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Övermästarens spalt
”Sköna maj, välkommen” av Johan Ludvig Runeberg. En av Finlands nationalskalder. Stycket är
det mest sjungna under Valborg. Runebergs mest
spridda och populäraste verk är annars ”Fänrik
Ståhls sägner” från 1848. Där hittar men även
texten till Finlands nationalsång, ”Vårt land”.
Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag. Dagen
är en allmän helgdag sedan 1939 och var länge den
enda borgliga helgdagen, det innebär att den är
profan, numera är även Nationaldagen en borglig
helgdag. Arbetarrörelsens högtidsdag firas i ett
tiotal andra länder.
Månaden maj kallades ofta förr för ”blomstermånaden” eller ”lövmånaden”. Traditionen bjöd
att man skulle pryda hem och hus med blomstereller lövkransar. Kvinnor skulle bära blomsterkransar på huvudet vid högtidsdagar. Under maj
firar vi även Europadagen och Mors dag. Europadagen firas till minne av att Europarådet bildades
5 maj 1949. Mors dag firas för att barn ska hedra
sina mödrar.
Vi har nyligen fått fem nya bröder som vi ska
hjälpa in i vår Loge och Orden. Där har Faddrarna
en mycket viktig uppgift att fylla för att få de nya
bröderna att trivs och att de känner sig bekväma i
vår miljö. Låt aldrig en broder stå ensam i Vinterträdgården, prata med dom vid måltiden, hjälp till
om dom verkar osäkra. Vad alltid en stödjande
broder.
Den 11 maj firar vi Logens årsdag med damer.
24 maj besöker vi B19 Louis de Geer. Välkomna.
Jag tillönskar er en
härlig och skön vår
och jag ser fram emot
att snart få se er igen.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 11 maj kl. 19.00
Logens årsdag med damer.
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Meny: Sallad med krutonger, skaldjurspaté och dillmajonäs.
Örtmarinerad tunnskivad kotlettrad med fransk potatissallad.

Onsdag den 24 maj kl. 19.00
Besök hos B19 Louis de Geer.
Gemensam arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden.
Meny: Nässeösoppa. Kall inkokt lax med dillmajonär och
sallad.

Torsdag den 4 maj kl. 19.00
Damklubben.

Fredag den 19 maj kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information på sidan 3.

Månadens sponsorer
Dessvärre saknas sponsorer till BrodersNytt. Informationsutskottet och redaktionen emotser med
tacksamhet sponsrande bröder, både sådan som
sponsrar via företag (och därmed får tillfälle att exponera sin firma i dessa spalter) och de som väljer att
sponsra som privatpersoner. Hugade bröder tar
därför kontakt med br Mats Idebro eller redaktionen för ytterligare information.
Redaktionen
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 13 april
Detta logemöte hade 29 närvarande bröder, trots kollision med Skärtorsdag. Parentation hölls för logens äldste
medlem, br Hans Cademan. Ballotering genomfördes för invigningsgraden av inte mindre än nio sökande
”främlingar”, samtliga med gynnsamt resultat. Br Thörn redogjorde för framgången med Facebook, vi har nu
många ”gillar” och i dagsläget följer 83 personer sidan. Målet 100 är nära! Br Sven-Olof Johansson rapporterade från Stiftelsen att allt är åtgärdat efter inbrottet, låsen ordnade och larm installerat i köket. Dock fick vi en
uppmaning att när vi går ut, ska vi kontrollera att dörren går i lås. Vidare, meddelade br Sven-Olof att den föreslagna utredningen om större förändring och modernisering av våra lokaler har avslagits av flera institutioner
med anledning av andra kostsamma underhållsarbeten, där översyn av vinterträdgården dock kan komma att
ingå. Br Anders Österlund meddelade att arbetet med stadgar går framåt och föreslog att Hörselfonden avvecklas då innestående medel är litet och bröder i behov av stöd kan få detta genom Biståndsutskottet.
Lägervärd P-O Kyndel påminde om kommande tre-lägersmöte den 21 april i Norrköping. Vi fick en kort resumé från Ordens årsdag, med R7 Maria som värdloge. Vi fick även en resumé från logemötet hos B19 Louis
de Geer där Storsiren tillsammans med ett antal Storämbetsmän närvarade. Logen B138 upphörde formellt i
och med att dess fribrev återlämnades till Storsiren, och dess bröder upptagits i moderlogen B19. Vi fick även
en påminnelse om firandet av logens årsdag som sker vid ordinarie logemöte den 11 maj, först logemöte med
ordinarie föredragningslista varefter medföljande damer ansluter i Ordenssalen och avslutning med gemensam
måltid.
Som avslutning av detta logemöte gav Broder Lennart Exius, representerande Instruktionsutskottet, en information om vad ett fribrev innehåller. Detta genomfördes först i Ordenssalen, där fribrev för Norrköpingsbaserade institutioner finns på långväggarna i ordenssalen. Fortsättning följde sedan i bankettsalen där vårt fribrev
visades och diskuterades.

