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Övermästarens spalt
Det är med sorg och glädje jag skriver denna gång.
Sorg för en bortgången broder då Sivert Karlsson
har avlidit. Det känns extra tungt då broder Sivert
även var en vän privat. Vi hade många trevliga stunder på golfbanan tillsammans med hans Anna. Broder Sivert spelade alltid lugnt och fint, gick fram till
bollen och slog. Inga konstiga krusiduller eller andra
konstigheter, det skulle vara enkelt. Gick bollen lite
snett eller kort så var det inga stora ord. Han gick
vidare med ett leende. Det som är gjort är gjort och
vi kanske skall se mer av det positiva vid vår vandring
och blicka framåt. Tack Sivert för vad du givet.
Glädjen finner jag i att våren verkligen är i antågande. Det börjar pyntas i trädgården, blommor skall
planteras och lökar skall sättas. Få träffa grannen
som liksom jag varit inne under vintern. Jag hoppas
att ni bröder också ser vikten av att besöka logen för
att där se nya infallsvinklar för att sätta egna frön för
fortsatt vandring i Odd Fellows anda.
Jag har haft en del mailkonversation senaste månaden med vår vänloge i Odense, nr 5 Fyen och deras
ÖM. Det vi ser emot är att under våren 2013 besöka
dem. Det blir i så fall en resa där våra respektive har
möjlighet att följa med. En liknande lyckad resa gjordes för över 10 år sedan så nu är det dags igen. Mer
information kommer. Vi kommer också att besöka
logen nr 40 Östergyllen i Linköping den 19 september. Jag har pratat med deras ÖM och de bröder
som missade vår gradgivning i första graden har nu
tillfälle att få göra detta i Linköping. Kom ihåg att
om du har någon intresserad presumtiv broder så
kan du ta med honom även på en vanlig klubbkväll.
Ta med en eller flera av dina vänner eller bekanta till
en Odd Fellow-kväll med mat och dryck i klubblokalen!
Jag vill passa på att önska er alla bröder en trevlig
påskhelg för att umgås med vänner och bekanta.
Passa på, om tid medges, att även besöka någon ensam broder. Tillsammans
ska vi öka trivseln, engagemanget och närvaron i
logen med det varma sinnelaget.
VÄNSKAP,
SANNING

Guy Viklund
Övermästare

KÄRLEK,

Vad händer?
Torsdag den 12 april kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Parentation. Klubbafton. Br Roger Thörn pratar om
spel och dobbel till kaffet.
Meny: Lantpaté med cumberlandsås. Lammrostbiff med
portvinssås och potatisgratäng.

Tisdag den 24 april kl 19.00
Firande av Ordens årsdag. Anordnas av värdloge
R7 Maria.

Torsdag den 26 april kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden. Klubbafton. Föredrag av
dr Jan Bergman.
Meny: Räkmacka. Ugnstekt kalkonbröst med timjanrostad
potatis och dragonsås.

Torsdag den 19 april kl 14.00
Seniorklubben.
Seniorklubben
"Färska vyer från Sri Lanka" Britt & Nils-Gunnar
Nilsson samt Inger & Bosse Nygren. Anmälan senast den 17 april till brÅke Wennerblad, telefon 011
-635 12.

Onsdag den 11 april kl 19.00
Damklubben.
Vinprovning. Träff på Restaurang där Sven Pålsson lär ut att kombinera mat och vin. Kvällen avslutas med en måltid och därtill passande vin.
Adress: Trädgårdsgatan 21

