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Övermästarens spalt
Vi går mot en skön och vacker period av året.
Men man undrar lite över hur det ska bli, när jag
sitter och funderar över och skriver min spalt så är
det solsken utanför mitt fönster. Dagen efter när
jag skriver på de sista raderna så faller det stora
snöflingor och marker är helt vit. Visserligen var
det grön mark ganska snart men det är väl så livet
är, livet skiftar och tar sig olika uttryck och former. Jag skrev i mars om ”Vänskapen” och nu har
vi även fått uppleva en gradgivning i Vänskapens”
grad. Härnäst kommer ”Kärleken” bland våra
budord. ”Den högvälborna kärleken”. Kärleken
finns i många olika former och uttryck. Kärleken
mellan två människor, kärleken till barn, djur och
natur. Kanske till och med till ett objekt, ett hem
eller något abstrakt. Kärlek är ett villkorslöst
spektrum av känslor och attityder som präglas av
ömhet, tillgivenhet och samhörighet. Eros är en
kärleksgud i den grekiska mytologin, och symboliserar den romantiska och lidelsefulla kärleken.
Amor är kärleksguden i den romerska mytologin
och symboliserar den passionerade och erotiska
kärleken. Synonymer till kärleken är empati, sympati och altruism. Jag har åter hittat värdefulla ord
på vår hemsida:

En stor familj som gör gott
”Vårt fokus ska vara att göra världen bättre för alla som
lever i den. Det gör vi bäst genom att se varandra som bröder och systrar, alla medlemmar i en enda stor och mänsklig familj. Ett världsomspännande släktskap där vi lägger
mer kraft på att vårda vår förmåga till människokärlek
och medmänsklighet, än att sarga och söndra.”
Nu rustar vi och förbereder för våren. Trädgårdar,
båtar och sommarstugor tittar fram ur sina vinteriden. Vi planerar för
semester och resor.
Vid nästa logemöte
firar vi Ordens högtidsdag och får träffa
våra Bröder och Systrar från de andra
Norrköpingslogerna.
Väl mött den 14 april.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 14 april kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden.
Firande av Ordens årsdag med B117 Gustaf V
som värdloge. Separat inbjudan bifogas till detta
nummer av BN.
Meny: Vitlöksbröd med tzatziki. Het currykyckling med
äpplechutney och saffransris.

Torsdag den 28 april kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden.
Meny: Skinktoast med pepparrot. Marinerad karré med
rostad fänkål & äppelglacé samt smörstekt potatis.

Torsdag den 7 april kl. 19.00
Damklubben. Vårens modevisning med MH:s
Damshop, Finspång.

Fredag den 8 april kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg
Trelägermötet som i år äger rum i Jönköping med
BL12 Visingsborg som värdläger. Buss avgår från
Vattengränden fredag den 8 april kl. 15.40. Pris är
150 kronor (för vin, starköl eller snaps tillkommer 20
kronor). Anmälan till lägervärdarna senast tisdag
5 april kl. 11.00. Ytterligare information finns på
sidan 3.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 10 mars 2016
Vi gästades av vår DSS, Bengt Westin - sista gången som DSS. Han tackade för sina fyra år som DSS, då han
avgår vid kommande Storlogemöte. Dessutom besökte ”som vanligt” Br Axel Olofsson från B66 Erik Dahlberg. Hela 64 bröder från vår egen loge var närvarande och gjorde att närvarostatistiken blev bra. Ballotering
för gradgivning i I:a graden, med gynnsamt resultat, hölls för bröderna Roger Aledal, Linus Almén, Jonas Barkhagen, Lars G Gustavsson, Björn Johansson, Mats Linder och Tobias Söderman. BB rapporterade om ett antal
förbättringar i ordenssalen som är planerade. UM rapporterade att arbetet med Logens tvååriga utvecklingsplan
framskrider och ska vara klar innan sommaruppehållet. Br Bo Nygren avlade en lång rapport från Biståndsutskottet som har startat sin verksamhet och fått handlägga ett stort antal hänskjutna ärenden. Vi fick även en
påminnelse om kommande lägermöte i Trons grad den 18 mars av vår lägervärd, Conny Thörn. Vi har två recipiender från vår Loge.
Vår Orden har en organisation som inte är känd för alla. TjExÖM Anders Österlund redogjorde för denna på
ett lättfattligt sätt genom att dra paralleller med riksdag och regering, där kommande storlogemöte (”riksdag”)
har vår StorlogeRepr Claes Anell som riksdagsman och regeringen motsvaras av Storlogeämbetsmännen, valda
och utnämnda.
Denna logekväll var även en God-Vän-afton och br Tage Östlund gjorde som vanligt en lättsam presentation
av vår Orden och vår loge, denna gång för enbart en gästande vän. I bankettsalen fick alla njuta av trubadurer
med inspiration från Cornelius. Ett uppskattat inslag arrangerat av vår KM.

