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Övermästarens spalt
Det stundar mot jul och vi väntar på första snön
som skall lysa upp höstmörkret. Advent närmar
sig och vi får tända våra adventsljusstakar i
fönstren. Vi närmar oss också årets sista logemöte och jag passar på att tacka alla bröder för
ett härligt första år som er Övermästare. Jag
tackar också övriga valämbetsmän som gör att vi
tillsammans kan njuta av våra logemöten och ha
en trevlig stämning i bankettsalen.
Kommande år kommer vi att förändra vår föredragningslista. Den blir helt ny och vi börjar
samtidigt använda oss av Storlogens Intranät för
lagring av våra protokoll. För mig skapar det en
känsla att vi ligger väl med i tiden. Det skall bli
spännande att följa utvecklingen och jag ser
emot den 10 januari då vi får använda föredragningslistan för första gången.
För vår yttre välgörenhet ser jag fram emot att få
överlämna, tillsammans med diakoniet i Norrköping, en liten julgåva till en ensamstående fyrabarnsmamma, frånskild, kämpande, arbets/
praktikplatssökande och med en mycket svår
ekonomisk situation.
Vi besöker också sjukhemmet Sandbyhov för att
spela julmusik, bjuda på kaffe och tårta inför
julen vilket är ett annat trevligt inslag som vår
loge gör varje år. Tänk vilken nytta vi gör! Små
saker för oss men betydelsefulla för dom vi möter.
Ett år har förflutit i min ämbetsmannaperiod och
det är viktigt att synpunkter och/eller kritik
framförs så snart som möjligt så att vi kan rätta
till det som upplevs som fel. Vänd dig gärna till
mig eller någon annan ämbetsman om du har
något som du tycker kan förbättras inom ramen
för vår Orden.
Sist men inte minst Önskar jag er alla en trevlig
julhögtid och ett Gott
Nytt År
Broderligen i
VÄNSKAP KÄRLEK SANNING

Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Söndag den 2 december kl. 13.00
Arbetsloge och adventshögtid i Östra Stenby. Se bifogat program.

Torsdag den 13 december kl. 18.30
Julhögtid. Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Meny: Stora julbordet med glögg.

Torsdag den 20 december kl.14.00
Seniorklubben. Anmälan till br Åke Wennerblad.
Tel. 011-635 12.

Torsdag den 6 december kl. 19.00
Damklubben. Julfest.

Fredag den 14 december kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Redaktionen tackar de många bröder som generöst
sponsrat utskicken av BrodersNytt under det gångna
året. Dessvärre saknas sponsorer till december månads utskick, men förhoppningen är att vi inför det
nya året har många och generösa sponsorer.
Sponsringen gör det möjligt att per post kunna
skicka ut BrodersNytt till de läsare som valt att få
tidningen hemskickad i pappersformat, ned i postlådan.
Red

Redaktionens julhälsning
BrodersNytts redaktion ber
att få önska läsekretsen en
riktigt god jul och ett gott nytt
år.

Red & ExRed
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Torsdagen den 8 november 2012
Den 8 november kunde vi hälsa tio jubilarer till ”Jubilarernas afton” där hela 72 bröder var samlade till vårt och
vår dotterloge 139 Ramunderhälls gemensamma möte. 57 från oss och 15 från Ramunderhäll. Br ÖM öppnade
det gemensamma logemötet och ledde därefter traditionsenligt vårt eget möte där vi bl a kunde glädja oss åt att
få hälsa br Jan Stening välkommen som ”nygammal” medlem. Även vår PS Tommy Franzén, som ju skadade
sig rejält vid en fallolycka för två veckor sedan, var efter en komplicerad axel-operation till brödernas glädje
redan på plats (dock utan att tjänstgöra).
Vi balloterade med ”gynnsamt utfall” tre inträdessökande för reception den 22 november. Av intresse i övrigt
var första nomineringen av lägervärdar för perioden 2013-16 där brr Gunnar Lagerström och P-O Kyndel nominerades. Vidare att fem bröder har genomfört brandskyddsutbildning och därmed kan vara brandvakt när
det är mer än 100 personer samlade i våra lokaler. På grund av en dubbelbokning är vår barnjulfest flyttad till
den 13 januari klockan 15.00. Drätselnämndens ordförande, br Jan Lundström, föredrog budgetförslaget för
2013. I grunden sker inga större för ändringar med undantag för att vår hyra kommer att öka med 100 kronor
per medlem, vilket får fullt genomslag på avgiften. Förslaget innebär alltså att avgiften för 2013 blir 1380 kronor per år, eller 115 kronor månad. Därefter byttes ÄM-besättning och 139 Ramunderhäll med ÖM Örjan Johansson arbetade sig genom sin arbetsordning varefter de avslutade det gemensamma logemötet.
I Bankettsalen fick vi sedan uppleva en stund ”i Cornelis Vreeswijks anda” med trubaduren Jan Eberhard som
presenterade en för många nog ganska okänd sida av Cornelis.