Fredag den 13 april kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg.
Stegeborg Se ytterligare information
på sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna PerPer-Otto Kyndel (Westréns
Glasmästeri) och Ingemar Samuelsson (Rendirkonsult i Norrköping AB) för sponsrigen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 8 mars
Hela 49 bröder hade samlats denna kväll, som ju även var en God Vän-afton. Tyvärr kom det ingen God
Vän den här gången vilket naturligtvis var tråkigt. Men – det tillför ju inget att ”gråta över spilld mjölk”
som pigan lär ha sagt en gång i världen, så nu lägger vi den besvikelsen bakom oss.
Fem bröder - Göran Svensson, Lennart Lehnbom, Conny Knutsson, Mikael Kinnå samt Anders Jansson balloterades inför II:a graden. Logen beslutade också att bifalla utträdesansökningarna från bröderna Leif
Tollin och Carl-Fredrik Jerrhage. Br Anders Jacobson informerade om arbetet med att ta fram stadgar för
det Gemensamma Ekonomiutskottet (GEU) och förfrågningsunderlag inför upphandlingen av restauratör
från kommande halvårsskifte. Logen beslutade att en arbetsgrupp bestående av ÖM, Tjg ExÖM och PS
ska bearbeta det förslag tillförfrågningsunderlag som GEU översänt och förelägga logen ett förslag till beslut
vid nästa sammanträden den 22/3.
Rapporter lämnades även från TMU, Ceremoni-, Ekonomi- och Klubbutskotten. Ordföranden i Biståndsutskottet påminde om att utskottet önskar få in förslag till mottagare av Kalle Ljunges stipendium till en ideellt arbetande ungdomsledare i Norrköping. Förslag tas emot senast 30 april.
Broder ÖM Guy Viklund berättade att han haft en ”första kontakt” med vår danska vänloge, nummer 5
Fyn i Odense, inför en möjlig kommande gemensam aktivitet. Han torde återkomma i frågan. Ett stort antal hälsningar framfördes från bröder som av olika skäl inte kunde närvara vid mötet liksom många tack för
uppvaktningar vid bröders högtidsdagar.
I Bankettsalen underhölls bröderna av Lennart Exíus och Hans Thelin som med sedvanlig finess genomförde en musikalisk frågetävling. Gissa om brödraskaran var engagerad.

Torsdagen den 22 mars
Sammanlagt 51 egna, och tre gästande bröder från 91 Stångebro med vår tidigare medlem, br Bengt Ström
i spetsen, hade samlats i Ordenssalen denna vackra marskväll. Även våra fem recipiender fanns på plats för
att övervara parentationen över vår broder Sivert Karlsson.
I övrigt kan noteras att arbetet med förslag till stadgar för Gemensamma Ekonomiutskottet (GEU) har gjort
stora framsteg. Logen beslöt att tillsätta en mindre grupp för att bereda underlag för logens beslut vid lämpligt logemöte under april. Vidare beslöt logen att godkänna det förfrågningsunderlag som GEU arbetat
fram inför kommande upphandling av restauratör. Logen lämnade några förslag till kompletteringer som
vår representant broder Anders Jacobson uppmandes att framföra vid GEU:s slutbehandling.
Ordföranden i Instruktionsutskottet informerade om att den första av utskottets planerade aktiviteter under
den kommande arbetstermingen genomförs redan den 12 april när vår Storrepresentant Berndt Carlsson
kommer att informera om det oskrivna verket. En efterlängtad (och kanske nödvändig?) repetition!
FS informerade om att de två kollekter vi samlat in för att stödja föreningens
Kisumu aktiviteter för föräldralösa barn i Kenya inbringade drygt 1700 kronor. ÖM beslutade att runda av beloppet uppåt till 2000 kronor och logen
beslöt att be Storlogen att tillskjuta motsvarande belopp.
Kvällen i Ordenssalen avslutades med en stilfull gradgivning, där bröderna
Göran Svensson, Lennart Lehnbom, Conny Knutsson, Mikael Kinnå och
Rune Elvhage upptogs i Brödrakärlekens grad.
Anders Österlund
Undermästare
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I aprilnumret 2002 kunde man bl.a. läsa:
−
att br ÖM meddelade att vårfesten tyvärr måste ställas in, då intresset inte är så stort.
−
att br Harald Svanberg var tillbaka efter en längre tids sjukdom och att han äntligen kunde motta det
välförtjänta jubelveterantecknet ur br DSS hand.
−
att br O som en hyllning till br Harald spelade hans önskade ”Sophisticated Lady” av Duke Ellington
−
att det vid logens första En God Vän-afton infann sig tio gäster.
−
att br Kurt Olsson på skärtorsdagskvällen tjänstgjorde som O pt.
−
att br O riktade uppmaningen till alla brr – att tala högre, att tala långsammare, att tala så det hörs –
att inte rikta all uppmärksamt enbart mot br ÖM.

