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Övermästarens spalt

Vad händer?

Bröder!

Söndag den 5 december kl 14.00

Jag har ju tidigare varit inne på hur fort tiden
går, och är det någon gång man lägger särskilt
märke till det, så är det ju när man närmar sig
jul. Då ska allt hinnas med, nästan på en gång!
Inte minst märker vi det i logen. Fredagen den
19 november fick bröderna Björn Edstav, Guy
Viklund, Göran Henriksson och Sören Andersson lägrets Kungspurpurgrad. I torsdag hade vi
reception i Invigningsgraden för en (!) ny broder,
Conny Knutsson. På söndag den 5 december
firar vi adventshögtid i Östra Stenby kyrka och
redan den 9 december har vi vår Julhögtid, med
Lucia i logen, julbord och auktion i klubblokalen. Alla de här tillfällena tillhör ju vår loges särskilda högtidsstunder.
Sedan får vi ge oss till tåls i väntan på nästa års
aktiviteter, som börjar med att alla barn mellan
1 och 99 år träffas den 9 januari på barnens julfest. Sedan rullar det på igen med trevliga aktiviteter, som vanligt på klubbaftnarna i januari.
Inför kommande God Vän afton sedan i mars,
hoppas jag att alla bröder bjuder in alla sina
goda vänner, så att de får se hur trevligt vi har
på våra möten. Det har sagts förut, men jag säger det igen - det händer mycket i vår loge!
”Logen med det varma sinnelaget”
Avslutningsvis vill jag passa på att särskilt önska
alla de bröder, som inte har möjlighet att vara
med oss på julhögtiden nu den 9 december.

Riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År!
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Logesammanträde och Adventshögtid. Se program
på sidan 5.

Torsdag den 9 december kl 18.30
Julhögtid.

Söndagen den 9 januari kl 15.00
Barnjulfest. Se notis på sidan 4.

Torsdag den 4 december kl 19.00
Damklubben
Julfest med julbord och julklappar

Torsdag den 16 december kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12.

Fredag den 17 december kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Se sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Tonny Nilsson (Norrköpings
Akvarier) och Ralf Sandman för sponsringen av
distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.

Adressändringar
Nya e-postadresser
Leif Persson: knubben.leif@hotmail.se
Björn Edstav: edstav@telia.com
Krister Andersson: kriander_97@hotmail.com
Bostadsadress
Jan Högberg : Spjutgatan 4, 60363 Norrköping
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Lördagen den 6 november— Minnesloge
Gemensamt för alla OF-institutionerna i Norrköping genomförde vår loge, som värdloge, årets Minnesloge.
Logen som blev både eftertänksam och ljus minde bland andra om våra under året avlidna bröder Gunnar
Folkerman, Erik Lönnqvist, Hans Persson och Rolf Sundström. Till den ljusa men ändå högtidliga logen
bidrog inte minst Lotta Källström med ett flertal stämningsfulla sånger och Hans Thelin med orgel.

Torsdagen den 11 november
Denna kalla novemberkväll (slagtemåned i Danmark, frostmånad i Japan) gästades vår loge av flera bröder
från vår dotterloge nr 139 Ramunderhäll. Det var åtta gästande bröder som fick uppleva hur det är hos
"Logen med det varma sinnelaget". Nästa år är det vår tur att besöka Söderköping och deras gemytliga
Ordenshus.
Br Jan Lundström presenterade Drätselnämndens förslag till ny budget för nästkommande år. Ballotering
utföll gynnsamt för en ny blivande broder som vill komma in i vår gemeskap. I stället för att medverka på
kulturnatten ställer vi upp tillsammans med andra loger och marknadsför Odd Fellow på Arbetets Museum
och deras Rättvis Julmarknad den 27-28 december samt eventuellt senare även på stadsbiblioteket. Mer
information kommer senare från TMU. Totalt var vi 50 bröder som samlats denna höstkväll i väntan på
midvinter som kommer likt alla andra år.
Själv satt i bankettsalen bredvid några gästande bröder och vi tog upp en idé att vid nästa tillfälle vi har besök slå ihop våra båda logemöten till samma kväll. Det gör att vi kan bli många fler eftersom vi har våra
logemöten dagarna efter varandra. Vi får ha det i tankarna när vi planerar våra mötesdatum om två år.
Vidare, i bankettsalen hade vi en mycket trevligt musikfrågesport genomförd av br Lennart Exius och med
br Hans Thelin på piano. Undertecknad och br Anders Österlund hade 9 rätt av 10, efter några skiljefrågor
tog Anders hem första priset.
Guy Viklund , UM pt

