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Övermästarens spalt
Det är med sorg och glädje jag skriver denna gång.
Sorg för ytterligare en bortgången broder då Leif Johansson har avlidit. Leif har varit min personliga vän i
20 år och han tog äntligen steget att bli medlem i vår
loge och invigdes i november förra året. Efter 2 månader fick han diagnosen på en allvarlig sjukdom och han
avled efter kort tid. Broder Leif var en hängiven Logemänniska, men få av oss fick tid att lära känna honom
som broder och han hann inte bidra med så mycket
under hans korta tid som broder i vår loge.
Vi har haft kvalitetsrevision och utvecklingssamråd
med Distriktsstorsire Mats Domert och hans rapport
är glädjande läsning. Hans sammanfattande bedömning
är att vi är ”en mycket väl fungerande loge”. Han lyfter
bland annat fram vårt TMU:s sätt att arbeta som ett
föredöme och anser att TMU:s handlingsplan är ett
utmärkt och ”efterföljansvärt styrdokument”. Han har
även en positiv syn på hur vi bedriver arbetet i våra
utskott. Det var mycket positivt, men en gammal käpphäst tas upp och det är vår avvikande klädkod, avvikande mot Odd Fellows ”regelverk”.
Vi lyckades attrahera många nya bröder förra året,
men tyvärr fick vi under innevarande vår inga nya ansökningar om medlemskap och vi har även förlorat
flera bröder. Dessutom känns det som att besöksfrekvensen vid våra möten inte är stabil. Vi behöver hjälpas åt att förbättra detta, ex. kontakta varandra, kontakta en sällan-broder, kom till Logen tillsammans,
samåk. Det finns många sätt. Det finns plats för fler –
både i Ordenssalen och i Bankettsalen. Vi har i maj två
intressanta loge-möten. Det första den 9 maj tillsammans med vår moder-loge B19 Louis de Geer. Det
andra den 24 maj då vi firar Logens 70-årsdag och våra
damer får vara med oss i Ordenssalen efter att vi avslutat vårt logemöte. Därefter samlas vi i bankettsalen.
Ett intressant och underhållande program håller på att
arbetas fram. Detta borde resultera i förbättrad närvarostatistik.
Vi ses på Logen.

I VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Vad händer?
Onsdag den 9 maj kl. 19.00
Observera dagen!

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Gemensam loge med B19 Louis De Geer.
Meny: Ljummen strömming på salladsbädd med kaviarsås.
Tunnskivad örtmarinerad fläskytterfilé med fransk potatissallad, rödvinssås och grönsallad.

Torsdag den 24 maj kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Firande av logens årsdag med damer.
Meny: Kycklingcurrytoast. Kall inkokt lax med sallad och
dillmajonäs samt kokt potatis.

Torsdag den 17 maj kl.19.00
Damklubben. Utflykt till Linköpings domkyrka.

Fredag den 18 maj kl. 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 3.
Viktig information från Klubbmästaren
Bröder!
Observera att stående anmälan INTE
gäller under de tre kommande mötena
under våren: stående anmälan gäller
således INTE den 9 maj, den 24 maj eller sommarsammanträdet den 7 juni.
Mer information om respektive möte meddelas i vanlig ordning, via mail och BrodersNytt.
Klubbmästaren
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 12 april
Vid dagens möte deltog 52 bröder. Mötet inleddes med en tyst stund för br Leif Johansson, som avled 1
april 2018. Förslaget till reviderade stadgar beslutades för andra gången. De beslutade stadgarna skickas till
Storlogen för godkännande. Beslut fattades om utvecklingsplanen till och med 2019 fastställdes. Från TMU
informerades om att vid möte den 16 april kommer aktiviteter kring medlemsrekrytering att diskuteras. Välgörenhetsutskottet föreslog att besluta om avslag avseende begäran från KFUM Brevik om bidrag till kanoter.
Logen följde utskottets förslag. Informationsutskottet informerade om avsikten att byta nuvarande matrikel till
webbaserad form. Efter diskussion och meningsutbyte gick logen på utskottets linje.
Klubbmästaren hade ett budskap att måltidsanmälan ska ske även om en broder enbart kommer att övervara logemötet och inte inta någon måltid. Det ska dock framgå vid anmälan. TjExÖM Mikael Hagdahl informerade om logens informationskanaler på digitala och sociala medier. Detta följdes upp av StorRepr BengtOve Jonsson i bankettsalen som gick igenom logens hemsida.

