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Övermästarens spalt
Först vill jag tacka alla bröder för det förtroende ni gett mig då ni valde mig till logens Övermästare, ett hedersuppdrag! Att vid installeringen
få ta emot tal, gratulationer och blommor är hedrande, men det ställer också många förväntningar.
Jag vill även rikta ett stort tack till de bröder som
närvarade vid vår högtidliga installering. Jag ser
fram emot en arbetstermin, de kommande två
åren, med glädje och stor ödmjukhet. Det är också
viktigt att poängtera att logen inte bara består av
en övermästare. Vi är många valda och utnämnda
ämbetsmän, liksom flera utskott, som tillsammans
kommer att göra ett gediget arbete för logens samlade utveckling. Vi är en bra blandning med bröder med nya uppdrag, liksom bröder som välvilligt
ställer upp ytterligare en termin i samma ämbete.
Detta kommer att gagna logens fortsatta positiva
utveckling.
Genom nyrekrytering skapar vi en plattform
för nya kontakter och nya nätverk som kan vara
värdefulla på många sätt, både privat och i arbetslivet. logen har haft en väldigt fin medlemsrekrytering den senaste tiden. Det gäller nu att fortsätta
på denna linje, men framför allt gäller det att vi
alla hjälps åt med att säkerställa att de nya bröderna trivs i vår gemenskap och blir flitiga besökare
vid våra sammankomster. Vi skall träffas under
trivsamma former och tänka på gemenskapen i
logen med ett leende på läpparna.
Vi måste lägga stor vikt på att vårda Ordens
traditioner och ritualer men samtidigt se framåt,
lyssna och lära, om något kan utvecklas och förbättras. Förändringar skall enligt Storlogens anda
ske med försiktighet.
Jag vill även tacka de avgående ämbetsmännen
för det arbete ni utfört
och lett logen till vad den
är idag.
I VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 8 februari kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i II:a gaden.
Meny: Kräftgravad strömming på sallad med rostat bröd.
Dillkyckling med morötter och kokt potatis.

Torsdag den 22 februari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Vänafton. Se ytterligare information på sidan 4.
Meny: Gravlaxtoast. Nystekta köttbullar & bacon i krämig
gräddsås.

Torsdag den 1 februari kl.19.00
Damklubben. Årsmöte.

Fredag dem 16 februari kl. 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 4.

Adressändring
Br Ingvar Sax har ny e-postadress:
ingvar.sax@bredband.net
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 11 januari
Vid första mötet 2018 var 58 bröder närvarande med ”gamla” ämbetsmän för sista gången. TMU har behandlat begäran om utträde och resultatet blir att br Ingemar Thornell lämnar logen och Orden, medan br Petter Anseklev lämnar logen med att avgångsbrev och står kvar i Orden i tolv månader. Vidare har vi fått ett brev
från br Svante Horndahl med begäran att han önskar utträde, vilket hänsköts till TMU.
En arbetsgrupp har gjort en översyn av logens stadgar. Förslag till ändringar presenterades. Förslaget kommer att distribueras till bröderna och tas upp för beslut i kommande logemöten. Br Sven-Olof Johansson rapporterade från stiftelsen att arbetet med handikapptoaletten fortskrider och planeras bli klart inom någon
vecka. Vi fick en påminnelse om kommande lägermöte den19 januari i Söderköping av lägervärd PO Kyndel.
ÖM Mikael Hagdahl gav en kort rapport från Ämbetsmannainstallering hos B139 Ramunderhäll i Söderköping
med tre bröder från vår loge närvarande.
Br Lennart Exius, instruktionsutskottet, informerade om Ordens tillkomst och grundare Thomas Wildey i
samband med hedrandet av dennes födelsedag i januari 1782. I bankettsalen gav br Mikael Hagdahl, för sista
gången som ÖM, en presentation av nya ämbetsmän och nya befattningar samt tackade de avgående för deras
insats den gångna arbetsterminen..
Håkan Carlsson,
Avgående UM

Logesammanträde den 25 januari - Ämbetsmannainstallering
Logesalen denna kväll var välbesökt. Med en kort föredragningslista under ÖM Mikael Hagdahls ledning
genomfördes det ordinarie logemötet med van hand och föredömligt effektivt. Från vår Loge deltog 74 bröder
och vi hade 25 gästande bröder. Gästerna kom från BL15 Stegeborg, B19 Louis de Geer, B44 Sörmland, B84
Österskär, B91 Stångebro, B104 Bråvalla, B139 Ramunderhäll, B144 Aurora, B156 Nyköpings Hus och B174
Carpe Diem.
Ämbetsmannainstalleringen genomfördes med DSS Mats Domert som installator. Övriga tjänstgörande var:
som Vice Storsire, StRepr Leif Rehn, som Storsekreterare, StRepr Hans Fredriksson, som Storskattmästare,
StRepr Lennart Frisk, som Storkaplan, StRepr Freddie Andersson, som Storvakt, StRepr Stig Calderon och
som Stormarskalk, StRepr Bengt-Ove Jonsson. Vår egen Broder Bengt-Ove uppträdde på ett mycket värdigt
och förtjänstfullt sätt.
Bankettsalen var fullsatt och huvudrätten bestod av Schnitzel Cordon Blue med rödvinssås och stekt potatis. Serveringen sköttes utmärkt av damklubben i Gustav V, dvs fruar till Logens bröder. TjgExÖM Mikael
Hagdahl tackade alla valämbetsmän och bröder i alla utskott för ett gott samarbete under Mikaels ledning av
logen. Gästande loger gratulerade och lyckönskade med blommor och druvor i flytande form.
Urban Trygg
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: 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

