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Övermästarens spalt
Nu har verkligen hösten kommit. Det känns som
om det är dags för löven att gulna. I och med
nordliga vindar så kom kylan fort. Men i vår loge
blåser det varma vindar med en otrolig fin gemenskap. Alla ämbetsmän gör ett gediget arbete och
nu går snart många av oss in i nya uppgifter under
nästa år. Nya ämbetsmän och deras ersättare är på
ingång. Tack vare att vi är en stor loge har vi en
mycket god bas att stå på vilket också tryggar fortsatt engagemang och uppdrag inom vår loge och
Odd Fellow. Att vara med i Odd Fellow ger en
inre styrka och få vara med att påverka vår fortsatta vandring är en stor tillgång.
Det var dessutom väldigt kul att få träffa så många
av våra Odd Fellows ute på Kulturnatten i lördags.
Det tyder på att vi är engagerade både genom att
uppleva och frivilligt stötta vårt kulturarv i Norrköping. Det ligger mig varmt om hjärtat att se
flera av bröderna ställa upp som funktionärer av
olika slag. Det är mycket att uppleva så det känns i
benen då vi under dagen gick från program till
program. För vår del avslutades kvällen/natten i
S:t Olai kyrka vid 24-tiden med ”ligga-i-bänkenkonsert” med Fredrik Ingå på piano och en otroligt fin skönsång av Jenny Stenberg. En underbar
stund att tänka, minnas och fundera på framtiden.
Även fast mörkret kommer tidigare så finns det
många ljusa logekvällar under hösten. Glöm inte ta
med en kamrat, granne eller andra intresserade till
vår God Vän afton torsdagen den 10:e oktober.
Vi har också beslutat att ordna med busstransport
inför vårt besök onsdagen den 13 november till
vår systerloge nr 139 Ramunderhäll i Söderköping.
Så bröder anmäl er i god tid till vår KM för att
boka plats i bussen. Observera att vårt eget möte
den 14:e därmed flyttas
enligt programbladet.
Logen med det varma
sinnelaget.
Broderligen i
VÄNSKAP KÄRLEK
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 10 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Val av
ÄM. God vän-afton. Klubbafton.
Meny: Lök- och ostpaj med baconröra. Brynt Rödingfilè med
murkelsås och rostad klyftpotatis.

Torsdag den 24 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Jubilarernas afton. Klubbafton. Sista dag för anmälan av
inträdessökanden.
Meny: Amerikansk afton.

Lördag den 19 oktober kl. 18.00
Logens och Damklubbens höstfest.. Se bifogad information.

Torsdag den 3 oktober kl. 19.00
Damklubben.
”Hej & bus—trafikljus”. Emma Gunnarsson berättar
om en körskollärares vardag.

Fredag den 18 oktober kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 3.

