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Övermästarens spalt
I skrivande tycks vintern tagit ett fast grepp om oss
med temperaturer under fryspunkten och snö i hela
landet. Olympiska spelen 2018 är inne i slutfasen och
är nog historia när detta når läsekretsen. En historia
som med våra svenska ögon blev mycket lyckad med
många positiva överraskningar och flera medaljer än
vad vi kanske kunde hoppas. På min näthinna sticker
flera lag fram som ett bevis på hur kollektivt arbete
genom goda förberedelser och starka individuella prestationer når den ultimata framgången. Nu vill jag inte
påstå att vi i logen nr B117 Gustaf V nödvändigtvis ska
nå någon ultimat framgång. Men att logen strävar efter
framgång, det är säkert. Och vi har haft framgång i vårt
arbete. Vi har från andra Odd-institutioner fått ett
mycket bra omdöme och att vi i många avseenden är
en ”exemplariskt” loge och det arbete vi utför gagnar
logens utveckling. Vi bör fortsätta vår utveckling och
genomföra förbättringar i små steg, samtidigt måste vi
värna om det vi har och konsolidera vår verksamhet.
Med statistik kan man bevisa det mesta, men fakta är
att vår loge har en ovanligt stor ökning i antalet medlemmar (de flesta loger minskar), vi har genom nya
medlemmar lyckats sänka medelåldern (de flesta loger
ökar). Vi har de senaste åren haft en stabil närvaro en
bit över 30%, men förra året ramlade vi under denna
siffra, förhoppningsvis var detta bara tillfälligt.
Nu har det gått en månad sen den stilfulla installeringen vi hade i januari. Ännu så länge är vi en brytningstid mellan vinter och vår, men vi går våren till
mötes. Man blir inspirerad bara man tänker på det. Det
är ju dags att känna inspiration då vi tänker på vår loge
och ett nytt manskap som skall forma de närmaste två
åren. Några större förändringar kanske vi inte kan göra
men vi måste vara uppmärksamma på både våra gamla
och nya bröders önskemål. Våra ritualer finns som ett
stort stöd och trygghet men det skall också finnas möjligheter till förbättringar. Den pågående ämbetsmannabesättningen har fått ett bra
arv att förvalta – och vi
lovar att göra vårt bästa för
att göra det väl och utveckla logen ytterligare.
Samtidigt som vi nu hälsar
våren välkommen!

I VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 8 mars kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden. Beslut om ansvarsfrihet för
2017.
Meny: Pastejtoast med bacon. Pancopanerad fiskfilé med tartarsås.

Torsdag den 22 mars kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden.
Meny: Äggröra och ål på rostat bröd. Kardemummakryddad
fläskytterfilé med lökstekt potatis, mustig rödvinssås och gröna
bönor.

Torsdag den 1 mars kl.19.00
Damklubben. Vinprovning.

Fredag dem 16 mars kl. 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 3.

Adressändring
Br Kurt Oscarsson har ny e-postadress:
kuosse@gmail.com.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 8 februari
Dagens stora punkt på dagordningen var gradgivning i II:a graden, Kärlekens grad. Recipiender var bröderna Kent Jonsson, Anders Jägås och Mats Larsson. Sammanlagt 51 bröder hade kommit till kvällens begivenhet.
Br Claes-Göran Wester redogjorde för logens bokslut via Drätselnämnden och br Per-Otto Kyndel redovisade
bokslutet för Brödragåvan. Logens ekonomi är god och Brödragåvan står ekonomiskt rustad.
Frågan om förslaget till ändring av kriterierna för Jubelveterantecken togs upp för röstning. Röstningsförfarandet blev oklart och frågan, om 40 eller 50 år som krav för att få tecknet, bordlades till nästa möte. Arbetet
med omarbetning av logens stadgar är nu under granskning innan förslaget ska presenteras för bröderna. Lägervärd Conny Thörn redogjorde för vårens möte i Bl 15 Stegeborg. Övermästaren påminde om logens årsdag
med damer den 20 maj. Vi kommer då att uppmärksamma att logen B117 Gustav V i år fyller 70 år. Undermästaren uppmärksammade bröderna på att vänafton äger rum vid nästa möte, den 22 februari.
I bankettsalen bjöds på kräftgravad strömming på sallad med rostat bröd och dillkyckling med morötter och
kokt potatis. Recipiendernas tacktal hölls av broder Mats Larsson. I övrigt sorlade bankettsalen av livliga samtal
och skålande bröder.