Referat från barnjulfesten den 7 januari
Så kunde vi återuppta traditionen med logens egen Barnjulfest. Ungefär 90 personer i ”varierande åldrar” hade
samlats i Ordenshuset för att ”runda av” julfirandet i sann Odd Fellow-anda. Huvudpersonerna stojade som
vanligt glatt runt granen, åt godis, fiskade i dammen, hämtade lotterivinster och hälsade på vår alldeles egen
jultomta (Tomtemor). Hon överlämnade naturligtvis också en sedvanlig ”klapp” till alla barn. Ett varmt tack till
alla, och i synnerhet till UM Håkan Carlsson med hustru Britt-Marie samt brJan Månsson med kärestan Elsy
Sundström, som sett till att traditionen kunde återupptas. Nu ser vi fram emot barnjulfesten 2019 med förhoppningen att minst lika många deltagare eller fler dyker upp. Gärna över 100 så att vi behöver ha brandvakt.
Omöjligt är det inte - 2014 var vi 117personer.
Anders Österlund
ExÖM

Logens valämbetsmän 2018-2019
Den 25 januari installerades nedanstående bröder som ordinarie valda ämbetsmän och ersättare för perioden
2018-2019:
Valda ämbetsmän
ÖM
UM
PS
CM
K
FS
SkM
Tjg. ExÖM
SrRepr

Ordinarie
Håkan Carlsson
Urban Trygg
Roland W Johansson
Björn Lundqvist
Åke Gustafson
Mats Idebro
Ralf Sandman
Mikael Hagdahl
B-O Jonsson

Ersättare
Roger Thörn
Lars Petersson
Björn Gunnarsson
Axel Olofsson
Mikael Kinnå
Lennart Stenberg

Bilden nedan visar de nyinstallerade ordinarie valda ämbetsmännen
Bilden:
Översta raden, från vänster FS
Mats Idebro, CM Björn Lundqvist och SKM Ralf Sandman.
Nedre raden, från vänster PS
Roland W Johansson, ÖM Håkan Carlsson, UM Urban Trygg
och K Åke Gustafsson.
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God Vän-afton den 22 februari
Den 22 februari har vi Vänafton. Vi behöver hjälpas åt att bjuda in goda vänner till en trevlig måltid, där både
vännen och inbjudande broder bjuds på maten. Logen kraftsamlar nu för rekrytering, dels genom att söka använda Facebook och dels att använda metoder från Headhunting, dvs börja med en lång lista med namn på
män vi känner, t ex. familj, vänner, grannar, arbetskamrater, andra föreningar, skolkamrater. Denna långa lista
bearbetas sedan och mynnar i några få namn där vi med stor sannolikhet får träff. Logens första mål är att vi
tillsammans skall ”slå rekord” i antalet gästande vänner i kommande vänafton.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Årets första lägermöte ägde rum i Söderköping den 19 januari där vi bjöds på riklig bespisning av värdlogen,
B139 Ramunderhäll. Hans Ornefalk var tillbaka vid HP-pulpeten, väl bandagerad efter sin lårmuskelskada och
kunde glädja sig åt att 64 patriarker var närvarande denna afton. Från 117 representerade elva bröder. I ordensalen fick vi bl a kloka ord på vägen av ÖP Hans-Gunnar Lindoff och en installering av br Bengt Westin som
PF:s ersättare och det var vår DSS Mats Domert som skötte det uppdraget. I bankettsalen var det som vanligt
högt i tak (fast lågt) och det var mätta och belåtna Patriarker som vände hemåt vid 23-tiden.
Nästa möte är också ett vandringsläger. Vi beger oss till Nyköping fredag den 16 februari. Vi åker gemensamt buss men vi har ännu inte fått några tider eller någon meny varför vi får återkomma om det. Däremot vet
vi att det kommer att handla mycket om ekonomi då DN:s ordförande Michael Nilsson ska föredra årsbokslutet och revisorerna ska avge sin berättelse. Det finns all anledning för er patriarker att följa med till Nyköping
och uppleva det vackra logehuset som är ritat av den kände arkitekten Ragnar Östberg och invigdes den 25 oktober 1913. I ordenssalen återfinns fondväggen med en al freseco-målning av sagomålaren John Bauer som
förstärker intrycket ytterligare. I fastigheten huserar två brödraloger och två Rebeckaloger. Vi hälsar er hjärtligt
välkomna och vi vill ha era anmälningar senast tisdag 13 februari.
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