Vi hyllar
Br Roger Thörn fyller 60 år den 23 oktober. Uppvaktning sker samma dag. Anmälan om deltagande
görs till ÖM senast den 20 oktober.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Torsdagen den 12 september
Återigen en välfylld Ordenssal där br. ÖM, Guy Wiklund, kunde hälsa 60 bröder välkomna. Han vände sig särskilt till kvällens gäster, brr. DSS, Bengt Westin och Sture Fängström, B 174 Carpe Diem. Han hälsade även
från vår PS, Tommy Franzén. FS Björn Lantz rapporterade att alla bröder är gottstående och KM, Jan Ohlsson, puffade för Höstfesten den 19 oktober. Br. Ulf Eriksson hälsade via sjukutskottet (br Anders Österlund).
Br Ulf hoppas kunna besöka logen någon gång under hösten. Åtta bröder balloterades till tredje graden. Totalt
tio bröder kommer att kallas till receptionen den 26 september. Lägervärd P-O Kyndel berättade att två bröder
från vår loge kommer att få den andra lägergraden, Hoppets grad, vid lägermötet den 20 september. Br Anders
Jacobson lämnade en omfattande rapport från GEUs verksamhet under sommaruppehållet och br Gunnar Lagerström gjord detsamma från Stiftelsen Odd Fellow-huset.
Nomineringsutskottet redovisade så den första nomineringen av ValÄM inför kommande arbetstermin. Följande bröder nominerades: ÖM Anders Österlund, UM Mikael Hagdahl, ers. Jan Norèus, PS Tommy Franzén,
ers. Urban Trygg, FS Roger Thörn, ers. Daniel Lindberg, K Lennart Exíus, ers. Åke Gustafson, SkM Håkan
Carlsson, ers. Krister Andersson och CM, Ingvar Sax, ers. vakant.
Br B-O Jonsson berättade att gruppen som ser över logens stadgar har ett ”moget förslag” framme. Man avvaktar nu den reviderade Lag för brödraloger som är under utarbetande innan man presenterar sitt förslag för
logen. Br ExÖM Bo Nygren berättade så vad ValÄM gör vid sina förmöten innan det var dags för kvällens
höjdpunkt – Veteranteckenutdelningen!
Broder DSS Bengt Westin ledde den stämningsfulla ceremonin där bröderna Gunnar Blomstrand, Archimede
Caprari, Björn Eriksson och Alf Johansson förärades ett påtagligt bevis på 25-årigt medlemskap i vår Orden.
Han gladde sig särskilt åt att de alla på olika sätt aktivt bidragit till logens utveckling. Innan logen avslutades
delade kvällens K, Jan Norèus, sina tankar kring de nya veteranernas 25 år i vår Orden och Loge med oss. När
vi samlats i Bankettsalen blev de nyblivna veteranera ånyo uppmärksammade på olika sätt. Ännu en riktigt bra
logekväll!
Anders Österlund, UM

Torsdagen den 26 september
Br ÖM Pro tempore, Anders Österlund, öppnade kvällens loge och berättade lite om vad vi skulle få uppleva.
Det var två huvudpunkter, dels II:a nominering av ValÄM och dels gradggivning i III: graden. Br FS ers kunde
berättad glädjande att alla Brr var gottstående. Br Anders Österlund har varit i kontakt med Br Ulf Eriksson
som hälsade. Br Ulf var lite krassligare men vid gott mod.
Br Per Otto Kyndel informerade oss om att nästa Lägermöte är ett sk Vandringsläger och kommer att äga rum
i Finspång den 18 oktober. Br Bengt Ove Johnsson informerade lite om vår hemsida och Br Mikael Hagdahl
informerade om att det blir en intern ceremonidag i slutet av februari för all ämbetsmän. Br ÖM kunde glädja
oss med att det även i år kommer att bli en höstfest, närmare bestämt den 19 oktober och han gratulerade bröderna Kaj Borg och Björn Gunnarsson att de fått Gyllene regelns grad i Lägret. Bröderna Jan Olof Gustafsson, Anders Jansson, Jan Månsson, Petter Rylén, Urban Trygg och Dick Öberg fick sedan III:e graden av ett,
som vanligt, skickligt ceremoni med CM, Ingvar Sax, i spetsen.
Kvällens sammanträde avslutades med att Br K Lennart Exéus delgavs oss sina kloka tankar över III:graden.
När vi satte oss till bords serverade Br KM en god måltid bestående av fläskytterfilé och bakad rösti. Br UM
berättade lite om vår ordern och Br Urban Trygg höll recipiendernas tal.
Mikael Hagdahl, UM pt
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I oktobernumret 2003 kunde man bl a läsa:
−
att 12 logebrr besökte loge nr 13 Åland och fick uppleva ett imponerande dygn
−
att br Claes Anell i bara skjortärmarna konstaterade att sommaren aldrig ville ta slut
−
att logen gästades av brr Allan Andersson, loge 154 Östra Aros, Uppsala och Lars Malmqvist, loge 104
Bråvalla
−
att en tyst minut hölls över vår mördade utrikesminister Anna Lindh och parentation över våra avlidna
brr Bertil Jalkner och Carl-Gustaf Liberg
−
att br Sven-Hugo Lind fick mottaga sitt jubelveterantecken
−
att jubelveteranen Martin Hornmark kommer att erhålla sitt tecken i särskild ordning
−
att br Sven-Hugo Lind gjorde en minnesvärd historisk betraktelse om Gabriel de la Gardie och Konung
Gustaf V, vars bägge loger (86 o 117) han har tillhört
ExRed

