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Övermästarens spalt
Nu har det gått en månad sen den stilfulla installeringen vi hade i januari. Ännu så länge är vi en brytningstid mellan vinter och vår, men vi går våren till
mötes. Då kommer ljuset, de varmare vindarna och
senare grönskan. Man blir inspirerad bara man tänker på det. Det är ju dags att känna inspiration då vi
tänker på vår loge och ett nytt manskap som skall
forma de närmaste två åren. Storsiren talar om modernisering och förnyelse. Låt oss ta upp den uppmaningen och se vad vi kan göra. Några större förändringar kanske vi inte kan göra men vi måste vara
uppmärksamma på både våra gamla och nya bröders önskemål. Våra ritualer finns som ett stort stöd
och trygghet men det skall också finnas möjligheter
till förbättringar.
I vår loge har vi arbetat fram ett mycket bra dokument som stöd till GEU för dess vidare upphandling
och förändring vad avser restuatörsverksamheten.
Tyvärr har inte andra loger inom GEU engagerat sig
på samma sätt. Där ligger vår loge verkligen i framkant vad gäller förbättringspotential som är till nytta
för GEU.
Det är snart God Vän afton och jag hoppas vi kan få
tillfälle att se många presumtiva bröder. Många av
oss har säkert någon i bekantskapskretsen, i idrottsföreningen, en granne, en arbetskamrat eller var det
nu kan vara, som skulle vara intresserade av att vara
med i vår gemenskap i Odd Fellow och i logen med
det varma sinnelaget. För vår Ordens och för vår
loges fortlevnad är det nödvändigt och en förutsättning att vi ser till att nya medlemmar knyts till vår
Orden och vår loge. Ta med en eller flera av dina
vänner eller bekanta till en ODD Fellowkväll med
mat och dryck i klubblokalen!
Engagera dig! Låt oss alla med kraft arbeta med den
uppgift vi fått, nämligen att gemensamt se till att vår
Orden och vår loge får en spännande utveckling
med många nya engagerade medlemmar. Vi är inte
Odd Fellows bara för vår egen skull.
Välkomna att besöka logen så mycket ni har möjlighet till. Tillsammans ska
vi öka trivseln, engagemanget och närvaron i
logen med det varma sinnelaget.
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING

Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 8 mars kl 19.00

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering II:a graden. God Vän-afton. Se sidan 3.
Meny: Sillmacka. Champinjongratinerad fläskytterfile med
rostad potatis och tomatsallad.

Torsdag den 22 mars kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception II:a graden. Brödramåltid.
Meny: Strömming på kavring. Slottsstek med gräddsås
pressgurka och kokt potatis.

Torsdag den 15 mars kl 14.00
Seniorklubben.
Seniorklubben
Br Åke Wennerblad. Telefon 011-635 12.

Torsdag den 1 mars kl 19.00
Damklubben.
Anna Grademyr delar med sig av sina inredningstips och berättar om de senaste trenderna
inom heminredning, både inomhus och utomhus.
Du får också chans att köpa med Dig något till
hem och trädgård.

