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Övermästarens spalt

Vad händer?

Julen är passerad och nyåret närmar sig med stormsteg
när jag skriver detta. Dessutom är stunderna med dagsljus på väg åt rätt håll - det blir ju åter lite ljusare för
varje dag. Två år har snart passerat och detta är mitt
sista inlägg som Övermästare. När jag skrev min första
spalt i februarinumret 2018 framhöll jag att ” Logen
har haft en väldigt fin medlemsrekrytering. Det gäller
nu att fortsätta på denna linje, och att vi alla hjälps åt så
de nya Bröderna trivs i Logen”. Hur har det gått? Både
bra och mindre bra tycker jag. Närvaron har den senaste 10-årsperioden varit relativt stabilt, varierat mellan
28, 5% och 34,3 % och för hela 2019 är vi nu på goda
33,0 %. Medelåldern visar dock, liksom för landet i
övrigt, en ökande trend. Den har ständigt ökat från
64,3 till 67,6 år. Detta vill vi nog inte påverka, vi blir ju
äldre. Under de senaste tio åren har medlemsantalet
varierat mellan 167 och 161 bröder men vi har under
senaste hösten tappat många, nu är vi 155 med risk att
tappa flera i närtid. För 25 år sedan var vi 180 medlemmar! Med andra ord – här har vi en förbättringspotential! Under 2019 har vi förlorat inte mindre än 15
medlemmar av olika anledningar, ingen speciell orsak.
Vi har, glädjande nog, även fått ett tillskott på 9 nya
medlemmar och jag vill tacka er faddrar, som medverkat till rekryteringen, och gett dem en stor möjlighet att
utvecklas som medmänniska. Vi har vår nästa vänafton redan 27 februari och jag vädjar till ALLA att
söka nya potentiella medlemmar och bjud in dem! Logen bjuder er liksom era vänner på maten. Arbetsterminen 2018 - 2019 närmar sig sitt slut. Vi som har
tjänat logen på olika sätt de senaste åren tar då ett steg
tillbaka. Två intensiva år där vi tillsammans har genomfört en hel del förändringar och många goda gärningar.
En ny besättning är på väg att installera sig i januari.
Jag önskar alla pågående Ämbetsmän lycka till på färden. Det är två spännande och givande år som väntar,
det kan jag lova. Jag vill därför, på mina och den avgående besättningens vägnar, tacka för två fantastiska år
och önskar alla tillträdande ämbetsmän och utskottsledamöter en givande resa. Jag
vill önska alla en god fortsättning på 2020 och logens
fortsatta utvecklig. Till sist,
försök att sträva efter att
vara en sann Odd Fellow i
ord, tanke och gärning.
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Måndag den 6 januari kl. 15.00
Barnjulfest. Se ytterligare information på sidan 3.

Torsdag den 9 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till II:a graden och första nominering av StorRep.
Meny: Gammaldags sillmacka och baconfylld köttfärslimpa
med tillbehör.

Torsdag den 23 januari kl. 18.30
Ämbetsmannainstallering.
Meny: Rökt laxtoast med pepparrot och baconlindad fläskytterfilé med tillbehör.

Torsdag den 9 januari kl. 19.00
Damklubben. Gemensamt biobesök på Cnema

Fredag den 17 januari kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Se ytterligare information på
sidan 4.

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

B117 på Facebook
Logens Fa-
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Söndag den 8 december
Adventshögtid
Årets adventhögtid genomfördes traditionsenligt i Östra Stenby kyrka varvid 41 bröder och tre gästande
bröder deltog. Mötet inleddes med en tyst minut med anledning av broder Per-Olov Gunnarssons bortgång.
Mötet genomfördes i rask takt och högtidligheterna kunde fortsätta i kyrkan.
Broder Lars Rydberg hälsade alla välkomna och berättade om kyrkan och dess historik. Odd Fellow kören
under ledning av Gunilla Åhlander framförde gamla och nya sånger med anknytning till den kommande julhelgen. ÖM Håkan Carlsson gjorde betraktelse om tankar kring jul och hälsade alla välkomna till ”kura skymning”
i bygdegården.
I bygdegården hade Östra Stenby diakonikrets ordnat med glögg, kaffe och hembakat bröd. Uppemot 90
besökande kunde räknas in och alla var ivriga lotteriköpare vilket gav ett bra tillskott till logen och välgörenhet i
Östra Stenby.

