya lägermedlemmar kommer att provas och man startar upp vid lägermötet i
Söderköping den 19 januari.
En information om lägerverksamheten skall äga rum ute i distriktets loger under hösten och det är HP
Hans Ornefalk och 1:e bev. Anders Strand-Gustafsson och hans ersättare Leif Rehn som kommer att
hålla i det.
HP Hans Ornefalk informerade från Lägerförbundets årsmöte att ett nytt lägerutvecklingsprogram inletts
och skall pågå till juli 2019. BL15 deltar inte i projektet men är referensläger.
DN:s ordf. Michael Nilsson redogjorde för ekonomin och kom med chockbeskedet att hela 120 patriarker inte betalt medlemsavgiften för 2017. Problemet behandlas akut av Lägerkollegiet.

Nästa lägermöte äger rum i Norrköping fredagen den 17 november kl. 19.00 med reception i Kungspurpurgraden med sammanlagt fem recipiender varav en gästande recipiend från lägret BL5 Österled. Från B117
har vi nöjet att ha två bröder med. Det är vår UM Håkan Carlsson och hans ersättare Urban Trygg. Vi ber att
få hälsa dem varmt välkomna. Det är vår förhoppning att många 117-patriarker möter upp för att stötta och
hedra våra recipiender. Anmälan emotses senast tisdagen den 14 november till nedanstående lägervärdar. Välkomna! Menyn för kvällen ser ut så här: Förrätt: Kyckling Curry Toast, Huvudrätt: Ugnstekt laxfilé på
spenatbädd med kall romsås. Kaffe och kaka. Pris: 145 kronor.
Conny Thörn, 070-880 30 50, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