Fredag den 16 mars kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg.
Stegeborg Se ytterligare information
på sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Conny Knutson
(Länsförsäkringar Fastighetsförmedling) och Roger
Thörn (Kolmårdens Behandlingshem) för sponsrigen av distributionen av månadens nummer av
BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 9 februari
Övermästaren p t, br Guy Viklund, kunde hälsa 50 bröder välkomna till denna händelserika logekväll. Det
var första logekvällen med de nyinstallerade ämbetsmännen. Föredragningslistan var gedigen. Jag tror att
vi för första gången hade två protokoll att läsa upp och godkänna. En grannlaga uppgift för vår ”nya” protokollsekreterare, br Tommy Franzén. Br Gunnar Blomstrand, som är sjukutskott för br Berndt Weimer,
kunde berätta att det tyvärr var oförändrat läge för br Berndt. Vi skickade en hälsning till br Berndt och
hoppas att han har det förhållandevis bra. Brr Joachim Cederberg, Jan Olof Gustafsson, Mustafa Korkmatz, Jan Månsson, Urban Trygg, Leif Sandberg, Anders Strand, Petter Rylén och Carl Fredrik Jerrhage
balloterades för I:a graden, Vänskapens grad. Lennart Stenberg och Dick Öberg var balloterade sedan tidigare. Tyvärr har vi fått en begäran om utträde från br Leif Tollin.
Under ”Andragande till Orderns och Logens bästa” fick vi tillfälle att gratulera br Larseric Larsson som
dagen till ära firade sin 70-årsdag hos oss. Mycket trevligt. Broder undertecknad kunde rapportera att vi var
några som gratulerade br Per Kjellander på hans 50-årsdag. Vi blev väl mottagna av br Per och hans trevliga sambo Carna. Vi blev furstligt utspisade och vi lät oss väl smaka - naturligtvis. StRepr, br Bernt Carlsson, installerade några av de bröder som inte kunde närvara vid ordinarie ämbetsmannainstallering:
br Bengt Liljestrand som UM vm och arkivarie, br Jan Lundström som CM tm ers och Nedre CM samt br
Gunnar Blomstrand som Nedre CM ers och OTM.
I Klubben blev det ”pratkväll” och br KM Jan Ohlsson ordnade med ett vinlotteri och flera br blev lyckliga
innehavare av en eller två flaskor.
Mikael Hagdahl
Undermästare p t

Torsdagen den 23 februari
Hela 45 bröder, varav sex recipiender hade samlats till denna, arbetsterminens första, reception. Resor och
sjukdomar hade reducerat recipiendskaran, men bröderna Joachim Cederberg, Dick Öberg, Jan Månsson,
Urban Trygg, Anders Strand och Mustafa Korkmaz upptogs i logens I:a grad, Vänskapens grad. Som vanligt, får man säga gjorde ceremonielet en lysande prestation! Det lovar gott även inför fortsättningen.
I Ordenssalen beviljades Drätselnämnden, ValÄM och Verkställande ledamoten i Brödragåvan ansvarsfrihet för år 2011 och Logen beslöt att skicka hälsningstelegram till bröderna Sivert Karlsson och Conny
Thörn. Från Storlogen noterades att det finns två förslag till Storsire inför kommande storlogeperiod. Nomineringsutskottets förslag, nuvarande 1:e Vice Storsire Carl-Johan Sjödahl och nuvarande Storsire, Anders Lundgren. Valet sker vi Storlogemötet i juni. På det mer lokala planet framkom att arbetet med översyn av stadgarna för GEU pågår liksom förberedelserna för upphandling av restauratör från halvårsskiftet
2012 och framåt. Vidare beslöt logen att ekonomiskt stödja föreningen Kisumos arbete för att stödja föräldralösa barn i Kenya.

Anders Österlund
Undermästare
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I marsnumret 2002 kunde man bl a läsa:
−
att DN:s ordförande br Jan Lundström konstaterade att vi gemensamt nu fått kontroll över logens
kostnader
−
att vi sannolikt kan undvika höjning av årsavgiften för 2003
−
att br Mikael Hagdahl visade prov på ett antal anrika remmare (glas på fot), som upptäckts bland logens ägodelar
−
att br Jan Lundström dels genomförde en excellent genomgång av aktuella skattefrågor, dels bjöd på
välsmakande drink
−
att br ExDSS CG Carlsson presenterade det nya kungaporträttet i bankettsalen och detta som en
honnör till vår loge i egenskap av ”kunga-loge”
−
att alla bilar denna sista februarikväll fick ett lager nysnö över sig
−
att br ÖM Claes Anell i sin spalt förklarade sin uppfattning om vänskap; ”att kunna få utbyta några
ord i förtrolighet och att kunna lita på sin broder i alla väder”
−
att frågan ”vad är det som orsakar psalmonella?” förklarades med ”micro-organister!”

