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Övermästarens spalt
Februari är den andra månaden i det gregorianska kalenderåret, i år med 28 dagar. De
flesta länder följer numera den. Fram till i slutet av 1500-talet följde länderna i norra
Europa den Julianska kalendern, uppkallade
efter Julius Cesar. Vart fjärde år infaller skottår
med 29 dagar i månaden, allt för att följa det
astronomiska året, månens faser. Namnet februari kommer av latinets Februarius, som i sin
tur kommer från etruskernas gud Februus
namn.
Februus betyder ungefär ”Gudarnas reningsfester”. Behöver vi bröder genomgå några
reningsfester så är det upp till oss själva efter
jul och nyårsfirandet.
Vi får tänka framåt och se fram emot Alla
hjärtas dag den 14 februari. Tänk på de bröder
och de ni har ligger nära hjärtat. Dagen kallades tidigare för ”Vändagen”. Torsdagen den 9
mars har vi logens ”Vänafton”. Se er omkring
om ni har någon i familjen eller någon i
vänkretsen som vill bli vår broder. Ta då med
den eller dom den kvällen. Vi bjuder dig och
er vän/er på mat och ett trevligt och lättsamt
program. Broder Tage Östlund tar hand om
vännerna under tiden vi har logemöte.
Jag ser fram emot att få se er alla under februari och våra trevligt logekvällar. Slå en signal
till en broder ni inte sett eller hört från på
länge, eller ta med en
kaffekorg och besök
någon som det var
länge sedan ni träffade. Förutom att
vara en GOD BRODER, var även en
GOD VÄN.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 9 februari kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i II:a graden. DN:s och BG:s berättelser.
Meny: Köttpaté på smörstekt toastbröd och cumberlandsås
med rödlök. Pocherad fiskfile med franska örter, lökbrynta
haricots verts

Torsdag den 23 februari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Revisorernas berättelse.
Meny: Saltkött med gurkröra på kavring. Kycklingfilé med
ädelostsås och ris.

Torsdag den 2 februari kl. 19.00
Damklubben. Årsmöte.

Fredag den 17 februari kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se sidan 3.

Adressändringar
Br Kurt Oskarsson har ny adress:
Drottninggatan 18
602 24 Norrköping
Br Jan Hult har ny e-postadress:
janne@hult.one.
Br Sven-Hugo Lind har e-postadress:
bshlind@gmail.com
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 12 februari
Logemötet inleddes med en tyst minut för jubelveteranen Evert Lundqvist som avled den 6 januari.
FS rapporterade att årets jullogen gav ett nettoöverskott om 14 231
kronor. Mynthanteringen är problematisk och önskemål om
Swishbetalning kan komma att införas. FS gavs också i uppgift att
återkomma med sitt förslag om användningen av Facebook för att
värva nya medlemmar. Frågan bordlagd till nästa möte. Julgåvan
från logen gick denna gång till en familj i St. Johannes församling.
Br Lars Wibrant fick besök inför julen där kaffe och tårta bjöds på
hans äldreboende. Br Bengt-Ove Jonsson beskrev höjdpunkter ur
Ordens grundare, Thomas Wildeys, liv. Br Ove Axelsson uppmärksammade logen på att det i år är 25 år sedan den ljuscermoni
vi tillämpar infördes i logen.
Kvällen fortsatte med dryck och god mat i bankettsalen tillsammans med våra damer. Ett uppskattat, tänkvärt och roligt framträdande gjorde professorn i historia från Linköpings universitet, Bild: Kalle Bäck kåserar över den besvärliga svärKalle Bäck, över ämnet ”Den besvärliga svärmordren, myt eller modern.
verklighet”.
Urban Trygg
Undermästarens ers.

Torsdag den 26 januari
Kvällens logemöte inleddes med parentation för vår äldste broder, Evert Lundkvist. Br Evert blev medlem i
Odd Fellow, B10 Viktor Rydberg, några månader innan vår loge, B117 Gustaf V, intatuerades 1948.
Ballotering till II:a graden, med gynnsamt resultat, genomfördes för bröderna Lars G Gustavsson, Björn Johansson och Mats Linder. Logen beslutade att införa swish för betalning för att minska hantering av kontanter.
Även införandet av Facebook fick godkännande, vilket ska användas för att söka nya medlemmar. Vår FS Roger Thörn fick i uppdrag att verkställa båda. Br Sven-Olof Johansson rapporterade från stiftelsen, bl.a. om diverse utförda reparationer och att huset haft inbrott, men att vår loge klarat sig lindrigt undan. B138 Norrköpingshus är nu avslutad, vilket innebär att det numera finns tre brödraloger i Norrköping. Vår lägervärd Conny
Thörn rapporterade från den välbesökta ämbetsmannainstalleringen, som 15 bröder från vår loge bevittnade.
Kommande lägermöte är den 17 februari i Nyköping, och den 17 mars där vår loge är värdloge. UM påminde
om vän afton den 9 mars.
Bröderna fick i detta möte en fördjupning från Instruktionsutskottet genom br Lennart Exius. Man har från
Storlogen tagit fram material om vår Orden, den etiska orden. Det blir fyra filmer,
varav den första handlar om den gyllene regeln, som finns att studera på ordens
hemsida. Detta kommer att behandlas i logen och bröderna uppmanades att studera detta för att vara förberedda.
I bankettsalen fick bröderna lyssna till hur rekrytering av personal, headhunting,
går till. Det var vår Storrepresentant Bengt-Ove Jonsson som förmedlade metodiken för att kunna användas vid vår rekrytering av nya medlemmar.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Information från Finanssekreteraren
Nytt betalsystem: Swish
FS har varit i kontakt med den banken som tar emot kontanter. Banken kommer inte att ta emot de gamla
mynten som ska bytas ut inom kort. På begäran kan banken göra det så men då mot en hög kostnad. Banken
vill heller inte ta emot de nya mynten. Konsekvensen blir svårigheter för FS att hantera mynt som bröderna
lägger som kollekt. Sedlar går alldeles utmärkt. FS har lagt som förslag i vår loge att skaffa swish.
Rekrytering av nya medlemmar via sociala medier
FS har också lagt som förslag i logen att få göra en tre månaders aktivitet på Facebook inom Norrköpings området i syfte att rekrytera nya medlemmar. FS är administratör. Tre delmål kan ses: (1) ta kontakt med de som
är intresserade, (2) bjuda in dem när de har tid till vår Odd Fellow-lokalen (3) och bjuda in dem till god vän
afton. Kostnaden är 10 000 kronor. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. FS har haft tre möten med reklambyrån.
Roger Thörn
Finanssekreterare