Höstfesten den 19 oktober
Nu har festkommittén kommit en bra bit i planeringen av vår Höstfest den 19 oktober. I bilagan får du mer
information. Målsättningen är som vanligt ”Folkligt, Festligt och Fullsatt”, så glöm inte att anmäla (och betala)
under september. Notera gärna det kan finnas möjlighet att bjuda med gäster från den 1 oktober.
Jan Ohlsson
KM och ordförande i höstfestkommittén

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägret 15 Stegeborg rivstartade höstsäsongen med gradgivning i Gyllene Regelns grad, Hoppets grad, den 20
september i Norrköping. Sammanlagt 63 patriarker var på plats varav åtta var recipiender och vi fick vara med
om en mycket fin gradgivning som framfördes klockrent av de medverkande aktörerna. Här kan bl a våra bröder Anders Österlund och Ingvar Sax sträcka på sig litet extra. Vår loge hade två recipiender med, nämligen
brödernaKaj Borg och Björn Gunnarsson, och de såg mycket nöjda ut när vi höjde gratulationsskålen. I bankettsalen var stämningen hög som vanligt och det bjöds på god mat, serverad bl a av bröderna Claes Anell, Per
Kjellander och Ingemar Nimstrand på ett förtjänstfullt sätt. Totalt var vi 15 117-bröder på plats och med det
var vi klart största loge. Sådant gläder ju oss lägervärdar. Det fanns således flera anledningar att gå hem med ett
litet leende på läpparna i denna sköna septemberkväll.
Nästa läger äger rum den 18 oktober i form av ett vandringsläger till Finspång där logen 44 Aurora tar emot
med öppna armar. Det kommer att ordnas med bussresa upp och vi ber att få återkomma i ärendet med tider,
matsedel och program. Finspångsbesöken brukar vara mycket populära och trevliga, varför vi varmt kan rekommendera ett besök där. Gissningsvis så är 15 oktober sista dag för anmälan och den gör ni till någon
av undertecknade lägervärdar.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907 mail: gunnar.l.lagerstrom@telia.com;
P.O Kyndel tel 070-5256896 mail:info@westrens.se;
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Odd Fellow 117-golf den 8 september 2013 på Mauritzberg golfklubb
Vi var många 117-bröder som gav oss till Vikbolandet för att spela en fin golf. Speciellt bra gick det för broder
Berndt som utgick som segrare och fick en inteckning i vandringspriset. Det var en hård konkurrens om tredje
platsen med fyra spelare på samma nettopoäng, så det blev det egna spelhandicapen som fällde avgörandet. På
damsidan klarade Annika av pressen och tog hem vinsten. Vi hade dessutom mycket bra väder och banorna var
mycket bättre än förra året.
Nästa år kommer 117-golfen att avgöras på Kiladalens Golfklubb vid ungefär samma tidpunkt. Deras 18 hålsbana med några nya riktigt långa och utmanade par 5-hål är i mycket fint skick. Så passa på, åk ut till dem och
tjuvträna. Banan kan verkligen rekommenderas.
Resultatlista

Bröder
Plac
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Namn
Berndt Carlsson
Stefan Carlsson
Göran Svensson
Benny Nilsson
Jan Ohlsson
Jan Noréus
Guy Viklund
Claes Anell
Leif Sandberg

Brutto
95
94
89
93
103
106
109
110
115

Spelhcp
21
17
10
14
24
27
23
24
28

Netto
74
77
79
79
79
79
86
86
87

Brutto
107
112
118
123
115
117

Spelhcp
29
30
30
30
21
22

Netto
78
82
88
93
94
95

Damer/anhöriga
Plac Namn

1
2
3
4
5
6

Annika Anell
Christel Andersson
Eva Noréus
Catarina Carlsson
Ingrid Sandberg
Siv-Britt Svensson

