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Övermästarens spalt
Så har vi passerat halva vårterminen 2015 - och vi kan
fortsätta att glädja oss åt god närvaro. Vi har varit nästan 57 bröder i snitt på de sex möten vi har haft i år.
Och det är en bra siffra! Dessutom har våra patriarker
mer eller mindre ”knockat” ☺ Lägret 15 Stegeborg
genom en rekordstor närvaro vid lägermötet i mars.
Hela 29 patriarker från vår loge var på plats! Ett fantastiskt rekord, åtminstone i modern tid! Jag vill passa på
att tacka våra lägervärdar, P-O Kyndel och Conny
Thörn, för ett engagerande och lyckosamt arbete. Även
lägret Huvudpatriark Benny Flyckt har framfört sin
uppskattning.
Arbetet i en loge sker inte enbart under logemötena.
Nej, mycket engagerat och hängivet arbete sker även i
den så kallade ”bakgrunden”. Alltså i olika utskott och
inom ämbetsmannakåren. Vårt Nomineringsutskott
arbetar nu för fullt med att ta fram förslag till ämbetsmän och ledamöter i olika utskott under den kommande arbetsterminen 2016-17. Utskottets ordförande,
TjgExÖM Guy Viklund, berättade vid ett logemöte för
en tid sedan hur utskottet arbetar – ”intensivt men i
tysthet”. Han passade också på att uppmuntra bröder
som vill pröva på att aktivera sig i ”bakgrundsarbetet”
att ge sig till känna för utskottets ledamöter (Guy
Viklund, H-G Säwar, Kurt Oskarsson, Tage Östlund
och Jan Ohlsson). Jag delar självfallet den uppfattningen. Eftersom alla bröder naturligen inte kunde höra br.
Guy den kvällen vill jag här fästa uppmärksamhet på
att Nomineringsutskottet gärna tar emot intresseanmälningar. Av egen erfarenhet vet jag att arbetet som ämbetsman eller i våra utskott är både intressant och utvecklande. Om du kittlas av att få fördjupad kunskap,
och att kunna påverka, ta gärna kontakt med någon av
bröderna ovan!

Vad händer?
Torsdag den 9 april kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering INV-graden. Parentation. MK.
Logen gästas av den norrländske skådespelaren
Stig Östman som i bankettsalen ska underhålla
oss med ”en skröna om Torgny Lindgren”.

Meny: Löksoppa. Smördegsinbakad oxfilé med tryffelsås,
ugnsbakad klyftpotatis och grillade tomater.

Torsdag den 23 april kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV- graden. Festmåltid. MK.
Meny: Varmrökt laxtoast. Grillad karrékotlett med
kryddsmör, kulpotatis, rödvinssås och tomatsallad..

Utskottssammanträden i april
Klubbutskottet sammanträder den 20 april.

Torsdag den 16 april kl. 19.00
Firande av Ordens årsdag som arrangeras av B104
Bråvalla. Ytterligare information på sidan 3.

Torsdag den 2 april kl. 19.00
Damklubben. Liten antikrunda.

Fredag den 10 april kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Tre lägersmöte hos
BL5 Österled i Linköping. Ytterligare information
finns på sidan 3.

Vi har också fått in ansökningar om medelemskap varför jag har goda förhoppningar om att vi kommer att
få hälsa nya medlemmar välkomna under logemötet
den 23 april när vi har reception i invigningsgraden.

Lördag den 25 april kl. 15.45

Broderligen i

Vi hyllar

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Brödralägret nr 15 Stegeborg. Firande av 50årsjubileum enligt bifogat program.

Br Kenneth Hansson fyller 50 år den 24 april. Uppvaktning sker samma dag klockan 13.00. Anmälan
om deltagande vid uppvaktningen görs till ÖM så
snart som möjligt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde 12 februari
God Vän-afton
Torsdagen den 12 mars var den dag när många oprövade kort satt runt ordenssalen på Vattengränd. Trots
detta, eller kanske på grund av detta, så avlöpte förmötet på 12½ minut enligt ÖM Mikael Hagdahls klocka.
Själva mötet uppe i ordenssalen gick också på rekordtid, trots att det var ballotering för tio bröder till första
graden. Tror inte jag har upplevt att det varit knäpptyst i fem minuter innan mötet började. UM ersättare
kanske klämde i lite väl energiskt med sin klubba.
Efter mötet så verkade alla bröder vara intresserade av att så snabbt
som möjligt ta sig ner till bankettsalen för att få svar på alla sina aktuella frågor. Många blev säkert lite ställda då det visade sig att det inte
var en urolog utan en UFO-log som skulle berätta om sin verksamhet. Nåväl, efter en, som vanligt trevlig och välsmakande middag tillsammans med tre ”Goda Vänner”, så fick vi så en information om
ufologi av Tobias Lindgren, till vardags arbetande på Luftfartsverket.
Han berättade att det finns ett journummer att ringa om man ser något som man kan anta vara ett UFO (Unidentified Flying Objekt),
alltså ett okänt flygande föremål. Tobias berättade vidare att man gav
ut en tidning, UFO-aktuellt, samt att det i Norrköping finns ett av
världens största (?) arkiv, AFU (Archives for the unexplained) med
två hyllkilometer böcker samt 50 000 tidskrifter. Här arbetar två fast
avlönade samt många frivilliga. När man får in en observation så försöker man alltid hitta en naturlig förklaring på det observerade. I 99
% av händelserna finns också en naturlig förklaring. En händelse,
berättade Tobias, som inte fick någon lösning, var 2012 när två personer ute på fjällvandring såg ett föremål störta i sjön Nammajaure.
Trots vetenskapliga undersökningar av sjön så hittade man bara en
kraftig fördjupning på sjön botten. Tobias hade fler exempel på händelser som kunnat avvisas med naturliga
förklaringar, men vid den här tiden började bröderna titta menande på alla de vinflaskor som skulle lottas ut.
Dryckerna fördelades, tack och lov, ganska lika vid borden, förutom en broder som släpade hem två flaskor.
Nästa möte är den 26 mars när det är reception i första graden. Väl mött!
Jan Noréus, UM:s ers

