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Övermästarens spalt
Resan till Odense blev verkligen en succé. Vilket
otroligt fint mottagande vi fick och det blev en
härlig logekväll tillsammans med vår vänloge nr 5
Fyen. Jag vill tacka våra researrangörer, Björn
Edstav, Günther Lange och Nils-Gunnar Nilsson
som tillsammans med fruar ordnat en fin och välplanerad resa.
Äntligen är våren på väg med traditionsenligt valborgsmässofirande. Det har varit en långdragen
vinter men nu ser vi fram mot varmare och ljusare
dagar. Tiden går fort och det är bara tre logemöten kvar till vårt sommaruppehåll. Närmast ser vi
fram emot att få besöka nr 19 Louis De Geer den
8 maj. Då kommer vi samtidigt att ha vårt eget
logemöte eftersom vår ordinarie logedag infaller
på en röd dag. Jag hoppas vi mangrant kan ställa
upp med många bröder. En liten tävling loger
emellan brukar det bli.
Vid nästkommande logemöte den 23 maj firar vi
Logens årsdag då våra damer får vara med oss i
Ordenssalen efter att vi avslutat vårt logemöte.
Därefter samlas vi i bankettsalen för god mat och
det bjuds på fint uppträdande. Som avslutning på
vårprogrammet kommer vårt sommarmöte den 13
juni.
Livet går vidare men tyvärr har jag sorgen att meddela en bortgången broder då veteranen Ivar Bjärestrand har avlidit. Ända in på det sista året var
Ivar en trogen broder som mycket ofta kom till
logen. Tack Ivar för vad du givet
Jag önskar er alla bröder en trevlig valborgshelg
för att umgås med familj och vänner. Tillsammans
ska vi öka trivseln, engagemanget och närvaron i
logen med det varma sinnelaget.
Broderligen i
VÄNSKAP KÄRLEK
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Onsdag den 8 maj kl. 19.00
Besök i loge B19 Louis de Geer. Klubbafton. Observera dagen. Se ytterligare information på sidan 3.

Torsdag den 23 maj kl. 19.00
Arbetsloge enlogt ordinarie föredragningslista. Parentation. Firande av logens årsdag med damer. Se
ytterligare information på sidan 3.
Meny: Varmrökt laxtoast. Snitzel Cordonblue med ärtor och
lökstekt potatis.

Torsdag den 16 maj kl. 13.00
Seniorklubben. Observera tiden! Välkommen till
våravslutning i Odd Fellow-lokalen. Enkel måltid,
kaffe/te med kaka. Anmälan till br Åke Wennerblad,
tel. 011-63512, senast tisdag den 14 maj.

Onsdag den 22 maj
Damklubben. Vårutflykt till Stockholm.

Fredag den 17 maj kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Vandringsläger i Valdemarsvik. Ytterligare information finns på sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar br Owe Axelsson (Arkitektkontor Owe
Axelsson) för sponsringen av månadens nummer av
BrodersNytt.
Bröder som fyller jämt under perioden majdecember 2013
Jan Johansson

50 år

5 maj

Hans Wärn

70 år

9 maj

Petter Rylén

50 år

17 juli

Olle Linderhjelm

80 år

18 juli

Nils Lindberg

80 år

4 augusti

Peter Lindqvist

60 år

29 september

Roger Thörn

60 år

23 oktober

Björn Lantz

60 år

30 december
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Vad hände?
Torsdagen den 11 april

Undermästarens noteringar

Tjänstgörande ÖM, br Anders Österlund, kunde denna kväll hälsa 47 bröder välkomna. En ny gradritual har
trätt i kraft from 1 april men vi genomförde mötet enligt den gamla. En genomgång behöver göras av den nya
innan den används i anslutning till balloteringen till Invigningsgraden. Ett instruktionsföredrag fanns med på
föredragningslistan. ÖM pt hälsade från ordinarie ÖM som gästat Motala för en operation. Efter utlåtande från
Undersökningsutskottets ordförande, TjgExÖM, genomfördes ballotering av Jonas Malmstedt och Rolf Johansson. StRepr Claes Anell informerade från Storlogen, br PO Kyndel från lägret 15 Stegeborg. Vidare informerade PS om firandet av Ordens förestående årsdag den 16 april i värdloge är R95 Mathilda Lennings regi.
Br Ivar Bjärestrand hade fyllt 92 år den 3 april tackade för gratulationshälsningen från Logen. ÖM pt höll ett
intressant och lärorikt föredrag om logesalens inredning. Bl a fick vi veta om väderstrecken i logesalen och de
olika symboler som omger oss.
I klubben serverade Tommy och Lisbeth välsmakande och goda grillspett. Br Lennart Exius ordnade med en
finurlig och svår (?) frågesport. KM hade ordnat med uppskattade (naturligtvis) vinster man kan hälla ur och
upp i glas.
Mikael Hagdahl, UM pt

