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Övermästarens spalt
I skrivande stund skiner solen och Olympiska Spelen
2014 har blivit historia. En historia som med våra
svenska ögon blev mer lyckad än vad vi kanske kunde
hoppas. På min näthinna sticker skidlandslagets stafettframgångar fram mest. Ett bra exempel på hur kollektivt arbete genom goda förberedelser och starka individuella prestationer når den ultimata framgången. Nu
vill jag inte påstå att vi i logen nr 117 Gustaf V nödvändigtvis ska nå någon ultimat framgång. Jag är inte
ens säker på att jag vet vad det skulle innebära. Men att
logen strävar efter framgång, det är säkert. Och vi har
haft framgång i vårt arbete. Ett omvittnat starkt ceremoniel vårdar våra traditioner och ger våra bröder en
tydlig bild av ledordens Vänskap, Kärlek och Sanning
djupare innebörd. Innebörder som vi förhoppningsvis
har med oss både i och utanför logearbetet. Till det vill
jag lägga att Kaplan på ett roande och fängslande sätt
fördjupar ledordens innebörd, och det med ett språk
som hör hemma i vår moderna tid. Jag är mycket glad
över det! Vi är i vår loge på god väg att ge begreppet
”den etiska orden” ett bra innehåll. Men jag är lika glad
över vårt ”klubbmästeri”. Tack ExKM Jan Ohlsson för
vad du och ditt team har gjort – och lycka till KM Johan Kreuger med det du och ditt team kommer att
göra för trivseln i bankettsalen. Vi har en stabil medlemsnivå på lite över 160 bröder men vi har naturligtvis
plats för fler. Jag hoppas att vi ska lyckas att arbeta mer
med medelålder och mötesnärvaro. Medelåldern har en
stigande tendens och ligger nu på drygt 65,5 år (för 5 år
sedan var den 63,5 år). Mötesnärvaron är också i stigande. Vi har gått från 28,5% för några år sedan till
drygt 30% de två senaste åren. Starten på 2014 har
dessutom varit fantastisk – nästan 39%. Kan vi stabilisera oss i närheten av den nivån kan vi dra ordentligt
på smilbanden! Min förhoppning är att vi får möta
många goda vänner den 13 mars, men naturligtvis
också att vi får hälsa många nya bröder välkomna som
medlemmar den 24 april. Våren är ju en tid med spirande växtlighet i naturen, varför inte så även i vår
loge.
Den pågående ämbetsmannabesättningen har fått ett
bra arv att förvalta – och vi
lovar att göra vårt bästa för
att göra det väl och utveckla logen ytterligare.
Samtidigt som vi nu hälsar
våren välkommen!
I Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 13 mars kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden. God Vän-afton. I bankettsalen
bjuds vi på underhållning av Billy Josefsson och hela
hans musikaliska familj. Se ytterligare information på sidan 3.
Meny: Inlagd strömming med rödlök. Wallenbergare med
gräddsås, gröna ärter och hemlagat potatismos.

Torsdag den 27 mars kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden. Festmåltid.
Meny: Kyckling- och currytoast. Vinpocherade spättarulader
med grönsakssås, laxrom och dillkokt potatis.

Torsdag den 6 mars kl. 19.00
Damklubben. 65-årsfirande med pompa och ståt.

Fredag den 21 mars kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 3.

