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Övermästarens spalt

Vad händer?

Efter rapporter om inbördeskrig och naturkatastrofer från skilda håll i världen, känns det tryggt
att för en stund glömma sådant, för att bara se
till vår egen nära omvärld och verksamheten i
logen. Här hemma i Sverige håller våren på att
smyga sig på oss och vårtecknen radar upp sig
ett efter ett och de flesta av oss njuter i fulla drag,
varefter dagarna blir allt ljusare och varmare.

Torsdag den 14 april kl 19.00

I logen händer det också trevliga saker – på senaste God vänafton hade vi glädjen att hälsa inte
mindre än sju goda vänner välkomna, för att
känna på vår fina gemenskap. Vi har också nyligen haft reception, där bröderna Stefan Carlsson, Björn Lundqvist, Uno Andersson, SvenOlov Johansson, Daniel Lindberg, Ulf Hanell
och en gästande broder, Mats Lindberg från
B19, Louis De Geer, erhöll Kärlekens grad.
Nu i april planerar vi att besöka B 105, Ankaret,
i Motala, för att bland annat närvara vid gradgivning i Vänskapens grad. Bröder som vill följa
med till Motala ska anmäla sig till mig senast d.
7: e april. Ordens årsdag firar vi gemensamt
med övriga norrköpingsloger d. 18: e april, med
B 138, Norrköpingshus som värdloge.
Som avslutning i april ser vi sedan fram emot
och hoppas vi får ballotera flera goda vänner
från vår God vänafton. Sedan vet jag att klubbutskottet som bäst håller på att planera för logens årsdag tillsammans med våra damer och
sommarsammanträdet, som jag vet blir en repris
av ett av många önskat tidigare populärt tillfälle.
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton. Romprovning— se separat notis på
sidan 3. Sista dag för inträdessökanden.
Meny: Köttpaté. Grekiska grillspett med rostad klyftpotatis,
grekisk sallad och tzatziki.

Måndag 18 april kl 18.30
Gemensamt firande av Ordens årsdag. Anordnas
av värdloge, B138 Norrköpingshus.

Torsdag den 28 april kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden. Klubbafton.
Meny: Varmrökt laxtoast. Marinerat kycklingspett med bönsalsa, BBQ-sås och klyftpotatis.

Torsdagen den 7 april kl 19.00
Damklubben
”Familjen och snuset”. Kåseri av Bertil Swartz om
släkten Swartz.

Torsdag den 21 april kl 14.00
Seniorklubb: Åke Wennerblad, tel 011-635 12

Fredag den 15 april kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se sidan 4.

Vi hyllar
Br Ivar Bjärestrand som fyller 90 år den 3 april.
Uppvaktning sker den 2 april kl 12.00 (har tidigare
meddelats i BN nr 3-2011).

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Peter Lindqvist (Jooslo Consulting) och Owe Axelsson (Konsulterande Ark.
kontor Owe Axelsson) för sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 10 mars
Vilken kväll! Sammanlagt 54 bröder inklusive sex gästande bröder och nio Goda vänner i Bankettsalen.
Våra gäster var från dels B101 Ansgarius i Växjö samt från B146 Olaus Magnus i Linköping. På dagordningen stod val av UM, samt ballotering av sju bröder till högre grad. UM:s ers Guy Viklund påminde golfintresserade bröder om att Riksgolfen går av stapeln den 21-22 juli i Uddevalla. Kaplan Nils Fremred
framförde budskap om individens ansvar och om situationen i Libyen. Organist Hans Thelin avslutade
med att spela en Nocturne ”Sov på min arm”.
I bankettsalen genomfördes under ledning av broder Lennart Exius en frågesport för att kora logens mästare. Det var sex bröder som hade fått ihop lika många rätt. När det blev utslagsfrågor så åkte fyra ut på
första frågan. De två bröder som var kvar var Sven Folkesson och Nils-Gunnar Ellemark. Efter många frågor blev det broder Sven som fick koras till vinnare och fick en flaska champagne som pris. Övriga bröder
fick också priser. Extra priset gick till broder Owe Eriksson.

Torsdagen den 24 mars
Ännu en trevlig kväll i vår loge. På programmet
stod både Reception i andra graden och Installering av ny Undermästaren för resterande termin.
Kvällen hade samlat 52 egna bröder och fyra gästande bröder från vår moderloge nr 19 Louis de
Geer. Gästande bröder var DSS Hans-Gunnar
Lindoff, ÖM Lars W Eriksson, UM ers Daniel
Szadlo samt Recipiend Mats Lindberg som fick sin
grad hos oss. Broder Guy Viklund installerades
som Undermästare av Installator DSS HansGunnar Lindoff, som Vice Storsire tjänstgjorde
Storlogemedlem Nils-Gunnar Nilsson och som
stormarskalk tjänstgjorde StRepr Berndt Carlsson.
Samtidigt denna kväll var det sju bröder av Vänskapens grad, som fick andra graden - kärlekens
grad - vid en stämningsfull och högtidlig kväll.
Som vanligt utförde Ceremonielet en utmärkt
andra gradens skådespel med inlevelse, känsla och
säkerhet i replikerna. Lennart Exius rapporterade
från Lägret att sex av våra bröder fick Patriarkgraden. Som avslutning i Ordenssalen framförde Organist Hans Thelin en Fuga i Gdur av Bach. Recipiendernas tacktal framfördes av broder SvenOlov Johansson. Vid den efterföljande middagen i
bankettsalen tackade Broder DSS Hans-Gunnar
Lindoff för maten, vi fick som bruklig höra en
historia och det blev ett gott skratt. När undertecknad gick hem vid 24-tiden var det ett 20 tal bröder
som var kvar och språkade.
Guy Viklund, UM
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I aprilnumret 2001 kunde man bl a läsa:
−
att br ÖM Berndt Carlsson efter två kvällars bortovaro i mars kände att han började tappa greppet
−
att kvällens gästande br kom från loge 166 Alcea, Åkersberga – Hans Wärn
−
att br Organist som en övergång till kvällens vinprovning spelade ”Days of Wine and Roses”
−
att br Jan Lundström med sakkunnig hjälp av vinproffset Rolf Karlamark gav bröderna en högklassig
vinlektion med bl.a. äkta champagne
−
att br UM pt Bengt Liljestrand ansåg att alla fem vinsorterna var bäst
−
att br Lars Rydberg höll recipiendernas tacktal efter rec II
−
att br Owe Eriksson – efter 30 år som logebroder – bjöd påfyllning av det goda måltidsvinet, bröderna utbringade en skål som tack
−
att br Bengt G Eriksson har överlämnat ”månadens nejlika” till br Owe Eriksson för det trogna arbetet
under många år med Brödragåvan
ExRed