Torsdag den 31 mars 2016
Vi gästades av fem bröder från B104 Bråvalla plus Br Axel Olofsson från B66 Erik Dahlberg.. Vi var vid denna
sammankomst totalt 54 bröder. Vi har hittills en god vän som lämnat in inträdesansökan inför kommande invigningsgrad, men tyvärr har det inkommit en utträdesansökan. Logen beslutade enligt Välgörenhetsutskottets
förslag att ge 3000 kronor till Norrköpings Barnlovskollonier. Logen har även fått en begäran från br Axel
Olofsson att gå över från B66 Erik Dahlberg till vår loge. Logen tappar en trogen gäst men får i gengäld ytterligare en medlem, vilket är glädjande. Vi hälsar Br Axel välkommen till B117 Gustaf V. Nomineringsutskottet
föreslog som ledamöter i stiftelsen br Krister Andersson och br Roger Thörn som ersättare. Dessa nominerades. Kort information om Ordens Årsdag där vår loge är värdloge. Bröderna anmodas att närvara detta tillfälle,
vilket är nästa logemöte.
Det var sex bröder som upptogs till Vänskapens grad: Linus Almén, Lars G Gustavsson, Björn Johansson,
Mats Linder, Tobias Söderman och från B104 Bråvalla Andreas Giselgren. Br Björn Johansson höll recipiendernas tal i Bankettsalen
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Uppvaktning av br Evert Lundkvist på 95 årsdagen
Det var ett seniorgäng som mötte upp när logen firade vår
Jubelveteran Evert Lundkvist på hans 95-årsdag den 2 mars. Br
Evert själv (95), bröderna Archimede Caprari (90) och SvenHugo Lind (88) var bland de åtta bröder/patriarker som hade
mött upp. Vi som knappt har passerat 70 kände oss som juniorer. Naturligtvis gratulerade vi br Evert till de 95 åren, men
BL15 Stegeborg passade också på överlämna det Jubelpartiarkdiplom som Storsiren utfärdat. Br Evert har en lång och rik
historia i vår Orden. Han invigdes redan i mars 1948 och har
alltså varit Odd Fellow-broder i 68 år! Han har dessutom varit
Patriark sedan 1961, alltså i 55 år och fyllde alltså upp kriteriet
för att diplomet (50 år) med råge vilket Huvudpatriarken Benny
Flyckt noga framhöll vid överlämnandet. Evert bad mig att ta
Bild: Jubelveteraran och Jubelpartiark Evert Lundkvist
med en hälsning och tack till alla bröder. Härmed gjort!
omgiven av TjgExÖM Anders Österlund, CM (sonen)
Anders Österlund, Tjg ExÖM
Björn Lundqvist och Huvudpatriark Benny Fkyckt.

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Bröder Patriarker i 117 Gustaf V!
Häng med på en liten vårtur med buss längs E4 och den bördiga östgötaslätten och vackra Vättern med resmål
Jönköping. Varför inte? BL15 Stegeborg laddar nämligen för trelägermötet som i år äger rum i Jönköping med
BL12 Visingsborg som värd och där BL5 Österled från Linköping är tredje part. Totalt i de här tre lägren är
inte mindre än 25 loger inblandade, nio vardera från BL15 Stegeborg och BL5 Österled samt sju från BL12
Visingsborg.
Busen avgår från Vattengränden fredag den 8 april kl. 15.40 och vi hämtar på vägen upp bröder från BL5 Österled i Linköping och Mjölby. Deltagarna kan räkna med en del muntrationer som gör att resan går litet fortare. Programmet i Jönköping framgår inte av inbjudan men vi hoppas och tror att den handlar om litet nyheter från Storlogemötet i Stockholm nyligen som rör lägerverksamheten. God mat och dryck får vi också och
menyn ser ut så här: Smördegshus med räkröra på salladsbädd, fläskfilé med rödvinssås, husets smör (bacon,
dijonsenap, schalottenlök), strimlad purjolökspotatis och varma grönsaker, rulltårta med mandariner och äkta
grädde samt kaffe/te. Allt detta till det facila pris av 150 kronor. För vin, starköl eller snaps tillkommer 20 kronor. Anmälan görs till lägervärdarna senast tisdag den 5 april kl.11.00.
Vi kan också rapportera från den senaste lägermötet som ägde rum i Norrköping den 18 mars då det var invigning i patriarkgraden, Trons grad. Sammanlagt 14 nya bröder invigdes i lägret, varav två från vår loge, nämligen
bröderna Kjell Lundkvist och Mats Idebro som stöttades av 15 117-bröder på plats. Totalt var vi 75 patriarker
på plats och vi fick uppleva en mycket fin gradgivning och vi fick oss också till livs en ekonomisk redogörelse
för 2015 av DN:s ordförande Michael Nilsson innan vi kunde ägna oss åt god mat och trevligt umgänge i bankettsalen. Vi kan lägga ytterligare en stämningsfull lägerkväll till handlingarna.
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

