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Övermästarens spalt
Ordet "höst" betyder "skörd" och är besläktat
med "hösta" och "inhösta", det vill säga samla eller hämta in. Hösten är alltså ursprungligen skördetiden. Höst är i det tempererade klimatet en av de
fyra årstiderna, på norra halvklotet under månaderna september, oktober och november. På södra
halvklotet omfattas hösten av månaderna mars, april och maj. I astronomisk bemärkelse
börjar hösten med höstdagjämningen och slutar
vid vintersolståndet.
I min släkt fick alltid vi yngre medlemmar hjälpa
till när det skulle ”höstrustas” på landet. Det innebar att plocka in frukt, möjligen klippa det sista
gräset, bära in blomurnor och trädgårds-möbler,
kratta grusgångar (därefter var de förbjudna att
beträda), sätta upp fågelholkar och kärvar, som
skulle bytas ut första advent. Det tråkigaste av allt
var att räfsa löv. ”Gamlingarna” tog hand om
korvgrillningen och serverade varm vinbärssaft.
Det var samma procedur varje år.
På landet ändrar man sig inte i första taget.
Läser man i ”bondepraktikan” så står där bl a:
”Åska i november betyder sträng vinter, men fruktbart år”
”Mycket frost och snö bådar milt väder”
”Domherrens ankomst är ett säkert tecken till köld och
oftast även snö”
”Faller löven tidigt från träden, kan man vänta en vacker
efterhöst och milt väder”
Den 10 november får vi besök av våra ”döttrar”
från B139 Ramunderhäll, det ska bli trevligt att ses
igen. Söndagen den 4 december bjuder Östra
Stenbybröderna till adventshögtid i kyrkan och
bygdegården.
Välkomna.
Jag ser fram emot att
få träffa alla bröder
under hösten. Välkomna till Logearbetet.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Lördag den 5 november kl. 16.00
Minnesloge. Anordnas av värdlogen, B117 Gustaf V.

Torsdag den 10 november kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden. Drätselnämndens förslag till
budget för 2017. Besök från B139 Ramunderhäll
(Söderköping). MK. I klubben bjuds underhållning
av gruppen ”New Neighbours” med bl a br Rolf B
Johansson. Meny: grabbmacka med ägg & anjovis. Bratwurst med heta chillibeans och lökfräst potatis.

Torsdag den 24 november kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Beslut
om budget för 2017. Reception i INV-graden. MK.
FM. Meny: gammaldags sillmacka. Tunnskivad herrgårdssteg, gräddsås, pressgurka och gele.

Torsdag den 3 november kl. 19.00
Damklubben.

Fredag den 18 november kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se sidan 3.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, bröderna Guy
Viklund (ProProKon AB) och Per-Otto Kyndel
(Westréns Glasmästeri) för månadens utskick av
BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 13 oktober
God-Vän afton var denna kvälls höjdpunkt. Det var fem goda vänner som fick bra information från Broder
Tage Östlund, vilket han fick beröm för i bankettsalen senare på kvällen. I Ordenssalen var 50 bröder samlade
för det sedvanliga loge-mötet.
Br Nils Johansson hade begärt utträde från vår loge och Orden. Efter kontroll av TMU stod br Nils fast vid sin
begäran. Vår Storrepresentant meddelade att en ny Allmän Lag för Loger, ALL, nu finns på Ordens intranät.
Vi hade första nominering av lägervärdar, vilket var de nuvarande som nominerats även för nästa period. Lägervärden P-O Kyndel gav kort information om vårt lägermötet i Finspång denna vecka samt lägret BL5 Österled (Linköping), som besöks av några bröder. Från Storlogen meddelades att det startas en riksinsamling i
samband med firandet av 200 år (2019) sedan Odd bildades. Från Instruktionsutskottet informerade br Anders
Östlund om hur Ballotering ska gå till.
I bankett salen hade KM denna afton ordat med öl provning från ett lokalt bryggeri.

