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Övermästarens spalt
Att bli vald till Ämbetsman, och framför allt till
övermästare är väldigt hedrande. Jag vill börja med
att framföra ett varmt och innerligt tack för det
förtroendet. Att få vara med att förhoppningsvis
utveckla och verka för att logen ska fortleva i
framtiden och för att brr ska trivas i vår krets
känns spännande. Jag vill framföra mitt tack till
min företrädare och de ämbetsmän och utskott
som verkat under arbetsterminen 2014-2015. För
det fina samarbete och goda kamratskap vi alla
valämbetsmän verkat inom. Särskilt med förberedelserna inför ett ämbetsmannabyte som är betydande. Vi såg resultatet på ämbetsmannainstalleringen som blev mycket lyckat.
Första gången jag klev över tröskeln till till vårt
Odd Fellow-hus var torsdagen den 28 november
1996 för reception i Invigningsgraden. Br NilsGunnar Nilsson var ÖM, br Hans Göran Säwar
var UM och br Jan Lundström var magnifik som
CM. Br Olle Linderhjelm var min fadder men satt
bakom orgeln, och istället var det hans ersättare,
br Curt Ohlsson som ”förde” mig runt ordenssalen. Det var en oförglömlig kväll och vår tidigare
br Estan Laurent hör Recipiendernas tal och citerade ut Nordisk familjebok ”Uggleupplagan”.
Jag ser många olika arbetsområden framför mig
som nödvändiga för logens fortlevnad. Men framför allt två, dels rekrytering av nya bröder, och för
att vi bröder ska kunna och vilja värva nya bröder
ser jag även medlemsvård som ett viktigt arbetsområde. Att vi träffas under gemytliga och trivsamma former och att man tänker på gemenskapen i logen med ett leende på läpparna. Jag ser fram
emot två spännande
och trivsamma år som
övermästare och hoppas att alla brr fortsätter att gemensamt
verka för den positiva
utveckling vår loge har
haft under åren.
I VKS
Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 11 februari kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i II:a graden, andra nominering av StRep
samt DN:s och BG:s berättelser. FM och MK.
Meny: Liten räkmacka. Senap- & persiljemarinerat kycklingbröst med pumpasallad och pakrikafräst potatis.

Torsdag den 25 februari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Val av
StRep och revisorernas berättelse.
Meny: Kräftströmming med kavring. Dillkyckling med rårivna morötter och kokt potatis.

Torsdag den 4 februari kl. 19.00
Damklubben. Årsmöte.

Fredag den 19 februari kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se sidan x.

Programändring
Reception i I:a graden, planerad till den 24 mars enligt logens tryckta program, är framflyttad till den 31
mars. Mer information om detta kommer att meddelas senare.

Vi hyllar
Br Jan Hult fyller 70 år den 2 februari 2016. För
deltagande i uppvaktningen kontaktas ÖM.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 14 januari 2016
Arbetsloge med 60 närvarande bröder. ”Sista natten med gänget”. Det var sista gången med dåvarande ämbetsmän och det är naturligtvis speciellt. Det var en uppsluppen stämning och en strålande avslutning med br
Lennarts tankar. Br Roger rapporterade att jullogen gav ett överskott på 14000 kronor, vilket var mycket glädjande. ÖM rapporterade från uppvaktningen av br Archimede som fyllde 90 år i december. Vi balloterade bröderna Jonas Malmstedt, Odd Carlberg, Jonas Mörnås-Bergmark, Göran Ahlin, Lennart Johansson, Håkan Kalén, Joakim Karlén och Mikael Carlsson till den II:a graden. Br PO Kyndel bjöd in oss till BL15 Stegeborgs
möte 22 januari. ÖM rapporterade från ämbetsmannainstallering i logerna B19 Louis de Geer och B144 Aurora
samt SkM från ämbetsmannainstallering i B84 Österskär. Vi avslutade kvällen i bankettsalen där br Ralf Sandman pratade om och kring porträttet av Gustaf V i Vinterträdgården (gamla recipiendrummet).
Mikael Hagdahl
Avgående Undermästare

