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Övermästarens spalt

Vad händer?

Hösten börjar nu göra sitt intåg och saker och
ting börjar likna vanlig vardag igen, efter sommarens förhoppningsvis lata och soliga dagar.
Löven på träden börjar bli fantastiskt vackra,
kvällarna kommer lite tidigare och det börjar bli
plats för allehanda typer av mys. En del tänder
levande ljus om kvällarna, medan andra umgås
ännu flitigare än vanligt med sina vänner.

Torsdag den 14 oktober kl 19.00

För oss bröder gäller nu att vi har ytterligare en
dimension att ta till oss, nämligen att träffas så
ofta vi kan i logen, för att hjälpas åt med att
”lösa världsproblem”, och att umgås under trevliga former.

Logens och Damkubbens höstfest. Se sidan 4.

Den här månaden bjuder på en extra begivenhet. Lördagen den 23 oktober är det återigen
dags för logens och damklubbens gemensamma
höstfest, som i år har ett lite annorlunda upplägg
än vi är vana vid sedan tidigare. Ni kan läsa mer
om festen på annan sida i här i Brodersnytt. När
det gäller logearbetet så har vi ballotering till
tredje graden, på vårt första möte den 14 oktober, och redan den 28 oktober följer så reception
för de som blivit balloterade. Där är vi ju vana
vid att bröderna som ingår i ”ceremonielet” gör
fina framträdanden och den efterföljande måltiden brukar vara festlig värre. Så då ser jag fram
emot att se många bröder i logen.
Den 28 oktober är också sista anmälningsdag för
dem som vill söka inträde i Orden och Logen.
Därför vill jag passa på att påminna de bröder,
som tidigare haft goda vänner med sig till logen,
utan att dessa av olika skäl kunnat lämna in sin
ansökan, att de nu har ett nytt tillfälle att komma
med i vår loge.
”Logen med det varma
sinnelaget”
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till III:e graden.
Meny: Förrätt bestående av gravlax med toast följt av filépeppargryta med ris.

Lördag den 23 oktober kl 18.00
Torsdag den 28 oktober kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista . Reception i III:e graden. Brödramåltid
Meny: Förrätt beståede av gubbröra på kavring följt av kalvstek med gurka och gräddsky samt timjansrostad potatis.

Torsdag den 7 oktober kl 19.00
Damklubben
Chokladprovning.

Torsdag den 21 oktober kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12.

Fredag den 22 oktober kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Se sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Michael Widerström
(Trygghet och Finans i Norrköping AB) och Mats
Dimell (Dimells Ingenjörsbyrå) för sponsringen av
distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 9 september
Så samlades åter 55 bröder för att starta höstens verksamhet. Den första höstlogen är alltid något speciellt –
alla har något att berätta från den gångna sommaren. I vår loge är dessutom detta möte traditionellt Veteranernas afton. Det innebär att vi ånyo får en påminnelse om att våra länkar håller i minst ett kvarts sekel.
Fem bröder tilldelades Veterantecknet: Lars Gustafsson, Bengt Liljestrand, Tommy Linderholm, Bo Nygren och Ove Thyrstedt. Ceremonin leddes av vår DSS Hans-Gunnar Lindoff.
”Hell Veteranerna!” Att vår ÖM Bo Nygren nu blev veteran medförde att UM Hans Wärn och UMers
Guy Viklund under en kort stund fick känna på hetluften som ÖM respektive UM.
I klubben serverades vi en förrättssill och ett läckert varmrättskalkonbröst och därtill ett utmärkt vin, som
de nyblivna veteranerna traditionsenligt bjöd de övriga bröderna på.

Torsdagen den 23 september
Efter en nervös vecka, var det dags för premiär som UM i vår loge. Tur att det bara var en vanlig logekväll.
Kände mig faktiskt lite stolt, stolt över att vi har en så fin loge och trevliga bröder i Logen med det varma
sinnelaget. Vi var 46 bröder som deltog i God Vän afton med två intresserande och förhoppningsvis nya
bröder.
Under logemötet samtalade vår br Tage Östlund med de intresserade. Lägervärd Anders Österlund meddelade att det var nio bröder som deltog i vandringslägret till Finspång. ExÖM Bengt-Ove Jonsson höll ett
instruktionsföredrag om logens arbete i de olika utskotten som träffas mellan de ordinarie logesammanträdena. Inför kommande nomineringsval till de olika utskotten betonade br Bengt-Ove vikten av att fler har
möjlighet att vara med. Genom att vara delaktig i utskotten ges fler bröder mera inblick och engagemang..
I bankettsalen serverades en mycket god måltid och KM Rolf Johansson trollade bort både kort och ess.
Det var också ett vinlotteri där jag själv hade tre nitlotter medans andra vann en och någon dubbelt upp.
Guy Viklund
UM pt
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I oktobernumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
−
att det ”gamla gardet” tjänstgjorde vid veteranaftonen: Harald Svanberg ÖM, Karl Ljunge UM,
Claes Anell PS, C-G Liberg FS, Martin Hornmark SkM och Ulf Grimelius CM
−
att br Organist på br Harald Svanbergs beställning spelade Duke Ellingtons ”Sophistcated Lady”
−
att lyckan var total när br Torsten Loberg i bankettsalen bjöd på sherry före och ett särdeles utsökt
vin till maten
−
att br Organist vid flygeln spelade för br Torsten hans önskade ”Amazing Grace”, där samtliga brr,
förstärkta med br DSS, bildade en fullständigt magnifik och mäktig bakgrundskör – vilket ”sound” i
bankettsalen
−
att br Åke Wennerblad framförde veteranernas tack
ExRed

