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Övermästarens spalt
Midvintermörkret håller på att släppa sitt grepp.
Det stundar ljusare tider, dagarna blir längre och
förhoppningsvis också varmare. Januari är alltid en
hektisk tid för en övermästare då många loger har
sina installeringar av nya ämbetsmän. För vår del
är det halvtid och snart är det dags att påbörja vår
egen planering för högtiden nästa år. Tiden står
inte stilla.
I vår Ordern har vi från i år börjat använda en ny
föredragningslista och jag tror vi kommer att få se
flera aktiviteter som skall kunna ge oss ytterligare
fördjupade kunskaper och värderingar. Snart får vi
också nya ritualer från Storlogen som skall börja
användas under våren.
Jag ser fram emot det valämbetsmannamöte vi
skall ha i början av februari för att staka fram
vägen under våren och hösten. Staffettpinnen för
vår Storrepresentant kommer i februari att lämnas
över från broder Berndt Carlson till broder Claes
Anell. Jag vill passa på att tacka broder Berndt för
de fyra år som han tjänstgjort på ett mycket föredömligt sätt och önskar broder Claes lycka till under nästkommande fyra år.
Vår resekommitté för vår resa till Odense har börjat finplaneringen, det kommer att bli en spännande resa i april och ett trevligt utbyte med vår
vänloge nr 5 Fyen.
I vår loge ser jag fram emot många fina logekvällar, i logen med det varma sinnelaget
Broderligen i
VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 14 februari kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Drätselnämndens och Brödragåvans berättelser. Reception i II:a graden. Brödramåltid.
Meny: Kräftgravad strömming på toast. Timjankryddad
fläskytterfilé, haricotsverts och råstekt potatis.

Torsdag den 28 februari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Revisionsutskottets berättelse. Klubbafton.
Meny: Norrländsk skinkklämma. Gravlax med dillstuvad
potatis och hovmästarsås.

Torsdag den 21 februari kl. 14.00
Seniorklubben. Anmälan till br Åke Wennerblad.
Tel. 011-635 12. Mer om Seniorklubben finns på sidan 3.

Torsdag den 7 februari kl. 19.00
Damklubben. Årsmöte.

Fredag den 15 februari kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar br Björn Lantz för sponsringen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Torsdag den 10 januari

Undermästarens noteringar

Årets första logemöte samlade, till br ÖM Guy Viklunds stora glädje, hela 58 bröder! En mycket bra start på
det nya året. Eftersom mötet var det första som genomfördes enligt den nya föredragningslistan inledde br ÖM
med att informera bröderna om hur den ser ut och kommenterade de viktigare förändringarna. Bl a läses nu
inte protokollet upp i logen utan ett förslag finns tillgängligt på internet (bakom lösenordsskydd) samt i Ordenslokalerna en timme före logemötet. Logemötet godkänner dock, efter eventuella justeringar, fortfarande
protokollet.
Br FS Björn Lantz kunde med glädje i rösten informera om att nästan hälften av medelsavgifterna för 2013 redan influtit! Starkt! I den ”andra änden” godkände logen Br SkM Håkan Carlssons förslag på utanordning av
totalt ungefär 45 000:-. Br Anders Jacobson (GEU) informerade om att den första utbildningen med anledning
av den inköpta hjärtstartern har genomförts. Den andra kommer i januari. Från vår loge kommer fyra bröder
att då vara utbildade. Logen beslutade under den nya punkten ”Välgörenhet”, och på br ExÖM B-O Jonssons
förslag, att under ytterligare tre år fortstätta vårt engagemang i barnhemmet Muan-Mai. Vi kommer alltså att
fortsatt vara fadder för tre av barnen där. Från seniorklubbens möte den 20 december informerade br UM om
vikande intresse men samtidigt även engagemang. Br Åke Wennerblad åtogs att försöka genomföra ytterligare
ett möte (den 21 februari) där eventuellt fortsatt verksamhet ska diskuteras ytterligare.
Logekvällen avslutades i Bankettsalen med en intressant snapsprovning där bröderna bland annat fick uppleva
hur pannkaka, grädde och sylt passar ihop med snaps. Välsmakande tycker
Anders Österlund, Undermästare