Information på webben: frågor och svar om logen
Det har kommit önskemål om att lägga ut mer information på logens hemsida. Logens webbmaster, br
Bengt-Ove Jonsson, har löst detta på ett sätt som många supportavdelningar gör, nämligen genom en
”frågor & svar-sida. På logens webbplats finns en länk på vänstra menyn och med exempel på frågor och
svar inlagda.
Webbmaster önskar få kommentarer från bröderna. Om bröderna har frågor som är av allmängiltig karaktär, så kan dessa skickas till br Bengt-Ove. Om svar på frågan saknas, försöker webbmaster förmedla den
vidare till den ämbetsman eller motsvarande som ansvarar för frågan.
Logens webbadress är www.oddfellowlogen117.org. Frågor och svar skickas via e-post till br BengtOve på följande adress: bengt-ove.jonsson@classicus.se.
Redaktionen i samarbete med webbmaster, TjgExÖM Bengt-Ove Jonsson

Påminnelse om medlemsavgiften
Från FS kommer en uppmaning till de bröder som ännu inte erlagt medlemsavgift att betala denna så snart
som möjligt. Avgiften är f n 1 260 kr per år eller 105 kr per månad. Betalning kan även göras kvartal– eller
halvårsvis. Betalningen sker till FS PlusGiro 39 11 33-6. Mer information om avgiften finns på vår webbplats, www.oddfellowlogen117.org (klicka på ”Årsavgift” i huvudmenyn).
Redaktionen i samarbete med FS

Riksgolfen i Uddevalla den 20-21 juli
Golfintresserade bröder som önskar mer information om Riksgolfen i Uddevalla hittar program och möjligheter till anmälan på www.riksgolf2011.se.
Redaktionen

Romprovning den 14 april
I klubben kommer det att genomföras en romprovning under Tommys ledning. Så
bröder, skärp upp både smak– och luktsinne inför kvällen.
KM
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vad har vi gjort sedan sist?
Den 18 mars hade lägret 15 Stegeborg glädjen att få hälsa hela 19 nya bröder välkomna som patriarker.
Glädjen var kanske särskilt stor för patriarkerna i 117 Gustaf V. Vi bidrog nämligen med hela 6 bröder som
blev upptagna som patriarker, under överinseende av bland annat 13 egna logebröder, upptogs i lägrets
första grad. Bröderna Krister Andersson, Lars Andersson, Per-Olov Gunnarsson, Per Kjellander, Ingvar Sax, och Conny
Thörn kommer i fortsättningen att uppträda i logen iförda den svarta 1:a lägergradsregalien. Än en gång
välkomna till lägret!
Totalt kunde broder HP, Bengt Westin, glädja sig åt att ett drygt 100-tal bröder - och när lägret avslutades
alltså alla patriarker - deltog. En i sanning glädjande siffra. Att Broder HP var både glad och stolt kunde
noteras både i ordenssalen och senare vid brödramåltiden när han lite mer lättsamt hälsade alla nya patriarker välkomna.
Nu vänder vi blickarna framåt
Den 15 april, klockan 19.00 är vi i 15 Stegeborg värdar för det tre-lägersmöte som kommer att genomföras i vårt ordenshus i Norrköping. Då kommer inte bara patriarker från 15 Stegeborg utan även från lägren 5 Österled (Linköping) och 12 Visingsborg (Jönköping) hit. Det blir ett bra tillfälle att få träffa patriarker
från andra läger och du broder patriark är naturligtvis välkommen att anmäla dig. Vi räknar med att lägrets förväntar sig anmälningarna senast på söndagskvällen den 10 april, så lämna er anmälan till någon av
oss senast då. (I förtroende kan vi berätta att det redan har kommit in anmälningar – men också att det
finns plats för dig som ännu inte hunnit anmäla dig )
Vi är även glada att berätta att den tidigare StK (Storkaplan), och numera alltså ExStK, och tillika ledamoten i Odd Fellow-akademien, Rolf Nordenstam, kommer att förgylla lägermötet. Vi kan förvänta oss intressanta informationer om såväl lägerinstitutionens historia, nuläge, och inte minst dess framtid. Att det pågår
arbete med att utveckla verksamheten så att den kan möta den framtid som nog redan är här, det känner vi
till. Men ”varthän går färden”? Det är frågan som vi gärna hoppas få veta mer om. Så – broder patriark,
och inte minst ni nya patriarker, tag tillfället i akt och anmäl dig till någon av oss lägervärdar. Och gör det
senast söndag den 10 april på kvällen.
Välkomna önskar
Gunnar Lagerström, 011 102712, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com

