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Övermästarens spalt

Vad händer?

Ute i världen händer det verkligen stora saker!
Hela norra Afrika kokar av upprorsstämning!
Förtryckta människor demonstrerar, för att få
leva i ett fritt demokratiskt samhälle, med sina liv
som insats. Den ena diktatorn efter den andra
tvingas avgå, – tyvärr efter att de först åsamkat
sina folk och sina länder stor skada. Vi får verkligen hoppas att alla de här förtryckta människorna kommer att belönas för sin resning och i
framtiden få leva i demokratier där VÄNSKAP,
KÄRLEK och SANNING får råda.

Torsdag den 10 mars kl 19.00

Här hemma händer det också saker, om än inte i
så dramatiska former, så i vart fall mycket trevliga händelser. Som framgår av bilder och text
på annat ställe i det här numret av Brodersnytt
så hade vi ett musikaliskt uppträdande som inte
gick av för hackor på vår första klubbafton i februari. Och nu i torsdags hade vi reception i
VÄNSKAPENS grad, där bröderna Conny
Knutsson, Lennart Lehnbom, Anders Jansson
och Göran Svensson graderades. Nästa logemöte
är det God Vänafton och till dess har det ryktats
om att det ska bli frågesport till kaffet. Till den
kvällen har redan fyra bröder från grannstaden
Linköping aviserat att de tänker besöka vår loge
– ”logen med det varma sinnelaget”.
Att vi har trevligt på våra möten är en förutsättning för att vi ska gå till logen. Tyvärr är det ju
så att alla bröder på grund av olika anledningar
inte har möjlighet att gå till logen alla logekvällar
av olika anledningar, även om de vill. Då kan
det vara bra att också se Lägret som ett alternativ till broderlig samvaro.
Där får man också möjlighet att lära känna bröder
från andra loger, vilket kan
vara mycket berikande.
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Balloterig till II:a graden. God Vän-afton och frågesport under ledning av br Lennart Exius (se notis
på sidan 3).
Meny: Ål och äggröra på toast. Tomat– och mozarellafylld
schnitzel med rödvinssås och stekt kulpotatis.

Torsdag den 24 mars kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i II:a graden. Brödramåltid.
Meny: Kräftpaté på toast med romsås. Gratinerad kassler
med cantadou och pepparrot på spenatbädd med balsamicosky och råstekt potatis.

Torsdagen den 3 mars kl 19.00
Damklubben
Modevisning med Jisands. Med hjälp av våra egna
mannekänger visar modebutiken Jisands vårens
och sommarens mode. Tag gärna med väninna/or. Tag också med något flärdfullt till vårt modelotteri. Programvärd: Anna Karlsson

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

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

Vi hyllar
Br Ivar Bjärestrand som fyller 90 år den 3 april.
Uppvaktning sker den 2 april kl 12.00. Fördeltagande kontakta ÖM.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Roger Thörn (Kolmårdens
Behandlingshem) och Krister Ljunge för sponsringen av distributionen av månadens nummer av
BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 10 februari
Till kvällens loge hade 48 bröder kommit, tyvärr hade vi några bröder som inte kunde komma på grund av
det kraftiga snöfallet. En av dessa bröder, br Ingmar Jonsson ramlade dessutom och fick en hjärnskakning
på väg till logen. Vi önskar broder Ingemar all bättring. En välkommen gäst var br Ola Halvorsen från
Valdemarsvik. Förutom ovannämnda armbrott så har logen varit förskonad från nya sjukdomsfall, vilket är
glädjande. Logen balloterade fyra bröder för kallelse till högra grad, dessutom har tre bröder sedan tidigare
balloterats. Så nu väntar en stor skara spännande på sin gradgivning. Drätselnämndens ordförande br Jan
Lundström redogjorde på ett enkelt och tydligt sätt om logens ekonomi under föregående år. Broder Kaplan Nils Fremred framlade en betraktelse om Alla hjärtans dag den 14 februari. Bröderna Anders Österlund och Ulf Eriksson rapporterade att de besökt logen 156 Nyköpingshus och deras ämbetsmannainstallering.
I bankettsalen serverades en god kallskuren förrätt samt pocherad fisk. Till kaffet underhöll de två ungdomarna Ebba och Richard med piano och sång vilket uppskattades mycket av de närvarande bröderna. Broder Klubbmästaren Jan Ohlsson hade ordnat ett vinlotteri där Ebba drog vinstlotterna. Vinnarna fick
förrutom en flaska vin en kram av Ebba vilket gladde pristagarna. Br Ulf Erikson fick med sig hem två flaskor till hustrun.
Som vanligt var det flera bröder som stannade kvar en stund för trevlig gemenskap.

