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Övermästarens spalt

Vad händer?

Bröder!
Ser man på TV eller läser tidningarna så är det
alltid något elände som händer i naturen, eller
också är det människor som är plågade eller
orättvist behandlade. Nu senast i april stannade
ju världen för att vulkanen Eyjafjallajökull ville
tömma ur sig lite aska, vilket gjorde så att nästan
allt flyg blev lamslaget under långa perioder.
Ser vi i det lilla närmast omkring oss, så är vi
många som kan glädjas åt sådana saker som att
vi är friska och mår bra. Vi kan också glädja oss
åt att vi har nära och kära som vi kan bry oss om
i med- och motgång.

Torsdag den 6 maj kl 18.30

Vi kan också glädja oss åt att vi har våra Odd
Fellow – bröder, att träffa på våra logemöten
och ute i samhället. Genom att vi träffas ofta
stärks våra band och det är lätt att ge en hjälpande hand och bry oss om, ifall någon broder behöver. På senaste logemötet högtidlighöll vi Ordens årsdag, tillsammans med övriga loger i
Norrköping. Det var en mycket trevlig kväll som
lyftes av att vår Odd Fellow – kör sjöng för oss i
Ordenssalen och Debbie & Lasse som uppträdde
i Bankettsalen.
Jag vill också nämna att vi samma kväll balloterade in tre män, som vill bli invigda i vår loge
och Orden. Det är en viktig uppgift för oss alla
att alltid se oss om i vänkretsen, för att hitta och
bjuda in goda vänner, som kan tänkas trivas i
vår gemenskap. Ser vi framåt så har vi flera trevliga möten på gång, först en reception i invigningsgraden, sedan följer firande av logens årsdag tillsammans med våra damer och därefter
kommer vi att runda av
den här säsongen med ett
spännande sommarsammanträde.
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING

Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden. I bankettsalen: Brödramåltid.
Meny: Ägg- och kaviartoast. Parmalindat ostfyllt kycklingbröst, vitlöksdoftande tomatsalsa, broccoli, lökris.

Torsdag den 27 maj kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Firande av logens årsdag tillsammans med våra damer.
Meny: Kall inkokt lax med dillmajonnäs, kokt potatis, sallad, smör, ost och bröd.

Torsdag den 6 maj kl 19.00
Damklubben
Vårutflykt till landet mellan vikarna. Halvdag.

Tordagen den 20 maj kl 13.00
Seniorklubben
Lunch kl 13.00 på Rejmyre Gästgiveri. Lunch bestående av kött, fisk eller vegetariskt med dryck,
kaffe och kaka (85:- kr). Besök i glasbruket samt
bodar. Ordna med samåkning! Anmälan senast
tisdagen den 18 maj kl 20.00 till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12.

Fredagen den 21 maj kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Reception i GRG. Se notis på sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Roger Thörn (Kolmårdens Behandlingshem) och Jan Lundström (Grant Thorton )
för sponsringen av distributionen av månadens
nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 8 april
Detta var en helt ”vanlig kväll”, d v s loge och klubbafton. Men visst inträffade som alltid nyheter: vår nye
orgeltraktör, br Hans Thelin, spelade för första gången och med den ära. Så efterlystes årets pristagare till
Broder Kalle Ljunges Fond – en ideellt arbetande ungdomsledare, som via Biståndsutskott och logebeslut
ska premieras med 5 000 kronor. Tre nya inträdessökande anmäldes och överlämnades till Undersökningsutskottet. Från GEU meddelades att man var redo att ta emot ta emot förslag och önskemål från Lokalseminariet för behandling enligt regelverket. GEU avrådde dessutom från köp av en Odd Fellow-bok via telefonförsäljning.
Tjg ExÖM efterlyste synpunkter och idéer till vår hemsida. Br StRepr Berndt Carlsson instruerade om Ordens oskrivna verk. I klubben fick bröderna lyssna till ett kvalificerat föredrag av br Håkan Carlsson: ”Vad
finns bakom Energietiketten” samt utsattes vi för en klurig frågesport under br Lennart Exius ledning.
Tommy bjöd på en lukullisk byxad abborrfilé med kräft- och svamppytt, kall gräslökssås med kokt potatis,
smör, ost och bröd.