Logesammanträde den 22 februari
Kvällens möte, som var en vänafton, hade lockat 58 egna bröder, bröderna Lennart Frisk och Johan Krüger
från B139 Ramunderhäll samt två väntande inbjudna vänner.
Br Björn Edstav redogjorde för revisionsutskottets berättelse, både från Drätselnämnden och Brödragåvans
årsberättelser. Förslaget var att dessa fastställs och att ansvarsfrihet beviljas, vilket logen godkände. Broder Johan Muda hälsades välkommen i logen efter överföring från B94 Ena. Den bordlagda röstningen att ändra regeln om jubelveterantecken från 50 till 40 år genomfördes. Det blev en klar majoritet för att bibehålla nuvarande regel om 50 år. Storrepresentant Bengt-Ove Jonsson tar med resultatet vid sin röstning av motionen i
Storlogen. Storrepresentant Lennart Frisk redogjorde för Bl 15 Stegeborg. Han propagerade för att fler bröder
ska gå med i lägret. Undermästaren rapporterade från Klubbutskottet att vårens program är klart och i det
närmaste för hösten. Från TMU meddelades att utvecklingsplanen är under revidering och ska vara genomarbetad i mars. Br Roger Thörn bjöd in till gemensam bowlingkväll den 4 april på restaurang Hugo.
I bankettsalen bjöds på gravlaxtoast och därefter köttbullar med bacon i gräddsås och lingonsylt. Till kaffet
underhöll br Lennart Carlsson på keyboard, br Lennart Exius med klurigt musikquiz och br Claes Anell med
allsång. Högsta vinsten gick till br Beng-Ove Jonsson som hade förmågan att svara rätt på alla frågor och därutöver bygga det högsta tornet av åtta spelkort.
Urban Trygg
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast. Detta
för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Bowlingkväll på Hugos den 4 april
Onsdag den 4 april träffas vi på Hugos för trevligt umgänge. Priset är c:a 70:- kronor per person. Eventuell
mat och dryck tillkommer. Anmälan görs till mig via sms eller mail. roger@spelbehandling 0708-160814 senast
21 mars.
Roger Thörn, UM ers.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägret 15 Stegeborg hade sitt senaste möte fredagen den 16
februari. Vi besökte Nyköping på ett vandringsläger. I ordenssalen
handlade det mycket om ekonomi och vi fick en positiv rapport
för det gångna året 2017 av DN:s ordförande, Michael Nilsson
och den godkändes också av revisorerna. Dessutom hade vi nöjet
att se vår br Gunnar Lagerström installeras som yttre förpost och
det är glädjande när bröder från vår loge tar uppgifter i lägret. Sedan tidigare har vi ju också br Axel Olofsson med i rollen som
inre förpost så vi kan känna oss lugna. Se bild.
I bankettsalen underhöll br Kent Nykvist med visor av br Alf
Robertsson och så var det mycket allsång och det bidrog till att
stämningen blev mycket hög. Totalt var 67 patriarker närvarande
och av dessa kom inte mindre än 37 från värdlogen B156 Nyköpingshus och B44 Sörmland så här verkar intresset vara stigande
för lägerverksamheten. Från B117 deltog åtta bröder och det
känns som om vi borde vara fler. Faktum är att vi minskat vårt
deltagande de tre sista mötena och vi måste skärpa till oss. Vi är ju
största logen i distriktet och det brukar slå igenom även i lägerstatistiken.
Vi kan ändra på den här trenden redan vid nästa möte som
äger rum i Norrköping den 16 mars då det är reception i Patriarkgraden och det är ju då som nya fräscha patriarker invigs. Anmälningstiden för recipienderna har ännu inte gått ut så vi vet inte i skrivande stund hur
många vi blir vid gradgivningen. Vi får återkomma med mer fakta kring detta möte men vi hoppas att många
bröder kommer för att se den här gradgivningen och ni anmäler er som vanligt till era lägervärdar senast
den 13 mars. Varmt välkomna!
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

