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Övermästarens spalt

Vad händer?

Denna höst har vi klarat oss från allt för omfattande stormar år. Även i vår loge har vi ett lugn tack
vare goda bröder som besöker logen och skapar fin
stämning. Vi har hittills i år en närvarofrekvens på 32%
vilket får anses som bra. Denna fina stämning inkluderar i synnerhet ett välordnat arrangemang av höstfesten, festkommittén med bröder och medlemmar i damklubben har gjort att mycket bra arbete och det blev en
trevlig afton där många stannade en bra bit in på natten
för att dansa till f.d. Tigers. Vi har under oktober får
tre nya medlemmar, nämligen Mikael Andrén, Mårten
Hagelin och Björn Persson och vi hälsar dem varmt
välkomna.
I logen förbereder vi oss för en ny arbetstermin,
d.v.s. för perioden 2020 - 2021. Vi har nu haft val av
nya Ämbetsmän och vid nästa möte har vi första nominering av utskott. Vi håller även på med förberedelser
inför nästa Storlogemötet, som är i mars nästa år. Vi
har att ta ställning till hur vi vill att vår StorRepresentant Broder Bengt-Ove Jonsson skall rösta på ett 60-tal
motioner och propositioner, samt val av Ämbetsmän
till Storlogen.
Onsdagen den 13 november besöker vi logen B139
Ramunderhäll, vår dotterloge i Söderköping. Det skall
bli härligt att få komma till Söderköping och deras mysiga lokaler med lågt i tak men högt när det gäller gemenskapen och glädjen att träffas. Det är en lång tradition att vi besöker varandra och turas om vartannat år.
Torsdagen den 28 november har vi jubilarernas afton,
d.v.s. vi kommer att uppmärksamma de bröder som
fyllt jämnt under detta år. Denna gång blir det nästan
20 bröder som kommer att få inbjudan, vilket bäddar
för ett ”jätte-kalas”.
Och glöm inte Adventhögtiden i Östra Stenby
kyrka den 8 december med efterföljande kaffe i Hembygdsgården. En högtid som blivit en fin tradition tillsammans med damer och anhöriga. Förra året var vi
ungefär 100 personer på plats som var med om att inviga Kyrksalen till Ordenslokal. Hur många blir
vi i år?

Onsdag den 13 november kl. 19.00

VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Observera dagen! Besök hos loge B139 Ramunderhäll (Söderköping) med gemensam loge.
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Första
nominering av utskott och DN:s förslag till budget
för 2020.

Torsdag den 28 november kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Andra
nominering av utskott och beslut om budget för
2020. Jubilarernas afton.
Meny: ägg- & anjovismacka. Småländska isterband med
dillstuvad potatis och rödbetor.

Torsdag den 7 november kl. 19.00
Damklubben. Kvinnojouren presenterar sitt arbete
mot våld i nära relationer.

Fredag den 15 november kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Se ytterligare information på
sidan 3.

Lördag den 2 november kl 16.00
Minnesloge. Anordnas av värdlogen, B19 Louis de
Geer

B117 på Facebook
Logens Facebookadress finns som länk på logens
hemsida: www.oddfellowlogen117.org.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 10 oktober
Veteranernas afton
Övermästare Håkan Carlsson
startade med ett sedvanligt logesammanträde som genomfördes enligt
ritual. Sjuttiotvå bröder hälsades
välkomna. Kvällens höjdpunkt var
utdelning av veterantecken samt
jubelveterantecken. Dessa utdelades
av DSS Mats Domert. Bröderna
Bengt Brobeck och Leif Casimir
upptogs i Jubelveteranerna exklusiva och hedervärda skara. Bröderna
Bengt-Ove Jonsson, Åke Grahn
samt Johan Muda erhöll sina veterantecken efter ett kvarts sekels
medlemskap i Orden.
Kvällen bestod också av ballotering till Invigningsgraden, tre potentiella bröder balloterades.
Kvällens musik framfördes av
Lena Stenhammar-Dahlgren och
Madelene Ottosson. I bankettsalen
serverades Ägg & Ansjovismacka,
samt Cajunkryddad kyckling på Bilden: Nyblivna jubelveteraner och veteraner i loge B117 Gustaf V. Från
vinsyrade grönsaker samt rostad vänster veteran Åke Grahn, jubelveteranerna Bengt Brobeck och Leif Casimir samt veteranerna Bengt-Ove Jonsson och Johan Muda.
potatispuck.
Roger Thörn
Undermästarens ersättare

Torsdagen den 24 oktober
Reception i INV-graden
Vid kvällens logemöte deltog 51 bröder inklusive de tre nyinvigda bröderna. Logen valde nya ämbetsmän
och deras ersättare för två år fr.o.m. 2020. Logen valde också i sluten omröstning sittande Storsire Björn Boström till den kandidat och som StRepr Bengt-Ove Jonsson ska rösta på inför det slutliga valet i vår.
Nästa logemöte äger rum onsdagen den 13 november då vi besöker B139 Ramunderhäll i Söderköping.
Buss transport är ordnad med avfärd kl 17:30. UM Urban Trygg meddelade att barnjulfesten äger rum på trettondagen den 6 januari kl. 15:00. Inte den 5 januari som det står i programmet för året.
Dagens höjdpunkt vara annars invigningen av de nya bröderna Mikael Andrén,
Mårten Hagelin och Björn Pehrson. I vanlig ordning genomfördes en klanderfri ceremoni, som är både tänkvärd och imponerade i sin historik och sitt framförande.
I bankettsalen intog vi en festmåltid bestående av Tunnskivad grishals, Ädelostgratinerad fisk med tillbehör. Ett flertal tal och tillhörande skålar kännetecknade denna
högtidliga kväll.
Urban Trygg
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

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Den 18 oktober genomförde vi ett välbesökt vandringsläger i Valdemarsvik. Totalt 64 patriarker var på
plats, varav 14 från vår loge. Efter ett snabbt lägermöte samlades vi i bankettsalen där ”T och T” kan vara en
kort beskrivning av hur det var – alltså ”Trångt och Trivsamt”
Efter att ha rivstartat höstterminen med två vandringsläger blir nästa lägermöte på ”hemmaplan”, alltså i
Norrköping, den 15 november. Höjdpunkten den kvällen är en reception i Kungspurpurgraden, alltså lägrets
III:e och högsta grad. Tretton patriarker, varav tre från vår loge, är kallade.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com

… lite bonusmaterial från redaktionen ...

… i form av en glad ExÖM i lika glada bröders sällskap.
Br R
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Presentation av nya medlemmar
B

M

A

Alreiksgatan 14, 602 35 Norrköping
Telefon: 072-516150
E-post: mikandren@gmail.com
Fadder: br Johan Muda

B

M

H

in

Albrektsvägen 133 A, 603 53 Norrköping
Telefon: 073-0201424
E-post: marten.hagelin@icluod.com
Fadder: br Ulf Lindman

B

B

P

Fridtunatorget 1, 603 49 Norrköping
Telefon: 070-6556155
E-post: bjorn.bp.persson@telia.com
Fadder: br Björn Johansson

Redaktionen hälsar de nya bröderna varmt välkomna till loge B117 Gustaf V.

