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Övermästarens spalt
Bröder, vilken trevlig start vi har haft på höstens
logearbete! Vilken höjdare det var när Storsiren
kom till vår loge på Veteranernas afton, för att
dela ut Jubelveterantecken till broder NilsGunnar Nilsson och Veterantecken till broder
Tonny Nilsson, - en världsunik händelse faktiskt.
Det har nog aldrig i Ordens historia hänt att far
och son fått sådana här utmärkelser samtidigt.
Och på God vänafton hade vi glädjen att få se
tre goda vänner hos oss och de fick vara med
och tävla i broder Lennart Exius, som vanligt
kunskapsavslöjande, frågetävling. Här vill jag
passa på att nämna att det är möjligt att bjuda in
goda vänner även nu till första logemötet i oktober. Glöm i så fall inte att anmäla den goda vännen till klubbmästaren. Förhoppningsvis kommer de här vännerna att väljas in som bröder i
logen under hösten och vi kommer i så fall att
åter få träffa dom igen vid Invigningen i november.
Dessförinnan kommer vi på kommande möte nu
närmast att välja nya ämbetsmän, för de kommande två åren, och till den här kvällen har vi
också särskilt bjudit in alla bröder som fyllt
jämnt under året, för en gemensam uppvaktning. Jag kan också avslöja att det blir det ett intressant föredrag om Tage Danielsson den här
kvällen, och det vill väl knappast någon missa.
På logemötet därpå vi kommer att ha reception i
III: an, det vill säga ”sanningens grad”.
Som om inte det här vore nog så har vi också
höstfesten, tillsammans med damklubben, att se
fram emot nu i slutet av oktober. Där vet jag att
klubbstyrelsen och damklubben har ansträngt till
max för att vi ska få en trevlig lördag tillsammans med god mat och
bra underhållning.
Välkomna till en ny arbetstermin i vår loge - ”Logen
med det varma sinnelaget”.
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Vad händer?
Torsdag den 13 oktober kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista med
bl a ballotering till III:e graden och val av ämbetsmän. Jubilarernas afton: se ytterligare information
på sidan 3.
Meny: Fisktoast med curry och fiskloins med dillsky, kokt
potatis och grönsallad

Lördag den 22 oktober kl 18.00
Logens och Damklubbens höstfest. Se bifogat program.

Torsdag den 27 oktober kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista med
bl a reception i III:e graden. Brödramåltid.
Meny: Liten räktoast och Vitvinspocherad flundrafile med
hummersås och sparris, kokt potatis.

Torsdag den 6 oktober kl 19.00
Damklubben

Torsdag den 13 oktober kl 14.00
Seniorklubben. Åke Wennerblad, telefon 011635 12.

Fredag den 21 oktober kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se mer information på
sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Günther Lange (Gümac, riter och beskriver hus) och Ulf Hanell (Borg/
Malmstaden) för sponsringen av distributionen av
månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 8 september: Veteranernas afton
En av årets stora höjdpunkter är den kväll vi delar ut veterantecken och framför allt jubelveterantecken.
Det är beundransvärt att vi har tre bröder som i år varit med i Odd Fellow under 50 år. Våra bröder Rune
Kopp och Hans Cademans hälsa är inte bra vilket gjorde att de tyvärr inte kunde vara med. Trots detta
hade vi en högtidsstund i Logen genom att vår Storsire Anders Lundgren närvarade och delade ut jubelveterantecknet till broder Nils-Gunnar Nilsson och veterantecknet till hans son Tonny Nilsson. Broder NilsGunnars veterantecken övertogs nu av Tonny. Storsiren begärde dispens och Nils-Gunnars fru Britt fick
tillfälligtvis vara med när broder Nils-Gunnar med tårar i ögonen fick mottaga jubelveterantecknet från
Storsiren Anders Lundgren. Att detta sker samma år för far och son måste vara något väldigt unikt i Odd
Fellow Orden. Efteråt samlades bröderna i Bankettsalen till en fin måltid med trevliga tal där vi hade sex
Rebecka systrar som serverade. Dagen efter spelade Bröderna Berndt Carlsson, Claes Anell och Guy
Viklund golf med Storsiren på Klinga. Broder Claes vann matchen.
Världsunik händelse? Torsdagen den 8 september delade Storsire Anders Lundgren ut Jubelveterantecken till broder Nils-Gunnar Nilsson och Veterantecken
till broder Tonny Nilsson. Då hade bröderna Nils-Gunnar
och Tonny varit medlemmar i Odd Fellow, logen nr 117,
Gustaf V, i Norrköping i femtio respektive tjugofem år. Det
är ju i sig inte så unikt att Storsiren delar ut veterantecken.
Vad som gjorde tillfället världsunikt är att de mottagande
bröderna är far och son.
Det var en mycket trevlig logekväll som genom Storsire Anders Lundgrens medverkan fick en extra högtidlig inramning. I samband med att teckenutdelning skulle ske förklarade Storsiren logen i dispens, så att Jubelveteranens hustru
Britt också kunde beredas tillträde till ceremonin i logesalen.
Knappast har väl tidigare i Odd Fellows historia Veterantecknet hämtats av Storsiren från en broder i sittande loge,
för att direkt överlämnas till en nybliven Veteran, som är
son till brodern som nyss lämnat ifrån sig tecknet. Lika unikt
torde det vara att hustrun till Jubelveteranen är närvarande
vid ritualen och får uppleva när både make och son samtidigt uppmärksammas och hedras. Vid den efterföljande banketten höll Jubelveteranen ett tal i vilket han gav en återblick
på sina femtio år i Odd Fellow.

