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Övermästarens spalt
Nu är det äntligen höst efter en varm inledning på densamma. Och vår verksamhet är i full gång med olika
aktiviteter. Hösten är ursprungligen skördetiden under
månaderna september, oktober och november. Nu har
vi även meteorologiskt hösten hos oss. Det innebar att
plocka in frukt, räfsa löv och klippa det sista gräset,
bära in blomurnor och trädgårds-möbler. Kvällarna
blir mörkare och kylan börjar komma. Då är det dags
att ta sig in till vår Odd Fellow-loge där vi har både ljus
och värme. Vi har i oktober haft äran att få besök av
vår Storsire Björn Boström, som besökte oss. Han har
sett vår loge som en framgångsrik loge, en ”loge i tiden” som värnar om ”Odd Fellow andan”. Vi kom
tillsammans fram till en handlingsplan för att vi skall
kunna återgå till gammal tradition med vår Adventsfirande i Östra Stenby utan att bryta mot Odd Fellows
regler. Vi är i stort överens om hur vi skall använda
Facebook för medlemsrekrytering. Vi har även en
handlingsplan hur vi skall komma till ett avslut på
mångåriga diskussioner beträffande vår klädkod.
Vår loge har under året tappat medlemmar, en negativ
trend. En uppbromsning av den negativa trenden kan
skönjas, men mera behövs. TMU-arbetet måste bli prioriterat och synliggöras och det krävs engagemang och
arbete av oss alla. Arbete pågår med att använda Facebook för att rekrytera nya medlemmar. Vi måste
även se till att våra nuvarande medlemmar trivs och
kommer på sammankomsterna. Vi har haft en mycket
uppskattad Veteran- och Jubelveterantecken utdelning
med så många som 66 Bröder närvarande och alla
tycktes trivas. Vi har fått tre ”nya” Jubelveteraner,
nämligen Per-Olov Carlsson, Lennart Exius och Claes
Anell. Hög närvaro ökar trivseln och en bra trivsel ökar
närvaron! Vi har fyra bröder som fått Invigningsgraden. Detta är ett resultat från vår God vän afton. Jag
vill tacka Logens och Damklubbens gemensamma festkommitté för den välarrangerade och mycket trivsamma Höstfesten. Vi som var där trivdes storligen!
Den 8 november får vi besök av våra ”döttrar” från
B139 Ramunderhäll, det
ska bli trevligt att ses igen.
Söndagen den 9 december
bjuder Östra Stenbybröderna till adventshögtid
i kyrkan och bygdegården
enligt 20-årig tradition.
I VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson

Övermästare
Håkan Carlsson ÖM

Vad händer?
Lördag den 3 november kl. 16.00
Minnesloge som anordnas av värdelogen, R95 Mathilda Lenning.

Torsdag den 8 november kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. DN:s
förslag till budget. Gemensam loge med B139 Ramunderhäll (Söderköping).
Meny: Laxtartar. Viltfärsbiffar med svampsås, inlags gurka
och kokt potatis.

Torsdag den 22 november kl.19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Beslut
om budget. Jubelveteranernas afton.
Meny: Kycklingcurrytoast. Fiskgratäng med vinsås, broccoli,
riven parmesanost och dillkokt potatis.

Torsdag den 1 november kl. 19.00
Damklubben. Kvällens tema är välgörenhet.

Fredag den 16 november kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se ytterligare information på sidan 3.