Torsdag den 27 april
Kvällen möte hade hörsammats av 49 bröder och fem recipiender. Höjdpunkten detta möte var, naturligtvis
invigningen. StRepr Bengt-Ove Jonsson rapporterade att det varit ett Storlogemöte i Norrköping där Ordenshärold utnämndes. Dessutom meddelades att reglerna ändrats för att erhålla hederstecken och hedersregalier:
närvarande 50 gånger i samma ämbete under fyra år i sammanhängande krävs. Vi fick även en uppmaning att
ladda ner Ordens handbok för loger. Logen behöver ta fram digitalt underlag för att tillverka ny logotype/sigill
och ny logenål, vilket medför en kostnad och som godkändes. Firandet av logens årsdag sker vid nästa ordinarie möte, den 11 maj, då respektives damer inbjuds att ansluta i ordenssalen och kvällen avslutas med gemensam måltid och underhållning i bankettsalen.
Vid förra logemötet balloterades många bröder. Tyvärr så var flera av dessa förhindrade att närvara vid denna
gradgivning. Till kvällens Invigningsgrad hade vi fem recipiender: Sandor Hantosi, Claes-Martin Hoffsten, Per
Jennerström. Henrik Saldemo och Hans Svensson. Gradgivningen framfördes på sedvanligt, utomordentligt
bra sätt. I bankettsalen höll br Claes Martin Hoffsten, logens numera yngste medlem, recipiendernas tacktal.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Firande av logens årsdag
Torsdagen den 11 maj klockan 19.00 firas logens årsdag. Som traditionen bjuder är även våra fruar/sambos/
särbos välkomna. Vi högtidlighåller logens årsdag med god mat och underhållning i både ordenssalen och bankettsalen. Anmälan på Logens telefonsvarare på tel: 011-199535, senast onsdagen den 10 maj.
Separat inbjudan bifogas till detta nummer av BrodersNytt.
Redaktionen

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägrets senaste möte ägde rum i Norrköping fredagen den 21 april i form av ett 3-lägersmöte tillsammans med
BL 5 Österled och BL 12 Visingsborg och det blev ett mycket välbesökt möte. Det är inte ofta vi är över 100
personer med det var vi den här gången, närmare bestämt 104 patriarker och med så många på plats så blir den
festliga stämningen speciellt påtaglig. Det bjöds på musikunderhållning samt föredrag av lägerförbundets ordf.
som gav en bakgrund till det flertal projekt med lägerutvecklingen som ägt rum och som har ”dammats” av
igen. Från vår loge deltog tio patriarker med Storrepresentant Bengt-Ove Jonsson och ÖM Mikael Hagdahl i
spetsen.
Tiden går som bekant snabbt och nu återstår bara ett lägermöte av vårprogrammet och det är receptionen i
Gyllene Regelns Grad som äger rum i Norrköping den 19 maj. Lägrets PF Guy Viklund har totalt kallat 20 patriarker från våra loger till gradgivningen och från B117 Gustaf V är tre bröder aktuella: Mats Idebro, Lennart
Lehnbom och Ingemar Samuelsson. Vi lägervärdar hoppas på en riktig kraftsamling av bröderna till detta
”finalmöte” så att vi kan gå till sommaruppehållet nöjda och belåtna. Anmälan som vanligt till lägervärdarna senast den 16 maj.
Lägervärdarna
Conny Thörn, conny.thorn@telia.com, 0708-803050
P.O.Kyndel, po.kyndel@gmail.com, 070-5256895
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Presentation av nya medlemmar
Br S

H  , 70 år

Br. Sandor är född i Ungern, närmare bestämt i Budapest, uppvuxen i Norge
(Bergen) och bor numera på Orrekullavägen i Kolmården som ensamstående. Arbetar som projektledare på Vattenfall under vissa tider med vattenrening. Utöver det
stora intresset med miljö-och vattenteknik som tar upp mycket av tiden. Finns fyra
barn och fyra barnbarn som han mycket umgås med. Vi önskar br. Sandor välkommen till Odd Fellow.
Fadder: br Roger Thörn

Br C -M

 H

, 24 år

Br Claes-Martin är Norrköpingsbo med bostad på Trozelligatan och är f n ensamstående. Arbetar med kultur-samhälle -och media. Även marknadsföring och kommunikation står på programmet. Ett av de stora fritidsintressena är veteranbilar. Att stå på
scen och spela teater upptar mycket av fritiden. Kanske en blivande CM i vår loge.
Br Claes-Martin är f n vår yngste broder i logen. Vi önskar br Claes-Martin välkommen till Odd Fellow.
Fadder: br Björn Lundqvist

Br P

J

, 36 år

Br Per är Norrköpingsbo och bor på Värmlandsgatan. Han är särbo med Anna som
finns på Plankgatan och arbetar på arbetsförmedlingen. Själv är br Per produktionstekniker på Siemens i Finspång dit han pendlar varje dag. De stora intressena är att
resa och musik där han trakterar en del instrument. Ligger nog i generna efter farfar
Sven Jennerstöm, även han Odd Fellow i logen B104 Bråvalla. Är också mycket ute
i naturen. Vi önskar br. Per välkommen till Odd Fellow.
Fadder: br Mikael Hagdahl

Br H

S, 45 år

Br Henrik är född i Östra Ryd utanför Norrköping och bor i Svärtinge på Bonäsvägen
tillsammans med sambon Jessica som är undersköterska. Tre barn och två katter
finns också i huset. Br Henrik arbetar som ekonomisk rådgivare på Folksam i Linköping och tillhör de som pendlar varje dag. Att snickra på huset upptar stor del av
fritiden. Är också utbildad möbelsnickare. Den stora avkopplingen sker på Glan med
fiske. Vi önskar br Henrik välkommen till Odd Fellow.
Fadder: br Joakim Karlén

Br H S"

, 68 år

Så har logen berikats med ytterligare en smålänning. Br Hans är född i Västervik
men bor i dag i Lindö, på Bidevindsvägen, tillsammans med hustru Cathrine. Hustrun är rebeckasyster så Odd Fellow är inget nytt för br Hans. Yrket är projektingenjör
inom plasttillverkning. Huset behöver underhållas så mycket av tid går åt till detta
liksom att motionera. Och om inte detta är nog så finns fritidshuset i Bränntorp som
kräver en del arbete. Vi önskar br Hans välkommen till Odd Fellow
Fadder: br Rolf B Johansson

Redaktionen hälsar vår nye respektive nygamle broder välkomna till logen B117 Gustaf V.

