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Övermästarens spalt

Vad händer?

Nu måste väl våren komma till oss. Snö och is
börjar smälta på eftermiddagarna när plusgraderna gör sig påmind. I denna skrivande stund är
jag hemma men när ni bröder läser detta så är
jag ganska handikappad. Att vara hemma med
en nyopererad knäled i påskhelgen är ett sätt att
se fram emot varmare och bättre väder för att
hantera kryckorna några veckor framåt.

Torsdag den 11 april kl. 19.00

Jag ser också fram emot vår kommande resa till
logen nr 5 Fyen i Odense. Programmet ser verkligen bra ut och vi kommer att umgås med trevliga bröder från Norrköpings vänort. Logen nr 5
Fyen är också vår vänloge så det är dubbel
glädje att besöka Odense den 18-21 april.

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden. Brödramåltid.
Meny: Varmrökt laxtoast. Snitzel Cordonblue med ärtor och
lökstekt potatis.

Med stor glädje var det sju goda vänner som besökte oss för några veckor sedan, dessutom ytterligare en god vän som vid tidigare logemöte
besökte oss. Om inte alla vill komma in i vår
gemenskap så är det ändå en styrka att ha så
många intresserande som vill höra mer om vår
verksamhet.

Resa till vänlogen nr 5 Fyen i Odense.

I veckan som varit kom det nya numret av Ordens Soft-tidning. Ett verkligt fint lyft och det
blir spännande och inspirerande att se fortsättningen. Tillsammans med den planerade uppdateringen, senare i vår, av Ordens gemensamma
webbplats kommer nya funktioner att skapa en
plattform för att profilera oss som den etiska
Orden. Har du glömt hur du loggar in på Ordens
webbplats, kontakta vår PS så får du reda på
den.

Torsdag den 18 april kl. 14.00

I vår loge ser jag fram emot många fina logekvällar, i logen med det varma sinnelaget
Broderligen i
VÄNSKAP KÄRLEK
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden. Klubbafton.
⇒

Frågetävling för skarpa hjärnor och vassa pennor
under br Lennart Exius ledning.

Meny: Plocktallrik med vitlöksbröd. Grekiska grillspett,
tzatziki ,sallad och klyftpotatis

Torsdag den 25 april kl. 18.30

Den 18-21 april
Tisdag den 16 april kl. 19.00
Firande av Ordens årsdag. Anordnas av värdlogen,
R95 Mathilda Lenning. För deltagande göres anmälan till
ÖM senast den 12 april.

Seniorklubben. Anmälan till br Åke Wennerblad,
tel. 011-63512.

Torsdag den 4 april kl. 19.00
Damklubben.

Fredag den 12 april kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar br PO Kyndel (Westréns Glasmästeri eftr.
AB) för sponsringen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Torsdagen den 14 februari

Undermästarens noteringar

Br ÖM kunde när han öppnade logen den 14 mars återigen blicka ut över en välfylld ordenssal där 52 bröder
hade samlats. Ett särskilt välkomnande riktade han till två gäster, bröderna UM Urban Björklund och ExÖM
Göran Gustavsson från logen B146 Olaus Magnus i Linköping. I bankettsalen blev vi ännu fler eftersom hela
sju goda vänner då anslöt för att få känna på vår trivsel och gemenskap. Flera av dem lämnade glädjande nog
redan under kvällen in en medlemsansökan.
När mötet i ordenssalen öppnades överraskades vi av att en broder som väntade på tillträde ”arbetade sig in”
på föreskrivet sätt. Hur vi gör det hör vi vid gradgivningar i invigningsgraden, men det är inte så ofta vi upplever det i praktisk handling. Detta var ett av flera inslag i kvällens instruktionsföredrag där UM tillsammans
med bl a vakterna P-O Gunnarsson och Larseric Larsson, br Björn Gunnarsson, CM och BB även visade hur
vi bör agera när vi talar och rör oss i ordenssalen samt hur hederstecknet ska utföras liksom vad vi menar med
begreppet ”vårdad klädsel”. Vi genomförde även en ballotering till I:a graden som resulterade i att sju bröder
kommer att kallas till gradgivning den 28 mars.
StRep Claes Anell, berättade från Storsirens regionalträff med broder- och systerinstitutionerna i ”Norrköpings
- och Linköpingsdistrikten” och lägervärd, br P-O Kyndel, aviserade att ungefär 110 bröder kommer att delta
vid lägrets gradgivning i Patriarkgraden den 15 mars. Han passade även på att ”puffa” för tre-lägermötet i Jönköping den 12 april.
I övrigt kan noteras att TjgExÖM Bo Nygren informerade om att förslag på mottagare av Kalle Ljunges gåva
bör lämnas senast den 30 april och att K Lennart Exíus för klubbutskottets räkning bl a informerade om att
arbetet inför höstfesten med damer den 19 oktober har påbörjats. ExÖM B-O Jonsson som på ÖMs uppdrag
leder en kommitté som ska se över logens stadgar hälsade bröderna välkomna att bidra till arbetet. Hälsningar
framfördes även från ett antal ej närvarande bröder. Efter avlutat möte samlades vi i Bankettsalen för en trivsam stund med god mat. Br Rikard Kreuger underhöll oss med både välljudande pianomusik och sång.
Anders Österlund, UM