Torsdagen den 22 november 2012
ÖM kunde glädja sig åt att 52 bröder hade samlats till kvällens möte, där receptionen i Invigningsgraden var
höjdpunkten. Men vi hade en hel del annat att ägna oss åt innan det var dags för CM Ingvar Sax med medhjälpare. Vår tidigare br Lennart Torstensson testamenterade vid sin bortgång medel till en fond som bär hans
namn. Ur den överlämnas varje år en julgåva till en behövande. Diakoner i någon av Svenska kyrkans församlingar i Norrköping hjälper oss med förslag på mottagare. Ordföranden i Biståndsutskottet, TjgExÖM Bo Nygren, informerade logen om såväl fonden som sådan som utskottets förslag till mottagare av. Logen biföll förslaget. ExÖM Claes Anell valdes till logens Storrepresentant för Storlogeperioden 2013-16 och efter andra nomineringen av lägervärdar fanns inga ytterligare förslag. Gunnar Lagerström och P-O Kyndel är därmed nominerade. ExÖM Bengt-Ove Jonsson berättade att en direktlänk till Storlogens websida nu finns på vår egen
websida för att underlätta navigeringen och UM Anders Österlund rapporterade från Tillväxt- och medlemsvårdutskottets (TMU) senaste möte.
ÖM rapporterade från besök hos logen 91 Stångebro i Linköping samt från Rebeckalägrets firande av sin 5årsdag. Han påminde dessutom om såväl adventshögtiden i Östra Stenby som Jullogen med Lucia den 13 december liksom om Barnjulfesten och dess nya datum (13 januari). Inför Jullogen framförde FS Björn Lantz sin
förhoppning om sedvanligt stort deltagande och en givande auktion. SL-medlem Nils-Gunnar Nilsson puffade
för resan till vår vänloge 5 Fyen i Odense (den 18-21 april) och såg fram mot snara anmälningar till Margareta
Lange i damklubben.
Så var det dags för kvällens stora begivenhet där CM med medhjälpare genomförde en, som vanligt, stämningsfull invigningsgrad varefter vi kunde hälsa de nya bröderna Kjell Lundqvist, Mats Idebro och Svante Horndahl
välkomna i brödrakretsen. Därmed var vi 55 bröder som avslutade logen och samlades i Bankettsalen.
Anders Österlund
Undermästare
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I decembernumret 2002 kunde man bl a läsa:
−
att första månadssammanträdet inleddes med parentation över logens bortgångna brr Knut-Oskar Hagberg och Jörgen Andersson
−
att kvällen avslutades med stekt fläsk med löksås
−
att 53 brr slöt upp vid andra månadssammanträdet
−
att logen fick en ordentlig påfyllnad med åtta nya brr
−
att recipiendernas tal hölls av br Bengt Röken
−
att br Torsten Loberg fick möjlighet att visa prov på sin spiritualitet
−
att höstfesten besöktes av 66 deltagare
−
att Jan och Anders tvåmanna-storband fick den nya parketten i bankettsalen att glöda
−
att br KM Tage Östlund delade ut månadens nejlikor till brr Harry Andersson, Anders Jacobson, BengtOve Jonsson, Per-Otto Kyndel, Bo Nygren, Dennis Oké, Leif Pettersson och Rolf Sundström, som bistått honom som bordsvärdar på höstfesten på ett uppskattat och elegant sätt
ExRed

Information från Storlogen
Från och med den 17 november 2012 kan alla bröder ta del av sammandrag av protokollen från Storämbetsmännen via web-platsen. PS har inloggningsinformation till intranätet på Storlogen nya webbplats. Du kan ta
hjälp av logen logens webbmaster med inloggningsuppgifter. Från och med den 1 januari 2013 kommer inga
protokoll att läsas upp i logen. Protokollen kommer då att läggas ut på nätet. Ett utskrivet protokoll kommer
en timma före logens öppnade att finnas tillgänglig för den som inte har dator. Ny föredragningslista/
arbetsordning i logen kommer att gälla från och med 2013. Nya StRepr kommer att installeras någon gång i
februari 2013.
StRepr Berndt Carlsson

