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Övermästarens spalt
Efter en lång och mörk höst, förvisso varm och
solig, men dock så är ljuset det man väntar på nu.
Adventsljusen i granar och fönster, alla jul-stjärnor
i fönstren och den vita gnistrande snön.
December är traditionernas månad. Advent, Lucia,
jul- och nyårsdagarna. Jag tycker om traditioner,
men det får inte bli ett tvingade ”måste”. Och
man kan förändra traditioner.
Traditionerna i Logen är Adventshögtid och Julloge med Luciatåg och dignade julbord. Julauktion
med lotterier är en av Logens äldsta och mest omtalade traditioner, historierna är åtskilliga och
sanna?! Brödernas generositet att skänka gåvor har
alltid varit storartad. Den 8 december är det åter
dags. Hoppas att många bröder ha tillfälle att
komma till vår fina Julloge. Traditionen med Adventshögtid och ”kura skymning” i Östra Stenby,
tillsammans med kören och Diakonikretsen, är
även den en fin upplevelse, som jag hoppas vi kan
fira många år framöver.

Vad händer?
Söndag den 4 december kl. 14.00
Logesammanträde och adventshögtid i Östra Stenby.
Separat inbjudan bifogas till nummer av BrodersNytt.

Torsdag den 8 december kl. 18.30
Julloge med Lucia. Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Meny: Stora Julbordet med glögg.
Separat inbjudan bifogas till nummer av BrodersNytt.

Torsdag den 1 december kl. 19.00
Damklubben. Julfest.

Fredag den 16 december kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se sidan 3.

… och en liten smyg titt in i
nästa år …

Fredagen den 16 december kommer vår Broder
SL-medlem Nils-Gunnar Nilsson att bli firad och
uppvaktad i Lägret nr 15 Stegeborg för 50-årigt
medlemskap. Det är ett vandringsläger i Nyköping. För de Patriarker som inte har haft tillfälle
att se Ordenshuset i Nyköping finns nu möjligheten, det är en magnifik tegelbyggnad.
Tack alla för ett upplevelserikt och fantastisk 2016
och jag hoppas att även 2017 blir ett minnesrikt
och givande år.

Den 8 januari, kl. 15.00, är det traditionsenliga
barnjulfesten som vänder sig både till stora och små
barn.
I januari har vi också två logesammanträden, närmare bestämt den 12 januari (som innehåller
”aktivitet med Damklubben”?) samt den 26 januari. Programdetaljerna kring januari månads logesammankomst kommer att presenteras i januarinumret av BrodersNytt, vilket är planerat att
publiceras i årsskiftet.

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
önskar jag er och era
familjer.

Redaktionen vill också ta tillfälle och utrymme i
anspråk för att tacka för det gångna året, önska
bröderna med familjer och den övriga läsekretsen en
riktigt

Mikael Hagdahl
Övermästare

god jul
och ett
gått nytt år.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 10 november
Till denna sammankomst, med en kort föredragningslista och en mycket uppskattad underhållning i bankettsalen hade endast 47 bröder hörsammat kallelsen. De som inte kom vet inte vad de gick miste om denna fantastiska kväll, då vi dessutom hade sex besökande bröder från B139 Ramunderhäll.
Det var mycket ekonomi denna sammankomst. FS påminde om jullogen och vädjade om bidrag till vinster
och auktion. SkM vädjade till bröderna om skärpning beträffande fakturaunderlag. BrClaes-Göran Wester, ordförande i DN, presenterade förslag på nästa års budget, där 80% går till fasta utgifter (Storlogen, GEU och Stiftelsen) och en liten vinst förväntas varpå medlemsavgiften föreslås bli oförändrad. Detaljer kring budgetförslaget kommer att kommuniceras via mail inför beslut kommande möte.
Det var ballotering av fyra nya, blivande, bröder och resultatet blev, inte oväntat, ”gynnsamt”. Dessa kommer
att kallas till reception i kommande invigningsgrad. Br Rune Elvhages begäran om utträde ur logen och Orden
har efter undersökning av TMU accepterats. Lägervärden Conny Thörn meddelade att nästa lägermöte är den
18 november, i KPG graden, och genomförs i Norrköping med åtta inbjudna recipiender från B117 Gustaf V.
Han meddelade dessutom att vår br Nils-Gunnar Nilsson kommer att erhålla utmärkelsen Jubelpatriark efter
50 års medlemskap i lägret vid kommande jul-sammankomst i Nyköping. I bankettsalen fick vi högklassisk underhållning av vår BB Rolf B Johansson och övriga fem medlemmar i New Neighbours. Mycket medryckande
musik och sång, pop och rock, från 1960-talet. Då applåderna inte ville ta slut, framförde de extranummer.