Torsdagen den 28 februari
Denna skärtorsdagskväll hade sammanlagt 43 bröder mött upp för kvällens logesammankomst. Av dessa var
två gästande bröder: Per Lundblom (ExCM) och Bengt Ström (f d 117-broder), båda från B91 Stångebro i Linköping. På grund av yttre omständigheter bemannades ÖM– respektive UM-pulpeterna av två, för kvällen, avdammade, ExÄM. Som ÖM tjänstgjorde SL-medlemmen Berndt Carlsson och som UM ExÖM Per Johansson.
Logesammanträdet genomfördes med en viss charmig ringrostighet från de ”Ex:ens” sida, som samtidigt bidrog till en trevlig och avslappnad stämning—allt i sann Gustaf V-anda. Kvällens höjdpunkt var receptionen i
I:a graden, Vänskapens grad, med bröderna Lars Hägerström, Rickard Myhrberg, Svante Horndahl, Kjell Lundqvist och Jan Johnsson som recipiender. Ceremonielet, under CM Ingvar Sax’ ledning, såg till att gradgivningen blev stilfull och minnesvärd. K Lennart Exius reflekterade över Vänskapens grad och dess innebörd på ett
både stringent, inspirerande och tankeväckande sätt. Även detta i sann Gustaf V-anda!
Kvällen högtidligheter fortsatte i bankettsalen med god mat och god dryck. Beträffande dryckerna, bjöd Jubelveteranen, br Evert Lundkvist, på vinet till maten. Något som lovordades vid upprepade tillfällen under kvällen
(dessvärre var inte br Evert själv på plats men ändå, i någon mening, representerad av ”Lundkvist jr”, d v s br
Björn Lundkvist). De sedvanliga talen och hyllningarna genomfördes under br CM:s milda men stringenta ledning och på föredömligt sätt.
Summa summarum: En fin, trevlig och rolig i kväll i vår loge 117 Gustaf V och ett alldeles utmärkt sätt att inleda
påsken på.
Per Johansson, UM pt
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I aprilnumret 2003 kunde man bl a läsa:
−
att br ÖM Claes Anell konstaterade att sommaren snart är över oss
−
att vänaftonen fick en guldkant tack vare ”Krukan Tredje Supen”, som bjöd på historikern Kalle Bäcks
kåseri om mat och dryck
−
att logen vid andra marssammanträdet besöktes av brr från logerna 144 Aurora, Finspång, 91 Stångebro,
Linköping och 25 Orion, Västervik
−
att br O, Olle Linderhjelm sökte en god sångröst till våra gradgivningar
−
att logen bjöd ut datautrustningen till försäljning
−
att br ExÖM och Logeläkare Anders Werge, loge 104 Bråvalla presenterade djupa tankar om behovet av
paradigmskifte – bli lugnare, odla besinning och eftertanke, se det positiva i ”långsamheten”, lev väl
ExRed

Br Kalle Ljunges Gåva
Det är nu åter dags att lämna in förslag till årets mottagare av Kalle Ljunges gåva. Mottagare av gåvan ska vara
en ideellt arbetande ungdomsledare i Norrköping, som verkar för att ungdomar får en bra fritidsaktivitet. Förslag ska lämnas i förseglat kuvert adresserat till logens biståndsutskott. Förslaget ska vara biståndsutskottet
tillhanda senast till d. 25 april.
Bo Nygren, TjgExÖM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägermötet i Norrköping med reception i Patriarkgraden blev mycket bra och välbesökt. Sammanlagt 99 patriarker. Medverkade inklusive de 25 nyupptagna Patriarkerna. Receptionen genomfördes på ett suveränt bra
sätt av de agerande och ÖP Mats Domert framförde ett förtydligande om Patriarkgradens innebörd. Från vår
loge deltog hela 19 bröder varav sex upptogs i Patriarkgraden (Trons grad), nämligen bröderna Ralf Sandman,
Åke Gustafson, Stefan Carlsson, Daniel Lindberg, Johan Kreuger, Ulf Hanell. Välkomna i graden! I Bankettsalen avnjöt vi en supé med laxfärserad fiskfilé, hummersås och kokt potatis och lägrets Patriarker skötte serveringen utmärkt.
Nästa möte är 3-lägermötet i Jönköping den 12 april kl. 19.00 då vi tillsammans med nr 5 Österled i Linköping gästar nr 12 Visingsborg vid Vätterns södra strand. Man har här en fantastisk fin logelokal som bara den
är värd resan. Buss avgår Odd-Fellow i Norrköping kl. 15.40 och plockar sedan upp patriarker i Linköping
med omnejd och vi ska vara framme 18.25.
Priset för bussresan är 120:- Lägrets klubb med bl a 117-bröderna Claes Anell och Lennart Exius i spetsen gör
allt för att vi ska trivas under resan. Mat- och dryckesbiljetter säljes på bussen för att undvika köer vid ankomsten. Dessutom serveras det smörgåsar och öl/loka och ännu starkare drycker för den som önskar. Kanske blir
det också lotteri med dragning på hemresan. Kvällens middag i bankettsalen ser ut så här:
Förrätt: Matjesilltårta med ägg. Varmrätt: Kalvmedaljong med kantarellsås, smaksatt med sherry,
Brocolli och kokt potatis. Kaffe och kaka som avslutning.
Priset för detta är 150:- och man kan köpa drycker till mycket humana priser. Lägermötet gästas av Vice Storsiren Bertil Öhrstrand som har speciellt ansvar för lägerverksamheten och det kan bli intressant. Missa inte tillfället att få både en trevlig och sevärd kväll med litet nya vyer och inte minst är det här ett utmärkt tillfälle för
våra nya patriarker att få litet extra luft under vingarna på sin lägervandring. Anmälan skall göras senast 8
april till lägervärdarna Gunnar Lagerström 0705-500907 gunnar.l.lagerstrom@telia.com, P.O.Kyndel 0705256895 info@westrens.se