Torsdagen den 24 januari
Sammanlagt 56 Gustaf V-bröder träffades för logekväll torsdagen den 24 januari. Det var minusgrader utanför
vårt ordenshus men broderlig värme innanför väggarna. Ämbetsmannabesättningen var lite annorlunda denna
kväll. Som ÖM tjänstgjorde Br Anders Österlund, undertecknad som UM samt som K Br Jan Noreus. Numer
är föredragningslistan något förändrad vilket gjorde att det känns som om det går lite ”smidigare” och blir lite
effektivare att arbeta sig igenom den. Den stora förändringen är att föregående protokoll inte läses upp men
finns tillgänglig på logens hemsida.
Vi balloterade elva bröder till högre grad, denna gång till II.a graden. Det var Brr Joachim Cederberg, Jan-Olof
Gustavsson, Anders Jansson, Mustafa Korkmaz, Jan Månsson, Petter Rylén, Leif Sandberg, Lennart Stenberg, Anders Strand, Urban Trygg och Dick Öberg.
I Bankettsalen fick vi en välsmakande och kryddig gryta, Br Anders Österlund höll ett instruktionsföredrag
samt att vi fick se en film från barnjulfesten. Där fick vi se bl a Br Nils Johansson dansa kring granen. Br KM
anordnade ett lotteri med välsmakande vinster.
Mikael Hagdahl, Undermästare pt
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I februarinumret 2003 kunde man bl a läsa:
−
att br ÖM Clas Anell i sin spalt informerade om att januarimörkret nu har smugit sig in i stugorna
−
att vår DSS br Kjell Sjöström besöker oss för visitation
−
att br ÖM såg fram emot resan till loge 5 på Fyen i april
−
att det var ”full rulle” på barnjulfesten
−
att yttertaket skulle bytas under sommaren
−
att br ÖM med rätta var irriterad över den dåligt fungerande högtalaranläggningen
−
att br Torsten Loberg på strålande berättarhumör framförde en Piraten-historia
−
att Damklubben för första gången bjöd in logens herrar (42 brr) till sin månadsträff
−
att tillställningen gästades av TV-meteorologen John Pohlman
−
att Damklubben därför offererade en meny bestående av lågtryckslax, vindpinad kassler och kulingpotatis
−
att man i Speakers Corner kunde läsa om följande blivande meny: ”Skivad kalv lever med kul potatis”
ExRed

Vår Orden och vår välgörenhet
Vår Orden har på senare år alltmer fokuserat på Välgörenhet såväl inom som utom vår medlemskrets. Att Välgörenhet nu är en obligatorisk punkt i vår föredragningslista är ett sätt att tydliggöra detta. Storlogen har konstaterat att så fort vi lägger ut information om vårt välgörenhetsarbete på våra webbplatser så ökar intresset för
vår Orden och fler söker sig till oss för att bl a diskutera medlemskap. Slutsatsen är att när vi visar att vi faktiskt
gör det vi påstår att vi gör ökar omvärldens intresse för oss och vår verksamhet. Loger och läger uppmanas
därför att informera Ordenshärolden om våra konkreta välgörenhetsinsatser och deras syfte och mål. Vi i logen
117 Gustaf V kommer naturligtvis att följa denna uppmaning. Jag vill därför uppmana dig broder att du, i din
dagliga gärning, på lämpliga sätt lyfter fram vår Ordens Välgörenhetsarbete. Det kan ju bidra till att vi kan intressera ännu fler vänner för medlemskap i vår Loge och Orden.
Guy Viklund, Övermästare