Torsdag den 12 december
Julloge
Jullogen besöktes av 74 egna bröder och en gäst, broder Gunnar Ljungberg från B45 Karl Knutsson Bonde
i Katrineholm. Logemötet inleddes med parentation över roder Per-Olov Gunnarsson som avled den 4 december i en ålder av 80 år.
Därefter följde ett uppskattat och stämningsfullt Luciatåg framfört av elever från Hagaskolan. Från mötet
kan noteras av bröderna Jan Stening och Kjell Dåådheim begärt utträde ur Orden och logen, vilket beslutades.
En andra nominering och val till utskott genomfördes för kommande tvåårsperiod. Till ett nyinrättat utskott,
Nominerings- och utbildningsutskott (NU), föreslogs bröderna Håkan Carlsson, Mikael Hagdahl, Roger
Thörn, Claes Anell och Lennart Carlsson. Mötet avslutades med att ÖM Håkan Carlsson tackade bröderna för
året som gått och framförde en julhälsning till alla bröder och deras familjer. UM Urban Trygg överlämnade en
blomma till ÖM och önskade god jul och tackade för gott samarbete under året.
I bankettsalen hade Tommy och Lisbeth dukat upp ett dignande julbord vilket intogs med god aptit.

Söndag den 15 och tisdagen den 17 december
Besök på äldreboende
Den andra söndagen i advent, dvs den 15 december, besökte bröderna Urban Trygg, Per-Otto Kyndel,
Bengt-Ove Jonsson och Hans-Göran Säwar äldreboendet Konstantinopel. Där bor sedan flera år broder Lars
Wibrant och sedan ett halvår tillbaka broder Nils-Gunnar Ellnemark. Broder Lars invigdes i logen den 18 november 1976 och var bl a. FS under perioden 2002 - 2005. Broder Nils-Gunnar invigdes den 28 mars 1996 och
var bl a KM under perioden 2000 - 2001. Vi bjöd på tårta till kaffet tillsammans med våra bröder samt broder
Nils-Gunnars hustru Gunilla med sonen Christer. En uppskattad stund där fler på boendet fick smaka på tårtan.
Tisdagen den 17 december besökte ÖM Håkan Carlsson och Br. Bengt Brobeck äldreboendet Järven där
vår jubelveteran Sven-Hugo Lind bor. Det blev en trevlig pratstund där ÖM och broder Sven-Hugo har ett gemensamt förflutet i Lidköping vid Vänern. Sven-Hugo hade
ett imponerande gott minne för detaljer från Lidköping med omgivning. Han invigdes
i loge B86 Magnus Gabriel de la Gardie 1953 (66 år sedan!), och han lämnade Lidköping 1957 för bl.a. Stockholm, Gusum och sedermera Norrköping.
Urban Trygg
Undermästare
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Speaker´s Corner
Barnjulfest den 6 januari kl. 15.00
Odd Fellow Logen nr 117 Gustaf V inbjuder till Barnjulfest måndagen den 6 januari 2020 kl. 15:00. På programmet står:
Fika, saft till barnen och kaffe eller té till de vuxna, kaffebröd och tårta
Dans kring granen
Lotterier
Fiskdamm
Lottdragning
Besök av tomten. Som kommer med godispåsar
Urban Trygg
Undermästare

Bröder som fyller nämna år under 2020
Datum
2020-03-02
2020-03-12
2020-03-15
2020-03-30
2020-04-09
2020-05-01
2020-06-18
2020-06-20
2020-07-18
2020-08-11
2020-08-31
2020-09-12
2020-10-28

