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Övermästarens spalt

Vad händer?

Tack bröder, för förtroendet vi valda och utsedda ämbetsmän och alla våra ersättare fått, att
leda verksamheten i vår loge nr 117, Gustav V,
under de närmaste två åren. Jag är säker på att
vi alla kommer att göra vårt bästa för att logen
ska fortsätta att vara en given träffpunkt varannan torsdag.

Torsdag den 11 februari kl 19.00

När människor träffas i olika sammanhang hör
vi ofta att tiden går så fort. Blir man lite djupsinnig och börjar tänka på varför vi säger så, så tror
jag att det beror på vår vilja att hinna med så
många upplevelser som möjligt, medan vi lever.
Ofta hör man också att tiden går mycket fortare
nu när man är äldre, än den gjorde då man var
ung. Jag tror de här tankarna kommer av vår
medvetenhet om att allt är förgängligt. Ju äldre
vi blir desto mer medvetna blir vi om att vi kanske inte kommer att hinna med allt vi vill.
Därför gäller det att vi prioriterar våra göranden, för att få ett så innehållsrikt liv som möjligt.
Ett av livsvalen kan då vara att umgås med och
bry sig om sina vänner. Då är Odd Fellow ett
bra alternativ. Våra möten präglas av vänskap
och gemenskap. Jag vill att valet mellan att sitta
hemma vid TV: n eller att gå till logen ska vara
ett enkelt val till logens fördel. Ju fler vi träffas
och ju mer vi anstränger oss, för att våra logekvällar ska bli så bra som möjligt, desto enklare
blir valet av aktivitet på logekvällarna. Sprider
sig sedan ryktet att vi har trevligt på våra möten
blir det kul och naturligt att bjuda in vänner till
våra ”God vän aftnar”, för att på så vis kanske få
med flera bröder i vår
loge – ”Logen med det
varma sinnelaget”. Vi ses
igen på torsdag den
11februari. Välkommen
då!
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING

Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden. DN:s och Brödragåvans berättelse. Klubbafton.
Meny: Kaviarströmming på toast. Viltfärsbiffar med gräddsås, rårörda och kokt potatis, sallad, smör, ost och bröd.

Torsdag den 25 februari kl 18.30
Parentation. Arbetsloge enligt ordinarie fördragningslista. Revisionsutskottets berättelse. Reception
i I:a graden. Brödramåltid.
Meny: Kräftgravad strömming på kavring. Fläskwienerschnitzel med garnityr, gröna ärtor, rödvinssås och stekt kulpotatis.

Torsdag den 4 februari kl 19.00
Damklubben
Spansk afton med våra herrar.

Tordagen den 18 februari kl 14.00
Seniorklubben
”Det stora äventyret i Sydafrika” med brr NilsGunnar Nilsson och Bo Nygren.
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12,
senast den 16 februari.

Fredagen den 19 februari kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg: Se notis på sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Jan Ericson och Curth
Sundgren (Ringstad Bygghandel) samt Leif Tollin för sponsringen av distributionen av månadens
nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Söndagen den 10 januari— Barnjulfest
Årets barnjulfest samlade ett åttiotal barn i åldrarna 1 – 75
år. Ett par lekfulla spelemän såg till att vi dansade runt granen till alla de kända julsångerna, som ”Räven raskar över
isen”, ”Prästens lilla kråka”, ”Björnen sover”, m fl. Vid en
paus i dansandet uppträdde en skicklig ballongkonstnär,
som lekfullt formade ballonger till diverse figurer, samtidigt
som det serverades tårta och gott bröd till kaffet och saft till
barnen. Ett barn- och ett vuxenlotteri såg till att barn fick
vinna ”julklappsliknande” presenter och de vuxna kunde
vinna ett gott vin. Festens höjdpunkt inträffade då tomten
kom på besök, för att prata med alla snälla barn samt dela
ut godispåsar.

Torsdagen den 14 januari
Årets första klubbafton blev välbesökt, 61 bröder mötte upp för att ha en trevlig kväll tillsammans. Kvällen
började med en tyst minut för våra avlidna brr Erik Lönnqvist och Gunnar Folkerman. Sedan genomgicks
föredragningslistan i sedvanlig ordning med information från bl a Lägret 15 Stegeborg som har reception i
PG den 15 januari. Lägervärd Anders Österlund lovade ett mycket välbesökt möte med många recipiender,
inte minst från vår loge. Br Anders Jacobsson informerade om att både Stiftelsen Odd Fellowhuset och
GEU nu startar sitt arbete inför den nya säsongen och uppmanade bröderna att snarast komma in med
synpunkter och önskemål. Br ÖM rapporterade från ÄI i vår dotterloge B139 Ramunderhäll samt uppmanade intresserade bröder att snarast anmäla sig till deltagande vid ÄI i B 84 Österskär i Valdemarsvik den
11 februari. StRepr br Berndt Carlsson högtidlighöll Thomas Wildey’s födelsedag med ett anförande om
hans liv och hans insatser för Odd Fellow. K p t, br Jan Noréus höll ett tänkvärt anförande om att vi ska ta
vara på livet och leva i nuet, d v s vi bör kanske inte planera för mycket utan ta de tillfällen som ges för att
få ett bra liv.
I klubben serverades vi en mycket välsmakande måltid bestående av kavringtoast med leverpastej och
strimlat bacon, smörstekt fiskfilé med curryfrästa grönsaker. Efter kaffet turades bröderna om med att berätta vitsar och dra historier och kvällen blev sådär trevlig som alla förväntat sig.
Bo Nygren, UM

