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Övermästarens spalt
Början på ett Odd Fellow-liv heter Invigningsgraden.
En mäktig och omskakande upplevelse. När man blir
invigd som Broder får man uppleva något man aldrig
tidigare upplevt och som är helt unikt. För min egen
del inträffade det för nästan tjugo år sedan. Det tar lite
tid att förstå alla delar i en gradgivning och man behöver se och höra en gradgivning flera gånger för att helt
förstå den. Att sedan som Ceremonimästare, som bl a
jag själv, få ”ge” en grad är något väldigt speciellt. Att
se en gradgivning från ”bänken” är lika viktigt, som att
få en grad, för att förstå budskapet. Vi har nyss haft en
gradgivning i Invigningsgraden och fått en ny broder.
Välkommen Anders Jägås.
Jag har funderat i tidigare nummer kring ”Vänskap”
och ”Kärlek”. Nu är det dags för ”Sanning”. Ordens
ledord är inte alltid lätta att hantera, inte lätta att definiera. Sanning kanske är det svåraste. Många menar att
vänskap och kärlek finns i många varianter och betydelser. Men att det bara finns en sanning?
Men att sanningen betyder olika för olika människor
och att vi tolkar sanningen utifrån egna upplevelser
och erfarenheter. Och att vi tror på olika saker och att
sanning är det vi gör till sanning. Man kan säga att det
som är verklighet är sant, det som har inträffat är sant.
Det kommer alltid att finns ett visst utrymme för tolkning och tvivel. En del säger att ”jag talar alltid sanning”, och det kan man utgå från att det är inte sant.
Men däremot kan man kanske säga att man efter bästa
förmåga försöker att hålla sig till sanningen - eller?
Synonymer till sanning är bl a faktum, realitet och
verklighet. Jag har åter hittat värdefulla ord på vår
hemsida:
Odd Fellow Ordens mål och mening
Våra medlemmars uppgift är att sprida vänskapens, kärlekens
och sanningens grundsatser bland våra medmänniskor, att undervisa dem om Guds kärlek och kärleken till nästan, att lära
dem att bara ord inte är tillräckligt, utan att våra lärdomar
måste omsättas i praktisk handling, samt att var och en efter sin
förmåga bidrar till mänsklighetens utveckling. Vår
Orden står öppen för alla
människor, oavsett ursprung,
religion, politiska åsikter
eller sexuell läggning.
Vid nästa logemöte får
vi träffa våra Bröder i
Logen nr 19 Louis de
Geer. Väl mött den 12
maj.

Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 12 maj kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Besök
från loge B19 Louis de Geer.
Meny: Varm räktoast á la Charlies. Örtmarinerad tunnskivad kotlettrad med fransk potatissallad.

Torsdag den 26 maj kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Firas
tillsammans med våra damer. Se bifogad inbjudan.
Meny: Kyckling– och currytoast. Varmrätt: Kall inkokt
lax med dillmajonäs och sallad.

Torsdag den 19 maj
Damklubben. Vårutflykt till Söderköping.

Fredag den 20 maj kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg
Reception i Gyllneregelns grad, Hoppets grad. Från
vår loge kallas tre bröder: Urban Trygg, Håkan Carlsson och Lennart Lehnbom. Till det kommer ett tiotal bröder som ska ”se sin grad” för att kvalificera sig
för den tredje lägergraden. Dessutom finns det, förhoppningsvis, intresserade faddrar som kommer att
göra det till ett välbesökt final möte innan det stundande sommaruppehållet. Anmälan till lägervärdarna senast den 17 maj. Varmt välkomna.
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 14 april 2016
Först var det ett logesammanträde för bröder i Norrköping, ett föredömligt kort möte med ballotering för en
ny ”sökande främling”, samt andra nominering till ledamöter till stiftelsen Odd Fellow-huset. Axel Olofsson
hälsades tillbaka som medlem i B117 efter några års vistelse söder och väster ut.
Efter avslutad brödraloge, ledsagade CM, med medhjälpare, väntande Rebecka-systrar till ordenssalen. Där vidtog det högtidliga och sedvanliga firandet av Odd Fellow-ordens Högtidsdag den 26 april. Tjg ExÖm redogjorde för sin tolkning av frågan ”Vad är Odd Fellows” genom att belysa Ordens arbete och syfte. Odd Fellow-kören underhöll under ledning av Ann-Christin Hallgren. En mycket stämningsfull firandet av Ordens årsdag. Även i Bankettsalen var stämningen hög och nostalgisk underhållning av Mikael Leonardsson.
Denna logekväll var vi 42 bröder från vår loge, samt gästande systrar, 16 från R7 Maria och 9 från R95 Mathilda Lenning, och gästande bröder, 4 från B19 Louis De Geer, 6 från B104 Bråvalla och 2 från B138 Norrköpings Hus. Totalt 79 bröder och systrar plus körledaren.