Adressändringar
Br Carl-Ivan Ivarsson har ny e-postadress:
carlivanivarsson36@hotmail.com
Br Sven Hugo Lind har nytt mobiltelefonnummer:
070-499 95 33
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 11 oktober: Veteranafton
I centrum denna högtidliga afton var utdelningen av ett Veterantecken och tre Jubelveterantecken. Utdelningen gjordes av Distriktstorsiren Mats Domert och bevittnades av 66 egna bröder, fyra fruar till veteranerna
samt två inbjudna damer, som skapade god stämning med fin musik och sång.
Under logemötet balloterades fyra presumtiva bröder vilka kommer att kallas till invigning vid nästa logemöte. Förslaget om medlemsrekrytering och arbetet i tankesmedjan inom ramen för TMU arbetet blev återigen, hänskjutet och beslut kommer att ske den 25 oktober. Den nya webbaserade matrikeln har kommit ut och
support till bröderna kommer att finnas en timma innan varje logemöte. Från Odd Fellow-kören meddelas att
behov finns av nya manliga medlemmar bl a
inför adventshögtiden i Östra Stenby kyrka. Br
Mikael Kinnå påminde bröderna om att köpa
Jubileumspins som ska finansiera välgörenheten i samband med Odd Fellows 200 årsjubileum 2019. Behovet av sponsring till medlemsbladet Brodersnytt tog br Mikael också upp.
Därefter vidtog utdelning av hederstecknen
till br Gunnar Lagerström, veterantecken samt
bröderna Claes Anell, Lennart Exius och Larseric Larsson som fick jubelveterantecken efter
50 år i Orden (se bild) Lena Stenhammar och
Madelene Ottosson från Valdemarsvik svarade
för sång och musik.
Dagens måltid bestod av gammeldags sillmacka, panerad snitsel och kulpotatis. Till kaffet fortsatte underhållningen i bankettsalen.
Urban Trygg, Undermästare

Logesammanträde den 25 oktober: reception i INV-graden
Kvällen höjdpunkt var att vi (49 bröder), efter en mycket stilig och högtidlig ceremoni under ledning av ceremonimästaren Björn Lundqvist, kunde hälsa fyra nya bröder välkomna. Det var recipienderna Göran Karlsson, Morgan Sundell, Conny Ekendahl och Per Gidmark som, efter att ha avlagt vederbörliga löften, hälsades
välkomna som bröder i logen och Orden av ÖM Håkan Carlsson. När logen avslutades hälsades alltså 53 bröder välkomna till nästa möte.
I övrigt kan noteras att logen beslutade att godkänna TMU:s förslag angående medlemsrekrytering och tankesmedja och att Odd Fellow-kören hälsar nya medlemmar välkomna.
Vidare berättade ÖM om mötet mellan Storsiren Björn Boström som, tillsammans med Distriktsstorsiren
Mats Domert, träffat Valämbetsmännen och Storrepresentanten. Det var vår klädselkod, logemötena i december i Östra Stenby kyrka och våra Facebook-aktiviteter behandlades vid mötet. Bl a a framkom att Storsiren, i
kraft av sin befogenhet enligt Orden regelverk, beslutat att logen i fortsättningen ska
följa Ordens formella klädkod, alltså mörk kostym, vid samtliga sammanträden utom
de så kallade sommarsammanträdena. Vår Storrepresentant Bengt-Ove Jonsson berättade att han i den frågan förbereder en motion till Storlogemötet 2020, med förslag
på förändringar av Ordens klädkod.
Beträffande våra decembermöten i Östra Stenby föreslog Storsiren att kyrkorummet i Östra Stenby invigs som Ordenssal och att vi därmed kan fortsätta traditionen
med ett logemöte i december där. Storsiren var även positiv till våra aktiviteter på Facebook.
Anders Österlund, Undermästare p t
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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

Programändring
Vi har nu en åtgärdsplan definierad för att återgå till gammal traditionellt adventshögtid i Östra Stenby den 9
december, andra advent. Följande är preliminära tider: kl. 13:30 invigning av Ordenssal, kl. 14:00 logemöte och
kl. 14:30 Adventshögtid i kyrkan. Före Adventshögtiden blir det även en traditionell sammankomst i Boglinatorpet för medföljande anhöriga. Och allt avslutas med ”Kura skymning” i bygdegården. Den tidigare aviserade programändringen att lägga till ett logemöte en måndag i december utgår därmed.
Håkan Carlsson,
Övermästaren