Torsdagen den 25 november
Åter en högtidskväll för oss Odd Fellows - när vandringen startar för en ny recipiend. I en som vanligt stilfull och dramatisk gradgivning – med Br Mikael Hagdahl som CM pt och Br Hans Thelin som nyutnämnd
organist – fick recepienden Conny Knutsson sina första lärospån om sin fortsatta vandring inom Odd Fellow. Flera bröder har skadats av halkan. Br Roger Appelgren har drabbats av sjukdom och - via sjukutskottets ordf Br B-O Johnsson - välkomnas vi alla att ta kontakt med honom med glada tillrop! UM vm ers
(Jörgen Wiberg och Peter Lindqvist) tjänstgöring måste nu aktiveras för en längre tid.
Ordförande Biståndsutskottet, ExÖM Harry Andersson, fick godkännande för att 2010 års julgåva (5 000
kronor ) överlämnas till gamla Östra Eneby Församling. Logen beslutade höja vår månadsavgift med fem
kronor till 105: - kronor. Br ÖM påminde bl a om logens adventshögtid den 5 december i Östra Stenby
och Barnjulfesten den 9 januari.
Br UM uppmanade till deltagande i Juluppvaktningen 27 november på Sandbyhov),
OF-info 28 november på Arbetets Museum, OF-info 11 december på Stadsbiblioteket,
OF-info 15 januari på Stadsbiblioteket (all informationstillfällena är mellan klockan
11.00–13.30). Avsiktsanmälan tacksamt snarast till br UM Hans Wärn, 011-100 335;
0709-520 605.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I decembernumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
att klubbaftonen arrangerades på ett proffsigt sätt av våra yngre brr Nils-Gunnar Ellnemark, Mikael
Hagdahl och Berndt Schneider
−
att fem brr – Harry Andersson, Nils Borin, Gunnar Folkeman, Anders Jacobson och Jan Lundström firade 20-årsjubileum och därför återupptog den gamla goda traditionen att bjuda övriga brr på vinet
till maten
−
att nyinvigde br Nils Fremred framförde recipendernas tack
−
att Bibbi Hahne avtackades efter 10 år som Damklubbens ordförande
ExRed
−

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Den 19 november genomförde lägret sitt näst sista möte för året när tio patriarker upphöjdes till Kungspurpurgraden eller som den också kallas
Barmhärtighetens grad. De har därmed
fullföljt sin vandring genom vår ordens sju
grader, från Invigningsgraden till Kungspurpurgraden. Fyra kom från vår loge,
Guy Wiklund, som även var aktiv recipiend, Göran Henriksson, Björn Edstav
och Sören Andersson. Ett 70-tal patriarker deltog, varav hela 16 (!) kom från vår
loge. I övrigt valdes bl a lägrets ÄM och
deras ersättare inför kommande arbetstermin. Ny HP blir Bengt Westin från B 19
Louis de Geer och från vår loge fick Anders
Österlund nytt förtroende som Förare. Nu
siktar vi in oss på vårt jul-läger som äger
rum den 17 december klockan 1900 i
Norrköping. Det finns all anledning att se
fram emot en trivsam och ljus avslutning på
lägeråret 2010. Eftersom detta läger
Bilden: Nyupphöjda patriarker. Bakre raden från vänster: Krister Rapp (B
genomförs i Patriarkgraden är alla patriar- 105 Ankaret, Motala), Lennart Rydén (B 91 Stångebro), Kent Akrell (B 25
Orion, Västervik), Göran Henriksson, Björn Edstav och Mats Karlsson (B 44
ker välkomna. Vi lägervärdar vill i samSörmland). Främre raden från vänster: Sören Andersson, Sam Paulsson (B
manhanget inte sticka under stol med att
44 Sörmland), HP Hannu Bergstrand, Lennart Nilsson (B 19 Louis de Geer)
det finns goda förhoppningar om att antalet
patriarker från vår loge, som deltagit i årets
lägermöten, kan komma att bli ”tre-siffrigt”. Det vore väl en fin avslutning! Så anmäl dig senast på söndag
den 12 december till någon av oss. Du har väl tittat in på lägrets snygga hemsida: http://
www.bl15stegeborg.se/?
Gunnar Lagerström, 011 102797, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708 53 55 30, anders.osterlund@telia.com