Torsdagen den 24 februari
På programmet, reception i första graden, med den förutsättningen kan det väl bara bli festligt. Vi hade i
kväll en trogen besökande gäst, br Bengt Ström från logen 91 Stångebro. Vi själva samlade 44 bröder till
denna högtid. Br Lennart Exius rapporterade från senaste lägermötet där vi hade elva patriarker som deltog. Br Björn Lantz rapporterade att över 110 st bröder redan betalat in årsavgiften vilket är otroligt bra. Br
Guy Viklund informerade om att vi förra året hade så många som 46 bröder som varit med tio gånger eller
fler på våra logemöten. Sett över en fem års period så har br Harry Andersson varit den mest frekvente besökaren med ett snitt på 17 gånger per år.
Vid en mycket högtidlig och stämningsfull gradgivning gavs Vänskapens grad till bröderna Anders Jansson,
Göran Svensson, Lennart Lehnbom samt Conny Knutsson. Det ceremoniella budskapet i gradgivningen
genomfördes på ett förtjänstfullt sätt av bröderna CM Anders Österlund, Ingvar Sax och Mikael Hagdahl i
spetsen som skapade en bra stämning och spännande gradgivning genom deras fina dramatiska utformning.
I bankettsalen hälsade br ÖM Bo Nygren alla välkomna. Recipiendernas tacktal framfördes av br Anders
Janssongen. Han uttalade speciellt vikten av att frekvent besöka logen. Vilket han också själv lovade. Vår
Storrepresentant Berndt Carlsson avslutade den officiella verksamheten i matsalen genom att tacka logen
för en mycket välsmakande måltid med därtill hörande dryck, dessutom drog br Berndt en historia som fick
fler att följa efter. Klubbmästaren Jan Ohlsson med medhjälpare skötte serveringen på ett mycket vänskapligt och utmärkt sätt.
Guy Viklund, UM ers

BrodersNytt nr 3 mars 2011

3(4)

Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I marsnumret 2001 kunde man bl.a. läsa:
−
att vår loge har flest antal medlemmar i distriktet och sannolikt den lägsta medelåldern
−
att Barbro Sonska från Destination Norrköping berättade med stor kunskap och inlevelse i klubben
om vårt konserthus Louis de Geer och vår symfoniorkester så att bröderna glömde att titta på klockan
−
att br Anders Jacobson meddelade att GEU skall behandla frågan om ny orgel och att alla åtta ODDorganisterna i Norrköping tillstyrkt investeringen
−
att br ExÖM Torsten Loberg mycket utförligt berättade om bakgrunden till handlingen i kvällens
gradgivning
−
att br Nils-Gunnar Nilsson har överlämnat ”månadens nejlika” till br Åke och Gunda Wennerblad
för deras värdskap i seniorklubben
ExÖM

God Vän-afton den 10 mars
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 10 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.
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.
KM

Den 10 mars: Vem vet mest i vår loge ?
Som en alldeles extra clou den 10 mars kommer br Lennart Exius att hålla i ytterligare en klurig frågetävling där också logens mästare år 2011 koras. Medtag penna, fantasi och glatt humör.

Jan Noreus blogg
Som meddelades i föregående nummer av BrodersNytt, bor br Jan Noreus med hustru sedan en tid tillbaka i Montreal, Kanada. Det finns möjlighet att följa dem via br Jans blogg. Den korrekta adressen till
bloggen är www.janneevasresorochsnt.blogspot.com/search?
Redaktionen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Detta hände:
Vandringslägermötet i Söderköping den 18 februari blev väldigt välbesökt. Totalt 71 patriarker, varav 11
från vår loge. Mycket glädjande för både logen och lägret, men inte minst för oss lägervärdar. Att 139
Ramunderhäll hade 20 patriarker på plats var också väl värt att notera! Efter sedvanligt lägermöte i ordenssalen med bl a kompletterande installeringar och ekonomiskt avslut 2010 samlades patriarkerna i den mysiga bankettsalen, som kvällen till ära även tog förrummet i anspråk. Vi var ju mååånga! Och vi trivdes alla
Artikeln fortsätter på nästa sida
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Vårt Brödraläger … /forts
Detta händer:
Fredagen den 18 mars klockan 1900 har vi en reception i Patriarkgraden i ordenshuset i Norrköping. Den nyinstallerade ämbetsmannabesättningen med HP Bent Westin i spetsen gör då sitt första
”framträdande från start”.
Hela 21 bröder från olika loger i distriktet har kallats för reception. Från vår loge kan upp till sju bröder
komma att recipiera. En snabb huvudräkning indikerar att vår andel recipiender kan bli stor – ja t o m
störst. Du som inte har sett Trons grad ”från sidan” – ta chansen! Och du som redan är rutinerad patriark
– tveka inte heller du att anmäla dig till någon av oss lägervärdar. Du minns ju själv hur trevligt det var att
många bröder från din loge var på plats när du själv fick lägrets första grad! Eller hur? Vi ser fram emot din
anmälan senast måndag kväll den 14 mars.
Dina lägervärdar
Gunnar Lagerström, 011 102712, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com

Från logens klubbafton den 10 februari
På vår klubbafton den tionde februari underhölls vi i bankettsalen av vår broder Johan Kreugers son Rikard, som uppträdde tillsammans med Ebba Cherian Skeppstedt.

Det är nu ett par år sedan Rikard Kreuger senast uppträdde hos oss och det kändes fint att återigen få
lyssna på honom. Att han den här gången hade med sig Ebba Cherian Skeppstedt, som sjöng skön jazz och
blues till hans pianoackompanjemang, var ett trevligt inslag – bröderna njöt i fulla drag.
Bosse Nygren, ÖM

Adressändring
Br Anders Österlund har ny adress: Tunnbindaregatan 43, 602 21 Norrköping. Telefon och e-postadress är
allt jämt den samma.

