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Kallelse

ÖM-spalten
Bröder
Våren har kommit och vi kan se fram
emot ljusare tider! Snart är sommaren
över oss och vi står lite undrande över
varför tiden gått så fort. Så brr, ta till
vara tiden, grip varje tillfälle att njuta av
denna vackra årstid och att uppleva
den trevliga brodersanda, som jag vet
finns i vår kära loge!
Vi har återigen haft en fantastisk gradgivning i II:a graden och ser med tillförsikt fram emot vår invigningsgrad den
24 april, då vi i nuläget har fyra nya recipiender. Vi får besök av våra brr från
Åland och jag hoppas på en mycket
trevlig och givande samvaro då!
I övrigt väntar en spännande och förhoppningsvis trevlig resa till Odense
där vi skall få uppleva en gradgivning i
II:a graden på danska. Vår br Günter
Lange kommer då att erhålla denna
grad efter medgivande av såväl den
svenske som danske Storsiren. Kvar på
programmet står vårt firande av logens
årsdag den 22 maj och jag hoppas på
stort deltagande från våra brr med
damer. Avslutningsvis har vi det obligatoriska exp.sammanträdet den 12 juni
och jag lovar Er att det kommer att bli
något alldeles extra!
Vi har också haft ett givande möte om
framtiden där vi bl.a. beslutade att tillsätta ett programutskott, som skall planera program på lite längre sikt.
Redaktören efterlyser fortfarande brr,
som vill skriva något under rubriken
”Speaker´s Corner”. Fatta pennan och
gnugga Era geniknölar. Välkomna till en
finavslutning på vårsäsongen!
Broderligen i V K & S
Claes Anell

Torsdag 3 april kl 19.00
ORDENS ÅRSDAG
Gemensamt firande, som anordnas av
loge nr 104 Bråvalla
Måltidsanmälan till vår KM senast 2/4

Torsdag 10 april kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Parentation, ball INV, brandövning
I klubben: Brödramåltid
Meny: Wallenbergare med hemlagat potatismos
Vid kaffet: Vinlotteri

Onsdag 16 april kl 19.00
DAMKLUBBEN

Onsdag 23 april kl 15.00 (obs dag)
SENIORKLUBBEN
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 24 april kl 18.30 (obs tiden)
Ordinarie föredragningslista
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Meny:Gubbröra och grillad lammstek

Fredag 25 april kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec GRG
2 N o V Valutskott, Lägrets Årsdag
PÅMINNELSE
Repetition rec INV – torsdag 17 april kl 18
Förhinder? Kalla Din ers. och meddela CM
VI TACKAR
brr Björn Eriksson, Åby Snickeri och Jan
Lundström, Lindebergs Aukt. Revisorer, som
tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet
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Vad hände?
Torsdagen 13 mars
Ett 50-tal bröder besökte logen. Vi hade glädjen att se en gäst, nämligen Bengt Ström
från loge nr 91 Stångebro i Linköping. Sammanträdet inleddes med en tyst minut för
vår avlidne broder Ingvar Bevedahl. Vi kunde glädja oss åt två inträdessökanden och
förhoppningsvis blir det fler. Min stilla förhoppning är att åtminstone några av de sex
”goda vänner”, som vi senare såg i klubben, inkommer med inträdesansökan.
Som sagt, den 13 mars var också en vänafton och som jag nämnde ovan, var det sex
”goda vänner” som gästade klubben. Dessa var Carl-Ivan Ivarsson, Roland Johansson, Ulf Johansson, Anders Lagerqvist, Lennart Remlöv och Leif Thulin. Supén bestod av en utsökt fiskrätt och tillfälle gavs under supén att låta fisken simma. Som
vanligt fick vår vänafton en guldkant tack vare ”Krukan Tredje Supen”, som har en
osedvanlig förmåga att bjuda på glada överraskningar. Tack vare ”Krukan” kunde vi
glädja oss åt historikern Kalle Bäcks kåserier kring mat och dryck. Summa summarum brr; det var väl ingen dålig torsdagskväll?!

Torsdagen 27 mars
Vi har ännu en gång haft den stora glädjen att se ett antal av de våra upptagas i II:a
graden. Innan dess hade våra brr Ulf Eriksson, Berndt Schneider och Lennart Segerberg gratulerats till att ha erhållit PG i lägret nr 15 Stegeborg. Brr Thomas Hellgren,
Ahti Hietala, Sivert Karlsson, Ingemar Nimstrand, Kurt Oscarsson och Lennart Sjöberg samt en br från loge nr 144 Aurora, Finspång erhöll alltså Brödrakärlekens
grad. Den känsla av högtid som en gradgivning skänker, förstärktes av ceremonielets
vackra och stilfulla genomförande av själva gradgivningen.
Till detta kommer sedan det faktum att vi gästades av ett antal brr från skilda loger.
Från loge nr 91 Stångebro kom vår egen br Kurt Olsson (ja brr, jag säger ”vår egen”
då br Kurt precis i dagarna visserligen gått över till loge nr 91 men - vet jag – har en
stor del av sitt hjärta kvar i vår loge). Vår br O tackade br Kurt för deras fina samarbete under alla år och underströk detta genom att för bl.a. honom som postludium
spela Duke Ellingtons finstämda och lite vemodiga ”In a sentimental mood”. Från
loge nr 25 Orion i Västervik kom br ÖM Lars-Olov Karlsson med brr Gunnar Åkerlund och Roland Larsson. Från loge nr 144 Aurora, Finsprång kom br ÖM Ulf Malm
med brr Thomas Carlinger, Ronny Dahlberg och Lars-Erik Olsson för att följa sin br
Bertil Haglund, som var en av kvällens recipiender.
Om den högtidliga festmåltiden med tal, gemyt, god mat och dryck går det att göra
många och långa utläggningar kring. Det kan noteras att br Kurt Oscarsson höll recipiendernas tacktal. En gradgivning är alltid en gradgivning med hela den högtidliga
stämning, som den medför. Maten, vinet och de tänkvärda och understundom spirituella talen gör att logekvällar som denna minns man länge och gömmer i sitt hjärta.
Per Johansson
UM

