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Övermästarens spalt

Vad händer?

Verksamheten i logen rullar på med många trivsamma aktiviteter. I april har vi bl a, som jag
nämnde i förra Brodersnytt, hälsat på i logen B
105 Ankaret i Motala, där vi var sju bröder som
var med då vår broder Mikael Kinnå erhöll
Vänskapens grad. En logekväll hade vi romprovning, då vi fick inblick i dryckens historia
och olika sätt att framställa och dricka den på.
Den kvällen hade vi också besök av bröder från
Åland och Östersund. I år var B 138, Norrköpingshus värd vid firandet av Ordens årsdag,
som vi firade tillsammans med övriga norrköpingsloger. Vid måltiden underhölls vi med
skönsång av Oddfellowkören. Att ha utbyte med
och umgås så här med andra loger är väldigt
trevligt och stimulerande för ordensarbetet.
På senaste logemötet nu i torsdags balloterade vi
positivt för sex nya inträdesansökningar. Till det
kommer en tidigare balloterad, vilket gör att vi
på nästkommande logemöte kommer att inviga
sju nya bröder i logen. Därtill har vi fått en broder, Petter Rylén, som sökt återinträde i orden,
efter att han kommit till Norrköping som nyinflyttad. I bankettsalen höll broder Mikael Kinnå
ett mycket intressant föredrag om den organiserade brottsligheten.
Sedan vill jag gå händelserna lite i förväg och slå
för kommande aktiviteter, innan vi tar sommarledigt från logen. Invigning av nya bröder, som
jag nämnde tidigare, hör kanske till de festligaste
logekvällarna. En av årets höjdpunkter är ju
också då vi får ta med våra damer, för att fira
logens årsdag. Sist men inte minst kommer sommarsammanträdet, som i år är förlagt till
Kolmårdens djurpark under broder Bengt-Ole Rökens ledning.
Det händer mycket i vår
loge – ”Logen med det
varma sinnelaget”.

Torsdag den 22 maj kl 18.30

Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden. Brödramåltid.
Meny: Kycklingtoast med curry. Räkfyllda fiskrullader med
saffranssås, kokt potatis och sallad.

Torsdag den 26 maj kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Firande av logens årsdag med damer.
Meny: Kycklingtoast med curry. Kall inkokt lax med dillmajonär, kokt potatis och sallad.

Torsdagen den 19 maj kl 19.00
Damklubben
Vårutflykt med bl a ångbåtsfärd på Sommen.

Torsdag den 19 maj kl 14.00
Seniorklubb: Åke Wennerblad, tel 011-635 12

Fredag den 20 maj kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg.
Vandringsläger i Valdemarsvik. Instr/program.

Vi hyllar
Br Ove Petersson som fyller 70 år den 22 maj.
Deltagande i uppvaktning anmäls till ÖM senast
den 19 maj.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Per-Otto Kyndel (Westrens
Glasmästeri eftr AB) och Björn Lantz (Lantz Företagsutveckling och Livsstilsföretagande) för
sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 14 april
Till denna vårkväll hade 44 egna bröder kommit samt tre gästande bröder från loge nr 13 Åland och broder
Pentti Lamberg från logen nr 133 Pehr Wargentin i Östersund. FS Björn Lantz meddelade att 23 bröder
häftar skuld för detta år. Vår loge har erhållit Storsirens medgivande att Petter Rylen får återinträda och
hoppas att vi snart får se honom. Logens representant i GEU, br Anders Jacobsson, meddelade att han själv
och UM Guy Viklund har genomgått utbildning i hjärt-lungräddning. Br Anders rapporterade även att vår
tavla med Gustaf V kommer, i sommar i samband med ommålning, att sättas upp i det gamla recepiendrummet i anslutning till vinterträdgården.
Br Harry Andersson meddelade att Daniel Johansson erhållit stipendium från Kalle Ljunges fond för sin
goda gärning att utbilda och ta hand om blivande fotbollsdomare i Norrköping. Vår Kaplan pt Ulf Eriksson
höll ett anförande om vad sanning står för, en sann, trygg människa och att utvecklas från grunden.
I bankettsalen genomförde vår Restauratör Tommy
”sjörövaren” en mycket bra romprovning. Tommy lät oss
provsmaka fyra goda romdrycker bl.a. Havanna Club 7 år
från Kuba, en vaniljluktande Angustura rom från Trinidad
Tobago, Mount Gay Eclipse c:a åtta år från Barbados samt
en 15 årig Eldorade från Franska Guyana. Undertecknad
broder UM tyckte att Havanna Club och framför allt den
sistnämnda var utmärkta att avnjutas efter en god middag.
Vi hade också ett lotteri och Anders Österlund vann en fin
romflaska.