Antal år
80
50
70
70
90
60
60
80
80
40
80
70
50

Namn
Lars Rydberg
Peter Backteman
Björn Lundqvist
Lars Hägerström
Ber%l Olovsson
Mats Idebro
Axel Olofsson
Åke Grahn
Lennart Stenberg
Henrik Vernqvist
Björn Edstav
Tommy Linderholm
Alex Plahn

B117 Gustaf V:s program för 2020
Våren

Hösten

Jan

Aug 27 18:30 SommarS, Kräftafton
Sep 10 19:00 ARB, B III, Vänafton
24 18:30 ARB, Rec III, FM
Okt 8 19:00 ARB, B Inv, Veteranafton, FM
22 18.30 ARB, Rec Inv, FM
24 17.00 Logens och Damklubbens höstfest
31 16.00 Minnesloge, Värdloge B104
Nov 12 19:00 ARB, DN: försl. budg. 2021
B139 Ramunderhäll gästar med gemensam loge
26 19:00 ARB, Jubilarernas afton, besl. budg. 2021, FM
Dec 6 14.00 Adventshögtid i Östra Stenby
10 18:30 ARB, Julloge med Lucia
13 14:00 Adventsuppvaktning

6 15:00 Barnjulfest
9 19:00 ARB, B II, N1 StRepr
23 18:30 ÄI, FM
Feb 13 18:30 ARB, Rec. II, DN/BG ber. N2 StRepr, FM
27 19:00 ARB, Vänafton, Val StRepr, Revisorernas
ber.
Mar 12 19:00 ARB, B I, Besl. ansv. Frihet
26 18:30 ARB, Rec I, FM
Apr 8 19:00 ARB, B Inv, Gemensam loge med B19
23 18:30 ARB, Rec Inv, FM
24 19:00 Ordens årsdag, B104 Värdloge
Maj 14 19:00 ARB
28 19:00 ARB, Logens årsdag med damer
Jun 4 18:30 SommarS

Januari 2021
Jan

6 15:00 Barnjulfest
14 19:00 ARB, Aktivitet med damer
28 19:00 ARB, B II
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Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägeråret 2019 avslutades med ett traditionellt julläger i Nyköping, på luciadagen, där hela 65 patriarker hade
samlats i de vackra Ordenslokalerna. Från vår loge var vi åtta patriarker på plats. Ganska bra tycker vi om man
väger in att vi kvällen före var drygt 70 bröder på vår egen julloge. Beundransvärt var deltagandet från
”hemmalogerna” B44 Sörmland och B156 Nyköpingshus med 24 respektive 19 patriarker på plats. Klart i närheten av vår egen ”maxnotering” på 26 patriarker.
Under rubriken välgörenhet kunde noteras att lägret beslutade att ”stötta” stötta en gåva från loge B19
Louis De Geer till ”Hela Människan” i Norrköping. Vidare flaggade HP Anders Strand Gustavsson för att lägret vid mötet i Nyköping den 21 februari kommer att gästas av StK Peter Stillnert som kommer att hålla ett
fördjupningsföredrag. Spännande tycker vi. Vidare, kommer patriarker från BL8 Kastelholm på Åland att bjudas in.
DN: ordförande Michael Nilsson föredrog förslag till budget för 2020. Budgeten, som bl a bygger på oförändrad årsavgift (innebär ett mindre underskott (15 000 kronor). Budgetförslaget, inklusive medlemsavgiften,
godkändes.
Lägret kommer under 2020 att som vanligt samlas den tredje fredagen i månaden, med undantag för mars
där mötet blir den andra fredagen (den 13 mars 2020) på grund av kollision med Storlogemötet.
Efter lägermötets avslutande fick patriarkerna lyssna på välklingande toner och stämningsfull sång från läktaren, och i Bankettsalen underhöll B 44:s eminenta orkester Good Fellows med sång och musik.
Det kommande mötet den 17 januari blir ett fördjupningsläger i Norrköping. Anmälan som vanligt
via MyClub.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com

Bilder från 2019 års Adventshögtid
Första numret av BrodersNytt 2020 avslutas med ett bildkollage från traditionsenliga adventshögtiden i Östra
Stenby den 8 december 2019. Redaktionen låter bilderna få tala för sig själva.