Torsdag den 28 januari 2016
Ämbetsmannainstallering
Ämbetsmannainstallering blev som vanligt en mycket speciell kväll för bröderna. Glädjande att berätta att
hundra bröder hörsammat inbjudan. Av bröderna var det 72 från vår egen loge och 28 gästande bröder med
DSS, Bengt Westin och bitr DSS Mats Domert i spetsen. Övriga gäster kom från BL15 Stegeborg, B19 Louis
de Geer, B44 Sörmland, B84 Österskär, B104 Bråvalla, B138 Norrköpingshus, B139 Ramunderhäll, B 144 Aurora och B 156 Nyköpingshus samt B66 Erik Dahlberg, B91 Stångebro och B121 Folke Bernadotte.
Avgående ÖM var synnerligen effektiv så det blev en kort föredragningslista. SkM hade representerat logen
vid ämbetsmannainstallering hos B84 Österskär, samt ÖM vid ämbetsmannainstallering hos B144 Aurora och
B139 Ramunderhäll. När föredragningslistan var avklarad vidtog ämbetsmannainstalleringen med DSS Bengt
Westin som installator. Övriga tjänstgörande var följande: som Vice Storsire, Bitr DSS Mats Domert, som Storsekreterare, StRepr Kenth Nykvist, som Storskattmästare, StRepr Lennart Frisk, som Storkaplan, StRepr Bernt
Tensmyr, som Storvakt, SL-medlem Bernt Carlsson och som Stormarskalk, StRepr Claes Anell. Br Claes var
väldigt effektiv och höll en fin stringens under hela den högtidliga installeringen.
I bankettsalen inbjöd KM till vackert dukade bord och god förtäring i form av Wallenbergare, vilket var vald
sedan lång tid tillbaka. Alla gästande Loger gratulerade och lyckönskade Logen med blommor och andra stärkande gåvor.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Logens ämbetsmän 2016-2017
Den 28 januari installerades en ny ämbetsmannabesättning för perioden 2016-2017 under sedvanliga högtidliga
former. Redaktionen tar tillfället i akt och önskar de nya - valda och utnämnda - ämbetsmännen med ersättare
lycka till i sina respektive uppdrag. Nedan presenteras i bild och text våra ämbetsmän för innevarande termin.
Bild: De nyinstallerade
valämbetsmännen tillsammans med logens Storrepresentant.
Övre raden, från vänster:
TjgExÖM Anders Österlund
CM Björn Lundqvist
K Gunnar Blomstrand
StRep Claes Anell
Nedre raden, från vänster:
FS Roger Thörn
PS Roland W Johansson
ÖM Mikael Hagdahl
UM Håkan Carlsson
SkM Ralf Sandman

För terminen 2016-2017 ser ämbetsmannabesättningen i sin helhet ut enligt nedan.
Valda ämbetsmäns
ÖM
UM
PS
FS
SkM
CM
K
Tjg ExÖM

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

Ersättare
Urban Trygg
Jan Månsson
Mats Idebro
Lennart Stenberg
Björn Gunnarsson
Åke Gustafson

Utnämnmda ämbetsmän
O
BB
KM
YV
IV

Ordinarie
Hans Thelin
Rolf B Johansson
Petter Anseklev
Olle Rådeström
Lennart Carlsson

ÖM hm
ÖM vm

Hans-Göran Sävar
Jan Noréus

UM hm
UM vm

Kent Svensson
Anders Jacobson

CM hm
CM vm

Lars Hägerström
Nils Fremred

Ersättare
Leif Sandberg

Lennart Lehnbom
Lars Andersson
Stefan Carlsson
Per Johansson
Lars Peterson
Bengt Liljestrand
B-O Röken
Tommy Franzén
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Från Barnjulfesten
– en återkommande succé
Även i år, 2016, kunde logens klubbutskott under ledning av KM Johan Kreuger glädja
sig år att ungefär 90 personer hade kommit till Ordenshuset. Eftermiddagens huvudpersoner, alltså barnen, stojade glatt runt granen, åt godis och hälsade på vår alldeles egen
jultomte som berättade att han kom från Kolmården – och då är ju vår jultomte.Även
något äldre barn var på plats och gladdes med de yngre. En av dem var vår Jubelveteran
Sven Hugo Lind som deltog i sin 77:e Barnjulfest. Inte alla hos oss i 117 Gustaf V, men
en rutinerad julfestare med erfarenhet från såväl andra loger som andra tider är han.
Dessutom kunde han glädja sig åt att ta hem ”storvinsten” i vuxenlotteriet.
Ett varmt tack från oss alla till broder KM, men även till bl a Jan Månsson, Elsy Sundström och Anders Jacobson som såg till att barnen fick ett bra minna med sig hem i vinterkvällen!
Anders Österlund
ExÖM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Årets första lägermöte ägde rum i Norrköping den 15 januari. Det var ett blygsamt deltagande med bara 35 patriarker på plats i logesalen och några färre i bankettsalen. Men stämningen var mycket god och en liten tröst i
sammanhanget är ju att man hinner ”umgås” med alla. DSS, Bengt Westin, var närvarande och installerade vår
broder Åke Gustafson i ämbetet som ÖP:s ersättare samt utdelade jubelpatriarksdiplom till br Carl-Erik Schumacher för femtioårigt medlemskap i lägret.
I bankettsalen var det vi tio 117-bröder som ansvarade för program och trivsel. Br Claes Anell var duktig
klubbmästare och br Lennart Exius ordnade en mycket lyckad frågelek under rubriken ”De ädla hjärnornas
kamp”. Lägervärdarna Conny och P O hade dessutom ett vinlotteri och det var en del som kunde gå hem med
ett glatt leende. Vi summerade en lyckad lägerkväll.
Nästa möte är ett vandringsläger och vi beger oss till Söderköping den 19 februari där B139 Ramunderhäll är värdloge. Vi åker buss från Vattengränden med tid som meddelas senare och vi hoppas på bra deltagande från vår
loge. Det är ju alltid trevligt att komma till Söderköpings mysiga lokaler där det är ”högt i tak” och där vi vid
serveringen med egna ögon kan bevittna ”ytspänningens” svåra konst. Vi ska också få oss till livs en
”lättsammare” ekonomisk redogörelse av DN:s ordförande Michael Nilsson som dessutom annonseras som
kvällen fördjupningspunkt. Det skall bli mycket intressant att höra. Varmt välkomna med anmälningar till era
hoppfulla lägervärdar som glatt kan konstatera att vi denna gång i varje fal inte har någon egen loge dagen före
lägermötet. Sista anmälningsdag är tisdag den 16 februari. Tack för oss!
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