Torsdagen den 28 april
Till kvällens loge hade 53 bröder kommit. ÖM välkomnade br Petter Rylen som återinträtt i orden och som
tacksamt har valt vår loge i Norrköping. Mest glädjande är att några sjukutskott inte behövt anlitas på en
längre tid. Denna kväll balloterades sex blivande bröder för att komma med i vår gemenskap med kommande invigning torsdagen den 12 maj. PS informerade om att loge nr 84 Österskär firar 90-års jubileum
lördagen den 28 maj. Intresserade anmäler till ÖM senast 6 maj. Meddelades även att loge nr 44 Sörmland
bjuder in golfintresserade för att få använda sina kunskaper i distriktsgolfen fredagen den 17 juni på Nyköpings Golfklubb Ärila, anmälan till UM Guy Viklund. Kaplan Nils Fremred gav oss en reflektion över hur
vi använder vår tid. Organist Hans Thelin framförde Molto Calmo ett vackert stycke skriven av Luigi Picchi (1899-1980).
I bankettsalen bjöds det på laxtoast och grillade kycklingspett. Till kaffet höll br Mikael Kinnå ett mycket
intressant föredrag om den organiserade brottsligheten. Hur deras organisation och uppbyggnad ser ut och
på vilket sätt vi kan bli drabbade.
Guy Viklund, UM

BrodersNytt nr 5 maj 2011

3(3)

Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I majnumret 2001 kunde man bl a läsa följande:
−
att logen vid skärtorsdagens sammankomst fick besök av vår Hedersorganist Nils Narby
−
att den nyinköpta orgeln skulle vara installerad före höstens första sammanträde
−
att den förhöjda påsksupéstämningen hade möjliggjort för bröderna att vandra hemåt för att fira helg
– glada i sinnet
−
att br Ingemar Nimstrand höll ett engagerat och tänkvärt tacktal från de sex nyinvigda bröderna
−
att br UM Claes Anell vid midnatt kände stor glädje i sinnet över logens sex nya brödravänner
ExRed

Vårt brödraläger nr 15 Stegeborg
Bröder Patriarker, visst är det härligt med en riktigt välbesatt Ordens- och Bankettsal Det var vad vi kunde
glädja sig åt vid tre-lägermötet i Norrköping den 15 april. Vi var 114 patriarker på plats från tre läger, vårt
moderläger nummer 5 Österled (Linköping), lägret nummer 12 Visingsborg (Jönköping) och naturligtvis vi
själva från lägret nummer 15 Stegeborg med 65 patriarker på plats (varav 13 från vår loge). Men – det var
faktiskt ytterligare två läger på plats, så tre blev plötsligt fem… Vi hade glädjen att hälsa tre patriarker från
lägret nummer 8 Kastelholm på Åland. Dock - den här gången inte ExStK Olav Remmer som av familjeskäl var tvungen att avstå. Och slutligen, ExStK, tillika ledamoten i Odd Fellow Akademien, Rolf Nordenstam (lägret nummer 16 Regnbågen, Umeå). Han förhöjde upplevelsen i Ordenssalen genom intressanta föredrag om både Akademien och lägret. I det senare fallet med ett tydligt fokus på de budskap som
ur olika perspektiv både syns och gömmer sig i Patriarkgraden. Mycket intressant!
I Bankettsalen var naturligtvis stämningen som sig bör hög med så många Patriarker på plats – och inte
minst genom de sköna matriarker från Rebeckalägret Katarina Wasa som såg till att vi undfägnades med
både mat och dryck…
Men detta tre-lägermöte är redan historia. Nu ser vi fram mot att den 20 maj ”vandra” till Valdemarsvik, Östgötakustens pärla, där vi gästar logen 84 Österskär (nåja – det går en buss både dit och hem).
Du patriark som kanske bommat några lägermöten – tag chansen att kolla vad som hänt! Rapporter kommer att lämnas från de TRE(!) senaste lägermötena. Nåja – som du vet är dessa rapporter kortare än motsvarigheten i logen så det blir inte ”särskilt tröttande” om man säger så. Dessutom kan vi se fram emot ett
som vanligt intressant instruktionsföredrag.
Avsluta alltså gärna lägrets vårtermin med att besöka 84 Österskärs trivsamma ordenslokaler! Anmäl dig
till någon av oss lägervärdar senast måndag den 16 maj. Jo - det var en sak till; bussen till Valdemarsvik plockar upp oss vid vattenhålet ”The Side Bar kl 1715. När den går tillbaka – ja det återstår att se,
men den kommer att göra det! Om menyn vet vi intet nu – men det kommer vi att göra när du anmäler
dig!
Anders Österlund och Gunnar Lagerström, lägervärdar B117 Gustaf V