Torsdagen den 25 april
När ÖM hälsade 49 bröder välkomna den 25 april vände han sig särskilt till kvällens O ”pro tempore”, broder
Lars Malmquist. Därefter hedrade vi vår bortgångne br Ivar Bjärestrand med tända ljus och en tyst minut. Parentationen för br Ivar blir den 23 maj. ÖM informerade även om att vi nu arbetar enligt den gradritual som
Storlogen med ”varsam hand” har anpassat till tidens krav. UM hälsade från br ExÖM Jan Stening som drabbats av en hjärtinfarkt. Logen beslöt att skicka ett Hälsningstelegram till honom. Vidare hälsade UM från br
ExK Ulf Eriksson vars hälsoläge är besvärligt.. ÖM utnämnde UM till sjukutskott för br Ulf. Rapporter lämnades även från sjukutskotten för bröderna Hans Wärn (Claes Anell) och Lars Wibrant (P-O Kyndel). Br Lars har
glädjande nog ”piggnat till” på senare tid.
Lägervärd P-O kyndel berättade att tre-lägermötet i Jönköping blev en lyckad tillställning med totalt 103 patriarker från de tre lägren 5 Österled (Linköping), 12 Visingsborg (Jönköping) och vårt eget 15 Stegeborg. Vår
loge bidrog med sex patriarker.
FS rapporterade att två bröder och en anförvant gemensamt överlämnat en gåva till broder Ivar Bjärestrands
minne till Välgörenhetsfonden. Verkställande ledamoten i Brödragåvan, P-O Kyndel, informerade om att gåvan (8 000:-) har överlämnats till Ivars efterlevande. ÖM berättade att 18 bröder och 13 medföljande deltog i
den mycket lyckade resan till vår vänloge 5 Fyen i Odense liksom att Norrköpings kommun stöttat resan till sin
danska vänort med på 2 000:-.
Så vidtog kvällens höjdpunkt där Rolf A Johansson och Jonas Malmstedt efter en som vanligt stämningsfull
gradgivning välkomnades som bröder i Odd Fellow och medlemmar i vår loge, och ”plötsligt” var vi 51 bröder
under de avslutande punkterna. Efter sedvanligt kloka ord från broder K Lennart Exius avslutades så logen
enligt den nya ritualen och broder O p.t., framförde stilfullt Andrew Lloyd Webbers fantastiska tonsättning av
”Pie Jesu” innan broder ÖM bjöd bröderna till Bankettsalen.
Anders Österlund, UM
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I majnumret 2003 kunde man bl a läsa:
−
att Seniorklubben skall göra ”långresa” till Brandkårsmuséet i Simonstorp
−
att logen gästade loge 5 Fyen i Odense, där bl.a. br Günther Lange tllsammans med tre danska brr fick
Kaerlighedens Grad
−
att brr Rolf Sundström och Nils-Gunnar Nilsson, assisterade av Damklubbens Elsy och Britt gjorde
Danmarksresan mycket lyckad
−
att våren tvekade vid första aprilsammanträdet, snön föll och det var mycket kallt i logesalen
−
att br Mikael Hagdahl kåserade om sin anfader C E Hagdahl, som skrivit den klassiska kokboken, där
originalreceptet till kvällens huvudmeny ”Wallenbergare” finns
−
att logen vid andra aprilsammanträdet gästades av 12 brr från logerna 13 Åland och 34 Peter Ålänning
−
att br ExStRepr Ola Remmer, loge 13 Åland framförde alla gästernas tack
−
att detta nummer av BrodersNytt avslutades med Tage Danielssons sommarhyllning: ”att vandra i andakt
på sommarens ängar – ja, det kan väl inte betalas med pengar. Men har Du ett inre behov att betala, beträd då gräsmattor som är kommunala”
ExRed

Vi hälsar på ”Mamma”
Den 8 maj har vi gemensam loge med vår moderloge, 19 Louis De Geer. Observera att det är på en onsdag då
torsdagen, vår ordinarie sammanträdesdag, i den veckan är helgdag. ÖM har löst detta på ett elegant sätt genom att i samverkan med moderlogen planera in en gemensam logekväll den 8 maj. B19 Louis De Geer är
värd och svarar för verksamheten i bankettsalen där vi är gäster. Lite spännande eller hur? Klädseln är mörk
kostym och måltidsanmälan ska göras senast den 7 maj klockan 1200— den stående listan gäller.
Välkomna
Jan Ohlsson, KM