Informationsfilm om Odd Fellow
Br Roger Thörm har lagt ett förslag om att ta fram en informationsfilm om B117 Gustaf V och fått logens
godkännande härtill. På Storlogens hemsida framkommer att andra loger gör samma så. Som exempel och inspiration kan man går in på följande webbadress:
Storlogenshemsida/intranet/medlemsinfo/inspiration/nya kanaler för rekrytering
Redaktionen

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägrets senaste möte var förlagt till Valdemarsvik den 19 oktober där B84 Österskär som vanligt tog hand
om oss på bästa sätt. Hela 58 patriarker var närvarande varav tolv representerade B117 Gustaf V. Det gjorde
oss, glädjande nog, till den mest välrepresenterade logen för kvällen. I logesalen väntade sedvanliga mötesförhandlingar och bl a genomfördes en andra nominering av valämbetsmän för nästkommande period. Vi kan
med stolthet nämna att vår ExÖM Anders Österlund ikläder sig rollen som Räkenskapsförare.
Tidigare har vi berättat att br Roger Thörn blir KM med br Mikael Hagdahl som ersättare och som Yttre
och Inre Förpost fungerar ju redan våra bröder Gunnar Lagerström och Axel Olofsson. Som Protokollförare
återfinns br Guy Viklund som gjort ett stort arbete för lägret och avslutar snart sin fyraåriga period vid ÄI i januari. Lägerfördjupningen bestod i att HP Hans Ornefalk delade ut lappar till patriarkerna med olika påståenden som vi i form av bikupor diskuterade kring.
I bankettsalen var stämningen hög och vi bjöds på gubbröra och en mycket vällagad porterstek och en del
annat smått och gott så det var nöjda patriarker som satte sig i bussen för hemfärd.
Nästa lägermöte är i Norrköping den 16 november med reception i Kungspurpurgraden. Åtta recipiender är anmälda varav en patriark från BL5 Österled som önskar få sin grad hos oss. Vi i vår loge får snart lyckönska br Mats Idebro till det sista steget i lägervandringen och därtill, som bevis, erhålla den eftertraktade lägerringen. Vi hälsar alla patriarker välkomna till detta högtidliga lägermöte och vi vill skicka med det faktum att det
är en härliga upplevelse att beskåda vårt duktiga ceremoniel i full aktion. Så tveka inte! Vi vill ha era anmälningar senast 13 november till lägervärdarna.
Conny Thörn, tel. 0708-803050, e-post: conny.thorn@telia.com
PO Kyndel, tel. 070-5256895, e-post: po.kyndel@gmail.com
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Nya medlemmar i loge B117 Gustaf V
Br C
E
Född 1953
E-post: conny.ekendahl@icloud.com
Telefon: 070-816 59 04
Egenföretagare inom energibranschen. När br Conny inte
arbetar i den egna firman, snickrar han på sommartorpet. Br
Conny har sambo och vuxna barn som är utflugna ur boet.
Fadder: Br Lennart Karlsson
Br G
K
Född 1939
E-post: sm5awu@gmail.com
Telefon: 070-582 51 30
Pensionär och radioamatör. När br Göran inte sitter vid radioapparaten, reser han. Gärna med husbil i och sällskap
med särbon. Br Göran har vuxna barn med egna familjer.
Fadder: Br Jan Hult

Br M
Född 1963

S

E-post: morgans@mail.com
Telefon: 0760-327 888
Br Morgan arbetar som incidentutredare vid Luftfartsverket.
På fritiden idrottar han gärna eller arbetar i trädgården.
Kanske tillsammans med sambon.
Fadder: Br Ingvar Sax
Br P
G
Född 1965
E-post: per.gidmark@se.relacom.com
Telefon: 070-6741290
Br Per arbetar som IT-projektledare. Fritiden tillbringar han
gärna med på lantstället i Svärtinge. Br Per spelar också
golf. Br Per är gift och har familj.
Fadder: Br Jan Hult

De nya bröderna hälsas varmt välkomna till B117 Gustaf V
Redaktionen