Logesammanträde den 26 februari
Gradgivning i I:a graden, Vänskapens grad.
Hela 55 bröder hade hittat vägen till logen denna afton. ÖM Anders Österlund informerade från ÖM/UM-mötet den 23 mars. Huset har fått en evakueringsbår att
användas vid eventuell utrymning. WiFi finns numera men vi bör stänga av mobilerna för att inte störa ljudanläggningen. GEU arbetar med att ta fram förslag till en
gemensam matrikel samt att br Rolf Björk från B19 Louis de Geer är ny intendent.
ÖM rapporterade från br Sture Sundgrens begravning i St Anna kyrka den 26 mars.
Logen beslutade om regler för utdelandet av logens ”födelsedagsvas” till jubilerande
VÄ. Lägervärden br PO Kyndel informerade om lägret stundande 50-årsjubileum.
Kvällens insamling gick till Storsirens 50-årsjubileum. Det var åtta bröder upptogs i
Vänskapens grad: Göran Ahlin, Odd Karlberg, Lennart Johansson, Håkan Kalén,
Joakim Karlén, Mikael Karlsson, Jonas Malmstedt och Jonas Mörnås-Bergmark. Br Göran Ahlin höll recipiendernas tal i Bankettsalen.
Mikael Hagdahl, UM

BrodersNytt nr 4 april 2014

3(3)

Speaker´s Corner
Firande av Ordens årsdag den 16 april
Värdlogen, B104 Bråvalla, bjuder in Norrköpingslogerna till gemensamt firande av Ordens årsdag med efter
följande klubbafton torsdagen den 16 april 2015. Brödralogernas gemensamma logesammanträde börjar klockan 19:00 och Rebeckalogerna samlas i Vinterträdgården klockan 19:15.
Klädsel denna kväll är för systrar KR och för bröder MK. Måltidsanmälan, som skall lämnas senast tisdagen den 14 april, görs till KM i egen loge. Under firandet i logesalen kommer Odd Fellowkören att medverka och i bankettsalen underhålls vi av Trio Bacchus som består av musik- och sångglada Odd Fellows från
Nyköping. Program kommer att finnas på stolarna i logesalen.

Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Senaste lägermötet ägde rum fredagen den 20 mars i Norrköping och det var reception i Patriarkgraden, Trons
grad, som stod på programmet. Åtta recipiender deltog varav fyra från vår loge: bröderna Urban Trygg, Håkan
Carlsson, Jan-Olof Gustavsson och Lennart Lehnbom som nu kan kalla sig Patriarker. Totalt var 67 bröder
samlade i logesalen och i bankettsalen var vi 62. Av dessa var inte mindre än 29 bröder från vår 117-loge och
det var ju nästan halva lägermötet kom från oss. En fantastisk siffra och det är rekord.Förra året vid samma
möte var vi 23 bröder och det slog vi med råge. Tack för det!
Gradgivningen genomfördes på ett mycket bra och stilfullt sätt där br Urban Trygg utsetts till aktiv recipiend
och höll dessutom ett fint tal i Bankettsalen. I Gradgivningen gjorde br Åke Gustafsson debut som sångare och
vår Storrepresentant Claes Anell fick rycka in som 2:e Tältvakt. Br Claes dök också upp som servitör i Bankettsalen och litet senare i en tredje roll som lottförsäljare. Bra jobbat! Vår avlidne br Sture Sundgrens minne hedrades också med en tyst minut.
Nästa lägermöte blir det årligt återkommande trelägersmötet i Linköping där BL 5 Österled står som värd med
BL 15 Stegeborg och BL 12 Visingsborg från Jönköping som gäster. De sistnämnda är det största lägret med
713 Patriarker från 7 loger. Österled har 646 medlemmar fördelade på nio loger medan vårt BL 15 Stegeborg är
minst med 467 medlemmar från nio loger. Det här brukar alltid vara trevliga och roliga möten där man kan
vidga sin vänkrets genom att träffa Patriarker från andra läger och loger så vi rekommenderar varmt att deltaga.
Klädsel är som vanligt mörk kostym och grå slips. Buss kommer att avgå från Vattengränden men vi vet i skrivande stund inte tiden så vi får återkomma om det. Välkomna med anmälningar!
När det gäller lägrets 50-årsjubileum så hänvisar vi till bifogad inbjudan med program med det tillägget att vi
gärna ser att ni även anmäler er till nedanstående lägervärdar .
Conny Thörn 0708-803050 conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895 po.kyndel@gmail.com

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, bröderna Björn Lantz (Lantz Företagsutveckling och Livsstilsföretagande) och
Lars Wibrant (Wibrant Fastigheter AB) för utskick av BrodersNytt.

