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Övermästarens spalt
Julen är avklarad och nyåret närmar sig med stormsteg
när jag skriver detta. Så även vår Ämbetsmannainstallering den 28 januari. Dessutom är stunderna med dagsljus på väg åt rätt håll - det blir ju åter lite ljusare för
varje dag. Ljusare blev även tillvaron för mottagaren
av vår julgåva till broder Lennart Torstenssons minne.
Vi överlämnade den några veckor före jul och det kändes mycket bra att få se glädjen (och överraskningen!) i
mottagarens ögon! Jag vill även passa på att tacka broder Lennarts dotter Lena Bernström Hermelin för det
stöd hon ger till gåvan och därmed även till pappas
minne. När jag ändå är inne på välgörenhet – vi har
under året bidragit med drygt 12 000:- till lämnat välgörenhetsrelaterade ändamål. Det finns dessutom några
ansökningar som vi ännu inte har behandlat i avvaktan
på vårt nya Välgörenhetsutskott.
Storsiren godkände våra nya stadgar, där det nya utskottet ingår, den 15 december och vi kommer under
januari-februari att fylla upp utskottet med ledamöter
varefter det kan börja arbeta. När jag skrev min första
spalt i februarinumret 2014 framhöll jag att ”vi ska
sträva efter en positiv medlemsutveckling och fortsatt
hög närvaro”. Hur har det gått? Ganska bra tycker jag.
Under de senaste 10 åren har medlemsantalet varierat
mellan 166 och 160 bröder och vi är nu 164, med
andra ord – läget är stabilt! Närvaron har dessutom
ökat. Från att ha pendlat kring 30%, ökade den till nästan 35% under 2014 och lite lägre men ändå goda
32,6% under 2015. Medelåldern visar dock, liksom för
landet i övrigt, en ökande trend. 2006 var den dryga 62,
och 10 år senare är den 66 år.
Sammantaget tycker jag dock att vår medlemsutveckling är glädjande stabil! Men - minnesgoda lite äldre
bröder minns kanske 1991 när vi var 196 medlemmar!
Det var tider det - och det visar på att vi har utrymme
för fler bröder! Arbetsterminen 2014-15 närmar sig nu
sitt slut och en ny besättning tillträder vid Ämbetsmannainstalleringen. Vi som har tjänat logen på olika sätt
de senaste åren tar då ett steg tillbaka. J
ag vill därför, på mina och den avgående besättningens
vägnar, tacka för två fantastiska år och önskar alla tillträdande ämbetsmän och
utskottsledamöter en ”god
tur” som norrmännen säger.

Vad händer?
Söndag den 10 januari kl. 15.00
Barnjulfest. Ytterligare information finns på sidan 3.

Torsdag den 14 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden samt första nominering av
StRep. I bankettsalen kommer br Ralf Sandman
att berätta om historien bakom kungaporträttet
utanför vinterträdgården.
Meny: Skagentoast. Isterband med persiljestuvad potatis och
rödbetor

Torsdag den 28 januari kl. 19.00
Ämbetsmannainstallering. Meny meddelas senare då den
inte är känd när detta nummer av BN produceras.

Torsdag den 7 januari kl. 19.00
Damklubben.

Fredag den 19 januari kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se sidan 4.

Vi hyllar
Br Ralf Sandman fyller 70 år den 24 januari 2016.
För deltagande i uppvaktningen kontaktas ÖM.

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Redaktionen önskar läsekretsen ett
Gott Nytt År.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 10 december
Julloge
Vi började traditionsenligt med Luciatablå med elever från Navestadsskolan. Det nytryckta programmet för
2016 delades ut (fler exemplar finns vid behov). Vi har både sänt egna samt mottaget flera julhälsningar från
andra loger. Vi valde br Gunnar Blomstrad till kaplan för perioden 2016-2017. Val till logens olika utskotten
förrättades också. Br P O Kyndel bjöd in alla Patriarker till sista lägermötet för året. I år kan man välja mellan
lutfisk eller lax. ÖM berättade att han överlämnat julgåvan till en person i S:t Johannesförsamling. Logen beslutade om nya stadgar för det nyinrättade Välgörenhetsutskottet. ÖM påminde oss om medlemsavgiften som är
oförändrat (115:- kr per månad) för 2016. PS informerade om alla ämbetsmannainstalleringar som logen fått
inbjudan till. För deltagande vid installeringarna kontaktas ÖM.
I bankettsalen hade KM och Tommy dukat upp till ett lika välsmakande julbord som traditionen påbjuder. Vi
avslutade kvällen med jullotterier och julauktion. FS verkade nöjd med kvällens resultat.
Mikael Hagdahl
UM
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Speaker´s Corner
Barnjulfesten den 10 januari
Den 10 januari klockan 15.00 bjuder logen in till traditionsenlig barnjulfest. Förra året var vi 91 personer på
plats! Unga – och äldre.

