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Övermästarens spalt

Vad händer?

Nu har vi både fått riktig höst och klockan har
ställts om till vintertid eller normaltid, som det
officiellt kallas. Vi har ställt tillbaka klockan en
timme. Tyvärr är det bara klockan vi vrider tillbaka. Om vi kunde vrida tiden tillbaka femton månader skulle det innebära, att den tid vi inte kunnat
umgås skulle vi få tillbaka. Rent önsketänkande!
En intensiv oktober har vi genomfört med festligheter i form av Veteran- och Jubelveteranutdelning och fjorton dagar senare, invigning av fem
nya bröder. Två högtidliga logemöten med efterföljande festmåltid. Jag hoppas att de äldre bröderna uppskattade att SSkM Jan-Hugo Nilhén och
DSS P-O Lindsäter hade äran att stå för utdelningen av förtjänsttecknen. Likaså hoppas jag, att de
besökande främlingarna som upphöjdes till bröder
känner värmen från bröderna i Gustav V. Mycket
trevligt med föryngring och nya medlemmar, som
kan bidra till utveckling av logen.
Vi närmar oss Alla Helgons Dag, då vi skänker
särskild tanke till våra bortgångna anhöriga och
bröder. Detta år är det vår loge, som står som värd
för minneslogen lördagen den 6 november kl 16.
Jag ser fram mot en fin och stämningsfull stund
tillsammans med alla logerna i Norrköping. Besök
gärna någon kyrkogård och upplev alla ljus som
lyser upp novembermörkret.
Senare under november ska vi hylla alla våra jubilarer, d.v.s. de som fyllt jämna år under 2020 och
2021. Vi alla tillsammans får se till att jubilarerna
får en minnesvärd afton i bankettsalen.
Återigen vill jag påminna om att vi ska leva som
riktiga Odd Fellows. Det betyder att vi i vårt liv
ska leva efter devisen Vänskap – Kärlek – Sanning. Var rädda om er
och ta hand om
varandra, så ses vi i
Ordenssalen för ett
givande möte och
umgås över en bit mat
i Bankettsalen.

Lördag den 6 november, kl. 16.00

IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Minnesloge. B117 arrangerar Minnesloge för perioden 2020 - 2021. Alla Norrköpingsloger berörs dvs
både bröder och systrar. Kaffe och tårta serveras.

Torsdag den 11 november, kl. 18:30
Arbetsloge. DN:s förslag till budget för 2022, första
nominering av utskott.
Meny: Sillsmörgås. Viltfärsbiff med champinjonsås, rårörda
lingon och stekt potatis.

Torsdag den 25 november, kl. 18:30
Arbetsloge. Budget 2022 och andra nominering till
utskott. Jubilarernas Afton. Festmåltid. MK
Meny: Gubbröra. Herrgårdsstek, gräddsås, gelé, pressgurka
och kokt potatis.

Fredag den 19 november kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg.

Information om jullogen
Frågor har framkommit angående Jullogen den 9
december. Den kommer att genomföras. Inbjudan
ligger ute på MyClub. Kvällen arrangeras av FS
Mats Idebro. Men eftersom pandemin pågår kommer det att bli ett deltagartak.

Adressändring
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress
och .andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast.
Detta för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter
Redaktionen och Protokollsekreteraren
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Vad hände? UM:s noteringar
Torsdag den 14 oktober - Veteranernas afton
Bröder, övermästare Urban Trygg startade med ett sedvanligt logesammanträde som genomfördes enligt ritual femtiofyra bröder hälsades välkomna. Eftersom pågående pandemi fortgår genomfördes
mötet med restriktioner. Finanssekreterare
Mats Idebro rapporterade att två bröder icke är
gottstående. Ballotering genomfördes för fem
recipiender som blev gynnsam för samtliga.
Invigning sker den 28 oktober.
Kvällens höjdpunkt var utdelning av veteran
och jubelvetarantecken. Broder Owe Axelsson
erhöll jubelveterantecken och broder Mikeal
Hagdahl erhöll veterantecken. De som förrättade utdelningen var Storskattmästare JanHugo Nihlén samt Distriktsstorsire P-O Lindsäter.
Bilden: Veteran br Mikael Hagdahl och Jubelveteran br Owe AxelsUnder del av logemötet i ordenssalen samt i
son.
bankettsalen underhöll Lena StenhammarDahlgren samt Madelene Ottosson med musik.
Bröderna uppskattade den fina veteranteckenutdelningen och den musikaliska inramningen. Köket bjöd på
varmrökt laxtoast som entré. Huvudrätten bestod av kyckling Provencale med dragonsås samt kulpotatis.

