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Övermästarens spalt
Independent Order of Odd Fellows, som vår Orden egentligen heter, fick för en knapp vecka sedan en ny Storloge i
Polen. Odd Fellow har en gammal historia där, men verksamheten har varit ”vilande” i många år. De politiska förändringarna i östra Europa i slutet av 1900-talet gjorde det så
möjligt att starta upp verksamheten på nytt.
Arbetet drevs med stort stöd från vår svenska storloge och
den sista helgen i september var det dags. En polsk jurisdiktion under den Europeiska Storlogen återskapades vid en
högtidlighet i Wroclaw. Naturligtvis i närvaro av såväl den
Suveräna Storlogen (USA) som den Europeiska Storlogen
med sina nationella Storloger. Sammantaget var ungefär 300
Odd Fellows på plats - bland dem vår Storsire Carl-Johan
Sjöblom med övriga STÄM. En stor händelse även i ett globalt perspektiv! Ur det lokala perspektivet kan vi glädja oss
åt att höstterminen har kommit igång och att samarbetet
med vår moderloge nr 19 Louis De Geer har befästs genom
det gemensamma logemöte vi hade i september. På tal om
samarbete – ett dussin av våra bröder besökte logen nr 91
Stångebro i Linköping i början av september. Nästan lika
många bröder från dem gästade oss några veckor efteråt.
Senare i höst avser några bröder att besöka logen 121 Folke
Bernadotte i Stockholm och logen nr 139 Ramunderhäll från
Söderköping kommer att gästa oss. Den här typen av logeöverskridande kontakter tycker jag är väldigt trevliga, stimulerande och inte minst lärorika. Jag hoppas att vi kan utveckla
dem ännu mer.
En loge framgångar består inte enbart av våra möten i Ordens- och Bankettsalen. Även andra aktiviteter stärker gemenskapen. Jag tänker till exempel på vår egen 117golftävling där ett 20-tal bröder med damer deltog. Vi som
var där trivdes storligen, oavsett hur själva golfspelet gick,
och ser fram emot en repris nästa år.
Tack broder TjgExÖM Guy Viklund för både initiativ och
genomförande! En annan uppskattad aktivitet är den årliga
höstfesten som logen och vår damklubb anordnar. Det är en
tradition som fyller bankettsalen under en trivsam kväll med
god mat och trevlig samvaro. Av egen erfarenhet vet jag
vilket jobb som festkommittén lägger ned. Men också hur
roligt det är att vara med i den och känna uppskattningen
från festdeltagarna under festkvällen.
Slutligen – bröder, glöm inte
att se er omkring i vänkretsen. Vi har ju god vän-afton
den 9 oktober!

Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 9 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. God
Vän-afton. Se mer information på sidan 3.
Meny: Vitlöksräkor på salladsbädd. Karibisk fläskfiléstubbe med ugnsrostad mandelpotatis och het BBQ-sås.

Lördagen den 18 oktober kl. 17.00
Höstfest i nostalgins tecken och i goda vänners sällskap. Se bifogad inbjudan.

Torsdag den 23 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Jubilarernas afton.
Meny: Skagenröra. Kardemummakryddad fläskytterfilé med
chipotelsås, sauterad broccoli och persiljebrynt potatis.

Torsdag den 2 oktober kl. 19.00
Damklubben. Afternoon Tea - med historik från
Villa Fridhem.

Fredag den 17 oktober kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information finns på sidan 4.

