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Övermästarens spalt
Många av våra bröder är även patriarker och medlemmar i Brödralägret nummer 15 Stegeborg. Jag vill mot
den bakgrunden börja med att uppmärksamma lägrets
firande av sitt 50-års jubileum. Ett mycket stilfullt Högtidsläger i Hedvigs nyrenoverade kyrka med högtidstal
av Storsire Carl Johan Sjöblom och Huvudpatriark
Benny Flyckt, en spännande betraktelse av Storkaplan
Peter Stillnert, välljudande sång av Odd Fellow-kören i
Norrköping och Österskärskören (från logen 84 Österskär i Valdemarsvik) under ledning av syster Lena Stenhammar var några höjdpunkter. Den höjdpunkt som
berörde mig mest var dock när lägrets jubileumsgåva
på vardera 50 000:- överlämnades till ”Min Stora dag”
och ”Ronald McDonald barnfond” i Linköping. Båda
organisationerna arbetar med att ge sjuka barn ljuspunkter i tillvaron och det var rörande höra dem berätta om sin verksamhet. Ett mycket bra val!
Som övermästare i vår loge är jag också både glad och
stolt över det charmanta sätt som vår kaplan, Lennart
Exíus, ledde programmet i kyrkan och fungerade som
toast master under Jubileumsbanketten. Tack broder
Lennart, du är en prydnad för vår loge! Vi går nu mot
ännu ljusare tider. Våren är här, sommaren är i antågande och körsbärsträden blommar! Även vår loge
blommar, inte minst gläder vi oss åt våra två nya medlemmar. Bröder Mats Linder och Lars G Gustafsson varmt välkomna till vår loge och vår gemenskap!
Nu ser vi fram emot slutspurten inför sommaruppehållet. Den 13 maj (onsdagen före Kristi himmelsfärdsdag) har vi ett gemensamt logemöte med vår moderloge nummer 19 Louis De Geer. Jag tycker att det är
spännande att samverka med andra loger. Vi får olika
intryck som bidrar till att vår egen verksamhet utvecklas. Jag hoppas därför naturligtvis att vi som vanligt får
hälsa många bröder välkomna. Det sista ordinarie sammanträdet blir den 28 maj. Logen 121 Folke Bernadotte i Stockholm kommer att besöka oss den kvällen.
Dessutom hälsar vi traditionsenligt våra damer välkomna till firandet av vår 57:e födelsedag. Jag vet att
klubbmästare Johan Kreuger har förberett en spännande underhållning i Bankettsalen. Välkomna till två
intressanta logekvällar!
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Onsdag den 13 maj april kl. 19.00
Gemensam loge med B19 Louis De Geer. Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. MK. Måltidsanmälan görs som vanligt till KM senast den 11
maj.

Meny: Sillbuffé. Kall örtmarinerad långhare med fransk potatissallad.

Torsdag den 28 maj kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Firande av logens årsdag tillsammans med damerna.
Underhållning i bankettsalen: "Musikquiz
med allsånger” i regi av bröderna Lennart Exius
och Lennart Carlsson. En höjdpunkt på logeåret
som ingen bör missa. Alla deltagare uppmanas att
medtaga en penna! Bröder från loge B 121 Folke
Bernadotte kommer att gästa oss denna kväll.

Meny: Sallad med salami och mozarella. Kall inkokt lax
med dillmajonäs och kokt potatis.

Torsdag den 21 maj
Damklubben. Bussutflykt söderut.

Fredag den 22 maj kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se ytterligare information på sidan 4.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, bröderna Mats Dimell (Dimell Ingenjörsbyrå AB) samt Jokim Casimir och Johan Kreuger (Max Matthiessen) för utskick av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
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Speaker´s Corner
Golf den 28 maj
Som framgått av programmet för maj månad på sidan 1, firar vår loge sin årsdag den 28 maj. Logen gästas då
av ett antal bröder från B 121 Folke Bernadotte. Några av våra bröder kommer under dagen att spela en golfrunda på Bråvikens GK med gästerna. Bröder som önskar ansluta är välkomna att anmäla detta till br
Björn Lundqvist, 0705-317337.
Anders Österlund, ÖM

Rapport från Drätselnämnden
Den 30 mars hade vi möte i Drätselnämnden. Vi diskuterade bl. a. olika placeringsalternativ för den likvid vi
fick vid värdepappersförsäljningen för en tid sedan. Idag är räntesatserna väldigt låga på bankkonton varför vi
får söka andra alternativ med en relativt låg risknivå. Vidare, så talade vi om bokslutsarbetet som vi har bakom
oss och den deklaration som vi ska göra. Vi fastställde också mötesdagar under 2015 och dessa är den 1 september och 20 oktober. Vi ska troligen också ha ett möte i maj men där är inte något datum fastställt. På mötet
den 1 september börjar vi bl.a. med budgeten för 2016. Vi behandlade också en propå från logen om ett bidrag från Välgörenhetsfonden till Storsirens insamling. Br Larseric Larsson tog på sig uppgiften att informera
logen den 9 april om vårt möte.
Claes Wester, ordförande

