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Övermästarens spalt

Vad händer?

Våren är här! I alla fall enligt SMHI – och jag ser
ingen anledning att utmana dem, i alla fall inte i
den frågan. Lite vinter blev det ju trots allt också
innan våren dök upp. Och snö finns ju fortfarande
på sina ställen. Det är ju på den som våra skidåkare samlar medaljer på hög i Falun. Grattis till
dem! Och snart är det Vasalopp för de som gillar
att åka – eller titta på…

Torsdag den 12 mars kl. 19.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering I:a graden. God vän-afton. Ytterligare information finns på sidan 3.
Meny: Ål & äggröra på kavring. Smörbrynt kummelfilé med
dilltomater, kokt potatis och hari couverts.

Torsdag den 26 mars kl. 18.30

För vår egen del vill jag tacka vårt ceremoniel för
gradgivningen i Sanningens grad häromsistens.
DSS Bengt Westin som besökte oss ”för att se en
gradgivning i en annan loge” var, liksom vi själva,
mycket imponerad över den ”dramatiska utformningen och genomförandet”. Vi visste ju redan att
vi har ett bra ceremoniel – nu vet även broder
Bengt det. Ni bröder som inte hade möjlighet att
komma gick miste om något... Den 26 mars har vi
ännu en reception – då i Vänskapens grad. Boka
gärna in den kvällen redan nu. Det blir säkert
också en minnesvärd föreställning. När jag ändå är
igång – ett varmt tack även till KM Johan Kreuger
och hans medhjälpare för ett sedvanligt professionellt klubbmästeri. Snyggt jobbat! För övrigt har
vi fått en hörselslinga även i Bankettsalen så det
kan ha sin poäng för oss som har hörapparater att
aktivera dem när den som talar använder mikrofon
– och det gör ju de flesta numera.

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden. Festmåltid.
Meny: Skaldjurspaté med citronsås. Marinerat kycklingbröst
med pepprig apelsinsås, sauterad broccoli och lökbrynt potatis.

Den 23 april har vi vårens reception i Invigningsgraden där vi naturligtvis hoppas att få utöka
brödrakretsen ytterligare. Så – glöm inte bort vår
vänafton nu den 12 mars! Se dig om i vänkretsen –
nya bröder kan ju finnas där. Avlutningsvis, efter
två månader och fyra logemöten har vi i snitt varit
58 bröder på plats - alltså en närvaro på lite drygt
35 % - mycket bra tycker
jag!

Vi tackar månadens sponsorer, bröderna Guy
Viklund (Proprokon AB) och Conny Knutsson

Och den 20 mars är det
vårdagjämning!
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Utskottssammanträden i mars
Drätselnämnden sammanträder under mars. Datum för sammanträdet är inte angivet.

Torsdag den 5 mars kl. 19.00
Damklubben. Liten antikrunda.

Fredag den 20 mars kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Reception i Patriarkgraden. Ytterligare information finns på sidan 4.

Månadens sponsorer
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde 12 februari
Gradgivning i II:a graden, Kärlekens grad. Vi gästades av DDS Bengt Westin. Kvällen började med att DDS
och StRepr Claes Anell ritualenligt fördes in i Ordenssalen av CM och hans medhjälpare. Tyvärr hade det inkommit en utträdesansökan från br Rolf A Johansson. Lägervärd Per Otto Kyndel inbjöd oss still lägret den 20
februari i Söderköping hos BL 139 Ramunderhäll. Br Claes Göran Wester föredrog DN:s berättelse för 2014.
ÖM berättade att han närvarade vid I hos BL 91 Stångebro samt hos BL 156 Nyköpingshus.
Logen avslutades med att bröderna Petter Anseklev, Lennart Carlsson, Jan Hult, Rolf B Johansson, Rickard
Myhrberg, Anders Nordenö och Björn Sandberg upptogs i II.a graden (se nedanstående bild). I bankettsalen
höll br Rolf B Johansson Recipiendernas högtidstal.