Vänafton den 9 mars
Första logesammankomsten i mars har vi Vänafton. Vi behöver hjälpas åt att bjuda in goda vänner till en trevlig måltid, där både vännen och inbjudande broder bjuds på maten. Logen kraftsamlar nu för rekrytering, dels
genom att söka använda Facebook och dels att använda metoder från Headhunting, dvs börja med en lång lista
med namn på män vi känner, t ex. familj, vänner, grannar, arbetskamrater, andra föreningar, skolkamrater.
Denna långa lista bearbetas sedan och mynnar i några få namn där vi med stor sannolikhet får träff. Logens
första mål är att vi tillsammans skall ”slå rekord” i antalet gästande vänner i kommande vänafton.
Håkan Carlsson
Undermästare

Litet jubileum
Vid logemötet den 12 januari 2016 uppmärksammade br StL Owe Axelsson att vår ljusceremoni hade jubileum.
För 25 år sedan, i januari 1992, när br Owe installerades som logens ÖM införde han bl a vår ljusceremoni.
Glädjande har hans efterträdande ÖM (tolv sedan dess) fortsatt med denna fina ceremoni. Den första som BB
som tände och släckte ljusen samt även läste texterna till detta var br Archimede Caprari.
Med åren har detta utvecklats på ett mycket positivt sätt och är mycket omtyckt. Det tycker också alla våra gäster som besöker vår loge. Nämnas bör också, som en upplysning, att i den ritual som ÖM öppnar och avslutar
logen med får inget läggas till, tas bort eller ändras. Därför sker ljuständningen innan klubbslaget för logens
öppnande och ljussläckningen efter klubbslaget för logens avslutande. Detta som lite historik för logens framtid.
Owe Axelsson
StL

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Själva datumet, fredagen den 13 januari, kanske får en och annan att darra på manschetterna men det blev i
varje fall ingen otursdag för lägret 15 Stegeborg när ämbetsmannainstallationen ägde rum i Norrköping. Nej,
tvärtom! Installationen genomfördes med all den perfektion och stringens som bör känneteckna en sådan viktig
händelse i lägret. Således: ett mycket bra betyg till Installator Mats Domert och Stormarskalk Lennart Frisk
samt även övriga tjänstgörande storämbetsmän med Vice Storsire Gunnar Hallstedt i spetsen. Vår egen storrepresentant Bengt-Ove Jonsson var Storvakt.
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Totalt var 80 patriarker närvarande varav 15 från B117 Gustaf V. Sju av dessa installerades i olika ämbeten och
de är bröderna Guy Viklund, Åke Gustafson, Ingemar Thornell, Ingvar Sax, Bengt Ström, P.O. Kyndel och
Conny Thörn. Vi lyckönskar bröderna i deras viktiga arbete för lägrets bästa. Br P.O. Kyndel avtackades med
hedersregalie efter fyra år som skattmästare. Br Hans Ornefalk (B104 Bråvalla) installerades som huvudpatriark
för perioden 2017-2018 och mottog varma gratulationer och lyckönskningar från närvarande loger och läger.
Nästa lägermöte är ett vandrings- och fördjupningsläger. Vi ställer åter kosan till Nyköping för ett nytt möte i
deras anrika lokaler och det är logen B156 Nyköpingshus som står för värdskapet. Själva fördjupningen blir
denna gång av mer ekonomisk natur då DN:s årsbokslut för 2016 och revisorernas berättelse står på programmet. Menyn vet vi inget om i skrivande stund men tyvärr blir det väl ingen lutfisk denna gång men säkert något
annat gott från deras kök. Vi hoppas förstås på ett bra deltagande från B117 Gustaf V och vi åker som vanligt
med buss från Vattengränden med tid som vi får återkomma om. Anmälningar till lägervärdarna senast den 14
februari.
Lägervärdarna
Conny Thörn, conny.thorn@telia.com, 0708-803050
P.O.Kyndel, po.kyndel@gmail.com, 070-5256895

