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Övermästarens spalt
Jag använder ofta Ordens hemsida och intranät
för att leta efter information och goda råd. Ofta
hittar jag värdefulla texter och beskrivningar för
vår verksamhet. Våra grundsatser och budord är
omnämnda i många sammanhang. Jag hittade denna text på hemsidan:
”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.”
Just nu och i denna stund tänker jag på vårt första
budord – vänskap, och vår första grad – vänskapens grad. Söker man vidare på ordet vänskap kan
man hitta mycket. Hur definierar man vänskap?
Kanske så här, i några exempel:

Vad händer?
Torsdag den 10 mars kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden och fråga om ansvarsfrihet. God
Vän-afton (ytterligare information finns på sidan 3).
Meny: Gravlaxtoast. Timjankryddad fläskytterfilé med
rödvinsås, harri couverts och råstekt potatis.

Torsdag den 31 mars kl. 18.30
>>> OBSERVERA ÄNDRAT DATUM! <<<
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden. Mörk kostym. Festmåltid.
Meny: Inlagd strömming. Lammstek Provencale med lökbrynta harri couverts, rosmarinsås och potatisgratäng.

Torsdag den 3 mars kl. 19.00
Damklubben. SOS Alarm– för ett tryggare samhälle.

”Vänskap är en social relation i vilken de båda parterna
känner tycke för varandra och hyser ömsesidig tillit och
respekt.”

Fredag den 18 mars kl. 19.00

”Vänskap är att önska det som är bäst för andra.”
”Vänskap är sympati och empati för varandra”
”Vänskap är positiv ömsesidig förståelse och medkänsla.”

Vi hyllar

Solen tittar fram tidigare och tidigare för var morgon och dagarna blir sakta med säkert längre. Man
känner att våren nalkas och soltimmarna blir fler
för var vecka. Än är det en tid kvar till vårveckorna men nu känns det att det finns hopp om varmare och soligare tider. När vi får träffas nästa
gång är det ”Vän-afton” och vi får förhoppningsvis möta några främlingar som kanske kan
bli våra bröder. Se er
runt omkring efter
lämpliga kandidater,
det är alltid trevligt när
vi kan utöka vår brödrakrets. Välkomna alla
bröder i ”Vänskapens
gemenskap.”
Mikael Hagdahl
Övermästare

Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se sidan 3.

Br Evert Lundkvist fyller 95 år den 2 mars 2016.
För deltagande i uppvaktningen kontaktas ExÖM
Anders Österlund.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 11 februari 2016
Gradgivning i II:a graden, Kärlekens grad. Vi gästades av sju bröder från B104 Bråvalla plus Br Axel Olofsson
från B66 Erik Dahlberg. Sammanlagt 60 bröder från vår egen loge hade hörsammat denna kallelse, alltså totalt
68 bröder närvarande. Vid detta sammanträde var det premiär för nya besättningen och de klarade allt till brödernas belåtenhet! Tyvärr hade det inkommit en utträdesansökan från br Agne Söderberg, dessutom en begäran om övergång till annan loge från br Johan Kreuger och br Roland Johansson. Lägervärd Conny Thörn inbjöd oss till lägret den 19 februari i Söderköping hos B139 Ramunderhäll. Br Claes Göran Wester föredrog
DN:s berättelse för 2015, liksom br PO Kyndel föredrog berättelsen för Brödragåvan för 2015. UM gav en
kort rapport från Klubbutskottet och TMU som startat sina respektive arbete, samt påminde om kommande
God Vän afton 10 mars.
Logen avslutades med att åtta bröder upptogs i II.a graden: Göran Ahlin, Lennart Johansson, Håkan Kalén,
Joakim Karlén, Jonas Malmstedt, Jonas Mörnås-Bergmark och Anders Strand, samt br Magnus Arwenhed från
B104 Bråvalla. I bankettsalen höll br Jonas Mörnås-Bergmark Recipiendernas högtidstal.