Logesammanträde den 26 februari
Kvällens höjdpunkt var i bankettsalen när br Bengt Böken berättade om sitt liv som veterinär på Kolmårdens
Djurpark bland vilda och tama djur. Br Bengt blev 2001 Veterinärmedicine hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitets som ett erkännande för sina insatser. Br Sven Olof Johansson informerade om arbetet inom
GEU och Stiftelsen, br Per Otto Kyndel berättade m BL 15 Stegeborgs stundande 50-års jubileum 25 april i
Hedvigs kyrka. Vi fick en kort föredragning om vad alla våra utskott arbetar med och vad deras uppgifter består av.
Mikael Hagdahl, UM
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Speaker´s Corner
Våra utskott: informationsutskottet
Informationsutskottet hade sitt vårsammanträde den 9 februari då följande behandlades:
E-post adresserna är extremt viktiga för kontakt med bröderna. Glöm inte att meddela förändringar till Björn
Gunnarsson för medlemsmatrikeln och till Per Johansson som sköter logens utskick.
•
Brodersnytt kommer att utökas med information rörande logens olika utskotten. Ny uppgift till de sammankallande att kort redogöra för sin verksamhet.
•
Närvarostatistik kommer att publiceras i Brodersnytt kvartalsvis.
•
Vi efterlyser alltid bröder som kan bidra med annonsering i Brodersnytt
•
På hemsidan finns nu alla Brodersnytt från 1 februari 1996. Ett stort tack till Tommy Franzén som sparat
alla nummer
•
Information om brödragåvan finns numera tillgänglig på hemsidan
•
Utskottet kommer att presentera ett förslag till skrivelse om att få in medlemsmatrikeln i en applikation
för mobiltelefon under mars månad
Urban Trygg, Informationsutskottets ordförande
•

Föredrag av br Bengt Röken den 26 februari
I klubben, efter logemötet den 26 februari, fick bröderna höra br Bengt Rökens (bilden) spännande jobbresa på
Kolmårdens Djurpark, den enda arbetsgivare han haft. Det började med att två ärrade veterinärer som
varandra ovetande presenterade sig som djurparkens veterinär och ingen av dem var anställd där. Efterföljande
kalabalik bidrog till att den dåvarande djurparksledningen beslutade att anställa en egen veterinär och valet föll på den nyutexaminerade veterinären Bengt Röken. En framgångsrik infångning
av en förrymd älgtjur sommaren 1971 bidrog också starkt.
Br Bengt berättade att det skett stora förändringar och nya upptäckter inom veterinärvärlden och att mycket av det som var
sant för 40 år sedan stämmer inte alls idag. Det har också skett
en tydlig specialisering, på både ont och gott, konstaterade br
Bengt. För egen del kom han tidigt i kontakt med ett nytt bedövningsmedel och fick snabbt ryktet att vara specialist att bedöva även större djur. En specialisering som följt honom genom livet jämte hans fördjupade kunskaper om utfordring av
vilda djur. Idag har också ett annat synsätt på djurens förhållande till människan – man pratar om ”One health” – som innebär tvärvetenskapliga aspekter på människa-djur och miljö.
BrBengt berättade att det finns sjukdomar som är relativt ofarliga för oss människor, men direkt dödliga för djur – och vise
versa! Många var intresserade av brBengts kunskaper och vi
kunde hållit på länge och ställt frågor till honom, men till slut
fick KM Johan Kreuger möjlighet att tacka br Bengt för ett inspirerande och upplysande föredrag.
Bengt-Ove Jonsson, ExÖM

God Vän-afton den 12 mars
Torsdagen den 12 mars har vi God vän-afton. Tag med en god vän, släkting eller granne som du tror
skulle vilja bli en broder och som är intresserade av Odd Fellow. En av våra bröder tar hand om våra gäster under kvällen och berättar om vår Loge och vår verksamhet. Vi kommer få besök av UFOlog Tobias
Lindgren, medlem i riksorganisationen UFO Sverige och verksam på arkivet för UFO-forskning. Tobias kommer att hålla ett föredrag om oidentifierade flygande föremål. Ett lite ovanligt ämne som vi i Klubbutskottet tror kommer uppskattas av både bröder och goda vänner.
Anmälan som brukligt till br KM, tala även om vad din gäst heter när du anmäler honom. Har du funderingar över något så kontakt br ÖM eller br UM.
Johan Kreuger, KM
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Information om kommande evenemang i logen
Den 9 april gästas vi av den norrländske skådespelaren Stig Östman, som i bankettsalen ska underhålla oss
med ”en skröna om Torgny Lindgren”. Det är vår br Günther Lange som ordnat med att vi får besök av Stig Östman. Ytterligare information kommer att finnas i april månads nummer av BrodersNytt.
Johan Kreuger, KM

