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Övermästarens spalt

Vad händer?

Ja, nu har det gått lite styvt en månad sedan vi
nya ämbetsmän installerades och sedan dess har
vi fått prova på att leda logen både på vanlig
klubbafton och vid gradgivning. Det vore ju förmätet att säga att vi nu kan det här, men jag tror
att jag törs tala för alla, och säga att det är kul
och att det finns hopp om att vi ska bli skapligt
bra om vi får träna några gånger. Ser vi oss omkring utanför logen, så är det vitt och kallt och vi
slår det ena köldrekordet efter det andra. Människor omkring oss, och vi med dem, börjar tröttna
på att frysa och pulsa kring i snön. Många klagar
på den dåliga snöröjningen, eftersom det varken
går att parkera bilen eller gå på trottoarerna.

Torsdag den 11 mars kl 19.00

Vi människor har ibland lite lätt för att klaga,
när det går oss emot och därför försöker jag att
besinna mig när det känns som värst. Jag försöker då förstå dom som har till uppgift att röja
undan snön – det kanske inte är så lätt, det är ju
länge sedan vi hade så här mycket snö och
många saknar erfarenhet. Våra problem är ju av
övergående natur. Ägna en tanke till människorna på Haiti efter det fruktansvärda jordskalv, där
de skadade kanske får leva med en svåra men
och djupa ärr i själen. Med det här vill jag säga
att det finns nästan alltid någon som har det värre än jag. Jag har dessutom förmånen att ha
många vänner, inte minst i Odd Fellow. När vi
träffas på våra möten känner vi att vi verkligen
är vänner. I torsdags hade vi dessutom en gradgivning i ”Vänskapens grad”, och vid sådana
tillfällen är det inte bara recepienderna som utbildas, utan även vi lite äldre bröder får en påminnelse om våra ideal.
Vi ses snart igen i vår
loge, ”Logen med det
varma sinnelaget”!
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING

Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista med
ballotering till II:a graden. God vän-afton (se separat annons).
Meny: Entrecote med ugnsbakad tomatbearnaisesås och
klyftpotatis, tomatsallad, smör, ost och bröd.

Torsdag den 25 mars kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista med
reception i II:a graden. Brödramåltid.
Meny: Patétoast med rödlökscumberland, laxfärserad fiskfilé
med konjaksspetsad hummersås, kokt potatis, grönsallad.

Torsdag den 4 mars kl 19.00
Damklubben
Frigörande dans och yoga. Besök av Gabriella
Erenger, Comiform.
Damklubbens program för våren 2010 bilägges till detta
nummer av BrodersNytt.

Tordagen den 18 mars kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12.

Fredagen den 19 mars kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Se notis på sidan 3 och 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Per-Otto Kyndel (Westréns
Glasmästeri) samt Günther Lange (Gumac) för
sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 11 februari
Premiär för den nya besättningen! Trots en viss nervositet kan nog sägas att den får godkänt för denna första logekväll, som innehöll allt från dubbla protokoll, gynnsam ballotering av tolv bröder till I:a graden, en
anmälan om utträde ur loge och orden (Peter Neumann, invald 1978), beviljat utträde av Eero Pusa (invald
2002), berättelser från Drätselnämnd (med + i kanten för att alla hållit sig inom budget) och Brödragåva
(med ett varmt tack till avgående Bengt Carlsson) samt avslutningsvis installering av ”släpande” nya Ämbetsmän.
I klubben avnjöts en liten nubbamat och därefter viltfärsbiffar med rårörda lingon – delikat! För den härligt
nostalgiska underhållningen svarade Åsa Sjöberg och Roland Engdahl (med teknisk assistans av sambon
Susanne). KM Rolf kom snabbt in i sin nya roll, vilket bådar gott för framtiden!

Torsdagen den 25 februari
Hela 52 bröder samlades i logesalen medan nio förväntansfulla bröder i spänning väntade på sin entré för
att erhålla den första graden – Vänskapens grad. Logen inleddes dock stilla med parentation för de nyligen
bortgångna bröderna Erik Lönnqvist och Gunnar Folkerman. ÖM erinrade om att Erik Lönnqvist var den
sista direkta länken till logens födelse 1948 och att båda bröderna gjort betydande insatser som SkM.
Vår numera erfarne ÖM (andra tillfället) höll därefter ett föredömligt högt tempo i logens förhandlingar, så
att de nio recipienderna inte skulle behöva vänta för länge på sin ”uppgradering”. Logens ceremoniel bjöd
oss alla på, som vanligt, ett strålande skådespel – vilket omvittnades av recipienderna i tacktalet vid banketten. Menyn innehöll denna kväll kräftströmming och schnitzlar stora som ”dasslock”. UM talade om ordens framväxt alltsedan Thomas Wildey och br ÖM lanserade en slogan för 117 Gustaf V: ”Logen med det
varma sinnelaget”.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I marsnumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
att br ÖM i sin spalt betonar och gläds åt den härliga Gustaf V-andan, fri från kotterier och intriger
och att snödropparna har stuckit upp
−
att br Jan Lundström som vanligt bjöd på en intressant och suverän genomgång av årets nyheter i
våra deklarationer samt uppskattad drink i pausen
−
att br CM Gunnar Blomstrand och hans medhjälpare genomförde INV på ett alldeles charmant sätt
med många lovord från såväl gästande som våra egna bröder
−
att br Jan Ohlsson framförde de nyinvigdas tacktal
−
att br Harald Svanberg presenterade sin specialskrivna limerick till br ÖM
ExRed
−

