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Övermästarens spalt
Ännu ett år har vi nu lagt bakom oss och julfirandet är över. Ett år fullt med aktiviteter både på
våra logekvällar, inom våra utskott och i bankettsalen. Vi har fått flera nya bröder som kommit in i
vår gemenskap. Några bröder har tyvärr lämnat
oss för alltid. Frid över deras minne.
På de kommande logemötena skall vi, enligt den
nya dagordningen, bland annat ha löpande rapportering från de olika utskotten. I vår loge har vi haft
med denna punkt under hela året så vi kan med
stolthet säga att vi verkligen ligger med i tiden.
Många Odd Fellow loger i Sverige backar i medlemsantal, medan vi har haft ett ganska jämt antal
på c:a 160-165 bröder de sista 10 åren. Vi är i snitt
mellan 50-55 bröder på våra logemöten, vilket får
anses godkänt.
Vi får glädja oss att vi nu går mot ljusare tider,
snart är våren här och vår resa till Odense kommer närmare. Resan blir vårens stora höjdpunkt.
Deras Övermästare i Logen nr 5 Fyen hälsar oss
riktigt välkomna i sitt julbrev till mig. Vår resekommitté jobbar för fullt med detaljplanering och
det finns några platser kvar för några fler bröder
och även respektive.

Vad händer?
Torsdag den 10 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton.
Meny: Meddelas senare via KM.

Söndag den 13 januari kl. 15.00
Barnjulfest.

Torsdag den 24 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till III:e graden. Klubbafton.
Efter logemötet kommer ett instruktionsföredrag om
ordensetiketten att ges. Fokuseringen ligger på regler
för bankettsalen och föredraget hålls därför just där i
anslutning till måltiden.
Meny: Meddelas senare via KM.

Onsdag den 9 januari kl. 19.00
Damklubben. Filmtime på CNEMA, Kungsgatan
56. Föreställningen börjar kl. 18.00 och biljetter kan
hämtas från kl. 17.30.

Fredag den 18 januari kl. 19.00

Jag och Christel sitter ute i sommarstugan. Braskaminen lyser upp och värmer huset. Tittar ut över
ett lugnt hav, fullt med sjöfågel där isen ännu inte
lagt sig.

Lägret nr 15 Stegeborg. Se mer information på sidan 3.

Broderliga hälsningar och Gott Nytt År från oss i
Gryts skärgård
Guy Viklund
Övermästare

Månadens bidragsgivare
Vi tackar broder Roger Thörn för sponsringen av
månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Söndagen den 2 december - advent i Östra Stenby
Vår ExÖM, SL br Owe Axelsson, hälsade oss välkomna till vårt traditionella decembermöte i Östra Stenby.
Han berättade att det första mötet där ägde rum för 14 år sedan. Dagens möte, som samlat 34 bröder, var alltså
vårt 15:e mötet i följd i Östra Stenby. En tradition väl värd att vårda! UM Anders Österlund som, i ÖM Guy
Viklunds frånvaro, ledde mötet berättade han från Juluppvaktningen dagen innan på Ekhöjden i Sandbyhov
där han och ExÖM Bo Nygren representerade Logen. Lennart Remlöv med musikanter och skönsjungande
unga damer svarade för en uppskattad underhållning för ett stort antal boende med anhöriga. Till vår överraskning och glädje var ytterligare en logebroder på plats, nämligen vår Jubelveteran, br Hans Cademan (88),
som sedan en tid bor på Ekhöjden. Han var särskilt glad över att hans egen loge 117 Gustaf V svarade för uppvaktningen och han bad oss att ta med en hälsning till logen. Även Vår bortgångne ExÖM Torsten Loberg
änka Majken som också bor på Ekhöjden var på plats.
Vid den efterföljande adventshögtiden i kyrkan, där även våra damer som tillbringat en stund tillsammans i
Boglinatorpet, hälsade broder Lars Rydberg oss välkomna. Odd Fellow-kören, under ledning av Gunilla Åhlander och med ExO Kerstin Haapaniemi vid pianot samt O Hans Thelin på orgelläktaren bjöd en välfylld kyrka
på en stämningsfull och välljudande Adventshögtid. Därefter samlades över 80 deltagare för ett lika traditionellt
adventskaffe i Östra Stenby – Konungsunds Bygdegård. Vi som var med ser redan fram emot nästa advent...