Torsdag den 27 oktober
Jubilarernas afton
Kvällens sammankomst hade 52 besökande bröder. Vi har fått in tre ansökningar om inträde i vår loge, vilket
är ett resultat från vår God Vän afton. Namnen på dessa är Fredrik Ringborg (blivande fadder br Jonas Mörnås-Bergmark), Rolf Johansson (br Roland Johansson) och Kent Jonsson (br Björn Lundqvist). Det finns fortfarande tid att ta emot flera ansökningar. Vi har, tyvärr, tagit emot en utträdesansökan från br Rune Elvhage,
önskan om utträde ur både loge och orden.
Storrepresentant Bengt-Ove Jonsson rapporterade kort från Steg-3 utbildningen med DSS, Mats Domert som
ledare och ämbetsmännen som deltagare. Denna utbildning innebar att gå igenom ett logemöte, där DSS hade
lagt in ett antal ovanligheter och störande moment, som vi normalt inte är vana vid. Återkopplingen från DSS
var mycket positiv, vi, med ÖM i spetsen, klarade detta med bravur. Vi fick en rapport från Stiftelsen genom
br Sven-Olof Johansson. Översyn av vår lokaler är på gång (ex vinterträdgården) och en ny funktion, fastighetsförvaltare, är initierad med vår br Gunnar Lagerström i denna roll. Vi har problem med måltidsanmälan,
och beslut togs att de bröder som har anmält sig men inte närvarar kommer att bli debiterade för matkostnaden, se separat rubrik för detta. Br P-O Kyndel redogjorde från vandringslägret i Finspång, samt besök av tre
bröder (UM recipiend i andra läger-graden) hos lägret BL5 Österled i Linköping.
Vårt nästa lägermöte blir den 18 november i Kung Purpur Graden, tredje läger-graden. Vi har även haft tre
bröder som besökt B139 Ramunderhäll i Söderköping med gradgivning. Höstfesten, en Brittisk Pubafton, har
”avnjutits” av 55 deltagare med mycket hög stämning, god mat och uppskattad underhållning och dans med
Mikael Leonardsson.
I Bankettsalen hyllades årets jubilarer, dvs de bröder som fyllt jämnt i år, nämligen
Ralf Sandman, (70), Jan Noreus (70), Jan Hult (70), Jörgen Wiberg (80), Håkan
Kalén (50), Mats Linder (60), Carl-Ivan Ivarsson (80) och Bengt Brobeck (80).
Flera av Jubilarerna tackade för hyllningarna, br Jörgen på sitt eget sätt, dvs solosång.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Medlemsavgifter
En uppmaning från br FS till bröderna, där han påminner om inbetalning av medlemsavgifter.

Serveringshjälp
Hela sex tjänstvilliga bröder har hörsammat KM:s vädjan om serveringshjälp i bankettsalen. Dock är behovet
sammanlagt tolv servitörer. KM ber därför fler bröder att överväga möjligheten att bokstavligt få ge ett hjälpande handtag. Hugade spekulanter ombeds vänligen att kontakta KM.
Klubbmästaren.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Ytterligare ett trevligt lägermöte kan läggas till handlingarna i och med vandringslägret till Finspång den 14 oktober då tio bröder från 117 deltog med vår ÖM Mikael Hagdahl i spetsen. Totalt deltog 48 patriarker från vårt
distrikt. På programmet stod andra nominering och val av ämbetsmän och förstaa nominering av utskott samt
som fördjupning en information om lägrets hemsida av vår webbmaster, Bernt Janhäger. Dessutom godkändes
lägrets nya stadgar, vilka finns utlagda på ordens intranet liksom även protokollen från lägermötena.
Vi kan också rapportera att vår UM, Håkan Carlsson, erhöll II:a lägergraden, Gyllene Regelns grad hos BL5
Österled i Linköping den 14 oktober. Br Håkan hade sällskap av Anders Österlund och P.O.Kyndel och vi
träffade bl a vår ExÖM Harry Andersson som förgyllde vår afton ytterligare.
Nu blickar BL15 Stegeborg fram mot nästa stora utmaning, nämligen receptionen i Kungspurpurgraden den 18
november i Norrköping och det lovar att bli en riktig höjdpunkt i lägerlivet. Sammanlagt 24 patriarker är kallade till gradgivningen och från B117 är de åtta bröder som kommer att erhålla lägerringen och det är följande:
Jörgen Wiberg, Mikael Kinnå, Conny Knutsson, Benny Nilsson, Peter Hallsten, Björn Lundqvist, Roger Thörn
och Ulf Hanell. Vi lägervärdar lyckönskar och hälsar er varmt välkomna i graden och uppmanar såväl faddrar
som övriga bröder att fira våra bröder denna kväll. Sista anmälningsdag är 15 november.
Och så mina vänner; det bästa till sist. Vi har all anledning att säga ett stort GRATTIS till vår broder NilsGunnar Nilsson som i år kommer att utnämnas till Jubelpatriark i lägret och det betyder som bekant att han
varit medlem i 50 år. Den 18 februari 1966 erhöll Nils-Gunnar patriarkgraden i lägret BL15 Stegeborg och
detta celebreras vid jullägret i Nyköping den 16 december. Då måste vi följa med och hurra!
Conny Thörn 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

Meddelanden
Programändring
Adventshögtid i Östra Stenby kyrka, söndagen den 4 december (andra advent) klockan 14.00.
Se bilaga till detta nummer av BrodersNytt.

Adressändring
Br Petter Anseklev har ny e-postadress: petter.anseklev@garahovsbygg.com och nytt mobilnummer (arbete), 073- 524 06 80.