Torsdagen den 28 januari—ämbetsmannainstallering
Så var det då dags för besättningsbyte. Efter flera repetitioner under ledning av domptören och CM, br Ander Österlund, gick nu själva installeringen som en dans. Br Installator, DSS Hans-Gunnar Lindoff,
genomförde i närvaro av 58 Gustaf V-bröder och 29 gästande bröder, en inspirerad och högtidlig installering. Stormarskalken, vår egen br Berndt Karlsson, var lugnet själv och de fem övriga Storämbetsmännen
var alla väl pålästa i sina roller. En festlig inramning gavs av vår ”ExO” br Olle Linderhjelm, som avslutade med ”Fantomen på Operan” (Undrar vem han tänkte på när
han valde det stycket?) I bankettsalen överöstes vår nye ÖM med lovord, råd och
blommor. KM, understödd av damklubbsservitriser, avslutade sin KM-gärning med
en riktig festmåltid avtackades och lämnade sin kedja vidare till br Rolf Johansson. Avgående KM begåvades traditionsenligt med br Evert Lundqvists hedersklocka. Sent
om sider vandrade vi sedan hemåt i den djupa snön efter ännu en minnesrik logekväll!
Hans Wärn, UM
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I februarinumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
att logens nyinstallerade ÖM , br Berndt Carlsson, i sin spalt gav en inriktning av logearbetet för de
närmaste två åren
−
att br Evert Lundkvist hälsades välkommen som ny medlem i logen
−
att parentation över br Ulf Calmfors genomfördes
−
att br ExSS Dag Wallén vid installationsmåltiden slutade med följande visdomsord gällande konsten
att hålla ett meningsfullt tal: ”Du skall ha något att säga. Du skall säga det. Du skall inte säga något
mer sedan.”
−
att sex vackra damer från Damklubben på ett proffsigt sätt svarade för serveringen
ExRed
−

Logens Valämbetsmän 2010-2011
Den 28 januari hade logen ämbetsmannainstallering. Nedan presenteras logens valämbetsmän som ska
leda logens arbete under perioden 2010-2011, inklusive Tjg ExÖM och Storrepresentant.

ÖM Bo Nygren

UM Hans Wärn

PS Kurt Oscarsson

CM Anders Österlund K Nils Fremred

FS Björn Lantz

SkM Sören Andersson Tjg ExÖM Bengt-Ove Storrep Berndt Carlsson
Jonsson
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vid vårt senaste lägermöte den 15 januari fick HP, br Hannu Bergstrand, ett överväldigande svar på sin
ambition att öka antalet patriarker i lägret. Hela 22 bröder recipierade och blev upptagna som nya patriarker i lägret. Fullständigt lysande! Ur ett 117 Gustaf V- perspektiv var det särskilt glädjande att sex av dessa
kom från vår loge. Totalt bidrog vi med 16 av de 94 patriarker som samlats i vårt ordenshus. Starkt!
Nu är det dags att åter vända blickarna framåt! Nästa lägermöte äger rum den 19 februari. Även
denna gång i Norrköping och vi börjar som vanligt klockan 19.00. Eftersom mötet genomförs i Patriarkgraden (PG) kan alla patriarker delta. För våra nyinvigda patriarker är det därför ett bra tillfälle att komma
igång med lägerlivet. Vi som har varit med ett tag ställer naturligtvis upp för att hjälpa dem att ”hitta rätt”,
eller hur? Efter lägermötet i Ordenssalen kommer bland annat lägrets UNP-stipendiat Beatriz Fellenius att
berätta om sitt besök på FN-högkvarteret i New York. Matriarker från Rebeckalägret 17 Katarina Vasa
har också bjudits in för att förgylla kvällen genom att dela vår gemenskap i bankettsalen. Så tveka inte att
anmäla dig till någon av dina lägervärdar! Anmälan om deltagande ska göras senast måndagen
den 15 februari.
Anders Österlund och Gunnar Lagerström, lägervärdar