After Work
After Work som vi hade förra året tillsammans med Frimurarorden i Norrköping var både trevligt och mycket
uppskattat från båda håll. Undertecknad, vår egen br Roger Thörn samt Kenneth Lager från Frimurarna träffades nyligen för att besluta om datum att ses även i år. Eftersom jag är även med i Sällskapet Bikupan och vet att
vi brukar träffas onsdagar på Black Lion, så ses vi alla på Black Lion. Ju fler bröder inklusive respektive som
blir bekanta, desto trevligare! Vi har bokat in följande tre datum nedan till att börja med.
•
•
•

20 maj, klockan 17.00
3 juni, klockan 17.00
1 juni, klockan 17.00

Ytterligare datum kommer under våren, sommaren 2015.
Petter Anseklev

Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Fullt hus och en mycket trevlig kväll. Den rubriken kan man sätta på det senaste lägermötet som ägde rum i
Söderköping den 20 februari med 139 Ramunderhäll som värdloge. Vi var 73 Patriarker på plats och då är
det fullt i deras mysiga lokaler. Från B117 deltog 17 bröder och det var en mycket glädjande siffra. Det var nog
längesen vi var så många bröder med på ett vandringsläger. Ingen behövde ångra sitt deltagande för det blev
en angenäm kväll med uppsluppen stämning och många historieberättelser i Bankettsalen. Lägret utsåg mottagare till Jubileumsgåvan som ska utdelas vid lägret 50-årsjubileum den 25 april. Gåvan är för lägrets del 50 000
kronor men vi har anledning tro att storlogen går in med lika mycket så det handlar totalt om hela 100 000 kronor i gåva. Lägret beslutade att gåvan ska delas mellan två mottagare d v s 50 000 kronor var till Stiftelsen ”Min
Stora Dag” samt Ronald McDonald´s Barnfond i Linköping. Båda vänder sig till svårt sjuka barn och båda är
mycket värdiga mottagare. Från lägermötet i övrigt kan rapporteras att det Fördjupande inlägget hölls av värdlogens Göran Lindell under rubriken ”Utveckling” och det var rätt person för br Göran är en i den arbetsgrupp
som ligger bakom förändringsförslagen i lägerverksamheten.
Lägrets 50-årsjubileum äger som sagt rum lördagen den 25 april med jubileumshögtiden i Hedvigs kyrka
och banketten i Stallets Festlokal på Slottsgatan (bredvid Charlies). En jubileumsgrupp är sedan länge tillsatt
(där vår broder Lennart Exius ingår) och man jobbar nu för högtryck för att få alla pusselbitar på plats. Vi får
anledning att snart återkomma med mer info i detta ärende.
Men närmast i tur står en annan viktig händelse i lägerprogrammet, nämligen receptionen i Patriarkgraden
den 20 mars i Norrköping. Tio bröder är kallade från våra loger varav fem från B117. Det är följande bröder:
Håkan Carlsson, Jan-Olof Gustafsson, Urban Trygg, Claes-Göran Wester och Lennart Lehnbom. Vi önskar
bröderna all lycka på den fortsatta vandringen i lägergraderna. Vi hoppas och tror att vi blir många 117Patriarker på plats även vid detta lägermöte. Anmälan som vanligt till era lägervärdar.
Per-Otto Kyndel, 070-5256895 e-post po.kynbdel@gmail.com
Conny Thörn, 0708-803050, e-post conny.thorn@telia.com

Matrikeländringar
Br Jörgen Wiberg har ny e-postadress: wibergjorgen99@gmail.com.
Br Per-Otto Kyndel har ny e-postadress: po.kyndel@gmail.co
Meddela alltid ändrade kontaktuppgifter till br Per Johansson (BrodersNytt) och br Björn Gunnarsson
(matrikeln) samt till PS.