ExRed

Vem har ansvar för vad i Ordenshuset?
Stiftelsen Odd Fellow-huset (”hyresvärden”) och det Gemensamma Ekonomi-Utskottet (GEU) som ansvarar för institutionernas ”lösöre” har utsett nya kontaktpersoner enligt nedan, till vilka vi ska vända oss, t ex
om vi uppmärksammar något som behöver åtgärdas eller förbättras:
Stiftelsen Odd Fellow-huset:
Ordförande: Lars Almroth (B138), 011-104820
VD: Göran Salomonson (B104), 011-318847, 0739-246454
GEU:
Ordförande: Anders Jacobson (B117), 011-319943
Intendent: Sören Kalered (B104), 0702-302324
Biträdande intendent: Rolf Björk (B19), 011-133216, 0706-310079
Ljud, ljus och datorer: Bengt Liljestrand (B117), 011-133216, 0705-588248
Bokningskalendrar: Anita Lindström (R95), 011-391415, 0706-548248
Annonsering i NT: Zonta Polfjärd (R7), 011-318313
Fasadflaggan: Hans Ornefalk (B104), 0708-725509
Programbladen: Jonas Jakobsson (B138), 011-100542, 0733-893240
Listor med ovanstående information finns anslage i Odd Fellowhuset, bland annat på 117 Gustaf V expedition.
UM

Odd Fellows Riksmästerskap i golf 2012, 9-11 augusti i Ronneby
Golfande bröder och systrar med anhöriga inbjudes att deltaga i detta Odd Fellows största arrangemang.
Mer står att läsa på tävlingens hemsida: www.riksgolf2012.se. Arrangörer är Logen nr 119 Haqvin Spegel tillsammans med nr 111 Sankta Klara. Vi brukar samla 8-10 deltagare bara från vår loge. De 117bröder som är intresserade skall ganska omgående höra av sig till br Claes Anell.
ÖM
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Trångt – och trivsamt! Så inledde vi rapporten från vandringslägret i Söderköping i februari. Samma omdöme gäller glädjande nog efter vadringslägret till Nyköping i mars. Även den här gången hade över 70
patriarker samlats. Tyvärr var det något färre från vår loge den här gången, men å andra sidan deltog en av
våra tidigare bröder, Sture Fängström, som numera tillhör logen B174 Carpe Diem men som fortfarande
är patriark i vårt läger. Så vi blev i alla fall 6,5 patriarker ”från vår loge”. I övrigt kan nämnas att StRepr
Göran Lindell informerade om att två kandidaer är nominerade till val som Storsire vid Storlogemötet i
juni. Dels den av nomineringsutskottet föreslagne nuvarande I:e vice Storsire Carl-Johan Sjöblom, och dels
nuvarande Storsire Anders Lundgren. Lägret tillstyrkte även ett ekonomiskt bidrag på 10.000 kr till musikgruppen ”Con Amore” från Norrköping.
Efter själva logemötet berättade Ordens UNP stipendiat Ryan Jones målande om de upplevelser han tillsammans med ett antal andra ungdomar från olika länder haft under resan till USA oh Kanada. Flera patriarker kommenterade detta i positiva termer i anslutning till brödramåltiden.
Mot Linköping!
Nu vänder vi blickarna mot Linköping och trelägermötet där fredagen den 13 april 2012, kl 19.00.
Trelägermöte innebär att lägren 5 Österled, 12 Visingsborg och vi själva i 15 Stegeborg genomför sina lägermöten gemensamt. Lägerspecifika frågor behandlas dock under ledning av det enskilda lägrets
”presidium”. Efter lägersammanträdet blir det en brödramåltid i bankettsalen med underhållning av Nils
Backer på piano. Klädseln är som vanligt mörk kostym och grå slips.
Vi tar gärna emot din anmälan senast den 9 april! Berätta då även om du har behov av särskild kost samt
om du vill åka med i bussen som lämnar Norrköping (OF-huset) klockan 17.15 och åter kl
23.15. Bussen går via Söderköping.
Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
Lägervärdar i 117 Gustaf V.