Torsdag den 28 april 2016
Sista logemötet före Valborgshelgen hade 52 Bröder från B117 närvarande. TMU hade undersökt Roger Aledals begären om utträde ur Logen och Orden och begäran bifölls av TMU. Br Claes Anell, Storlogerepresentant, som var en av c:a 400 deltagare, redogjorde kort från Storlogemötet som avhölls 18 – 20 mars. Förslaget
från SLUG (StorLogens Utredningsgrupp) syftade till att effektivisera kommande storloge-möten, vilket inte
godtogs. Till ny Storsire valdes Br Björn Boström och ny vice Storsire Sr Anette Petterson (R9). Till DSS för
vårt distrikt valdes Br. Mats Domert (B44) och Sr Marie Nilsson (R7). I övrigt hänvisade Br Claes till Soft,
1:2016.
Br ÖM informerade att det blir en kvalitetsrevision med nye DSS den 12 maj före logemötet den dagen, och
förberedelser pågår. Vår nya matrikel är i det närmaste färdig och kommer att distribueras inom kort. UM rapporterade att TMU är färdiga med sitt förslag till Handlingsplan och Utvecklingsplan för innevarande ämbetsmannaperiod, samt att Sommar-sammanträdet kommer att hållas enligt plan i Industrilandskapet den 9 Juni
och program kommer att delges av vår Klubbmästare inom kort.
Kvällens höjdpunkt var gradgivning i Invigningsgraden. Anders Jägås var ensam recipiend som upptogs i vår
brödrakrets. En mycket högtidlig gradgivning som genomfördes på ett föredömligt sätt. I bankettsalen var det
Br Anders som höll recipiendernas tacktal. Valet av talare var lätt.
Håkan Carlsson
Undermästare

BrodersNytt nr 5 maj 2016

3(4)

Speaker´s Corner
Inbjudan till sommarsammanträde den 9 juni
Årets sommaravslutning kommer att äga rum på Laxholmen med följande program:
•
•
•

Kl. 17.00 samling hos P-O Kyndel för mingel och förfriskning.
Kl. ca 18.00 Logesammanträde.
Kl. ca 18.30 Måltid

O.S.A den 13 maj. Anmälan sker via e-post till KM, petter.anseklev@telia.com, alternativt via telefon eller
SMS 070-646 72 62. Maten är förbeställd. Är du algerisk, vänligen meddela KM. Ovanstående information
kommer också att skickas ut via e-post till bröderna i särskild ordning inom kort, då anmälningstiden
löper ut redan den 13 maj.
Varmt och broderligen välkomna!
Klubbmästaren

Övriga meddelande från Klubbmästaren
Klubbmästaren har följande att meddela:
•

KM och Klubbutskottet önskar tips och idéer om aktiviteter och förbättringar i fråga klubbverksamheten.

•

KM ber bröderna att respektera måltidsanmälan, som ska vara gjord senast kl. 12.00 dagen före aktuellt logesammanträde. Kravet syftar till att underlätta planeringen för Tommy (antal portioner etc.) Till
detta kommer också säkerhetsaspekten. I händelse av utrymning av lokalen är det av största vikt att vi vet
hur många som vistas där (bl a krav från Räddningstjänsten). Mot bakgrund av ska bröderna vid måltidsanmälan meddela om man ska äta och delta i logesammanträdet eller endast ska delta i sammanträdet.