Torsdag den 13 december
Vår julloge med julhögtid, julbord och julauktion samlade 69 bröder, för övrigt lika med medelvärdet för de
senaste sex åren. I ordenssalen uppmanade ÖM Guy Viklund för sista gången tjänstgörande PS, br ClaesGöran Wester att läsa upp protokollet från föregående sammanträde. Protokollet från vårt 1 290:e möte i Östra
Stenby blev alltså det sista som lästes upp i en öppen loge. I fortsättningen ska protokollen godkännas av logen,
men inte läsas upp. Protokollsförslag kommer före nästa sammanträde att finnas på logens hemsida
(lösenordskyddat), samt i ordenslokalerna för de bröder som inte har möjlighet att läsa förslaget på hemsidan.
En av många efterlängtad förändring.
Avgående StRepr, br Berndt Carlsson, tackade ÖM och övriga ÄM för det gångna året och berättade att hans
efterträdare, ExÖM Claes Anell, kommer att tillträda som StRepr 22 februari. Som vanligt i slutet av året informerade PS om ett stort antal hälsningar från andra Odd Fellow-institutioner. Bröderna Gunnar Lagerström
och P-O Kyndel valdes till lägervärdar. De kommer att installeras vid Lägrets 15 Stegeborgs Ämbetsmannainstallering den 18 januari. Br ÖM påminde om att en ny portkod kommer att gälla från årsskiftet. Den broder
som eventuellt ännu inte har nåtts av den nya koden är välkommen att kontakta någon av våra ValÄM för att
bli uppdaterad. Hälsningar framfördes från flera bröder som inte kunde närvara. Sårskilt noterbart var att JV
Sven-Hugo Lind för blott andra gången sedan 1959(!) var tvungen att avstå från en julloge. Br K, Lennart
Exíus, lärde oss avslutningsvis underhållande och roande en hel del om den ”lekamliga spisen” som pendang
till de tankar kring den ”andliga spisen” som han oftast fokuserar på.
Efter logens avslutande genomförde vi en sedvanlig Julhögtid. Saknaden efter br O, Hans Thelin som hade
förhinder, var särskilt uppenbar under psalmsången.. I Bankettsalen avrundades det välsmakande julbordet av
julauktionen där br Mikael Hagdahl svingade klubban och med stor fermitet rensade auktionsbordet.
Anders Österlund
Undermästare
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I januarinumret 2003 kunde man bl a följande:

att drygt 80 brr infann sig till julhögtiden

att julauktionen inbringade 11,500 kronor

att auktionsutroparen br Mikael Hagdahl var ”stor, härlig, mästerlig, snabb, rolig – allt på samma gång!!”
enligt en lyrisk UM

att det vid adventshögtiden i Östra Stenby hölls en mycket tänkvärd livsbetraktelse av br Gunnar Blomstrand, andakt av prost emeritus Carl-Olof Herrman och skönsång av Lisa Tilling till br Olle Linderhjelms mäktiga orgelackompanjemang

att br ÖM Per Johansson avslutade med att tala om de som har det svårt och lider nöd

att logen hade åtta jubilarer under 2003
ExRed

Seniorklubbens årsavslutning
Den 20 december hade Seniorklubben sitt åttonde och sista möte för året. Broder Åke Wennerblad, som tillsammans med sin hustru Gunda varit drivande bakom verksamheten de senaste 20 åren gladde sig åt att sex
bröder och lika många damer samlats. Dussinet fullt alltså. Under 1980-talet kunde upp till 30-35 personer
samlas men närvaroutvecklingen har på senare tid varit vikande. UM Anders Österlund och UM:s ers Mikael
Hagdahl hälsade från ÖM Guy Viklund och framförde logens förhoppning om att verksamheten ska kunna
fortsätta i någon form och då locka fler besökare. En förhoppning som delades av alla varför paret Wennerblad
åtog sig att inbjuda till åtminstone ett nytt möte, den 21 februari 2013. Du broder som tycker att en stunds eftermiddagssamvaro med bröder och damer med Odd Fellow-anknytning, anmäl gärna dig och din dam till det
mötet. Medlemmar i vår damklubb är naturligtvis också välkomna. Se när februarinumret av BN kommer, där
finns påminnelsen.
Anders Österlund. UM, och ordförande i TMU

Klubbutskottet rivstartar 2013
Vid det första mötet den 10 januari kommer vi att erbjuda en riktig höjdare när Ragnar Nehard guidar oss
bland ”snapsarnas hemligheter”. Vi kommer att få avnjuta fem olika sorter under hans inspirerande och kunniga ledning. En utmaning i utmaningen är att tilltugget kommer att bestå av sillmacka och pannkaka med sylt!
Bara den blandningen borde locka till nyfiket deltagande! Snapsprovningen kommer att kosta oss en hundralapp, men det står vi nog ut med… Dessutom är den säkert bra bränsle för den historieberättarstund som vi
avslutar kvällen med. Förbered dig gärna för den stunden i förväg. Som varmrätt får vi sjömansbiff med gurka
och kokt potatis. Välkomna!
Jan Ohlsson, KM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
2012 avslutades med vårt traditionella Julläger med julhögtid. Ett 40-tal patriarker (sex från vår loge) hade samlats. Inte det deltagande vi vant oss vid kanske, men en ganska bra siffra ändå eftersom så gott som alla loger
hade haft sina egna julloger tidigare i veckan. Under lägermötet valdes lägrets nye StRepr (Hannu Bergstrand)
och ersättare för SkM och F samt revisorer och medlemmar i olika nämnder och utskott. Musikgruppen ”Con
Amore” underhöll i Bankettsalen på ett uppskattat och minnevärt sätt.
Lägrets närmaste möte är ämbetsmannainstalleringen den 18 januari. En begivenhet som ni nog redan vet
kommer att förgyllas av Storsiren Carl-Johan Sjöholm tillsammans med StK Peter Stillnert, StM Björn Boström, Ordenhärolden Göran Lindqvist med flera. Flera ÄM och ersättare från vår loge liksom våra två lägervärdar att installeras. Hedra dem gärna med ditt deltagande! Menyn är inte klar, men den blir festlig! Anmäl dig
snarast, men helst senast vid vårt logemöte den 10 januari. Anmälningstiden utgår slutgiltigt söndagen den
13 januari, men vänta inte till dess!
Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com, Lägervärdar i 117 Gustaf V.