Logesammanträde den 26 april
Vid dagens möte deltog 40 bröder. Mötet inleddes med parentation för br Leif Johansson, som avled 1 april
2018. Beträffande arbetsgrupp för medlemsrekrytering, har TMU tagit fram ett förslag som beslutades i logen.
Br Roger Thörn sammankallar en ”tankesmedja” med uppgift att ta fram ett budskap som kan användas på
olika informationsplattformar. Resultatet ska presenteras vid logesammanträdet innan sommaruppehållet.
Finansiering ska säkerställas via Drätselnämnden och kostnaden bedöms ligga på drygt 22 000 kronor. Från
Stiftelsen Odd Fellowhuset meddelade br Sven Olof Johansson att en översyn av ventilationen i huset har påbörjats. Logen beslutade enligt förslag från TMU, att aktivera faddrar till sällanbesökande bröder som inträtt i
logen de senaste fem åren. Logens stadgar har fastställda av Storsiren.
ÖM påminde om nästa logemöte onsdagen den 9 maj som är tillsammans med B19 Louis de Geer samt logens årsdag med damer den 24 maj. Programmet för 2018 kompletteras med ett nytt logemöte måndagen den 3
december. Logemötet 13 december ligger fast och adventshögtiden i Östra Stenby genomförs traditionsenligt.
Urban Trygg
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast. Detta
för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Påminnelse om medlemsavgift
Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift för 2018!
Finanssekreteraren meddelar att flera ännu inte gjort detta i skrivande stund. Kolla gärna att du inte blir en av
dem som blir en del att den tråkiga statistiken för icke gottstående bröder efter 1 april.
Mats Idebro, Finanssekreterare

Hej Broder och välkommen till B117 Gustaf V måltidsanmälan ...
… gällande vår loge onsdagen den 9 maj klockan 19.00. Då det är gemensam loge tillsammans med B19
Louis De Geer. Det är mörk kostym som gäller. I bankettsalen serveras till förrätt ljummen strömming på salladsbädd med kaviarsås och till varmrätt örtmarinerad fläskytterfilé, fransk potatissallad och grönsallad.
Observera att det är en onsdag och att stående anmälan inte gäller. Sista anmälnings – och avanmälningsdag är tisdagen den 8
maj klockan 12.00.
Klubbmästaren hälsar alla Bröder hjärtligt välkomna.

Information om sommarsammanträde den 7 juni
Programmet för logens sommarsammanträde den 7 juni ser ut enligt följande:




18.30 Möte i Ordenssalen
19.00 Besök i kulturhuset Hallarna
20.00 Buffé i Bankettsalen

Klubbmästaren ber bröderna vänligen notera att den stående anmälningslistan inte gäller (se motsvarande
information på sidan 1).
Klubbmästaren

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägrets senaste möte genomfördes i Linköping fredagen den 13 april i form av det traditionella trelägermötet där BL5 Österled, BL12 Visingsborg och BL15 Stegeborg ”drabbade” samman. Det blev ett mycket välbesökt och trevligt möte där den fina Odd-Fellowandan var högst påtaglig. Inte mindre än 105 patriarker var på
plats och av dessa kom 29 från BL15 Stegeborg med åtta bröder från vår loge. Kvällens höjdpunkt var föredraget av Ordens ExOrdenshärold Göran Lindqvist under rubriken ”Lägrens tillkomst och utveckling” som var
mycket intressant. Br Göran är ju i vardagslag ansvarig för vår SOFT-tidning och är full av kunskaper och idéer
kring vår Orden.
Nu blickar vi framåt mot vårsäsongens sista möte som äger rum i Norrköping den 18 maj med reception i
Gyllene Regelns Grad eller Hoppets Grad som den också heter. Totalt är 21 patriarker från distriktet kallade
varav fem från vår egen loge. Anmälningstiden går inte ut förrän den 11 maj så vi får se hur många vi blir. I
skrivande stund är tre bröder från B117 anmälda. Vi hoppas verkligen på god uppslutning från vår loge. Inte
bara för att hedra våra recipiender utan också för att vi är värdloge för kvällen, vilket i detta fall innebär att vi
under klubbmästaren Michael Nilssons ledning tar hand om serveringen. Därmed får vi bjuda tillbaka litet av
den gästfrihet och fina service som vi mötts av på alla härliga vandringsläger. Patriarker! Varmt välkomna! Vi
vill ha era anmälningar senast 15 maj.
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