Torsdag den 25 februari 2016
Vi var 55 bröder som samlats till logemöte i B117, d.v.s. vår positiva besökstrend håller i sig, vilket är glädjande. Vi hade en kompletterande installering av ÄM samt val av StRepr och utskott. Lägervärd PO Kyndel
rapporterade från lägermötet i Söderköping den19 februari, samt bjöd in oss till lägermöte med reception i PG
den 18 mars. Revisionsberättelserna från DN samt Brödragåvan föredrogs och sedan röstade logen för ansvarsfrihet för DN och ValÄM samt för ledamoten i Brödragåvan. Br Rolf B Johansson informerade om att
Ekonomiutskottet utsett honom att representera vår loge i GEU. UM uppmanade Brr att bjuda in goda vänner
till nästa sammankomst 10 mars då vi har Vän-afton.
I klubben hade KM arrangerat Rom-provning med hjälp av Tommy från restauranten. Bröderna fick en mycket uppskattad beskrivning och upplevelse av denna dryck.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
God Vän-afton den 10 mars
Den 10 mars har vi en god vän-afton och där KM utlovat ett spännande och fint program för kvällen. Inventera vänkretsen och ta med dig en god vän som kanske också blir en ny broder. Tittar vi tillbaka, så har det visat sig att våra goda vän-aftnar har varit en synnerligen god rekryteringsplattform för logen. Låt oss se till att
det förblir så. Broder! Du som tar med dig en god vän, till lika presumtiv broder: du och din gode vän blir
självklart bjudna på maten denna kväll (den flytande delen av måltiden måste dessvärre belasta den egna kassan). Denna afton kommer det också att bjudas på musikalisk underhållning av trubadur Bernt Tornefjell som
framför visor av Cornelis
Klubbmästaren

Rapporter från utskott
Logen har ett icke obetydligt antal utskott med vitt skilda ansvarsområden. Utskotten och dess arbete är en viktig del av logens verksamhet med ansvar för vitala delar såsom t ex medlemsrekrytering, ekonomi, ceremoniell
verksamhet och information. BN:s redaktion vill därför rikta en uppmaning till ordförande, sammankallande
eller motsvarande i logens olika utskott: BN tar tacksam emot referat från sammanträden och annan information från logens utskott i syfte att, dels ge bröderna aktuell information och dels för att lyfta fram utskottens roll
i logens verksamhet.
Redaktionen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Senaste lägermötet var ett vandringsläger i Söderköping den 19 februari. Från vår egen loge var det en liten
men naggande god skara på tio bröder under ledning av ÖM Mikael Hagdahl. Sammanlagt var vi 62 patriarker
på plats och då vet alla att det är ”knökafullt” i de mysiga ordenslokalerna i Söderköping. Som vanligt blev det
en mycket trevlig kväll där historierna duggade tätt i bankettsalen. Det var faktiskt kö till mikrofonen! I logesalen skulle en ekonomisk redogörelse presenterats men då Drätselnämndens ordförande dessvärre var sjuk, fick
detta senareläggas. Istället fick vi en nyttig genomgång av samtliga tecken och lösenord i lägergraderna av lägrets ÖP, Hans-Gunnar Lindoff.
Nästa lägermöte är i Norrköping fredagen den 18 mars, klockan 19.00 med reception i Patriarkgraden, Trons
grad, vilket är en stor och viktig tilldragelse i lägerverksamheten. Tolv bröder från nio loger är kallade. Från
B117 Gustaf V är två bröder aktuella för upptagning i lägret. Det är bröderna Mats Idebro och Kjell Lundqvist.
Vi hälsar dem varmt välkomna till lägret BL15 Stegeborg. Vår broder Jan Månsson var också kallad med har
meddelat förhinder varför han för vänta tills ”fönstret öppnar” nästa år. Anmälningstiden tiden för deltagande i lägersammanträdet går ut den 15 mars och vi får anledning att återkomma med mer information
om detta. Lägervärdarna tar tacksamt emot era anmälningar.
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