Besöksstatistik januari 2009 - september 2010
Redaktionen har, utifrån UM:s noteringar,
sammanställt en besöksstatistik för vår loge
och som avser perioden från januari 2009 till
och med september 2010. Statistiken visar
närvaron av egna bröder (ej gästande bröder!) vid ordinarie logesammanträden (ej
våra sommarsammanträden och adventshögtiden i Östra Stenby.
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Närvaron har pendlat från 45 upp till 68 besökande egna bröder. Snittet för hela perioden är 51 besökande bröder. Resultatet visas
i grafisk form bredvid.

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägrets hösttermin startade den 17 september när vi genomförde ett vandringsläger i Finspång. 117 Gustaf
V, var välrepresenterade – ja vi var faktiskt den loge som bidrog med flest patriarker den här gången. Skojigt tycker vi. StRepr Göran Lindell berättade fängslande och initierat om företeelsen ”Fribrev”, ett dokument som ju är mycket viktigt i vår orden. Fribrevet – som finns i varje logesal – är mycket innehållsrikt,
både i text och i bild. Studera det gärna! Vidare föredrogs första nominering inför kommande arbetstermin.
Antalet patriarker från vår loge i kommande lägerkollegium blir sannolikt mindre nästa termin – men nomineringen indikerade klart att det därefter kan komma öka. Det vore mycket glädjande om så blir fallet.
Även nästa lägermöte fredagen den 22 oktober är ett vandringsläger. Den här gången till Nyköping.
Denna stilfulla ordenssalen, där John Bauers ”al secco” målning av den helige Martin av Tours fyller väggen bakom HP, är bara den väl värd ett besök. På dagordningen finns bl a andranominering av ÄM och
ersättare samt förstanominering till utskott och revisorer. 1B Larseric Eldenäs kommer att hålla ett anförande men titeln ”Vad gör lägerkollegiet ? Vilka befogenheter har det?” . Det blir säkert mycket intressant
att få lägrens och logernas skilda arbetssätt belyst. Vi kan dessutom förlita oss på att mat och dryck blir som
vanligt blir av hög klass. Buss avgår från Odd Fellow-huset kl 17.25.
Gunnar Lagerström och Anders Österlund, lägervärdar
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INBJUDAN
till Odd Fellow-logen nr 117 Gustaf V:s och Damklubbens höstfest

lördagen den 23 oktober
MENY OCH PROGRAM
Kvällen inleds 18.45 med mingeldrink.
Cirka 19:15 sätter vi oss till bords och äter av höstens läckerheter. Som entré serveras kantarelltoast och till huvudrätt älggryta med rostade rotfrukter och potatis.
Middagen avrundas med kaffe och en god kaka. Extra tillbehör för den som så önskar kan
införskaffas i baren.
Till kaffet blir det underhållning av ”Tonbandet” som förutom skön sång spelar instrumenten gitarr, dragspel, keyboard/piano samt fiol.
Det bjuds på allmän musikunderhållning: det spelas musik efter önskemål, lite allsång blir
det absolut, musiktävling ingår och en och annan överraskning blir det säkert också. Dessutom blir det en stunds smygdans för de danslystna.
Damklubben genomför ett lotteri med fina priser att vinna.

PRIS
Allt detta får du till det facila priset av 275:- kronor per person

ANMÄLAN
Anmälan görs till undertecknad på telefon 64349 eller mobil
073-5534996 eller på min mailadress rolf.trollo@zeta.telenordia.se
och sista anmälningsdag är tisdagen den 12 oktober.
Passa på att festa loss denna lördagskväll önskar eder

KM Rolf K Johansson.

är kastad