Resa till Odense 18-21 april 2013 med besök i vänlogen nr 5 Fyen
Odd Fellow-logen nr 117 Gustaf V erbjuder möjlighet att med damer delta i en resa till vänlogen nr 5 Fyen i
Odense den 18-21 april 2013 enligt följande:
•
Dag 1: avresa
•
Dag 2: besök i Flensburg, Tyskland.
•
Dag 3: Vänlogesdag med stadsvandring, studiebesök och festloge.
•
Dag 4: hemresa
Den beräknade kostnaden är 1 800 kronor per person, exklusive hotell och festloge. Anmälan görs senast
den 1 december 2012 via e-post, m-lange@telia.com eller via mobiltelefon 0708-35 53 51.
ÖM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
När 92 patriarker (14 från vår loge) i november samlades till gradgivning i lägrets tredje, grad upphöjdes 18 av
dem till Kungspurpurgraden. Titta gärna på våra bröders Ingvar Sax, Jerry Wilén, Kent Svensson högerhänder.
Det kan glimma av riktigt guld där - lägerringen. Nästa möte äger rum i Norrköping den 14 december kl
19.00 när lägeråret avslutas med julhögtiden. I Ordenssalen har vi bl a andra nominering och val av utskott och
nämnder samt val av Storrepresentant men också beslut om budget och avgifter för 2013. Bankettsalen bjuder
som vanligt på trivsam samvaro över logegränserna när vi avnjuter en Kycklingtoast med curry som förrätt.
Kokt fisk med Hummersås blir huvudrätt och en stor pepparkaka till kaffet avslutar. För underhållningen kommer ungdomarna i musikgruppen Con Amore att stå. Vi tar gärna emot din anmälan till julhögtiden senast
under tisdag kväll den 11 december.
Du har väl noterat Ämbetsmannainstalleringen den 18 januari? Då kommer Storsiren och 3 ytterligare
STÄM för att installera lägrets ÄM inför nästa arbetstermin. Vi vet av erfarenhet att det brukar bli både
”festligt och fullsatt” när Storsiren gästar oss. Anmäl dig därför gärna redan nu, men senast på vårt logemöte
den 10 januari. Lägervärdarna: Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com och
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
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LARS ULVENSTAM (”Ulven”), född 1921, har bl.a. varit journalist, kulturattaché i Washington, TV-producent och har varje
år i 22 år avslutat programmet Sommar i P1. Han skrev troligtvis sina funderingar om vårt åldrande i början av 1990-talet. Jag
rekommenderar Dig Broder att läsa Ulvens kloka tankar nedan.
Inte bara en utan flera gånger!
Broderligen
ExRed

