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Övermästarens spalt

Vad händer?

Nu är hälften av den här ämbetsmannaperioden
passerad, och med facit i hand kan jag konstatera att det blev trevligare än jag trodde det
skulle bli att vara övermästare för vår loge.

Torsdag den 10 februari kl 19.00

Vi är nästan alltid fler än femtio bröder på våra
logekvällar och stämningen är oftast på topp.
Alla ämbetsmän gör ett kanonjobb och kommittéerna och utskotten ligger i för att allt ska fungera så bra som möjligt i både nutid och framtid.
Man skulle kanske kunna drista sig och säga att
det inte kan bli bättre, men så är det ju inte. Det
går alltid att göra mer på alla områden. Som
övermästare blir jag till exempel särskilt glad då
jag ser en ”sällanbroder” i logen och den glädjen
tror jag att jag delar med många.
Det är väldigt tråkigt oavsett vad som är orsak
till att någon blir ”sällanbroder”, men tråkigast
tycker jag det är när det beror på sjukdom eller
att man kanske inte orkar komma till bröderna i
logen. Här hoppas jag att vi alla hjälps åt med
att stimulera bröderna i vår omgivning till att
besöka våra möten och att vi då också försöker
hjälpa till om någon behöver särskilt stöd för att
komma till oss. Även innehållet i våra möten är
viktigt för att stimulera bröderna till att känna
för våra träffar. Då är det viktigt att vi har bra
program och god mat, och här känner jag också
att klubbutskottet är engagerade och kämpar för
att allt ska bli så bra som möjligt.
När det gäller vår interna information är ju Brodersnytt och hemsidan ypperliga instrument för
informationsutskottet att sprida information.
Här har ju också alla kommittéer och utskott möjlighet att sprida kunskap om
vad som händer i vår loge
- logen med det varma sinnelaget.
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden, DN:s och BG:s årsberättelser. Klubbafton.
Meny; Ättikströmming. Klassisk sjömansbiff med inlagd
gurka.

Torsdag den 24 februari kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Revisionsutskottets berättelse och reception i I:a garden. Brödramåltid
Meny: Kräftgravad strömming på kavring. Herrgårdsstek
med pressgurka, vinsbärsgele och kokt potatis.

Torsdagen den 3 februari kl 19.00
Damklubben
Årsmöte med champagneprovning.
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna guidar oss sommelier Lars Martiin genom champagnens mystik. Programvärd Ann Weimer. Obs!
Tag gärna med pengar så du kan betala din årsavgift direkt
på årsmötet. Årsavgiften är 175:--. Obs! Inget lotteri.

Torsdag den 17 februari kl 14.00
Seniorklubb: Åke Wennerblad, tel 011-635 12

Fredag den 18 februari kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg.
Se separat notis på sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Bengt Liljestrand och Per
Johansson för sponsringen av distributionen av
månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 13 januari
Till kvällens loge hade 50 bröder kommit för att starta upp det nya årets logemöten. Två förslag har hittills
inkommit avseende Karls Ljunges minnesgåva, Biståndsutskottet ser gärna fram emot fler ansökningar. Statuter för minnesgåvan finns att läsa på logens hemsida.
I bankettsalen vidtog sedvanlig god middag. På dagens program stod historiernas afton och det var många
bröder som framförde riktigt roliga vitsar. Krukan gick runt ett varv så om krukan går runt några logekvällar till så kan vi säkerligen som vanligt se fram emot ett trevligt sommarsammanträde. När undertecknad
gick hem var det fortfarande bröder kvar som verkade ha det trevligt.

Torsdagen den 27 januari
Till denna kyliga vinterkväll hade det samlats 51 bröder. Från logemötet kan nämnas att broder ÖM rapporterade om logens representation vid fem Ämbetsmannainstalleringar som varit i år för loger och läger.
Undersökningsutskottet har haft möte och har förordat en broders inträde i logen. Från TMU rapporterades att de haft möte och de hade inga invändningar emot två bröders utträde.
Br UM påminde bröderna om vår kommande God Vän afton den 10 mars och att nyrekryteringen är
mycket viktigt. Som avslutning spelade br Hans ett vackert preludium på orgel som han komponerat själv.
Br Jan Ohlsson kom igång bra som klubbmästarens ersättare i bankettsalen. Broder TjgExÖM höll ett föredrag om hans besök på barn- och familjehemmet Muang Mai i Thailand. I samband med besöket överlämnade han på plats vår gåva till barnhemmet. Vår loge är också fadder till tre barn vilket uppskattas av dem.
Ett vinlotteri genomfördes där en lycklig broder till och med vann två flaskor.