Torsdagen den 22 april
Logemöte nummer 1 239. Visst är vi fantastiska!
Efter ett lätt kaotiskt välkomnande av DSS, gästande bröder och Odd Fellow-kör genomfördes ett formellt
logemöte med bl a ballotering av tre nya inträdessökande. Br ExÖM Claes Anell gjorde reklam för årets
distriktsgolf den 4 juni med första utslag kl 09.00. Efter våra Systrars inmarsch firades Ordens Årsdag enligt
ritual. En höjdpunkt var Odd Fellow-kören, som under ledning av syster Kerstin Haapaniemi framförde
delar av den repertoar som kören ska sjunga om en månad vid Odd Fellows Körstämma i Växjö.
I bankettsalen bjöds vi på en läcker fläskfilégryta men också en glad musikunderhållning. Lotta Källström
hade tyvärr blivit sjuk, men hjälpte oss med ersättarna Debbie & Lasse som minsann var ett synnerligen
kvalificerat par som bjöd oss på många härliga musikaliska minnen. Vinlotteriet gladde många bröder, som
i triumf medförde en flaska hem i natten.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I majnumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
−
att br Kalle Ljunge hade kåserat om Ålands historia och dess frimärken
−
att brr Torsten Loberg och Harald Svanberg drog historier och limerickar – nu på bägge sammanträdena
−
att br Ulf Eriksson framförde recipiendernas tack efter rec II
−
att följande försök till skämtsamt budskap kungjordes: ”För att erhålla en god ekonomisk balans i vår
loge kommer BrodersNytt från och med nästa nummer att sponsras av Konsum-Bagarn. Vi nödgas
därför att byta namn från BrodersNytt till BrödNytt!”
ExRed

Våra utskott: Drätselnämnden
Drätselnämnden är det utskott i logen som har till uppgift att förvalta logens kapital, ge förslag om placering av medel, tillse att logens egendom är försäkrad, föra räkenskaper, upprätta budget och årsbokslut
samt självdeklaration. Utskottet har som ordinarie medlemmar Jan Lundström (ordförande), Clas Niklasson och Dennis Oke´. I Norrköping är det Gemensamma Ekonomiutskottet som handhar försäkringsfrågan. Logens ekonomi består dels av Allmänna fonden, (logens egna kapital), dels av ett antal fonder/
avsättningar som är en följd av egna logebeslut och gåvor från egna logebröder. Logens egna kapital motsvarar ett års medlemsavgifter. Logens kapital är placerad med ca 50 % i aktierelaterade instrument samt
50 % i räntebärande fasta placeringar. Drätselnämndens uppfattning är att vi för närvarande har en stabil
grund i vår ekonomi och att vårt budget arbete (som omfattar våra valämbetsmän och flera andra utskott)
fungerar väl.
För Drätselnämnden: Jan Lundström

Logens hemsida
Vår hemsida publicerades 1999 och har genomgått ett antal förbättringar under årens lopp. Nu är det dock
dags att göra en större uppdatering. Jag vädjar därför till bröderna att komma in med förslag och idéer om
hur vår hemsida ska bli ännu bättre. Skicka er förslag till bengt-ove.jonsson@classicus.se. senast 30 juni 2010. I november beräknas arbetet vara klart och ni kan se resultatet.
Tack i föhand för ditt bidrag
Bengt-Ove Jonsson, Webbmaster

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vid vårt nästa möte fredagen den 21 maj kl 19.00 har vi reception i Hoppets grad, även kallad Gyllene
Regelns Grad (GRG) eller lägrets andra grad. Men att det är vår andra grad skymmer inte det faktum att
den är lägrets äldsta grad från ungefär år 1825. Elva patriarker kommer att recipiera. En av dem är br
Carl-Ivan Ivarsson från vår egen loge. Hedra honom gärna med din närvaro! Nio GRG-patriarker är också
kallade att se sin egen grad inför höstens reception i Kungspurpurgraden (KPG). Glöm inte bort att komma
ihåg att detta läger är vårterminens sista. Nästa läger kommer först i mitten av september och då som ett
vandringsläger till Finspång. Så ta chansen att avsluta vårterminen med ett lägerbesök ”på hemmaplan”!
Det är alltså den 21maj du skall reservera i almanackan. Låt dig inte förblindas av att det är nästan en månad dit utan anmäl dig så fort du kan till någon av dina lägervärdar. Men gör det senast måndag den
17 maj.
Anders Österlund och Gunnar Lagerström, lägervärdar
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Sommarsammanträde den 10 juni
Redan nu vill Klubbmästaren påminna bröderna om kommande sommarsammanträde den 10 juni som
avslutar säsongen. Vi har en ambition att förlägga sommarsammanträdena till en intressant och trevlig
plats. Även i år har KM lyckats. Det sista sammanträdet innan sommaruppehållet är förlagt till Strutsfarmen på Vikbolandet. Buss kommer att anordnas till det facila priset av 100 kronor t o r. Till detta kommer
ett kuvertpris på 200 kronor för kvällens måltid. Detaljerad information kommer i nästa nummer av BrodersNytt. Dock vill redaktion och KM med denna blänkare ”förvarna” bröderna och vika kvällen den 10
juni redan nu.
Redaktionen och KM