Torsdagen den 28 oktober
ÖM Urban Trygg öppnade logen ritualenligt och hälsade fyrtio bröder som samlats denna kväll. Logen gästades av Storlogemedlem Seppo Varke från loge nummer 43 Pyhä Martii (Sankt Martin) i Åbo. Den allt jämt pågående pandemin medför att även kvällens logesammankomst genomfördes med vissa restriktioner. Val av ämbetsmän och deras ersättare för perioden 2022 – 2023 förrättades. Vidare, ÖM informerade att minneslogen är
lördagen 6 november klockan 16.00 med vår egen loge som värdloge.
På vår Facebooksida skrev Storskattmästare Jan-Hugo Nihlén samt distriktstorsire P-O Lindsäter. De tackade
för en fin afton, när de bevistade oss 14 oktober vid teckenutdelning. Kvällens höjdpunkt var reception i Invigningsgraden varvid fem nya medlemmar smiddes in i vår brödrakedja. Logen hälsar de nya bröderna välkomna:
Sebastian Thörn, Viktor Storm, Robert Rydstedt, Ove Larsson, Tomas Axi. De nyinvigda bröderna presenteras med
foto, ”namn och nummer” i längre fram i detta nummer av BrodersNytt.
I sedvanlig Gustaf V-anda fortsatte kvällen högtider med god mat och dito drycker. En festkväll i bankettsalen innehöll också de sedvanliga talen. En av kvällens recepiender, broder Viktor Storm, tackade för sig och
sina medrecepiender för att de upptagits i Orden och vår loge, B117 Gustaf V.
Glöm inte bort vår Facebook sida, gilla, kommentera, dela, @oddfellownkpg117. Adress finns även på vår hemsida
Roger Thörn, Undermästare
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ExKaplans tankar och funderingar
Om sorg och om glädje – några spridda tankar inför Allhelgonahelgen
Allhelgonahelgen är en högtid fylld av kransnedläggelser och tända ljus på kyrkogårdar
och vid minneshögtider i våra kyrkor.
Vi minns dem som stod oss nära och som inte längre är kvar bland oss. En bortgången nära anförvant – kanske make/maka eller annan familjemedlem – en kär vän,
får oss att minnas episoder och händelser i livet som vi annars kanske inte skulle ha ägnat våra tankar åt.

Ett tänt ljus väcker vackra minnen om dem som inte längre finns bland oss,
hur litet det än är, skingrar det mörkret och gör livet lättare att andas och att leva vidare.
I all sin enkelhet är det tända ljuset en tröst när saknaden gör sig påmind och sorg hugger i hjärtat. Denna lilla låga som förmedlar värme och frid. Den får oss att komma
till ro och förtröstan inför livet.
Hur din välfärd och framtid kommer att gestalta sig – beror till stor del på din egen förmåga att lägga det förflutna bakom dig.
Du hittar nya vägar - och nytt innehåll i livet - utan att för den skull svika den som gått
bort.
Minnet - bär vi alltid med oss. Det vårdar var och en på sitt personliga sätt.