Seniorklubben
Bröderna Axel Rundgren och Birger Lydahl tog 1984 initiativ till en seniorklubb. Detta med tanke på äldre bröder som mörka och kalla kvällar anser det besvärligt att bege sig till vår loge. En kort sammanfattning av grundarnas idé: Träff tredje torsdagen i månaden, dricka kaffe och prata, ibland med något program. Sedan 1995 är
även damer välkomna till våra sammankomster. Vi har även flera bild- och filmvisningar från logemedlemmars
resor. Höstterminen brukar avslutas extra festligt med glögg, skinksmörgås, struvor, pepparkakor och kaffe.
Våra avslutningar har förlagts till något trevligt matställe med fin natur t ex Fredga.
När vi var där en fin dag i maj månad, löpte en regatta med ståtliga segelfartyg in i Bråviken. Utflykten till Hults
Bruk med yxtillverkning och annat smide var intressant. Vid en våravslutning på Rejmyre Glasbruk och med
mat på Rejmyre Gestgifveri dök det upp en hel kortege med, företrädesvis engelska, veteranbilar. Vid avslutningen höstterminen 2012 uppvaktade UM Anders Österlund med en präktig julstjärna och framhöll logens
önskan att vår Seniorklubb ska fortleva. Man kan ana en viss avund från de loger som saknar seniorklubb.
Vi, Åke och Gunda Wennerblad, har i tjugo år ansvarat för vår Seniorklubb. Presidiet, med vår ÖM Guy
Viklund i spetsen, anser att det är värdefullt för vår loge, att ha en Seniorklubb för daglediga bröder, systrar och
medlemmar i Damklubben. Tidigare värdar har varit: Axel Rundgren, Birger Lydahl, K G Silborn, Hans Osin
och Bertil Olofsson.
På grund av sjukdom och dödsfall har antalet besökare, som tidigare år kunnat uppgå till cirka 30, nu minskat.
Vi vill uppmana daglediga att ”offra” två timmar, klockan 14.00-16.00, tredje torsdagen i månaden för ett besök
i vår Seniorklubb. Kom, prata, sjung, trolla och berätta mer eller mindre sanna historier från när och fjärran. År
2014 bör vår Seniorklubb kunna fira 30 år. Förhoppningsvis ses vi nästa gång torsdag den 21 februari 2013,
klockan 14.00. Anmälan senast den tisdag den 19 februari 2013.
Välkomna! Hälsar Gunda & Åke Wennerblad
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Speaker´s Corner
Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
2013:års första lägermöte hölls i Norrköping fredag den 18 januari 2013 med ämbetsinstallering och samlade
105 patriarker med 13 gäster (varav 19 patriarker från vår egen loge). Som installator var Storsire Carl-Johan
Sjöblom och Stormarskalk Björn Boström, Storkaplan, Peter Stillnert, Ordenshärold Göran Lindqvist från
Svenska Storlogen. Övriga tjänstgörande storämbetsmän storlogemedlem Tommy Tedenkvist från BL5 Österled, DSS i BD17 Bengt Westin, Storrepresentant I BL15 Stegeborg Göran Lindell.
Valda ämbetsmän för 2013-2014 från vår loge är följande bröder: F Anders Österlund, Skm Per-Otto Kyndel,
4:e LV Ingvar Sax, ersättare PF Guy Wiklund, Ifp Claes Anell, 5:e LV Björn Edstav. Lägervärdar är brödrna
Per-Otto Kyndel och Gunnar Lagerström. Som HP installerades Bernt Tensmyr, B 19 Louis De Geer.
Nästa lägermöte äger rum i Söderköping fredagen den 15 februari 2013, klockan 19.00 och är ju då föjaktligen ett vandringsläger. På programmet står bl a DN:s berättelse, revisionsberättelse och årsbokslut.
Buss avgår från Odd-Fellow-huset vid Vattengränden klockan 17.55 och vi har ju numer för vana att träffas i
god tid vid den ”värmestuga” som lämpligt nog finns i anslutning till vår loge. Senaste anmälningsdag är
den 11 februari. Menyn har vi ännu inte fått vetskap om men man kan utgå ifrån att det blir något gott för
hungriga patriarker. Dessutom är ”myskänslan” hög i ordernslokalen i Söderköping. Hjärtligt välkomna med
era anmälningar till lägervärdarna:
Per-Otto Kyndel 0705-256895
Gunnar Lagerström 0705-500907 (semester 2-17/2 2013)