Nu är oljemålningen på Gustaf V "hemma" i vår loge Gustaf V.
Den 1 december var bröderna Lennart Exius, Anders Österlund, P-O Kyndel samt Guy Viklund i Nyköping hos logen nr 44 Sörmland för att hämta en oljemålning på Gustaf V. Bakgrunden till gåvan är att tavlan inte får plats i den ombyggda delen av deras logelokal.
I Logesalen hos nr 44 Sörmland fick bröderna motta ett gåvobrev från logen 44 Sörmland samtidigt som de
fick ett av våra nytillverkade standar. Br Anders passade på att berätta för Nyköpingsbröderna varför vi heter Gustaf V och historien om vår tillkomst.
I bankettsalen fick vi som vanligt god mat
från min iranske vän Hamid. Till kaffet lyssnade vi på trevligt gitarrspel från en av logebröderna.
Vi håller på och försöker hitta en bra plats
för tavlan. Som största Norrköpingsloge
tycker vi att den skall ha en väl synlig plats
för alla loger. Br Anders Jacobson har som
logens representant i GEU fått uppdraget
att verka för en plats i Vinterträdgården.
Guy Viklund, UM ers
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I februarinumret 2001 kunde man bl.a. läsa:
•
att br ÖM Berndt Carlsson i sin spalt erinrade om att vi Odd Fellows fyller en funktion för verkligheten utanför – vårt synsätt på medmänsklighet och barmhärtighet behövs i dagens samhälle
•
att avgående StRepr br Owe Axelsson tackade för allt stöd under de gångna åren och önskade logens
nyvalde StRepr br Nils-Gunnar Nilsson lycka till
•
att Einar Fröding underhöll oss i klubben med värmlandshistorier
•
att 62 barn och 88 vuxna mötte upp till dans kring granen vid barnjulfesten
•
att det beslöts att rec I, II och III skall genomföras före förhandlingarna medan rec INV efter
•
att br Mikael Hagdahl överlämnade en efterlängtad inventarieförteckning
•
att barn- och skolöverläkaren Jan Tenstam gav oss många allvarsord om tillståndet i dagens skola
•
att br UM Claes Anell dessvärre inte kunde vandra hemåt medförande någon vunnen flaska gott vin
ExRed

Kalle Ljuges Minnesfond
Påminnelse!
Logen ska varje år i samband med årsdagen dela ut ett stipendium uppgående till 5 000 kronor. Mottagare
av stipendiet ska vara en ideellt arbetande ungdomsledare i Norrköping, föreslagen av någon i logen engagerad föreningsmedlem. Förslag lämnas i förseglat kuvert adresserat till logens biståndsutskott. Förslag om
stipendiat ska föreläggas logen för beslut under april månad.
Harry Andersson, ordförande i Biståndsutskottet

Jan Noreus blogg
Br Jan Noreus bor sedan en kort tid tillbaka i Montreal, Kanada. Hans hustru ska arbeta där fram till nästa
sommar. Det finns möjlighet att följa dem via br Jans blogg: www.janneevasresorochsnt.com/
search?.
Ingvar Sax