Lördag den 1 november kl. 16.00
Minnesloge. Arrangeras av loge B19 Louis de Geer.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, br Bengt-Ove Jonsson (Classicus) för utskick av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde 11 september
Gemensam loge med B19 Louis de Geer
Logen öppnades av vår ÖM, Anders Österlund, varpå en arbetsloge genomfördes. Vi balloterade bröderna Jan
Johnsson, Lars Hägerström, Roland W Johansson, Kjell Lundqvist, Mats Idebro, Svante Horndahl, Leif Sandberg, Lennart Stenberg, Joachim Cederberg och Uno Andersson för upptagning i III:e graden. Tyvärr hade vi
fått utträdesansökan från bröderna Mustafa Korkmaz och Håkan Warldén. ÖM och UM var inbjudan till gemensamt GEU. UM informerade om ”God vän-afton”.
Efter att vi avhandlat vår dagordning, tog ÖM i B19 över klubban och genomförd sin arbetsloge samt avslutade logen ritualenligt.
Br Lennart Exius hade ordnat med ett trevlig frågesport i matsalen där ”Krukan” fick ett välbehövligt tillskott.

Logesammanträde den 25 september
Reception i III:e graden
Gradgivning i tredje grad, Sanningens grad för bröderna Jan Johnsson, Lars Hägerström, Roland W Johansson,
Kjell Lundqvist, Mats Idebro, Svante Horndahl, Leif Sandberg och Lennart Stenberg. Vi fick ytterligare ett nytt
tillskott i brödrakretsen då br Bengt Ström återbördades till oss. Några bröder från B91 Stångebro var och
”överlämnade honom”. Br UM påminde om att ”God vän”-afton är den 9 oktober.
Mikael Hagdahl, UM

Bilden: Våra nya III:e gradsbröder som upptogs i den högsta logegraden
den 25 september. Bilden har tagit av vår egen logefotogra, br P O Gunnarsson.
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Speaker´s Corner
God Vän-afton den 9 oktober
Torsdagen den 9 oktober har vi God vän-afton. Tag med en god vän, släkting eller granne som du tror skulle
vilja bli en broder och som är intresserade av Odd Fellow. Br Tage Östlund tar hand om våra gäster under
kvällen och berättar om vår Loge och vår verksamhet.
Logen bjuder dig och din gäst på maten. Anmälan som brukligt till br KM, tala även om vad din gäst heter när
du anmäler honom. Har du funderingar över något så kontakt br ÖM eller br UM.
Välkomna!
UM

Resultat frånOdd Fellow-golfen
Logens golftävling för ået har nu avgjorts på Kiladlens Golfklubb. Efter att vi fått upp svinghastighet och riktning på rangen, fick vi ett trevligt
bemötande från personalen lus en genomgång av
bansträckningen. I pausen efter nio hål gick det
åt korv med bröd eftersom speltiden blev lång.
Vi fick vänta lite på bollen framför. Damerna
gjorde nog av med mer bollar än alla bröderna
tillsammans. Hur som helst så hade vi fint väder
och humöret var det inget fel på. Logen nr 19
har också flera golfare. Nästa år kan det bli en så
kallad "Ryder Cup" mellan våra loger. Resultatlistan presenteras här bredvid. Alla 117golfare och anhöriga är välkomna till nästa års
tävling.
Guy Viklund

Odd Fellow-puben
Vår broder Petter Anseklev anordnade en sommarpub som lockade intresse ibland logens bröder. Trots att
arrangemanget inföll mitt under semesterperioden så blev det ändå sju bröder som träffades vid ”Black Lion”
kvällen den 24 juli. Sedan anslöt det tre bröder från Frimurarlogen i Norrköping så skaran uppgick till omkring
13 med respektive. Då broder Petter själv är Frimurare så kände han till att även de skulle också ha en sommarpub vilket resulterade i en gemensam pubafton i solskenet med svalkande dryck och god mat. Eftersom initiativet uppskattades av alla närvarande bröder så beslutades att införa detta som en gemensam tradition framöver.
Sammankallande är broder Petter och Kenneth Lager
(Frimurarna).