…..
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-----------Speaker´s Corner----------SÖKES
Loge-br med habil sångröst till våra gradgivningar. Kontakta mig så förklarar jag vad ”habil”
innebär i detta sammanhang.
O
DATOR SÄLJES
Informationsutskottet bjuder ut logens dator och skrivare till försäljning.
Datorn; Pentium 166 Mhz 32MB RAM 1GB, hårddisk, CD, bandsp och modem. Windows 95 +
Office 97.
Skrivaren; HP LJ6.
Pris 1.500 resp 1.000 kr.
Intresseanmälan till br Lennart Persson senast onsdag 9 april. Vid flera intressenter genomförs lottning vid logesammanträdet 10 april.
Informationsutskottet
SÅ HÄR SKREV JAG I FÖRSTA NUMRET AV BRODERSNYTT – NR 1 1996;
”Speaker´s Corner är alltid öppen för den br, som vill förmedla tankar och budskap till
övriga logebrr. Kanske till de brr, som inte var närvarande vid sammanträdet då spörsmålet
dryftades. Speaker´s Corner bör naturligtvis med jämna mellanrum också vara ett språkrör
för våra ämbetsmän och utskott. Välkomna!”
Och detta gäller naturligtvis även idag. Och har Du en fundering eller kanske ett filosofiskt
budskap, som kräver lite större utrymme – ja, då ordnar redaktionen det också. Förr eller
senare!
Red
MATRIKELN
brr Göran Thoresson, från L138, Krister Andersson, från L104
Rättelser:
Ändringar: br Ulf Persson, Room 2001, Springfield Beach Cond. 825/146 Jumnong,
Poomivei Road, 76120 Cha-Am Petchuri, Thailand. Tel +66 032 45 13 4
br Sven-Åke Hansson. Tunnbindaregatan 41, 60221 Norrköping
Strykningar: br Ingvar Bevedahl

Nedanstående bidrag har varit infört i Bråvalla-Bladet. Jag har fått författarens tillåtelse att
delge även Er logebröder dessa tänkvärda ord.
Red

OM BEHOVET AV PARADIGMSKIFTE!
För några månader sedan var det jul och vi förberedde oss på vanligt sätt att fira
årsdagen av Jesu födelse. Många glada förväntningar blandades med ängslan att inte
hinna med allt, som hör ihop med traditionellt julfirande i städning, matlagning,
julklappsinköp och julgranens anskaffning. Vi bakade pepparkakor och matbröd,

…..
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(Paradigmskifte – forts)

saffransbröd och småkakor. Och mitt i allt detta skulle det vanliga arbetet ha sin tid,
barnen skulle passas, nya vinterkläder skulle handlas och festdressen ses över. Många
tyckte nog att det var roligt att julpynta och förbereda midvinterfest. Men för många
blev kanske julstressen påfrestande i övermått. Var skulle pengarna tas och hur
skulle tiden räcka till?
Vid helger blir det särskilt tydligt vilket hektiskt liv vi lever och vilka stora krav vi
själva ställer och vilka vår omgivning lastar på oss. Vi måste tjäna mycket pengar för
att ha råd att leva som vi gör och våra arbetsgivare höjer kraven på arbetstakt och
arbetsvolym för att ha råd att betala stigande löner och skatter. Allting blir dyrare
och alltmer arbete måste utföras men av allt färre arbetare. Politiker orerar
(=pladdrar) om behovet att öka farten på samhällets hjul och verkar tro att
hastigheten kan öka hur länge som helst. Ändå visar de senaste årens utveckling att vi
nått en brytpunkt. Människor och material blir utslitna i förtid och slutar arbeta.
Kontinuerlig stress ödelägger både enskilda människors liv och samhällets.
Vi har vant oss successivt att leva på detta sätt. Utan att direkt sätta oss till motvärn
tar vi på oss att arbeta mera och att bli tröttare i förtid. Vår livsstil är ett
sammanhängande system av normer och värderingar, som vi tagit till oss och inte
tänker så mycket på i vardagslag. Hela detta system kallas vår tids paradigm. Om vi
nu tänker efter, så finner vi att vår hälsa och våra liv är skörare än vi trott och många
drabbas av sjukdomar, som framkallas av felaktig livsstil. Vi äter för mycket,
motionerar för litet. Vi stressar för mycket och rekreerar oss för litet. Livet går för
fort. Till och med när vi vilar och umgås socialt, går på muséer och ser på konst, reser
på semester eller firar jul måste det ske med högsta fart.
Vad vi behöver är ett paradigmskifte! Vi behöver en lugnare livsrytm, tid för vila och
umgänge, tid att uppfostra våra barn och själva förkovras och mogna. Det är
meningslöst att jäkta genom livet. Visst är det roligt att arbeta men samtidigt
nödvändigt att vårda sin kropp och själ och sina närmaste. Det är misshushållning
och föga gloriöst att ”falla på sin post” i arbetslivet många år i förtid. Det nya
paradigmet betyder lugnare livsföring, tid till ett sundare liv, bättre känslomässig
gemenskap med dem som är oss kära, större inre harmoni för både enskilda och
grupper av människor.
Bli lugnare! Odla besinning och eftertanke! Se det positiva i ”långsamheten”! Lev väl!
Anders Werge
ExÖM och Logeläkare
Loge nr 104 Bråvalla