Besöksstatistik 2008-2009: Ökad närvaro!
Redaktionen har, utifrån UM:s no- Närvaro 2008-2009
teringar om närvarande bröder i
klubben och bankettsalen, gjort en 80
statistisk sammanställning över när- 70
varon. Sammanställningen är inte 60
helt korrekt och avspeglar inte när- 50
varon under våra logesammanträ- 40
den (för den kalenderbitande bro- 30
dern finns även den statistiken att 20
tillgå). Redaktionens, kanske en 10
0
smula ovetenskapliga, undersökning
visar dock på ett fenomen: en tendens
till ökad närvaro vid sammankomsterna.
Det är glädjande. Låt oss ha som
Antal brr
Snitt -08
Snitt -09
ambition att bättra på närvaron
även under 2010. För, Bröder, kom
ihåg: det krävs kvantitet för att få kvalitet. Under 2008 var det i genomsnitt 49 bröder som deltog i aktiviteterna i klubb och bankettsal. Motsvarande siffra för 2009 var 53 närvarande bröder. Statistiken omfattar
endast logens egna bröder. Gäster är exkluderade ur statistiken. Resultatet av redaktionens statistikexercis
sammanfattas i grafisk form ovan.
Redaktionen

Insamling till offren för jordbävningen på Haiti
Vid logens sammanträde den 28 januari gick kvällens kollekt till offren för jordbävningskatastrofen på Haiti. Glädjande nog, blev kvällens insamling rekordstor, varför bröderna ska ha ett stort tack för sin generositet. De insamlade pengarna kanaliseras via organisationen ”Läkare utan gränser”.
Björn Lantz, FS

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
51 patriarker deltog vid februarimötet i Norrköping. Bravo! Vi var elva från Gustaf V . Snö och blåst m m
innebar att ordinarie HP, 1B och TjExHP var frånvarande. Men de tjänstgörande redde ut uppgiften på ett
berömvärt sätt. I Bankettsalen gästades vi av 15 matriarker från RL 17 Katarina Vasa där vi tillsammans
fick lyssna till lägrets FN-stipendiat Beatriz Fellenius. Hon kåserade säkert, elegant och intressant, om sin
vistelse i USA och besöket hos FN, ackompanjerad av ett fint bildspel.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SID
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FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 3

Nu vänder vi blickarna framåt och fredagen den 19 mars klockan 1900 träffas vi i årets första vandringsläger när vi gästar B 139 Ramunderhäll i Söderköping i deras trivsamma och lite annorlunda lokaler
vid Göta Kanal. Har du varit där vet du att det är trivsamt – har du inte är detta ett gyllene tillfälle att få
den kunskapen! Anmäl dig till någon av dina lägervärdar senast måndag den 15 mars! Vi återkommer
senare till transportfrågan
Gunnar Lagerström och Anders Österlund, lägervärdar

Från Damklubben: Vilken kväll!
Damklubben inbjöd till spansk afton den 4 februari och
60 damer och herrar deltog i festligheterna. Klädseln var
frivillig men många hade någon spansk detalj kvällen till
ära. I vinterträdgården serverades sangria, dessutom såldes lotter till spanska vinlotteriet. Supén bestod av tapas i
alla former och till det spanskt vin förstås. Värdinnorna
tog fram den ena rätten efter den andra och när vi smakade på den 10:e var alla väldigt mätta. Tommy, Brasserie Charles, hyllades för den utsökta supén med tapas,
som serverades för första gången av Charlies. Efter supén
underhöll den duktiga sångerskan Åsa Sjöberg, som hade
hjälp med ljudet av Norrköpings dansbandskung Erling
Fredriksson. Åsa sjöng några bossa, samba och swinglåtar. Efter uppträdandet var det dags för kaffe med
diverse tillbehör. Stämningen var hög hela kvällen och gästerna var mycket nöjda när kvällen var slut.
Damklubben

God Vän-afton den 11 mars
Bröder!
DEN 11 MARS HAR VÅR LOGE GOD VÄN-AFTON. Vi hoppas få se många goda vänner i klubben denna kväll. Goda

vänner som kanske också kan bli logebröder. Vår loge har haft God vän-aftnar under ett antal år och erfarenheten visar på att detta är ett alldeles utmärkt sätt att rekrytera nya medlemmar, att vidga brödrakretsen och
smida nya länkar till vår brödrakedja.
Har Du någon vän som Du har haft funderingar kring: om han skulle bli en god Odd Fellow, om han skulle passa in i logens brödrakrets? Ta Dig en extra funderare! Gör slag i saken! Ta med Din gode vän den 11 mars. Det
är viktigt för Dig som logebroder och även för den gode vännen att känna till, att besöket inte på något sätt
medför krav på ansökan om upptagning i Orden och vår loge, nr 117 Gustaf V.
Bjud med en god vän som får tillfälle att se hur trevligt och gemytligt vi har det i vår logegemenskap. Du får
också ett tillfälle att umgås med Din vän. Under själva logesammanträdet blir de goda vännerna omhändertagna på bästa sätt av en av våra bröder. Tider och annat för kvällen är i övrigt enligt fastlagt program. Som en
extra bonus bjuder logen både Dig och Din gode vän på maten (den flytande delen av förtäringen får man dock
lösa själv).
Anmälan gör Du av Dig och Din gode vän på sedvanligt sätt till br KM. Är Du en flitigt besökande broder och
står på KM:s stående lista anmäler Du endast den gode vännen.
Välkomna
önskar

Loge nr 117 Gustaf V:s klubbstyrelse