Torsdag den 24 november
Reception i Invigsningsgraden
Ritualerna i Invigningsgraden tar relativt lång tid. Trots det kom 52 bröder för att avnjuta ceremonielets höga
prestationsnivå. Denna afton gjorde två bröder premiär i ceremonielet och de gjorde det på ett ypperligt sätt.
Recipienderna var fyra till antalet: Kjell Dåådheim, Rolf O Johansson, Kenth Jonsson och Fredrik Ringborg.
Före gradgivningen var det en kort föredragningslista, varifrån några punkter att nämna är Biståndsutskottet
gav förslag på riksinsamlingen för 200-års jubileet för Orden, vilket godkändes. Vidare, gav biståndsutskottet
förslag till hur vi skall hantera det regelbundet återkommande begäran om bidrag från BUA-gården, en Scoutgården på västkusten. Beslut fattades om att det i fortsättningen blir avslag från logen, men det är fritt för varje
broder att skänka medel.
Den föreslagna budgeten blev godkänd, såväl som att medel från välgörenhetsfonden och julinsamlingen kan
användas. Medlemsavgiften blir oförändrad för 2017. Rapport från TMU:s senaste möte gavs och dess strävan
att förbättra medlemsvård. Flera aktiviteter pågår, t ex: tillgänglighet av informations (svårt att hitta det man
söker); intervjuer av nya bröder lyckosam med många punkter att ta hand om. Bröder med låg närvaro kommer
att sökas upp, kan ökade ekonomiska medel förbättra närvaron av bröderna (obesvarad fråga).
I bankettsalen höll Br Rolf O Johansson ett uppskatta tacktal för recipienderna.
Han framförde att alla recipienderna var imponerade av gradgivningens innehåll
och på det sätt det framfördes.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Hela 23 recipiender mötte upp när Lägret 15 Stegeborg hade gradgivning i Kungspurpurgraden, Barmhärtighetens grad, i Norrköping den 18 november. Av dessa var åtta bröder från B117 Gustaf V. Vi har därmed anledning att gratulera följande bröder till graden och den fina lägerringen: Mikael Kinnå, Jörgen Wiberg, Roger
Thörn, Benny Nilsson, Peter Hallstén, Björn Lundkvist, Ulf Hanell och Conny Knutsson. Totalt var 72 patriarker närvarande och inte mindre än 22 var hemmahörande i B117. Det var riktigt bra och faktiskt årets bästa
siffra.
Val av ÄM förrättades också och huvudpatriark för nästa termin blir Hans Ornefalk från B104 Bråvalla. Vår br
Guy Viklund fortsätter som protokollförare och br Åke Gustafsson som ÖP:s ersättare. Br Åke är också med i
lägrets sånggrupp. Lägret 15 Stegeborg förbereder sig nu för fullt för den stundande ÄM-installeringen den 13
januari 2017. Men dessförinnan bjuder vi på årets sista lägermöte den 16 december som är ett vandringsläger
till Nyköping där en stämningsfull julhögtid väntar. Helt enligt traditionen äter vi lutfisk (alternativt lax). Bara
det är ju värt resan men nu finns det ytterligare en anledning att stiga på bussen för destination Nyköping, nämligen den att hedra vår br Nils-Gunnar Nilsson som kommer att tilldelas jubelpatriarkdiplom för 50-årigt medlemskap i lägret 15 Stegeborg. Så bröder, tag en paus i julstressen och häng med för att fira br Nils-Gunnar. Vi
ber att få återkomma med klockslag för avresan men anmälan till lägervärdarna senast 13 december.
Conny Thörn 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895, po.kyndel@gmail.com
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Presentation av nya medlemmar
Br K D !"#, 61 år.
Br Kjell kommer från Motala och ﬂyade ll Luddingsbo 2011 där
han och hustru Åsa bor. Åsa är Rebecca i logen 95 Mathilda Lenning så Odd Fellow är inget ny för br Kjell. Han är egen företagare
i högdskläder och har buken Frackshop på Generalsgatan. Det
stora intresset är förutom golf är huset och hemmet där han odlar
mycket. Fridshus på Södra Finnö där det blir mycket sjöliv med
båten.
Vi önskar br Kjell lycka ll i Odd Fellow.
Fadder: br Leif Sandberg

Br R-6 O J-!8*44-*, 73 år
Br Rolf är född i Falköping och kom 1970 ll Norrköping för a ta
hand om markavd. På JCC och sedermera NCC och är brobyggnadsingenjör. Bor i Östra Husby llsammans med Margaretha som är
lärare. Är mycket engagerad i föreningsliv och det stora intresset är
foto. Br Rolf åker mycket omkring och visar bilder och ﬁlmer som
han själv tagit. E litet ps ll klubbkommién någon passande
logekväll.
Vi önskar br Rolf välkommen ll Odd Fellow.
Fadder: br Roland W Johansson

Br K*3 J-*44-*, 65 år
Br. Kent är Norrköpingsbo och bor med sambon Agneta Österberg
på Saltängsgatan mi emot Strömsholmen med vackraste läget i
innerstaden. Br Kent har varit veckopendlare ll Göteborg där han
arbetat som betonghåltagare i många år. Det stora fridsintresset
är golv något för våra övriga golfare i logen a beakta.
Vi önskar br Kent välkommen ll Odd Fellow.
Fadder: br Björn Lundqvist

Br F' '"( R"*+,-'+, 45 år
Br Fredrik är Norrköpingsbo och född i Lindö där han nu även bor
på Stjerneldsvägen llsammans med hustru Camilla som är ekonom på Fasghets AB L.E.Lundberg. Själv är br Fredrik marknadsförare mm på Securitas Direkt i Norrköping. Idag är hans stora intresse mountainbike samt a umgås med vänner. Br Fredrik har e
förﬂutet som svensk mästare i ungdomsbasket (NUBF) samt marknadsförare hos IFK.
Vi önskar br Fredrik välkommen ll, Odd Fellow.
Fadder: br Jonas Mörnås-Bergmark

