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Övermästarens spalt
Midvintermörkret håller på att släppa sitt
grepp. Det stundar ljusare tider, dagarna blir
längre och förhoppningsvis också varmare. Logeåret 2019 har i alla fall kommit igång, och vi har
kunnat glädja oss åt fortsatt hög och ökande närvaro. En mycket trevlig trend. Ökad närvaro ökar
trivseln, vilket i sin tur ökar närvaron, o.s.v. Och
dessutom en välbesökt Barnjulfest där ett barnen
bl. a. fick träffa Tomten. Förutom att alla barn
uppskattade festen, så kan vi från Logens sida
glädjas över ett mycket gott ekonomiskt resultat
tack vare sponsring från ICA-Maxi. Tack Broder
Lennart Johansson. Barnjulfesten ska vi vårda!
Januari är alltid en hektisk tid för många av oss
då många loger har sina installeringar av nya ämbetsmän. Det är också ett bra tillfälle att bekanta
sig med andra loger och Ordenshus. Alla loger gör
”samma sak”, men ibland på lite ”olika sätt”. Och
alla Ordenshus har sin egen charm, kanske i synnerhet Ordenshuset i Nyköping med den mäktiga
målningen av John Bauer i Ordenssalen.
För vår del med nuvarande besättning är det
halvtid och det är stimulerande att titta i backspegeln vad som har åstadkommits förra året. Tiden
står inte stilla. Under våren har vi ett fullmatat
program framför oss med flera gradgivningar och
andra högtidsstunder. Redan den 14 februari inleder vi med en gradgivning i II:a graden, dvs Kärlekens grad, vilket sammanfaller med Alla Hjärtans
dag. Två veckor senare, den 28 februari, har vi
logens ”Vänafton”. Se er omkring om ni har någon i familjen eller någon i vänkretsen som vill bli
vår broder. Ta då med den eller dom den kvällen.
Vi bjuder dig och er vän på mat och ett trevligt
och lättsamt program.
Vännerna blir under tiden vi har logemöte omhändertagna och får information. Jag ser fram
emot att få se er alla under februari och våra
trevligt logekvällar.
I VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson

Vad händer?
Torsdag den 14 februari kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i II:a graden. Drätselnämndens och Brödragåvans berättelser.
Meny: skink- och purjolöksröra på smörstekt toast. Klassisk
spättafilé med rödbetor, kapris, skirat smör samt dillkokt
potatis.

Torsdag den 28 februari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Revisorernas berättelse. Vänafton: se ytterligare information på sidan 3.
Meny: Kavring med ägg, legymröra och saltkött. Gräddkokta
revbensspjäll med gräddsås, äpplemos samt kokt potatis.

Torsdag den 7 februari kl. 19.00
Damklubben. Årsmöte samt firande av Damklubbens 70-årsdag.

Fredag den 15 februari kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Ytterligare information finns
på sidan 3-4.

Vi hyllar
Br Lars Wibrant fyller 80 år den 15 februari 2019.
För deltagande i uppvaktningen kontaktas Br PerOtto Kyndel.

Logen på sociala medier
Br Roger Thörn har logens uppdrag att marknadsföra oss på sociala medier såsom Facebook. Uppmaningen är därför att gilla logen, inte bara i verkligheten utan också digitalt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Söndagen den 6 januari
Barnjulfest
Årets första evenemang, i logen Gustav V, var den återkommande barnjulfesten. I år deltog 43 vuxna och 24
barn i dansen kring granen. Elsy Sundström ledde dansen förtjänstfullt och vi ackompanjerades av br Jan
Månsson på dragspel. Kaffe, fruktdryck, bröd och tårta merparten sponsrat av br Lennart Johansson och hans
ICA Maxi. Lotterier med mycket vinster till barnen och en fiskdamm garanterade att alla barn fick något med
sig hem. Till slut kom tomtemor i Elsys tappning och delade ut godispåsar till barnen, återigen en skänk från
ICA Maxi, stort tack för stödet. Till slut blev det ett gott överskott till logens kassa vilket kommer att kunna
användas till goda ändamål framöver.

Torsdagen den 10 januari
Gemensam aktivitet med logens Damklubb
I årets första logemöte deltog 55 bröder. Gästande broder, Christer Thorn från B144 Aurora i Finspång,
hälsades särskilt välkommen som ny medlem i vår loge. Samtidigt meddelade ÖM att br Jörgen Winberg återtagit sin utträdesansökan. Mycket glädjande att vi åter kan ta om hand br Jörgen i vår krets.
Br Åke Gustafson tillika Kaplan valdes att ingå i Fördjupnings- och instruktionsutskottet. Br Lars Pettersson informerade från Informationsutskottet: ”My Club” nu är komplett och ersätter den gamla matrikeln. Måltidsanmälan ska nu ske via ”My Club”. Ytterligare frågor om detta kan tas om hand vid extra möten den 31
januari och 18 februari. Hör med broder Lars om detaljer kring dessa möten. UM påminde om den vänafton
som äger rum den 28 februari. Vi hoppas att bröderna hittar nya kandidater till vår loge.
I bankettsalen väntade logens damklubb med 33 deltagare. Vi bjöds på Norrländsk klämma och Panchopanerad torskfilé med dansk remouladsås och kokt potatis. Efter kaffet underhöll familjen Biegniewski med sång
och violinspel. Det var pappa Kryspin som ackompanjerade dottern Nicole i en jublande föreställning allt från
visa, schlagermusik till klassiska stycken. I några melodier framträdde Nicole med sin äldre syster Julia på violin.
Kvällen avslutades med att vår loge tillsammans med damklubben gav Nicole, 15 år, ett stipendium på 5000 kr
att användas till fortsatta studier inom sång och musik.
Urban Trygg
Undermästare