Bilden: Från vår loge, B117 Gustaf V, deltog följande bröder Petter Anseklev (tillika kvällens fotograf), Roger Thörn, Ingvar Sax, Lennart Exius, Jan
Noréus och Rune Elvhage. Från Frimurarna deltog
Kenneth Lager, Stefan Hedberg och Jörgen Knapasjö.
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägermötet i Valdemarsvik, den 19 september, blev trevligt och ganska välbesökt. Totalt 56 Patriarker medverkade varav 11 Patriarker från vår loge. Ordförande i Nomineringsutskottet TjgExHP Hans-Gunnar Lindoff
föredrog första Nominering av valämbetsmän och ersättare för nästkommande period 2015-2016, från loge
nominerades till PF Guy Wiklund och SkM Per-Otto Kyndel. StRepr Hannu Bergstrand informerade om en
installering av två Bitr DSS:ar och reception i Storlogegraden av en StRepr i Ordenshuset i Linköping den 30
september 2014. En av de båda bitr DSS:ar som ska installeras är Br Mats Domert B44 Sörmland som installeras som Bitr DSS i BD7. Alla som innehar Storlogegraden är välkomna att delta.
IB Benny Flyckt informerade om vårt Läger nr 15 Stegeborgs 50-årsjubileum lördag 25 april 2015 i Norrköping. Observera ändrat datum mot tidigare information. Högtidslogen kommer att hållas i Ordenshuset och den efterföljande banketten i Stadshuset. Storsiren kommer att närvara. Mera information kommer i slutet av året och i
början av 2015. Patriark Åke Engberg efterfrågade flera deltagare till gruppen sångare som tjänstgör vid gradgivningarna. Han vädjade om att flera Patriarker skall anmäla sitt intresse. Anmälan kan göras till Åke Engberg
som sammankallande i sånggruppen. ExDSS Thomas Carlinger höll ett mycket uppskattat och tänkvärt föredrag på temat ”Tankar kring vår Orden som en etisk Orden”. ÖP pro tempore tillika ExDSS Kjell Sjöström höll ett intressant anförande med reflektioner kring ordet Tro. Vid den efterföljande måltiden underhåll
Patriarkerna Sven-Erik Larsson och Roland Adolfsson, båda B84, med gitarr och sång.
Information från det senaste mötet i Lägerkollegiet
Lägrets HP och IB i nästa arbetstermin är kallade till brandutbildning och utbildning i hjärt-lungräddning. Då
Lägrets ÖP Mats Domert har blivit utnämnd till Bitr DSS kommer TjgExHP Hans-Gunnar Lindoff att tjg som
ÖP pro tempore fram t.o.m. ÄI i januari 2015. TjgExHP löses med pro tempore från gång till gång under
samma period. IB Benny Flykt rapporterade att TMU haft sitt första möte innan sommaren. StK Peter Stillnert
kommer att tjänstgöra som Installator vid Lägrets Ämbetsmannainstallering i januari 2015. SLmedlem Göran
Lindell har rapporterat till Lägrets kollegium att arbetsgruppen för Projekt Lägerutveckling har lämnat sin slutrapport, där endast smärre justeringar i provupplägget är gjorda. Rapporten är i det närmaste godkänd av SL.
BL15 fortsätter provverksamheten under hela 2014.
Nästa Lägermöte
Nästa Lägermöte äger rum i Finspång den 17 oktober. Lägermötet genomförs som ett Fördjupningslägermöte
enligt det nya försöksupplägget. Busstransport är anordnad med utgångspunkt från Nyköping via Norrköping
på följande tider. 16.45 Nyköping, Repslagaregatan/V Storgatan. 17:40 Norrköping, Odd Fellow Huset, Vattengränden. 18.20 Beräknad ankomsttid till Finspång. 23.00 Återresa från Finspång. Patriarkerna från Söderköping och Valdemarsvik får ansluta i Norrköping alternativt åka hela vägen i egna bilar.
Menyn är ännu ej fastställd utan vi får återkomma med det.
Gunnar Lagerström 0705-500907, e-mail gunnar.l.lagerstrom@telia.com
P.O.Kyndel, 0705-5256895, e-mail info@westrens.se