VIKTIGT MEDDELANDE: Inför stundande julloge...
Med anledning av jullogen den 9 december, ombeds bröderna att skänka gåvor till auktionen och
lotterier som kommer att hållas under kvällen. Gåvorna medtages i anslutning till logesammanträdet.
Bröderna ombeds också att ta med välfylld plånbok till kvällens sammankomst. För frågor och information kring hanteringen av gåvor: konkta FS, Björn Lantz, 070-681 88 88
Björn Lantz, FS
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Barnjulfesten den 9 januari
Den traditionsenliga barnjulfesten hålls den 9 januari klockan 15.00 i Odd Fellow-huset, Norrköping. Stora
som små är varmt välkomna. På programmet står dans kring granen med lekar som leds av musikanter
med dragspel och fiol, besök av en trollkarl som bjuder på trollerier. Lotterier med fina priser kommer. Priset är 60 kronor för vuxen. Barn går in gratis. KM önskar alla välkomna.
Rolf Johansson, KM

Instituering av logen 174 Carpe Diem, Stockholm
Vår tidigare broder, Sture Fängström, har till BN:s redaktion
skickat en mycket intressant och läsvärd redogörelse får institueringen av loge nr 174 Carpe Diem den 13 november 2010. Logen har sitt hemvist i Stockholm och är den senaste och därmed
yngsta brödralogen i vårt land. Dock inte den sista får vi hoppas!
Redaktionen har, med stöd i br Stures fylliga redogörelse som
också innehöll bilder, gjort några axplock som bröderna kan ta
del av.
Carpe Diem som brödraförening hade innan institutionen endast
48 medlemmar, vilket betydde att alla med minst tredje graden
blev uppbokade till någon sorts ämbete i logen. Br Sture blev
UM vänster medhjälpare. Det visade sig att det var nästan 40 år
sedan en ny loge bildades i Stockholm. De flesta i brödraföreningen kom från B 100 Wilhelm Laurentz. Det var bara br Sture
och en broder från B 91 Stångebro (Linköping) som kom från
Östergötland. Institueringen skedde under högtidliga former med
br Storsiren i spetsen och i fullsatta lokaler. Efter de mer allvarsamma och högtidliga institueringsritualerna vidtog uppvaktning. Detta följdes av en bankett med sång, musik och dans.
Man kan tro att det var slut där men redan dagen därpå hade
logen sitt första ordinarie logesammanträde med reception i Invigningsgarden. Det kan man kalla en flygande start! Lycka till B
174 Carpe Diem.
Redaktionen

Bilden: Storsire Anders Lundgren under institueringen av B 174.

Bilden: Brödraskaran i vårt lands yngsta loge, B
174 Carpe Diem.

Presentation av nyinvigd broder
Den 25 november fogades ytterligare en länk till vår brödrakedje då br Conny Knutsson invigdes i vår loge.
Namn:
Yrke:
Adress:
Telefon:
E-post:

Conny Knutsson
fastighetsmäklare
Sörbyvägen 23, 602 09 Norrköping
011-31 23 22 och mobiltelefon 0733-22 35 50
ancons@telia.com
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Inbjudan till Logesammanträde och Adventshögtid i Östra Stenby den 5 december 2010
Klockan 14:00 har bröderna sammanträde i Östra Stenby kyrka. Under tiden bjuds de medföljande på
glögg och pepparkaka i Boglinatorpet.
Klockan 14:30 genomför vi en adventshögtid i kyrkan där bröder i logen och ODD Fellow-kören under
ledning av ExO Kerstin Haapaniemi medverkar.
Vi avlutar Adventshögtiden med att ”kura skymning” och dricka Adventskaffe i Östra Stenby – Konungsunds Bygdegård. Obligatorisk anmälan till KM senast tisdag 30 november
(011-19 95 35).
Till Adventshögtiden och Bygdegården är såväl bröder som medföljande välkomna.

Några ord om Boglinatorpet och Östra Stenby kyrka

Boglinatorpet sköts och underhålls av ”Boglinatorpets vänner”. De allra flesta måste både böja knä och
huka sig för att komma in… Torpet, som består av en förstuga och en kammare erbjuder en mycket annorlunda miljö för ett logemöte.

Östra Stenby kyrka, med sitt ursprung i 1200-talet, har en stor mängd medeltida vapensköldar och vackra
valv, men det är nog en mer sentida prydnad som nu är den mest uppmärksammade. Nämligen den guldskinnsbroderade Brudpäll med anor från 1300-talet som Östra Stenby diakonikrets har återskapat. Guldskinnsbroderiet består bland annat av Torgils Knutssons och tyska ätten von Ravensbergs vapensköldar.
Det ursprungliga täcket kan därför härledas till bröllopet mellan Torgils Knutsson och hans tyska hustru
Hedvig von Ravensberg i Stockholm år 1303.

Välkomna!