Firande av logens årsdag den 23 maj
Den 23 maj firar vi tillsammans med våra damer Logens årsdag - och inte vilken årsdag som helst. Som du vet
instituerades logen 1948. Vi fyller alltså 65 år i år! Efter vårt ordinarie möte i ordenssalen kommer vi traditionsenligt att välkomna våra väntande damer upp till Ordenssalen där vi tillsammans med dem högtidlighåller ”65årsdagen” med en ceremoni. Därefter samlas vi i Bankettsalen för att vid en smaklig måltid och i trivsam samvaro fortsätta firandet. Vi kommer att få avnjuta en Skaldjurspaté med rom-sås som förrätt och en Kycklingsaltimbocca med tomatsås och ris som varmrätt. Det facila priset för mat och dryck (lättöl/vatten, vin och
kaffe) är 150 kronor per kuvert. I anslutning till måltiden kommer fem till sju medlemmar av musikgruppen
”Con Amore” att underhålla oss – en musikalisk höjdare! OBS! Måltidsanmälan är obligatorisk den här
kvällen – den stående listan gäller alltså inte.
Välkomna
Jan Ohlsson, KM
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Trelägersmötet genomfördes i Jönköping fredagen den 12 april med totalt 103 närvarande Patriarker, varav 26
från 15 Stegeborg därav sex från vår loge. Det blev en mycket högtidlig och intressant kväll. Förutom god mat
och dryck och musikunderhållning, så bjöds vi på ett anförande av vice storsiren Bertil Öhrstrand som är
närmast ansvarig för lägerverksamheten. Han berättade att en arbetsgrupp är tillsatt för att se över och komma
med förslag på hur lägret ska förändras. Han var mycket angelägen att få in förslag från alla berörda för att få
ett så bra underlag som möjligt till arbetsgruppen där för övrigt EXHP Göran Lindell från 15 Stegeborg ingår.
Alla stenar ska vändas på. En del nyheter kan man redan nu slå fast, bl a att vandringen i Odd Fellows sex grader ska vara obruten d v s bara ett år även mellan logens III:e grad och lägrets I:a i stället för de två år som gäller nu. Förslag finns också på en VII:e grad, Kunskapens grad. Vidare noterade vi att lägervärdarnas ställning
kommer att stärkas och man ska snart ta fram ett program för utbildning av lägervärdarna. Blir intressant att
följa den här utvecklin gen ur flera aspekter.
Nu blickar vi framåt mot nästa möte som också är ett vandringsläger samt dessutom det sista lägermötet för
säsongen. Och nu ställer vi kosan till ostkustens pärla – Valdemarsvik och det sker fredagen den 17 maj då vi
gästar loger 84 Österskärs trevliga lokaler. Här hoppas vi förstås på ett stort intresse från patriarkerna i B117
att hänga med – vi blir ju alltid väl mottagna i Valdemarsvik och det snålas inte med varken det ena eller det
andra. Buss kommer som vanligt att avgå från Vattengränden men vi har inte fått några tider varför vi ber att få
återkomma. Men det hindrar inte att du redan nu kan anmäla ditt deltagande till undertecknade lägervärdar.
Välkomna!
Gunnar Lagerström, tel. 0705-500907, mail gunnar.l.lagerstrom@telia.com P.O Kyndel, tel. 070-5256896, mail
info@westrens.se

Presentation av nya bröder
Dessa bröder är invigda i vår loge under våren 2013 och har intervjuats av ExRed Olle Linderhjelm.
Br Rolf Johansson, 72 år
en riktig livsnjutare, som har levt hela sitt liv i Norrköping. Pensionerad från Televerket. Bor i Eneby tillsammans med hustrun Barbro. Två utflugna barn.
Gillar att ”stå på huvudet i trägår´n”.
Har varit scoutledare men ägnar numera sin tid till att
finputsa sitt bowlinglir.ExRed ser en blivande klubbmästare i br Rolf.
Fadder: br Rolf Johansson

Br Jonas Malmstedt, 45 år
Slog upp sina ögon i Arvika men landade i Norrköping
för femton år sedan. Är planerare på Reimers bilskadecenter. Gamla Övägen är det privata tillhållet
tillsammans med sjuksköterskan Inger,16-årige sonen
och opera-katten Carmen.
Stor del av fritiden tillbringas med skogsarbete som
rekreation på släktgården i Värmland.
Fadder: br Jan Stening

Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt välkomna till vår loge 117 Gustaf V.
Guy Wiklund, ÖM