Det liv är inte rikast – som längst har levats.
Vänd dig inte om – och sörj det förflutna – för det är borta.
Bekymra dig inte om framtiden – för den har ännu inte kommit.
Lev i nuet – och gör det så underbart – att det blir värt att minnas
Alla upplever vi sorg på olika sätt. Det är en process som tar olika tid och kraft för oss
alla. I sorg är man extra känslig. Ett deltagande ord - ett möte – en kram – att visa att
man är en medmänniska, , kan betyda oerhört mycket för en efterlevande – och skingra
sorgen.
Redan för ca 2.600 år sedan myntade den kinesiske filosofen Lao Tse uttrycket :

lad glädje - är dubbel glädje – delad sorg - är halverad sorg.

De-

Förr eller senare hittar de flesta människor tillbaka till glädje igen. Glädjen är själens
bästa hälsa – och ett känslotillstånd av tillfredsställelse.
”Det finns bara en väg till glädje - och det är att sluta bekymra sig över det – som man

inte kan påverka.”
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Högt upp på Östgötateaterns framsida pryder en devis med texten – Förkunna seklers
sorg – förkunna seklers glädje. Den är den store diktaren och biskopen Esaias Tegnér
som skrivit denna strof.
Ordningsföljden är intressant. Sorg. Glädje. Skrivet i den antike filosofen Sofokles
anda – och skulle då kunna uttolkas - som att även i en stor sorg - läker underhand såren och glädje återkommer i livet.
Vänta inte med någonting som kan vara glatt och trevligt i ditt liv. Varje dag, varje
timme och minut är speciell, och du kommer aldrig att få veta om just den stunden blev
din sista. Tänk inte ”någon dag ska jag . . . ”, för när den dagen är kommen, kanske
du själv inte längre finns till . . . .
Minns följande ord inför Allhelgonahelgen och förvara dem i ditt minne :

” Var aktsam om glädjen i livet – snabbt flyr våra lyckliga år,
Det kommer en dag för oss alla – när blott minnena återstår.
De dyrbara stunder vi delat – så självklart det varit förut,
Hur overkligt är att veta – att allting - en gång - tar slut. ”
Lennart Exius, ExKaplan

En hyllning till logens jubilarer 2021
Min broder, vi vet ju alla vad det är du heter
du jubilar som har så många färdigheter
för att inte tala om alla dina livserfarenheter.
Men - du har allt i midjan vuxit några centimeter
genom alla små frestande kulinariska läckerheter.

Du avfärdar konsekvent alla banaliteter
för du befattar dig inte med små futtigheter
utan njuter av livets alla härligheter.
Vi skulle vilja hylla dig med pukor och trumpeter
och skicka iväg några häftiga raketer.
Det är du verkligen värd – vad du än heter
Jubilarernas afton firas vid logemötet 25 november.

BrodersNytt nr 9 november 2021

5(8)

Information om intervjuprojektet
Redaktionen, med stöd av Informationsutskottet, planerar att introducera ett nytt inslag i BrodersNytt från och
med 2022. Vad det hela går ut på att under några gånger på år presentera logebröder i intervjuform: bröder
som av olika skäl bedöms vara intressanta att presentera närmare för läsekretsen. Projektet är ännu under utformning i fråga om form och innehåll
Redaktionen

Verksamhetsrapporter
Gemensamma ekonomiutskottet
Logens representant i Gemensamma Ekonomiutskottet, GEU, br Rolf B Johansson meddelar: en ny hjärtstartare finns nu tillgänglig, placerad på väggen intill toaletten i Vinterträdgården.

Stiftelsen Odd Fellow-huset
Från logens representant i Stiftelsen Odd Fellowhuset, br Roland W Johansson har vi fått följande rapport:
•
•
•