Kommande evenemang
B19 Louis de Geer är i färd med att planera en vårfest som är tänkt att gå av stapeln den 12 april. Därför bifogas till detta nummer av BrodersNytt en inbjudan.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Logesammanträde den 13 februari
Denna februarikväll lyckades 64 bröder hitta vägen till Vattengränden för broderlig gemenskap. Det här var
första ordinarie logemötet med den nya besättningen av ämbetmän med nya ÖM Anders Österlund i spetsen.
Vi genomförde gradgivning i II:a, Kärlekes grad, för åtta bröder: Svante Horndahl, Lars Hägerström Mats Idebro, Roland W Johansson, Jan Johnsson, Kell Lundqvist, Leif Sandberg och Lennart Stenberg.
ÖM berättade att han tillsammans med många bröder representerat logen vid begravningen av bröderna Olle
Linderhjelm och Ulf Eriksson. PS hade den glädjande nyheten att alla bröder är gottstående. KM berättade att
B19 Louis de Geer föreslår att alla loger ska ha en gemensam vårfest. Vi beviljade övergångscertifikat till br
Lars Andersson som går över till loge B139 Ramunderhäll samt beviljade utträde till bröderna Claes Pettersson
och Jerry Willén. UM informerade om att logen har genomfört ett internt ceremoniseminarium. Br Jan Lundström föredrog årsberättelsen för DN och br PO Kyndel föredrog årsberättelsen för Brödragåvan. I bankettsalen håll UM ett tal till Kärlekens grad och br Leif Sandberg höll recipiendernas tal.
Bilden: De åtta bröderna
som upptogs i II:a graden den
13 februari.

Ämbetsmannainstallering den 27 februari
Vår positiva besökstrend håller i sig vilket är glädjande. Vi var 55 bröder som samlats till logemöte i B117
Gustaf V. Vår tidigare br Bengt Ström från B91 Stångebro gästade oss. Vi hade en kompletterande installering
av ÄM och ersättare. Lägervärd PO Kyndel bjöd in oss till lägermöte med reception i PG den 21 mars. Hela 25
bröder från är kallade till reception. UM rapporterade från TMU att br Jan Noréus valt till sekreterare i utskottet. Revisionsberättelserna från DN samt BN föredrogs och sedan röstade logen för ansvarsfrihet för DN och
ValÄM samt för ledamoten i BN.
I klubben berättade UM lite om Orderns tidigare historia i Norrköping och om de
bröder som håller ett ”vakande öga” på oss från väggen. Br KM hade ordnat ett väldigt trevligt lotteri där br Benny Nilsson drog flera vinster.
Mikael Hagdahl, UM
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Speaker´s Corner
God vän-afton den 13 mars
Den 13 mars har vi ännu en God Vän-afton, en aktivitet som över åren starkt har bidragit till vår framgångsrika
nyrekrytering. En tradition väl värd att bevara eller hur? Den här kvällen blir det åter ett utmärkt tillfälle att intressera goda vänner för Odd Fellow och vår Loge 117 Gustaf V. Se dig därför om i vänkretsen! Där finns säkert någon eller några, både unga och äldre, goda vänner som passar in i vår brödrakrets. Tala med dem och
bjud med intresserade för att de ska få ett smakprov på vår gemenskap innan de tar ställning!
Klubbmästaren

Närmare presentation av nya bröder
I decembernumret av BrodersNytt presenterades de i november nyinvigda bröderna. Presentationen var endast
i form av fotografi och namn. Logen har för vana att presentera sina nya bröder lite mer detaljerat än så. Därför kommer nu en förnyad och fylligare presentation av våra, kanske inte längre så helt nya bröder. Br Owe
Axelsson har biträtt BN:s redaktion med intervjuerna med våra nya bröder. Så på sidorna 4-5 finns den presentation som borde ha funnits med redan i december. Men: bättre sent än aldrig.
Redaktionen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägrets senaste sammanträde ägde rum i Söderköping den 21 februari 2014 och 57 egna Patriarker och en gästande Patriark hade hörsammat inbjudan och det blev som vanligt en trevlig kväll i B139 Ramunderhälls mysiga
lokaler. Det här var det andra fördjupningslägret som genomfördes och de stora skillnaderna mot tidigare lägermöten är att man har ett fördjupande föredrag och att ämbetsmännen och Patriarkerna är placerade mitt på
golvet runt en lägereld, vilket ger en varmare och mysigare lägerkänsla. För det fördjupande anförandet stod
ExDSS Thomas Carlinger som mycket tänkvärt berättade kring temat ”Tankar kring ett högsta väsende”. Från
117 var vi tyvärr bara fem bröder på plats och der var ju synd att inte fler fick uppleva den fina känsla som det
härlägermötet gav .
Nästa lägermöte sker i Norrköping den 21 Mars 2014 och då handlar det om reception i Patriarkgraden,
Trons Grad där totalt 25 bröder är kallade till upptagning i Lägret, varav hela tolv från vår loge 117 Gustav V
vilket är mycket glädjande. I detta fall är det inte fråga om något Fördjupningsläger då lägermöten med gradgivning genomförs enligt den tidigare modellen utan ändringar. Vi har all anledning tro att vi blir många 117 bröder denna kväll med tanke på att vi är många recipiender och faddrar, samt andra intresserade bröder, som vi
hoppas kommer för att stötta och glädja våra nyinvigda Patriarker. Tveka inte att anmäla er till lägervärderna.
Vi återkommer i ärendet med bl a matsedel och det senaste anmälningsdatum.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907, e-post gunnar.l.lagerstrom@telia.com.
Per-Otto Kyndel, tel 070-5256895, e-post info@westrens.se
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Presentation av nya bröder
Br Petter Anseklev, 45 år
Född i Nyköping men uppväxt i Norrköping och bor på Nygatan
llsammans med sambon Maria från Norrköping. Arbetar på specialfasgheter med placering i Linköping som strategisk inköpare.
Tränar o$a på gym samt är akv medlem i Rotary, Frimurarorden
samt sällskapet Bikupan.
Fadder: Br Bengt-Ove Jonsson

