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Övermästarens spalt

Vad händer?

Som framgått av tidigare utsänt sorgebud så har vår
jubelveteranen Broder Nils-Gunnar Nilsson avlidit.
Han var även jubelpatriark i vårt läger och var en trogen broder som mycket ofta kom till logen, han fick
utmärkelsen De Trognas Tecken för mycket god närvaro under flera år, och han besökte vår loge bara någon vecka före han insjuknade. Broder Nils-Gunnar
var medlem i vår loge under 58 år han har innehaft
flera ämbeten, bl.a. Kaplan och Övermästare, samt var
innehavare av Storlogegraden. Han var även mycket
aktiv och drivande med aktiviteter, utanför logearbetet,
för bröder med anhöriga. Många av oss bröder hade i
broder Nils-Gunnar en personlig vän. Tack NilsGunnar för vad du gjort för bröderna och vår Loge.
Våren är här med sommartemperaturer i påskhelgen, sommaren är i antågande och körsbärsträden
blommar! Månaden maj kallades ofta förr för blomstermånaden” eller ”lövmånaden”. Traditionen bjöd att
man skulle pryda hem och hus med blomster. Även vår
loge blommar, inte minst gläder vi oss åt våra fyra nya
medlemmar. Bröder Lennart Forss, Kalle Keldusild,
Claes Nilsson och Henrik Värnqvist hälsar vi varmt
välkomna till vår loge och vår gemenskap.
Den 26 april högtidlighölls Odd Fellow Ordens
instiftande för 200 år sedan. Detta genomfördes i
Stockholms Stadshus med undertecknad, samt Ralf
Sandman och Johan Muda från vår loge tillsammans
med cirka 800 deltagare. Vi fick bevittna när Storsiren
överlämnade insamlade medel, totalt 11 600 000 kr.
som fördelades lika till Barndiabetes typ 1 och Barn med
medfödd hjärtkärlsjukdom och delades ut till flera universitet, sjukhus och fonder för att användas till forskning
inom dessa områden. Detta var mäktigt!
Nu ser vi fram emot slutspurten inför sommaruppehållet. Den 9 maj har vi ett gemensamt logemöte
med vår moderloge B19 Louis De Geer. Jag hoppas
därför naturligtvis att vi som vanligt får hälsa många
”egna” bröder välkomna då vår loge är värdloge. Det
sista ordinarie sammanträdet i vår blir den 23 maj
då vi traditionsenligt hälsar våra damer välkomna
till firandet av vår loge

Torsdag den 9 maj kl. 19.00

71:a födelsedag. Vi ses!
I VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Gemensam arbetsloge, tillsammans med loge B19
Louis De Geer, enligt ordinarie föredragningslista.
Meny: varmrökt laxröra på toast. Örtmarinerad fläskytterfilé
med fransk potatissallad, gurk– och mellonsallad.
Välkommen till en trevlig kväll med bröder från B117
samt B19. Det blir musikquiz ledd av bröderna
Lennart Exius och Nenne Carlsson. Glöm inte att ta
med en ”tjuga” och penna!

Torsdag den 23 maj kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Logens årsdag med damer.
Meny: Kyckling- och currytoast samt kall inkokt laxfilé med
dillmajonäs och dillkokt potatis.

Torsdag den 16 maj kl. 19.00
Damklubben.

Fredag den 17 maj kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Se ytterligare information på
sidan 3.

Vi hyllar
Broder Per-Olov Gunnarsson fyller 80 år den 7
maj. Han ser fram emot att få besök av några bröder
denna dag.

Månadens sponsorer
Vi tackar Classicus (br Bengt-Ove Jonsson) för
sponsringen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 11 april
Denna afton gästades logen av 46 egna bröder och en gästade broder, Adam Tholander från B76 i Filipstad.
Adam har flyttat till Norrköping och övergång till vår loge är aktuell. Vi har emottagit fyra ansökningar från
”främlingar” som önskar inträde i vår loge och orden. Ballotering genomfördes av Claes Nilsson, Kalle Keldusild, Henrik Värnqvist och Lennart Forss. Balloteringen utföll gynnsamt vilket innebar att dom kallas till invigning vid nästa loge möte. Från Stiftelsen Odd Fellowhuset meddelade br. Sven Olof Johansson att entrépartiet mot Vattengränd kommer att bytas. Br ExK Lennart Exius informerade bröderna om Ordensetikett och
uppträdande i ordenssalen och St Repr Bengt-Ove Jonsson gjorde detsamma om uppträdande i bankettsalen
eller klubben som han vill att det ska kallas när vi inte har högtidligheter.
I bankettsalen bjöds vi på sillmacka och därefter påskgryta med kyckling och ris. Till kaffet fick vi påskgodis.
Underhållning under kvällen bestod i att Mikael Andersson berättade detaljerat och engagerat om Getåolyckan
som inträffade den 1 oktober 1918.