Klubbmästaren vill gärna ha din anmälan senast klockan 12:00 den 8 januari där du berättar hur många ni blir,
barn och vuxna till logens hemsida: www.oddfellowlogen117.org eller telefon 011-19 95 35.
KM

Bröder som fyller jämna år under 2016
Under 2016 fyller nedanstående bröder jämna år. De bröder som önskar logens uppvaktning i samband med
sin högtidsdag, uppmärksammas på första sidan, under rubriken ”Vi hyllar”.
Datum

År

Namn

2016-01-24
2016-01-29
2016-02-02
2016-02-21
2016-03-09
2016-04-10
2016-04-19
2016-05-03
2016-05-06
2016-06-12
2016-06-18
2016-07-07
2016-08-12
2016-08-18
2016-09-24
2016-10-14
2016-10-18
2016-11-29
2016-12-11

70
70
70
70
70
80
50
60
70
80
80
50
60
50
80
80
80
80
70

Ralf Sandman
Jan Noréus
Jan Hult
Svante Horndahl
Günther Lange
Jörgen Wiberg
Håkan Kalén
Mats Linder
Göran Henriksson
Leif Rydén
Sven Folkesson
Roger Aledal
Lennart Eriksson
Robert Hansson
Ingemar Jonsson
Nils-Gunnar Ellnemark
Carl-Ivan Ivarsson
Bengt Brobeck
Leif Sandberg
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Logens valda ämbetsmän 2016-2017
Nedan presenteras logens valda ämbetsmän som installeras i sina ämbeten den 28 januari 2016.
Ämbete

Namn

Övermästare
Undermästare
Protokollsekreterare
Ceremonimästare
Kaplan
Finansekreterare
Skattmästare
Tjänstg. ExÖvermästare

Mikael Hagdahl
Håkan Carlsson
Roland W Johansson
Björn Lundqvist
Gunnar Blomstrand
Roger Thörn
Ralf Sandman
Anders Österlund

Övriga

Storrepresentant
Klubbmästare
Lägervärdar
Redaktör
Damklubben

Claes Anell
Petter Anseklev
Per-Otto Kyndel och Conny Thörn
Per Johansson
Solweig Andersson

Redaktionen önskar de blivande ämbetsmännen lycka till i deras ansvarsfulla värv och ser också samtidigt fram
mot ett gott samarbete.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Det var, som väntat, en mindre skara patriarker som mötte upp vid lägermötet i Norrköping den 11 december.
Vi fick uppleva en stämningsfull julhögtid med bl a sång och musik av Roland Adolfsson och Sven-Erik Larsson från B84 Österskär. Vi var totalt 34 bröder på plats varav sju från vår loge med ÖM Anders Österlund i
spetsen. Myskänslan var alldeles påtaglig. Vi fick också bevittna en högtidlig utdelning av jubelpatriarkdiplom
och det var Mats Blom (B19), Carl-Axel Bjärle (B56) samt vår egen broder Sven-Hugo Lind. Dessa tre har
alltså varit med i lägret 15 Stegeborg sedan institueringen 1965. Imponerande och stort grattis till alla! Utdelningen sköttes förtjänstfullt av vår DSS Bengt Westin. I bankettsalen fick vi en utmärkt god lutfisk och
”laxarna” med Lennart Exius som härförare såg också nöjda ut .Vi bjöds dessutom på skön musikunderhållning i form av gitarrspel.
Snart är det dags för nästa lägermöte och det blir i Norrköping den 15 januari, som vanligt kl. l9.00.Det är ett
fördjupningsläger och det innebär att vi kommer att få kloka ord på vägen av lägrets ÖP Hans-Gunnar Lindoff. Dessutom väntar en förklaring av lägergraderna samt lektion i gradtecken och lösen. Vidare, ska vår broder Åke Gustafsson installeras i lägret som ÖP:s ersättare. I bankettsalen är det vår loge som ansvarar för trivsel och servering tillsammans med KM Michael Nilsson, så vi hoppas få hjälp av bröderna. Lägeråret 2015 har,
deltagarmässigt för 117:s del, varit godkänt och det känns som om vi håller ställningarna. Vi har haft några riktigt bra toppar men också en del mindre bra siffror. På önskelistan för 2016 står en förväntan på att få fler
patriarker från 117 med på mötena och framförallt de som sällan eller aldrig kommer. Det är en utmaning men
vi ger inte upp. Vi hälsar patriarkerna hjärtligt välkomna till mötet den 15 januari och vi vill ha anmälningarna
senast 12 januari till nedanstående lägervärdar som dessutom ber att få önska patriarker och bröder ett riktigt
GOTT NYTT ÅR.
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