Br Odd Carlberg, 46 år
Född i Söderköping och bor numera i Åby med hustru Anastasia
född i Moskva. Har digare varit i restaurangbranschen men nu
arbetar på SAAB med logisskt inköp för JAS Gripen. Idag är friden vikt åt huset samt a0 hjälpa sonen med handbollen.
Fadder: Br Mikael Kinnå

Br Lennart Carlsson, 63 år
Född i Valdemarsvik och bor nu på Tunnbindaregatan i Norrköping llsammans med fru Gun från Finspång. Arbetar på Norrköpings Kommuns Centrala Förvaltnings Utbildningskontor. Br
Lennarts stora intressen är musik, sport samt strövtåg i naturen.
Fadder: Br Björn Lundqvist

Br Jan Hult, 68 år
Född på Lidingö utanför Stockholm men nu boende på Va0engatan i Norrköping med fru Barbro från Norrköping. Barbro är även
medlem i R 95 Mathilda Lenning. Br Jan arbetet med sjöräddningsutbildning på Sjöfartsverket Utöver fridshuset i Kolstad
mellan Norrköping och Finspång går det mesta av friden åt ll
radiokommunikaon runt hela världen.
Fadder: Br Jan Månsson
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Br Morgan Ideskog, 48 år
Född i Norrköping och boende på Torpvägen llsammans med frun
Madelene också från Norrköping. Arbetar som fasghetsförvaltare
på Lantmännen Fasgheter AB A0 hålla kroppen i form gör a0
moon i olika former är det stora intresset.
Fadder: Br Pe0er Rylen

Br Rolf B Johansson, 65 år
Br Rolf är född i Norrköping och boende i Berga ute i Lindö och bor
llsammans med hustru Marianne som kommer från Bo0na längre
österut. Br Rolf arbetar som medicinteknisk ingenjör med röntgenutrustning på Vrinnevisjukhuset och har digare i livet kommit i
kontakt med vår Br Evert Lundqvist Största lediga den llbringas
på Bråvikens Gol;ana med 13 i handikapp.
Fadder: Br Björn Lundqvist

Br Björn Sandberg, 68 år
Br Björn född i Norrköping men numera boende i Kolmården med
hustru Cecilia också från Norrköping samt medlem i Rebeckalogen 7
Maria. Br Björn har varit verksam inom pappersindustrin bl a Fiskeby och Stora Enso samt utomlands. Arbetar idag för bä0re klimat
med ledarskap för hållbar utbildning. I övrigt går den åt för jakt
och ﬁske vid fridsboendet i Lilla Hummelvik.
Fadder: Br Anders Österlund