ExRed

God Vän-afton den 8 mars
Broder, som du redan vet har vi God vän-afton den 8:e mars. Vi hoppas naturligtvis alla att få se många
goda vänner i klubben den kvällen. Goda vänner som kanske också kan bli logebröder. Vi har haft God vän
-afton under många år, och det är ett alldeles utmärkt hjälpmedel för att smida nya länkar i vår brödrakedja och därmed vidga brödraskaran.
Har DU någon God vän som du funderar på? Alltså – en vän som du känner kan vara ett ämne för att bli
en god Odd Fellow. Som kommer att passa in i logens brödrakrets - både i Ordenssalen och i Bankettsalen?
Ta dig en extra funderare. Gör slag i saken och ta med din Gode vän den 8 mars! Ett besök vid en
God vän-afton innebär ju inte på något sätt något krav på ansökan om medlemskap. Under själva logesammanträdet blir de goda vännerna omhändertagna på bästa sätt av broder Leif Pettersson som hjälper dem
till rätta och berättar om vår verksamhet och svarar på frågor. När vi kommit ner i bankettsalen och avnjutit måltiden kommer vi alla att engageras i en som vanligt oförutsägbar musikgissningstävling signerad av bröderna Lennart Exíus och Hans Thelin. Bröderna och de goda vännerna förväntas därför ha med sig skärpt hjärna och nyvässad penna.
Dessutom – klubben bjuder både den gode vännen och dig som tar med honom på måltiden. Du anmäler dig och din Gode vän på sedvanligt sätt till Klubbmästaren. Om du står på ”stående listan”,
kom ihåg att inte glömma bort att anmäla din Gode vän till KM i särskild ordning!

Jan Ohlsson, KM och ordförande i KU & Anders Österlund, UM och ordförande i TMU

Besök i loge nr 10 Viktor Rydberg, Stockholm den 26 april
Det är nu bestämt att vi ska besöka logen 10 Viktor Rydberg i Stockholm torsdagen den 26 april. Vi
åker från Norrköping efter lunch och är tillbaka hemma igen efter logen. Hur vi åker bestämmes av antalet
deltagare, men anslutningen är mycket god, idag: ett tiotal bröder. Sista anmälningsdag är bestämt
till logekvällen 22 mars. Det blir även guidad rundtur i Ordenshuset. Mörk kostym gäller för kvällen
och det är en vanlig klubbkväll. Anmälan ska ske till ÖM.

Owe Axelsson
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Trångt – och trivsamt! Det är den korta sammanfattningen av vandringslägret i Söderköping. Över 70 patriarker (13 från vår loge) bänkade sig i Ordenssalen och fick bland annat klart för sig att lägrets ekonomi är
stabil. Drätselnämndens ordförande Göran Salomonson gladde nämligen patriarkerna genom att berätta
att ett budgeterad underskott vändes till ett, låt vara inte så stort, men ändå, överskott. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfriheten och valämbetsmännen pustade ut…
Den aviserade berättelsen från UNP-stipendiaten utgick, men HP Bengt Westin fyllde förtjänstfullt luckan
genom att berätta historien bakom ”Odd Fellow United Nations Educational Pilgrimage for Youth
(U.N.E.P)” som det heter ”på riktigt”. I Sverige, som anslöt sig till verksamheten 1992, är det Brödra- och
Rebecka-lägren som håller ihop engagemanget. Vi patriarker och matriarker bidrar var och en med en årlig ”5-krona” ur vår medlemsavgift till verksamheten. HP berättade även om violingruppen Con Amore
från Norrköping och deras verksamhet och väckte frågan om eventuellt stöd från Odd Fellowinstitutionerna i Norrköping. Lägret uttalade positivt i frågan.
I bankettsalen (av utrymmesskäl t o m utanför densamma) undfägnades vi av vår värdloge 139 Ramunderhäll på ”sedvanligt sätt” och det vare en förnöjd samling patriarker från Norrköping och Nyköping som
äntrade bussen för hemfärd. I sanning en trivsam kväll!
Nu vänder vi blickarna mot nästa lägermöte – vandringslägret till Nyköping den 16 mars. Som vanligt
kan vi se fram emot en givande och trivsam kväll, både i den vackra Ordenssalen och i Bankettsalen.
Du som har Internet: titta gärna in på den här sidan så får du veta ”allt” om ett av Sveriges vackraste ordenshus: http://www.oddfellowhusetnykoping.se/Midgard/Historia.html .
Som vanligt kommer en buss att gå från OF-huset i Norrköping klockan 17.25. Vi är tacksamma
om du anmäler dig till någon av oss senast tisdagen den 12 mars. Berätta då även om du vill åka med
i bussen
Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
Lägervärdar i 117 Gustaf V.