Gåva till barnhemmet Muang Mai, Phuket, Thailand
Br TjgExÖM Bengt-Ove Jonsson med hustru Els-Marie överlämnar
gåvan som bröder och systrar i logerna B 117 Gustaf V och R 95 Mathilda Lenning samlat in till barnhemmet Muang Mai, Phuket, Thailand.
På bilden syns också Sussi Jansson som nyligen fick utmärkelsen
"Sveriges hjälte" tillsammans med maken Hans Forsell samt några av
barnen. På logesammanträdet den 27 januari höll br Bengt-Ove en
presentation från besöket och kunde verkligen intyga den stora nyttan
vi gör för dessa fattiga barn.
Bengt-Ove Jonsson, TjgExÖM
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Referat från Damklubben: En vandring i fullmåne
Den 19 januari bjöd Damklubben in logens herrar till en ljusvandring i industrilandskapet. Iklädda halsdukar, vantar och luvor samlades 40 deltagare i Carl Johans park. Fullmånen över gamla Postettan lyste starkt
och bidrog till stämningen. Elsy Sundström började guidningen med att berätta om husen runt parken,
Bernadotterna och lite anekdoter. Elsy tog med sig halva gänget upp över Saltängsbron och mot Tyska torget. Vår andra guide, Hannelore Edstav, guidade den andra gruppen och startade i parken Samarien, upp
mot teatern och till Strömparken. Där samlades alla deltagare och fortsatte vandringen genom parken och
beundrade alla upplysta träd, kristallkronor osv. Vi fortsatte genom Holmentornet och till Laxholmen och
beundrade det färgrika vattenfallet. Vid Holmentorget berättade Elsy om hur världens största adventsljusstake kommit till.
Sedan tyckte alla att det var skönt att komma in i pubvärmen på studentpuben ”Trappan” mitt i industrilandskapet. Det blev fullt hus förstås och studenterna blev lite tagna på sängen. Men raskt skaffades mer
personal och vi hjälpte till att möblera om, skaffa fram fler stolar och till slut blev det sittplatser till alla. Sen
köade vi till baren och beställde hamburgare eller tacos och öl. Det blev skön stämning på ”Trappan” med
mycket prat och skratt. Personalen fick stående applåder för god mat och fin service. Lugnet lägrade sig i
puben när vi drog oss därifrån vid 21.30-tiden. En enastående kväll!
Damklubben

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Broder patriark i Gustaf V, nu är det dags för årets första vandringsläger!
Men innan vi berättar mer om detta, några ord om den ämbetsmannainstallering som elva patriarker från
vår loge tillsammans med ett 80-tal andra patriarker vrån vårt eget och från några gästande läger hade
glädjen att uppleva den 21 januari. Som man hade anledning att förvänta sig, blev installeringen både stilfull och högtidlig med så professionella Storämbetsmän. Storsekreteraren i Storlogen Gunnar Ljungholm
fullgjorde sin uppgift som installator med stor värdighet och finess och biträdande Stormarskalk Ove Brunström visade att han vet vad och hur en Stormarskalk ska agera. Dessa ”fullblodsproffs” stöttades på ett utmärkt sätt av övriga storämbetsmän, där t ex ExStK Olav Remmer, från Åland, var en särskilt välkommen
”gästarbetare”. Från vår loge installerades bröderna Anders Österlund som F och Harry Andersson som 3
LV. Dessutom installerades följande patriarker från vår loge som ersättare: Bröderna Guy Viklund (PF), PO Kyndel (SkM) och Björn Edstav (5 LV).
Men nu vänder vi blickarna framåt och nästa lägermöte som äger rum den 18 februari och då som
ett vandringsläger. Den här gången gästar vi Söderköping, ni vet där det finns en bankettsal där begreppet
ytspänning ofta föranleder en och annan kommentar. Detta vandringsläger är också det första lägermötet
där den nya besättningen under HP Bengt Westins ledning tar rodret. Det skall bli spännande att se vad vår
nye HP, som ju faktiskt varit HP tidigare (i Luleå), sätter för prägel på arbetet i 15 Stegeborg. Du broder
patriark är naturligtvis som vanligt varmt välkommen till Söderköping och värdlogen 139 Ramunderhäll.
De brukar ju dessutom alltid hitta på något litet ”extra”. Välkomna - vi ser fram emot din anmälan
senast söndag den 13 februari.
Gunnar Lagerström, 0705-500907, e-post gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-535530, e-post anders.osterlund@telia.com

Kompletterande födelsedagar under 2011
Listan över jubilarer under 2011 ska kompletteras med följande bröder:
•
Nils Johansson, 70 år den 4 augusti
•
Rolf Kjell, 70 år den 14 oktober
Redaktionen