Ny styrelse konstituerad med Britta Mellfors RL 17 som ny ordförande
Klart för besiktning W 42 av entreprenaden för ventilation.
Vår mångsidige broder Gunnar Lagerström, intendent i Stiftelsen, har visat sig även kunna avhjälpa
stopp i avlopp.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Huvudpunkten vid lägrets möte den 15 oktober, som samlade nästan 50 patriarker, var installeringen av våra
ämbetsmän för löpande termin.
Ritualen var lite ”annorlunda” i så måtto att huvuddelen av de installerade redan tidigare hade avgivit sina löften för innevarande arbetstermin och därför kunnat uppehålla sina poster under den ”digitala perioden”. Med
den installeringsritual som nu ägde rum under ledning av DSS P-O Lindsäter, fullföljdes ämbetsmannainstallering och de tillträdande ämbetsmännen ikläddes sina regalier/tecken. Mot bakgrund av Ordens ”Coronaanpassning” överlämnade Stormarskalken dock endast regalien/tecknet till ämbetsmannen som själv fick ikläda
sig detsamma. Förhoppningsvis en engångsanpassning av vår ritual…
Patriarken Leif Rehn från B 44 Sörmland installerades som Huvudpatriark och från vår egen loge återinstallerades undertecknad och Håkan Carlsson som Räkenskapsförare respektive Skattmästare och Gunnar Lagerström
och Axel Olofsson om förposter. Även de av logerna valda lägervärdarna, alltså från B 117 Gustaf V brr. Åke
Gustafson och Mats Idebro, installerades. Det alltså nu dessa patriarker som bär lägervärdstecknen i vår loge.
Peter Hallsten och jag själv har därmed gjort vårt och önskar Åke och Mats lycka till.
Titta för övrigt gärna in på Lägrets hemsida https://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=bl15 så ser du alla
ValÄM och lite annat smått och gott om Lägret.

Anders Österlund, avgången lägervärd.
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Minnen från barndomen från några blivan Odd:are ...
… några kortisar från ExKaplan. .
Emil 7 år berättar: Förr i tiden var tandläkaren en farlig person. Han använde järnstänger och drog ut
tänder överallt. Till och med visdomständerna drog han ut. Därför visste folk inte så mycket på den tiden.


Tilda 8 år filosoferar; Folk som är förälskade håller varann i händerna så att ringarna inte ramlar av. För
dom kostar mycket pengar.


Okänt barn konstaterar: en kropp är något som slutar i skorna.


Lille Olle kommer hem från allra första dagen i skolan.
Mamman frågar: `Vad har ni lärt er idag då?
Olle, surmulet: Tydligen inte tillräckligt, för vi måste dit i morgon igen.



Månadens reflektion
I väderleksrapporterna får man veta vindar och vindstyrkor som SMHI tror ska blåsa. Det brukar låta ungefär
så här: över östgötaslätten fem sekundmeter, i byarna upp till elva sekundmeter.
Men varför bara nämna ”i byarna” (blåser det lika mycket i alla byar ???) – när det ju faktiskt är så att de flesta
människor bor i städerna!!!
Lennart Exius, ExKaplan
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Presentation av nya medlemmar
BrodersNytt har nöjet att presentera de fem nya medlemmar som invigdes i Orden och vår loge den 28 oktober. Redaktionen passar också på att hälsa de nya bröderna varmt välkomna.

Sebastian Thörn
Född 1989-08-23
Adress: Skeppargatan 40, 602 45 Norrköping
E-post: thorn@p0int3r.se
Yrke: systemadministratör
Fadder: Roger Thörn

Ove Larsson
Född 1949-05-27
Adress: Kättsättergatan 109, 603 79 Norrköping
E-post: 6741larsson@gmail.com
Pensionär
Fadder: Rolf B Johansson

Viktor Storm
Född 1989-01-08
Adress: Pryssgårdsvägen 24, 602 10 Norrköping
E-post: viktor.larsson@hultic.se
Yrke: lärare
Fadder: Roger Thörn

Tomas Axi
Född: 1946-08-19
Adress: Ånestad Gård, 605 92 Norrköping
E-post: tomas.axi@telia.com
Pensionär
Fadder: Urban Trygg

Presentationen fortsätter på nästa sida. >>>
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Presentation av nya medlemmar/forts.

Robert Ryderstedt
Född 1982-12-01
Adress: Matchgatan 1, 603 53 Norrköping
E-post: robert.ryderstedt@saltangen.se
Yrke: produktchef
Fadder: Christer Thorn
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