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Övermästarens spalt
Jag har funderat på vad man förknippar med
månaden Mars. Det är ”Internationella kvinno
- dagen” onsdagen den 8 mars och en allmän
flaggdag den 12 mars när Viktoria har namnsdag samt Vårdagjämning den 20 mars. Det är
varken vinter eller vår, det är varken kallt eller
varmt. Vårdagjämning innebär att dag och
natt är lika långa, den officiella dagen är den
20 mars, men det är en process som pågår i 45 dagar innan dag är länge än natt. Sommartiden börjar den 26 mars och jag tror de flesta
funderar lite på åt vilket håll klockan ska flytta.
På natten mellan lördagen den 25 mars och
söndagen den 26 mars ska klockan flyttas fram
en timme och det innebär att vi får sova en
timme mindre. Men det kan man ta igen när
man ”sover middag” på söndagen. På det personliga planet kan ju mars vara speciell, vi kan
ha födelsedagar eller andra trevliga högtidsdagar. Man kan ha egna unika traditioner att fira.
Jag lyssnade på radion för en tid sedan och då
hörde jag ett inslag med en annan klok östgöte, nämligen Tage Danielsson. Det var Tages monolog om sannolikheten. Den är enastående. Försök att lyssna på den när tillfälle
ges. Den börjar så här: ”Sannolikt va, det bety-

Vad händer?
Torsdag den 9 mars kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Beslut
om ansvarsfrihet. Ballotering till I:a graden. Vänafton. Se ytterligare information på sidan 3.
Meny: Toast med kalvsylta, rödbetor & gurka. Småländska
isterband med dillstuvad potatis & rödbetor.

Torsdag den 23 mars kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden.
Meny: Romsill på kavring. Timjankryddad fläskytterfilé med
rödvinssås, smörblancherade morötter och råstekt potatis.

Torsdag den 2 mars kl. 19.00
Damklubben.

Fredag den 17 mars kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare inform-

ation på sidan 3.

Månadens sponsorer
Vi tackar bröderna Mikael Hagdahl och Bengt
Carlsson för sponsring av månadens utskick av BrodersNytt.

der väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika
sant som sanning är det inte om det är sannolikt.”

Så Bröder, -sannolikt ses vi någon gång under
mars på logen. Jag vill även denna månad påminna er Bröder om att tänka på varandra. Slå
en signal till en broder du inte sett eller hört
något från på länge,
eller ta med en kaffekorg och besök
någon som det var
länge sedan du träffade. Förutom att
vara en GOD BRODER, var även en
GOD VÄN.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Adressändring
Br Leif Casimir har ny e-mailadress:
leifcas@gmail.com
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 9 februari
Kvällens höjdpunkt var reception i II:a graden, Kärlekens grad. Vi hade tre bröder som för första gången fick
denna utbildning, nämligen recipienderna Lars G Gustavsson, Björn Johansson och Mats Linder. Skådespelet
var som vanligt ”utöver det vanliga”. Totalt hade inte mindre än 60 bröder hörsammat kallelsen till denna afton. Ett mycket bra antal!
Vår Loge har till Stiftelsen svarat positivt till att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur våra lokaler kan förbättras med avseende på miljön och trivseln. Urban Trygg blev vald till B117´s representant. Broder ClaesGöran Wester redogjorde för Drätselnämndens berättelse för 2016 samt broder PO Kyndel för Brödragåvans
berättelse för 2016. Båda bordlades och kommer att tas upp för godkännande vid nästa sammankomst. Kort
och gott, ekonomin ser bra ut. Vår Storrepresentant Bengt-Ove Jonsson redogjorde kort från Distriktets uppstartsmöte med fokus på Instruktionsutskottet och TMU. Han lovade att vi kommer att få ta del av detta mera
ingående senare. Vi har återigen en begäran om utträde, nämligen från broder Jonas Barkhagen. Lägervärden
Conny Thörn påminde om nästa lägermöte i Nyköping den 17 februari och UM påminde om Vänafton den 9
mars där vännerna och värden bjuds på mat. Våra stadgar, både logens och Brödragåvans, behöver uppdateras
och en arbetsgrupp valdes med broder Anders Österlund som sammankallande. ÖM klargjorde några otydligheter i årets program beträffande logens årsdag och gemensam loge med B19 Louis de Geer och B139 Ramunderhäll. SkM Ralf Sandman redogjorde för uppvaktning i samband med Ämbetsmannainstalleringen hos B91
Stångebro.
Vid banketten höll vår broder Mats Linder ett uppskatta tal för recipienderna där han kopplade skådespelet och
dess tema till en personlig upplevelse.