Torsdag den 24 januari
Vi var 56 bröder som deltog på kvällens klubbafton. En del av ämbetsmännen var ute och besökte andra
logers installeringar då fick ersättarna ett bra tillfälle att tjänstgöra. Ballotering till II: graden genomfördes av tio
bröder, varav två har balloteras tidigare. De kommer att kallas till reception vid nästa logemöte 14:e februari.
Ronja som besökte oss i somras och då fick en penninggåva, 10000: - besökte oss åter fick en ny penninggåva, 5000: - plus några extra hundralappar av några bröder. Dessa 5000: - sökte vi från Brödralägret 15 Stegeborg.
Övermästarens motivering var, Ronjas hjärta klappar för de svaga i samhället! Med sitt stora engagemang i
flera projekt ger hon livsglädje till de som har det lite svårt i vardagen. Oavsett årstid,
sommar eller vinter, engagerar hon sig för att förgylla livet för de svaga. Sommarläger
och utflykter för barnfamiljer, middagar, insamlingar av kläder och andra förnödenheter.
I november var jag på en tjänsteresa i Houston, Texas och kort innan avfärd kom
jag på att det vore trevligt att besöka en loge där om det fanns möjlighet till det. Efter
en del mailande fram och tillbaka med Odd Fellow Lodge nr 225 som ligger i
Houstons centrala delar var det bokat.
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UM:s noteringar / fortsättning
Jag möttes vid deras fina Odd Fellow-hus av
ett glatt gäng med många nyfikna frågor om Odd
Fellow i Sverige och medlemsantal m m. De berättade även om sitt lokala engagemang där de
hjälper till vidd soppkök, ordnar parader med sina
fint dekorerade ArtCars där de samtidigt samlar in
pengar till behövande barnfamiljer. De lyckas
även klämma in en och annan Barbecue under
året där de grillar korv och delar ut den till de som
är hungriga och behöver träffa någon att prata
med.
Kort och gott så var det ett väldigt givande
möte och jag önskar deras loge all lycka och framgång. Jag vill även uppmana alla som får en chans
att besöka en Odd Fellow Loge i ett annat land att
göra det!
Bilden: En skara amerikanska Odd Fellows från Lodge 225,
UMers.
Houston, Texas, vid br Roger Thörns visit.
Roger Thörn

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

Vänafton den 28 februari
Den 28 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.
Redaktionen

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägret 15 Stegeborgs Ämbetsmannainstallering i januari lockade ett 87 egna och fem gästande patriarker
varav 17 från vår egen loge. Storkaplan Peter Stillnert, för övrigt medlem i lägret, var installator och ledde installeringen på sedvanligt professionellt sätt, biträdd av tjänstgörande Storämbetsmän från vårt närområde.
Bland andra tjänstgjorde vår egen storrepresentant Bengt-Ove Jonsson som storkaplan.
Den avgående besättningen avtackades för sina insatser och den nya installerades. Huvudpatriark för den
kommande arbetsterminen är Anders Strand Gustavsson (B 84 Österskär i Valdemarsvik). Bland valämbetsmännen ingår br Anders Österlund från vår egen loge som Räkenskapsförare och Åke Gustafson är fortsatt
ersättare till Översteprästen.
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Bland de utnämnda ämbetsmännen kan noteras att Roger Thörn är Klubbmästare med Mikael Hagdahl som
ersättare. Gunnar Lagerström är Yttre förpost, med P-O Kyndel som ersättare, och Axel Olofsson är Inre förpost. Dessutom är Lennart Exíus ersättare till 1:e lägervakten och Bengt Ström till 5:e lägervakten.
Med andra ord ingår hela 9 av våra bröder på ett eller annat sätt i lägrets ämbetsmannakader, imponerande!!!
Till detta installerades de av logen valda lägervärdarna Peter Hallsten och Anders Österlund i sina ämbeten.
Vi vill här passa på att tacka våraföreträdare Per-Otto Kyndel och Conny Thörn för mångåriga och engagerade
insatser som lägervärdar i vår loge.
Nästa lägermöte är den 15 februari i Nyköping där B 156 Nyköpingshus hälsar oss välkomna. Mer detaljerad information inför detta möte skickar vi ut till våra patriarker i särskild ordning.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel 0708,535530, epost: anders.45.osterlund@gmail.com