På bilden ser vi Storsire Anders Lundgren flankerad av
Jubelveteran Br Nils-Gunnar Nilsson t v och Veteran Br
Tonny Nilsson t h. Stående från vänster: DSS Hans-Gunnar
Lindoff, ÖM Bosse Nygren och StRepr Berndt Carlsson

Torsdagen den 22 september: God vän afton
Logen började enligt ritual i Ordenssalen och en punkt var andra nominering av valämbetsmännen. Under
tiden för logemötet tog bröderna Tage Östlund och Leif Pettersson hand om våra tre besökande Goda vänner för att berätta om vad som händer i vår Loge och Ordern. En God vän kunde inte komma men har
aviserat intresse så vi kan få fyra nya bröder. I bankettsalen hade vi åter en mycket trevlig kväll med skomakarlåda på menyn. Broder Lennart Exius hade ordnat en svår frågetävling, där broder Ralf Sandman hade
samlat ihop 9 rätt och vann två flaskor vin. Bröderna Bengt-Ole Röken, Bengt-Ove Jonsson, Gunnar Blomstrand och Bengt Brobeck hade 8 rätt vann varsin flaska. Visste ni att det är rakvatten i ett vattenpass och
att inkomstprövat barnbidrag infördes 1937? Det fanns många andra kluriga frågor.
Guy Viklund
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I oktobernumret 2001 kunde man bl.a. läsa:
att br ÖM Berndt Carlsson i ÖM-spalten uttryckte sin oro för tillståndet i världen efter händelserna i
World Trade Center
−
att höstens första sammanträde inleddes med en stilla stund för de drabbade i USA
−
att br O beledsagade med Duke Ellingtons ”Solitude” – på nya orgeln
−
att br DSS Kjell Sjöström vid veteranaftonen uppmärksammade de sex nya veteranerna att nyblivne
veteranen br Lars Wibrant, till alla 59 brödernas absolut totala överraskning, stod för hela kalaset
denna Odd-kväll – från förrätt till dessert, från drink till grogg
−
att det var br Lars själv naturligtvis, som framförde de nya veteranernas tack
−
att jubelveteranen Evert Lundkvist och veteranen Olle Linderhjelm (bägge en gång i tiden inflyttade
från loge 10 Viktor Rydberg, Stockholm) skänkte ”Krukan Tredje Supen” för att br KM med insamlade medel ibland skall kunna glädja logens brr med ”det där lilla extra av livets goda”
−
att det ansågs vara en helt makalös Gustaf V-afton, som vi sent skall glömma
−
att br UM Claes Anell undrade om han någonsin mer skall få uppleva en sådan här Odd Fellow-kväll
−
att br Nils-Gunnar Nilsson har överlämnat ”månadens nejlika” till br Rolf och syster Elsy Sundström för
deras kulturistresa till Hjo
ExRed
−

Jubilarernas afton den 13 oktober
Logen bjuder den 13 oktober in de bröder som jubilerar under 2011, d v s fyller 50, 60, 70, 80 eller 90 år
under året. Berörda jubilarer har fått en personlig inbjudan hemskickad till sig.
Redaktionen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Det blev en rivstart!
Nästan 90 patriarker samlades i ordenshuset i Norrköping den 24 september. Från vår loge kunde vi glädja
oss åt att 13½ patriarker var på plats… ½ patriark? Ja, er lägervärd Anders Österlund, som är fadder för
vår till B 174 Carpe Diem flyktade broder Sture Fängström, kunde glädja sig åt att Sture som ännu är med
i vårt läger var en av recipienderna. Även patriarkerna Ingvar Sax, Kent Svensson och Jerry Wilén från vår
loge befordrades till Gyllen Regelns Grad den här kvällen. (Bröderna i Carpe Diem misstycker säkert inte
till att vi lånar in ”halva Sture” till vår 117-krets när han gästar lägret 15 StegeborgJ.) Alla närvarande fick
uppleva en, enligt samstämmiga uppgifter, mycket väl genomförd gradgivning, men även ”ÖPs förklarande
ord” innan lägret avslutades. ÖP förstärkte säkert innebörden av begreppet ”den gyllene regeln” ytterligare
hos oss alla som var där. I bankettsalen gladde så ett antal patriarker oss övriga genom att visa prov på goda
serveringskunskaper. Bland annat besitter både vår lägervärd Gunnar Lagerström och vår Ex KM (m.m.)
Claes Anell fortfarande goda kunskaper i serverandets ädla konst. Broder Claes visade t o m prov på lite
”bensprattel” under de nya serveringsförklädena som dagen till ära användes för första gången. Dock hördes HP Bengt Westin muttra något ett traditionsbrott i så måtto att HP:s kindpussar till de serverande av
någon anledning utgick den här gången…
Nu är det läge att vända blickarna mot väster och Finspång. Lägret vandrar (låt vara för dem som så önskar
i buss, men ändå) till den gamla läkarvillan utanför lasarettet för ett ”höstmöte” den 21 oktober klockan
19.00. Både ni patriarker som redan besökt Finspång och därför vet att mysfaktorn där är hög, och ni som
ännu inte hunnit uppleva logens 144 Aurora gästfria värdskap är alla hjärtligt välkomna att ansluta. Anmälan som vanligt till någon av oss lägervärdar. Vi ser gärna att du anmäler dig senast på söndag kväll den 16
oktober. Välkommen.
Anders Österlund och Gunnar Lagerström, lägervärdar