Närvarostatistik vid våra logesammanträden 2014-2015
Redaktionen har, utan några större vetenskapliga ansatser och med stöd av Storlogens medlemsregister, gjort
en sammanställning av närvaron vid logens ordinarie sammanträden under perioden januari 2014 fram till och
med mars 2015. Närvaron avser egna logebröders närvaro. Resultatet redovisas i grafisk form nedan. Det genomsnittliga antalet bröder vid våra möten under den aktuella perioden har varit 57.
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Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Lägrets 50-årsjubileum ägde rum lördagen den 25 april med all den pompa och ståt som är brukligt i dessa sammanhang. Jubileet inleddes kl. 16.00 i Hedvigs kyrka där 135 personer var på plats och alla ordensmedlemmar
iklädda sina regalier. Storämbetsmännen infördes under trumpetfanfarer och orgelmusik. Därefter följde välkomsttal av lägrets Huvudpatriark Benny Flyckt och därefter inspirerande högtidstal av Storsiren Carl-Johan
Sjöblom samt många kloka ord av Storkaplan Peter Stillnert. Däremellan underhöll både Österskärkören från
Valdemarsvik samt Odd Fellow-kören från Norrköping på ett mycket förnämligt och imponerande sätt. Hans
Ornefalk berättade historiskt om Hedvigs Kyrka innan det var dags för uppvaktningar från gästande loger och
läger. Sedan kom den högtidliga utdelningen av jubileumsgåvan på 100 000 vilken delades på 50 000 kronor
vardera till McDonald´s Barnfond i Linköping samt Stiftelsen Min Stora Dag. Katarina Hågfeldt-Collin resp.
Anna Selldén var mycket tacksamma gåvomottagare och berättade initierat om sin verksamhet med i huvudsak
svårt sjuka barn. På plats i kyrkan och även vid banketten var hedersgästerna Mats Blom (B19) och Sven-Hugo
Lind (B117) med fruar och dessa två Patriarker har varit med sedan starten 1965. Ansvarig för högtidligheterna
i kyrkan var vår Kaplan Lennart Exius. Stil och värdighet var hans ledord och det var precis det som genomsyrade högtidsjubileet. Stort tack till br Lennart och till hela jubileumskommittén som har jobbat hårt för att få
allt på plats.
Efter Hedvigs Kyrka var det dags för en stärkande promenad till festlokalen Stallet (bredvid Charlies) där jubileumsbanketten ägde rum och här var vi 110 personer närvarande som inte bara njöt av god mat utan också
släppte loss ordentligt i den trevliga samvaron. Starkt bidragande orsak till att temperaturen steg så högt var
imitatören Göran Gabrielsson som gjorde ett bejublat framträdande med alla sina ”gubbar” samt förstås dansorkestern Tove Widebergs med bl a Erling Fredriksson och Roland Engdahl. Alla trivdes och storsiren sågs
mingla länge, länge. Det här var ett jubileum som vi sent skall glömma.
Nu återstår bara ett lägermöte innan vi tar sommarlov men inte vilket möte som helst. Det handlar om reception i Den Gyllene Regelns Grad, hoppets grad i Norrköping den 22 maj. Inte mindre än elva bröder
från B117 är kallade och är följande: Rune Elvhage, Ingemar Samuelsson, Jörgen Wiberg, Mikael Kinnå, Conny
Knutsson, Benny Nilsson, Peter Hallstén, Björn Lundkvist, Roger Thörn, Ulf Hanell och Johan Kreuger.
Dessutom har vi fem Patriarker som ska se sin grad och faddrar samt alla de som älskar att gå på lägret. Det ser
alltså ut som att vi återigen blir ett stort och slagkraftigt ”gäng” från B117. Tveka inte att anmäla er till
denna festliga kväll. Recipienderna ska förstås i första hand göra det till lägrets PF Guy Viklund, tilllika ExÖM i vår loge, men övriga till undertecknade lägervärdar senast 19 maj.
Conny Thörn 0708-803050 conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895 po.kyndel@gmail.com
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Presentation av nya bröder
Den 23 april hade vi den stora glädjen att få inviga två nya medlemmar som redaktionen har nöjet att presentera.

B.. L/.0 G203/40056, 64 :.
Egnahemsgatan 10, 603 58 Norrköping
E-post: lars.gust@telia.com
Telefon: 011-135367
Mobiltelefon: 0727-190100
Br Lars är född i Vimmerby (alltså ytterligare i smålänning i brödrakretsen) och bor Idag på Egnahemsgaran i Norrköping tillsammans med hustru Lisa född i Tåby på Vikbolandet och uppvuxen
i Ringarum.
Br Lars har varit verksam som konsult med företagsledning, fastighetsförvaltning och service. Det stora intresset är idrott. Har
tidigare varit ledare för olika damlag i handboll. Men idag är det
bara fotboll dom gäller. Br Lars missar sällan en match på parken när IFK spelar.
Vi önskar br Lars lycka till i Odd Fellow.
Fadder: Br Björn Lundqvist

B. M/30 L;6<=., 59 :.
Björnlundavägen 30, 618 33 Kolmården
E-post: linder.mats@telia.com
Telefon: 011-398293
Mobiltelefon: 0703-398293
Så har vi som var närvarande vid invigningen upplevt något nytt.
Br Mats är synskadad och helt blind sedan 23 års ålder. Men
invigningen fungerade perfekt med en ledsagande broder och
enligt Br Mats var detta en stor upplevelse för honom.
Br Mats är född i Hudiksvall och bor numera i Kolmården på
Björnlundavägen tillsammans med sambon Inger från Stockholm. Br Mats har varit systemutvecklare arbetat på fritidskontoret i Norrköpings kommun med handikappfrågor. Idag har han
ett kooperativ tillsammans med sin fadder br Peter Hallsten och
arbetar med handikappfrågor.
Vi önskar br Mats ett stort lycka till i Odd Fellow
Fadder: Br Peter Hallsten