KM önskar serveringshjälp framöver. Maila KM snarast möjligt innan kommande loge (den 12 maj) om
du har möjlighet att hjälpa till. Direkt efter avslutad loge så går ni ner till Tommy alt Lisbeth för vidare
instruktioner. Förkläden får ni av KM. Antalet servitörer beror på antalet anmälda bröder vid varje måltid
men minst fyra bröder vid varje måltid.
Klubbmästaren
•

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Det senaste lägermötet var ett trelägermöte i Jönköping den 8 april med BL12 Visingsborg som värd och BL5
Österled och BL15 Stegeborg som gästande läger. Det hela blev en mycket trevlig och högtidlig kväll. I bussen
som tog oss till Jönköping, var vi tjugo patriarker från vårt eget läger. I Linköping och Mjölby tillkom ytterligare 25 patriarker från BL5 Österled. Tillsammans med värdlägret Visingsborg var vi 120 deltagande patriarker.
Från vår egen loge var det, dessvärre, endast två bröder som deltog. Lite tråkigt!
Vi fick oss till livs ett intressant föredrag om den vackra stjärnhimlen som pryder ordenssalen i Jönköping. Vi
fick också information från Storlogemötet som avhölls den 18-20 mars. Storrepresentant Lennart Frisk föredrog de fem propositioner rörande lägerverksamheten som inlämnats. Tre av dessa antogs: (1) protokoll från
lägrets kollegiemöten ska läggas ut på respektive hemsidor, (2) lägren ansvarar för att logernas tredjegradsbröder informeras om lägerverksamheten samt (3) lägrens Instruktionsutskott döps om till Fördjupningsutskott.
Förslagen om att ÖM ska vara lägermedlem och att lägervärdarna ska ha en egen regalie avslogs. Det sistnämnda var förstås synd! När det gäller programmet för lägerutvecklingen och den försöksverksamhet som vi
bedriver i BL15 Stegeborg, ska den fortsätta som vanligt i avvaktan på den nya Storsirens beslut.
Lägervärdarna
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Presentation av nya medlemmar
Br Anders Jägås, 53 år

Br Anders är Norrköpingsbo och bor på Bråddgatan llsammans med
hustru Mari-Louise också uppväxt i Norrköping och en son. Br Anders
arbetar på Blå Kustens Fridscenter och ser ll a& husbilar och husvagnar rullar säkert på vägarna Friden på den varma årsden blir det
husvagnen som för det mesta står uppställd i St. Anna och e& och annat besök på Östgötaporten för a& se IFK. Vintern blir det mycket skidor och vistelse i skog och mark ibland med bössan på ryggen.
Vi önskar br Anders välkommen ll Odd Fellow och vår loge.
Fadder: Håkan Carlsson

Br Axel Olofsson, 56 år

Så har y&erligare en nygammal broder återvänt ll sin ursprungsloge.
Br Axel invigdes i 117 Gustaf V 1982 endast 21 år med sin pappa Berl som fadder. På grund av si& arbete har han ﬂy&at omkring en del
och varit medlem i andra loger:. 1989 i loge B140 Brynte Birgersson
Lillie i Lerum, 1993 i loge B127 Kvarnbyn i Göteborg och 2012 i loge
B66 Erik Dahlberg i Jönköping och nu llbaka ll oss 2016. Br Axel är
just nu ensamstående och bor på Trestegsgatan i Ektorp. Arbetar i
dag på kontoret hos Peter Carlsson Bygg AB. Br Axel är också mycket
akv hos Tempelriddarorden där han bl a varit kaplan och ska&mästare och andra tyngre poster. Något a& tänka på i vårt valutsko&.
Vi önskar br Axel välkommen llbaka.
Fadder: Br. Bertil Olofsson

Redaktionen hälsar vår nye respektive nygamle broder välkomna till logen B117 Gustaf V.