När åren stjäl och skänker!
Åren stjäl
”Åren rullar och tiden flyr, skuggorna mörknar och länges. Näset smalnar och tiden är inte längre något Du
öser med slev utan med sked.” Det kan ju låta lite dystert. Men om Du får vara frisk och kry är åldern för de
flesta inte så illa, särskilt inte om Du tänker på alternativet. Jobbigare är att Du glömmer att Du inte längre är
ung – och det kan vålla små spratt för en gammal pensionär med riskabel aptit på livet.
”Gårdagen är förbi,
Morgondagen har Du inte sett,
Idag hjälper Herren”.
Så stod det på en gammal bonad i barndomshemmet. De två första raderna är självklara, kanske också den
sista. För om Han hjälpt Dig att komma hit till jorden som en skrynklig liten rackare så får Han väl hjälpa Dig
att lämna den någorlunda helskinnad också. Idag hjälper Herren!
Man blir ju inte precis vackrare på utsidan med åren. Kolla händerna, ådrorna, fläckarna som inget skurpulver i
världen rår på. Kolla rynkorna, som inget strykjärn kan ta bort. Kolla håret – i den mån det finns kvar. En gång
var det ljusa lockar, som mamma sparade i ett kuvert i byrålådan. Nu faller det i gråa tussar ner på golvet i
frisérsalongen. Du har gått in i metallåldern; silver i barret, guld i tänderna, bly i lederna.
Näe, vackrare på utsidan blir man ju inte; men då får man väl försöka bli lite snyggare på insidan i stället. Det
finaste jag vet är sådana där sällsynta 80-åringar, som inte artärerna slammat igen på i själen utan som är barnsliga och visa på samma gång. Som liksom bär livets alla stadier levande under sitt gamla skinn. Som fortfarande
kan känna barndomens totala hängivenhet och ansvarsfrihet. Och som har kvar ungdomen. Och samtidigt nu
kan sitta och väga ålderdomens lugna jämvikt och balans och försoning med livet, ”sofrosyne”, som det hette i
antikens Grekland. Sån skulle man vilja bli.
Jag satt och pratade om det här för en tid sedan med en vän, en världsberömd cancerforskare och tillika en rätt
fundersam fagott. Balans med sig själv, det kan vara mångahanda, menade han. Det är förmågan att bli glad
utan yttre hjälpmedel. Det är glädjen att kunna göra andra glada. Lärarens glädje att kunna stödja en begåvad
elev. Elevens glädje att kunna växa över sin lärare och lärarens förmåga att bemästra det utan att bli bitter. Det
är föräldrarnas glädje att kunna se sina barn utvecklas och föräldrarnas styrka att hantera sin sorg när barnen
lämnar dem.
Det är förmågan att göra något meningsfullt av våra liv och det är vår styrka att lämna det lugnt och utan bitterhet när den tiden kommer. Sådana maximer är bra att ha. Och helst att leva på också. Jag brukar själv krafsa
ner några sådana hemslöjdade funderingar på lösa lappar emellanåt. Till exempel:
”Medvinden smeker inte lika ljuvt som förr.
Men motvinden rispar inte heller lika vasst”.
Man brakar inte ihop i ilska eller förtvivlan för bagateller. Man vet att sånt, som man förr tyckte var katastrofer,
krymper till bara små skråmor i morgon. Däremot gläder man sig åt sådant som man tidigare tyckte var småsaker. Man blir kärleksfullare mot dem man håller av – åtminstone försöker jag vara det.

BrodersNytt nr 10 december 2012

5(6)

Men åren skänker
Åren stjäl en del. Men de skänker också. Man vinner i klarsyn och insikt och överblick – det är inte bara att
man byter upp sig till starkare glasögon. Man ser kanske sämre men man blir duktig att läsa mellan raderna. Man står med träskorna säkert i backen och behöver inte snegla på auktoriteter eller omvärlden för att
få bekräftelse på att man finns till. Slut på att bocka och kröka rygg för uppsatta medelmåttor eller dumma
chefer. Man låter inte folk schackra med sig och att ställa in sig i ledet som tonåringar. Utan man har äntligen blivit sig själv. För så här är det nämligen:
”Vi föds som kopior och dör som original − inte tvärt om”.
Jag var rätt förbannad över pensioneringen vid 65. För min del har jag alltid tyckt att jobba livet ur sig är
bästa sättet att hålla sig vid liv. Arbetet för mig var inte bara att tjäna till försörjningen, den ordnar sig nog!
Men arbete ger människovärde och självaktning, det ger utmaning och engagemang och gemenskap och
umgänge, det ger en rytm åt dagen, åt veckan, åt året. Och folk i min generation bär också med sig de
gamla lurviga lutherska ordstäven; ”att när livet är som bäst är det möda och arbete,
arbetet adlar mannen, den fåfäng går gör mycket ont,
lättingen ej råda får”,
så som det står i Internationalen. Och den självvalda lättjan var föraktlig. Vad skulle jag göra nu då? Ranta
upp och ner på Kungsgatan och glo i skyltfönster och sedan avlida sinnessjuk efter att ha spelat bingo en
hel kväll?
Men det där ändrade sig väldigt fort också för de flesta andra, har jag förstått. Du upptäcker att Du vinner
något som pensionär eller senior, som Du aldrig varit med om sen Du började skolan; att vakna sju dar i
veckan och få göra precis vad Du vill. Stå i duschen på morgonen och med fulla lungor gapa nationalsången ”Du Gamla Du Fria”. Slippa stressen och ovanan man lagt sig till med att göra två saker samtidigt;
läsa en bok i busskön, be servitrisen om notan redan vid kaffet, öppna posten medan Du ringer i telefonen,
hasta till eller från något, kortaste sträckan från a till b. Nu kan Du promenera omkring lite på udda tider
utan stoppur eller planeringskalender och välja nya gator och omvägar. Eller bara sitta och fundera.
Nu kan man sitta ensam här i täppan långt in på hösten. Man känner sig inte ensam, menar jag. Man får ett
slags djupare gemenskap med växter och årstider, med regn och solsken när man blir gammal och får gott
om tid. När man strävade och stod i var det nästan mer spännande om lönen gick upp än om solen gjorde
det. Nu kommer varje morgon som en kärleksgåva och jag försöker ta vara på minuterna, så att deras smak
blir kvar på mina läppar. Man har försonat sig med allt levandes förändring och förgänglighet. Man klarar
blandningen av vemod över det som försvinner med förväntan och längtan över det som skall komma och
sticka upp.
Det är klart; ungdomens ögonblick av svindlande lycka när det jublade och dansade i kroppscellerna och
när hjärtat voltade och hormonerna sköt upp som en vulkan – sån sinnesglädje kommer aldrig tillbaka. Nu
minns jag bara hur det kändes. Men den ersätts av en annan, stillsammare, kanske till och med djupare livslust, när man blir gammal. Jag får fortfarande fröjdas åt dagens gåva att finnas till – och kanske till och
med få vara till lite glädje och gagn för någon.
Det var här på jorden Du fick chansen och ansvaret att kunna välja mellan gott och ont och att i goda stunder välja kärlekens och barmhärtighetens gåva. Det valet fanns inte utrymme för i universums kalla mekanik, bara bland människor i jordens byar. Gläd Dig åt det storslagna ödet att Du hamnade här på denna välsignade klenod i vårt solsystem, i gröna dalar med vattenglim mellan träden i ljusa sommarnätter. När jag
ser tillbaka på mitt liv, tycker jag att det förvisso var värt den sträcka tid, som det föll på min lott att få del
av. Tack för att jag fick smaka det livet, vill jag säga. Och så hoppas jag att Du också känner det.
Lars Ulvenstam
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Presentation av nya Bröder
Välkommen tillbaka broder!