Torsdagen den 25 april
Reception i Invigningsgraden
Kvällens höjdpunkt var invigning av
fyra nya bröder i vår loge. Ceremonielet
gjorde åter igen ett fantastiskt jobb inför de nya bröderna Claes Nilsson,
Kalle Keldusild, Henrik Vernqvist och
Lennart Forss (bild till vänster). Dom
blev varmt mottagna av 53 bröder ur
vår loge. En tyst minut inledde annars
mötet då vår br Nils-Gunnar Nilsson
avled den 17 april. Nils-Gunnar var en
riktig senior i vår loge och han blev
jubelveteran 2011. Parentation kommer
att ske vid logemötet den 9 maj. Två
bröder har begärt utträde ur orden och
logen: bröderna Henrik Saldemo och
Tommy Wallner.
I bankettsalen fick vi Gravlaxtoast,
Snitsel med rödvinssås, gröna ärtor och stekt kulpotatis. Br. Claes Nilsson höll tal på uppdrag av recipienderna
dvs de nyinvigda bröderna.
Ordens jubileumsfirande fredagen den 26 april
Den svenska Odd Fellow orden anordnade en jubileums tillställning i Stockholms Stadshus där våra brr.
Håkan Carlsson, Ralf Sandman och Johan Muda deltog. I Stockholm delade Odd Fellow ut insamlade medel
från ordens medlemmar om 11,6 Mkr. Pengarna kommer att användas till forskning om diabetes typ 1 bland
barn och hjärtsjuka barn. I Norrköping följde 25 bröder och systrar evenemanget via
direktutsändning på en You Tube kanal. Efter utsändningen intogs en välsmakande
måltid från Tommy och Lisbeths kök.
Urban Trygg
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast. Detta
för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Vårt trelägermöte den 12 april i Jönköping blev en mycket fin upplevelse, kryddad av ExStorsire Anders
Lundgrens uppskattade fördjupning om Lägrens bildande. Han uppmanade oss bland annat att inte se Lägret
som en konkurrent utan som ett komplement till logernas verksamhet.
Totalt var vi dryga 90 patriarker på plats varav 14 från vårt läger. Tyvärr endast fyra från vår egen loge, men
vi låg ändå bra till, B156 Nyköpingshus var den enda loge som hade större representation.
Vi fångade många kommentarer inför mötet med innebörden att den långa bussresan och sena hemkomsten
förhindrade deltagande. Visst, det blev senare än ett vanligt lägermöte, men Peter Hallsten kunde dock använda
färdtjänsten för hemresan från Vattengränden eftersom vi var hemma kockan 00:50 (färdtjänsten fungerat till
01:00).
Nu ser vi fram mot nästa lägermöte fredagen den 17 maj då vi har gradgivning i Gyllene Regelns Grad även
kallad Hoppets grad. Vi har indikationer på att det kan bli uppåt 15 - 16 recipiender, varav flera från vår loge
varför vi hoppas på stor uppslutning av patriarker från Gustaf V. Vår loge är dessutom värdloge vilket bara det
bör uppmuntra till deltagande!
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com
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Presentation av nya medlemmar
Lennart Forss

Född den 24 augusti 1947
Bandygränd 31
603 74 Norrköping
Telefon: 070-313 80 50
E-mailadress: lennartforss47@gmail.com

Fadder: br Christer Andersson

Claes Nilsson

Född den 19 oktober 1954
Nygatan 163
602 29 Norrköping
Telefon: 070-861 64 57
E-mailadress: claes.g.nilsson54@gmail.com
Fadder: br Bo Nygren

Kalle Keldusild

Född den 14 september 1946
Gröna Gatan 5
616 33 Åby
Telefon: 070-819 28 48
E-mailadress: kalle.keldusild@telia.com
Fadder: br Urban Trygg

Henrik Vernqvist

Född den 11 augusti 1980
Skiljegatan 6
602 30 Norrköping
Telefon: 070-699 33 68
E-mailadress: henkavq@gmail.com
Fadder: br Christer Thorn

Redaktionen hälsar de nya bröderna varmt välkomna till loge B117 Gustaf V.