Torsdag den 23 februari
Vid kvällens möte var 52 bröder närvarande. Vi har fått en ny begäran om utträde, nu från broderJoachim Cederborg. TMU har varit i kontakt med Joakim Barkhagen och han vidhåller att han avser att lämna Logen och
Orden.
Broder Björn Edstav redogjorde för revisionsutskottets berättelse, både för Drätselnämndens och Brödragåvans årsberättelser. Förslaget var att båda dessa fastställs och att ansvarsfrihet beviljas, vilket logen godkände.
UM rapporterade från Klubbutskottet att programmet för våren är klart och i det närmaste även för hösten.
Från TMU´s möte rapporterades att De Trognas Tecken är klart att delas ut under våren enligt tidigare logebeslut, samt att förberedelse pågår för ett informationsmöte med nya bröder där fokus blir att vägleda hur de
hittar bland all information som finns. Broder Roger Thörn rapporterade att Facebook-gruppen är startad och
har redan givit positivt resultat (målet att hitta nya medlemmar). Vi fick, återigen, en påminnelse om kommande Vänafton den 9 mars: vi behöver få tillskott för att balansera all begäran om utträde.
I bankettsalen informerade Anders Österlund om ”etikett i bankett-salen” och KM hade anordnat ett mäktigt
lotteri, där broder Roger Thörn blev den lycklige brodern att gå hem med inte mindre än fyra vinster.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
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

Logen på Facebook
Bröder, nu ligger vår Facebook sida ute. För att få den fungera på ett bra sätt gå gärna in och kommentera samt
lägg upp bilder. Ni som har Facebook eller om era vänner har Facebook be dem gå in o gilla o dela, gör vi det
får vi snurr på sidan. Nu finns vi även på Google Maps. Sidan heter Odd Fellow logen 117 Gustaf V Norrköping.
Roger Thörn, Finanssekreterare

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Vi var 69 patriarker närvarande vid vandringslägret till Nyköping den 17 mars och där blev vi fint omhändertagna av värdlogen B156 Nyköpingshus. Från B117 var vi nio ”tappra” bröder som kunde summera ytterligare
en trevlig och glad lägerkväll. I ordensalen leddes mötet av vår nye HP Hans Ornefalk som gladde sig åt att vi
var så många närvarande patriarker. DN:s ordförande, Michael Nilsson, föredrog den ekonomiska rapporten
för 2016 och kunde rapportera en vinst på 31 000 kronor, jämfört med budgeterade 12.000 kronor. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet, vilket mötet beviljade.
Vidare, kan från mötet nämnas att vår broder Axel Olofsson valdes till Inre Förpost i lägret och vi hälsar honom välkommen i lägerarbetet. Fler får gärna följa efter för det finns fler vakanser att besätta. I bankettsalen
bjöds det i vanlig ordning på både god mat och musikunderhållning och det sistnämnda stod patriarkerna Kent
Nykvist och Torbjörn Tell för.
Nästa lägermöte äger rum i Norrköping den 17 mars och då är det självklart receptionen i patriarkgraden som
står i blickpunkten. Vår loge är värdloge vid detta möte och vi får då tillsammans med klubbmästaren Michael
Nilsson planera för de erforderliga aktiviteterna i bankettsalen. Vi i lägret hoppas på många recepiender kommer att inleda sin lägervandring denna kväll och inte minst då från vår egen loge där tio bröder har kallats till
upptagning. Era anmälningar skall göras både till lägrets PF Guy Viklund och någon av lägervärdarna. Vi hälsar
givetvis alla andra patriarker välkomna och inte minst då faddrarna och era anmälningar vill vi ha senast 10
mars.
Lägervärdarna
Conny Thörn, conny.thorn@telia.com, 0708-803050
P.O.Kyndel, po.kyndel@gmail.com, 070-5256895