Br Jan Stening, 68 år
Blev loge-broder 1991, tog alla fyra logegraderna i vår loge
och flyttade därefter till Stockholm 1994 och till B 10 Viktor
Rydberg ”som är brr Evert Lundkvists och ExReds moderloge
(1948 resp 1968)”.
Idag är br Jan pensionär. Gift med Lis. I loge 10 Viktor Rydberg hann br Jan med att vara ÖM, ExÖM och ordförande
i bl.a. TMU. Många 10an-brr saknar honom idag. Själv tycker
br Jan att det är roligt och spännande att komma tillbaka till
sin moderloge.
Fadder: br Martin Hornmark

Br Svante Horndahl, 63 år
Slog upp ögonen i Borås, har varit brandman i Tranås, yrkesofficer i ingenjörstrupperna, arbetat i svärfars åkeri och är nu
pensionär med villa i Lindö. Sitter dock fortfarande i fyra
styrelser med säten i Stockholm.
Gift med Ing-Marie. Tillbringar somrarna på sommarstället ute
på Vargholmen i skärgården. Har tagit upp bowlingen igen på
gamla dar.
Fadder: br Peter Hallsten

Br Mats Idebro, 52 år
Har betat av Linköping och Nyköping i nämnd ordning och bor
nu mitt i smeten dvs Norrköping. Är teknologiansvarig på
Whirpool.
Gift med Berit och har tre vuxna barn. Fritidshuset ligger på
sjötomt vid Sandbryggan ute på det vackra, fridfulla
Vikbolandet – ”Wippolannet, ett lann mella viker”! Br Mats har
lång erfarenhet av ledarskap och vill ha ordning och reda
runt omkring sig.
Fadder: br Håkan Carlsson

Br Kjell Lundqvist, 62 år
Är född i Östra Ny ute på det vackra, fridfulla Vikbolandet –
”Wippolannet, ett lann mella viker”. Nu i villa i Skärblacka.
Arbetar som projektledare med tekniska projekt på Cloetta i
Ljungsbro (pendlar varje dag på mysiga småvägar mellan
bostad och arbetsplats).
Gift med Inger och har två vuxna barn. Fritidshuset är välkänt
sedan barndomen i Östra Ny ute på det vackra, fridfulla
Vikbolandet – ”Wippolannet, ett lann mella viker”. Är ordförande i Skärblacka Scoutkår.
Fadder: br Krister Andersson

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt välkomna till vår loge 117 Gustaf V.
Guy Wiklund
ÖM
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