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Övermästarens spalt

Vad händer?

Vad kan man förknippa med månaden Mars? Det är en
allmän flaggdag den 12 mars när Viktoria har namnsdag och vi har förberedelsen (Fastan) till Påsk med
fettisdagen den 5 mars. Det är varken vinter eller vår,
även om det tillfälligt (?) varit ovanligt varmt och vintern kan komma tillbaka innan mars är slut. Vårdagjämning innebär att dag och natt är lika långa, den officiella dagen är den 20 mars, men det är en process som
pågår i 4- 5 dagar innan dag är länge än natt. Vi uppskattar att vi får längre och ljusare dagar. Detta märks
även på våra fåglar, som känner av ljuset och de börjar
kvittra tidigare på morgonen.

Torsdag den 14 mars kl. 19.00

I logen har vi haft gradgivning i Kärlekens grad. Vi var
som vanligt imponerade av ceremonielets ”dramatiska
utformning och genomförandet”. Denna gång blev det
extra dramatiskt då en av kvällens åtta recipiender inte
mådde så bra. Den 28 mars har vi Reception i Vänskapens grad då vi återigen får njuta av vårt fantastiska
ceremoniel. I skrivande stund (slutet februari) har vi
vårens Vän-afton där flera bröder har bjudit in sina
vänner, nämligen inte mindre än 5 vänner. Detta är en
bra förberedelse inför vårens Reception i Invigningsgraden den 25 april då vi kommer att utöka brödrakretsen ytterligare. Detta är mycket viktigt då vi på senare
tid förlorat att antal medlemmar av olika orsaker. Efter
årets två första månader och fyra sammankomster har
vi varit i genomsnitt 55 bröder på plats, alltså en närvaro på 34%. Detta tycker jag är bra och kan betraktas
som ”godkänt”, men det finns gott om plats för flera
att besöka våra sammankomster. Jag hoppas ni bröder
tar tillfället i akt så att fler i er bekantskapskrets kan
komma och få mer information om vårt arbete i Odd
Fellow samt hur vår egen loge fungerar.
Välkomna att besöka logen så mycket ni har möjlighet
till. Tillsammans ska vi öka trivseln, engagemanget och
närvaron i logen.
I VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson

Övermästare

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till I:a graden samt beslut om ansvarsfrihet.
Meny: snapstörstig korvtallrik. Soppa ikväll med smör, bröd
och ost. Äpplekaka med vaniljsås till kaffet.

Torsdag den 28 mars kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i I:a graden.
Meny: ägg– och anjovismacka. Rapsytterfilé i krämig dragon
– och senapssås, serverad med rotfrukter i ugn och rostad potatis.

Torsdag den 7 mars kl. 18.30
Damklubben. Brandskyddsinformation och släktforskning.

Fredag den 15 mars kl. 19.00
Lägret BL15 Stegeborg. Ytterligare information finns
på sidan 4

Månadens sponsorer
Vi tackar bröderna Björn Lantz och Conny Knutsson för sponsringen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 14 februari
Reception i II:a graden
Logen gästades denna kväll av 52 egna bröder och ExÖM Leif Nilsson, gäst från B144 Aurora i Finspång.
Han är fadder till br Christer Thorn, som var en av åtta bröder som upptogs i II:a graden.
ÖM Håkan Carlsson meddelade att bröderna Ove Thyrstedt och Lennart Eriksson har begärt utträde ur
logen. Br Per-Otto Kyndel redogjorde för bokslutet i Brödragåvan och br Björn Johansson, ordförande i Drätselnämnden, redovisade bokslutsläget för logen. Br Bo Nygren lämnar Instruktions- och fördjupningsutskottet
nu då vår kaplan, Åke Gustafson, tar plats i utskottet.
ÖM Håkan Carlsson redovisade vilka loger han besökt vid ämbetsinstalleringar under januari. Han påminde
också om klädkoden: mörk kostym utom
vid sommarsammankomsterna då vårdad
sommarklädsel gäller. Ordens 200-års
jubileum i Stockholm kommer att uppmärksammas i Norrköping genom någon
aktivitet ordnad av B19 Louis de Geer.
UM Urban Trygg påminde om den vän
afton som äger rum den 28 februari. Vi
hoppas att bröderna hittar nya kandidater till vår loge.
Dagens höjdpunkt var gradgivning i
II graden, Kärlekens grad. Recipiender
var bröderna Mats Appel, Mikael Dahlman, Markus Engman, Per Jennerström,
Rolf O Johansson, Fredrik Ringborg,
Hans Svensson och Christer Thorn (se
infälld bild). Ceremonielet gjorde återigen ett fint framträdande. I bankettsalen bjöds vi på skink- och purjolöksröra på toast samt spättafilé med dillkokt potatis.

Torsdagen den 28 februari
Vänafton
Återigen var det en god närvaro: i logemötet deltog 58 bröder och i bankettsalen hade vi glädjen att ha fem
tilltänkta nya bröder. Under logemötet informerade br Tage Östlund förtjänstfullt om Odd Fellow och vår loge
till de goda vänner som inbjudits till kvällen.
Logemötet genomfördes föredömligt. Att notera var att bröderna Ove Thyrstedt och Lennart Eriksson slutgiltigt lämnar orden och logen. Revisorerna, genom br Björn Edstav, lämnade sin berättelse avseende både
Drätselnämndens och Brödragåvans ekonomiska bokslut för 2018. Revisorerna föreslog att valämbetsmännen
ges ansvarsfrihet för 2018. UM Urban Trygg redogjorde för det ÖM/UM möte som gick av stapeln den 25
februari. Bl a så kommer ett nytt brand- och inbrottslarm att installeras och ett nytt entréparti mot gatan monteras. Även glasskåpen i bankettsalen kommer att förses med lås.
I bankettsalen fick vi kavring med ägg, legymröra och saltkött samt revbensspjäll
med gräddsås och potatis. Br Lennart Carlsson vid pianot och br Ander Österlund
ledde allsång med logens egna snapsvisor.
Urban Trygg
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast. Detta
för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Medlemsavgift 2019
Finanssekreteraren påminner vänligen om att betala in avgift för 2019. I skrivande stund saknas någon inbetalning avseende 2019 från ett 40-tal bröder. För att fortfarande vara gottstående behövs för dessa en inbetalning
under mars.
Mats Idebro, Finanssekreterare

Att tänka på vid inloggning på MyClub
Från och med februari 2019 gäller att enda sättet att anmäla deltagande i logemöte, med tillhörande måltid, är via MyClub. Tidigare s.k. stående anmälan upphör därmed.

Anmälan ska göras senast kl. 12.00 dagen före det aktuella logesammanträdet. Kontrollera att ni både
svarat JA (eller NEJ) och skickat ert svar med hjälp av knappen ”Skicka in svar”. Vänligen respektera anmälningstiden.

Anmälan till logemöte innebär också alltid att man anmält sig till deltagande i efterföljande måltid. Om
broder avser att inte delta i måltiden så måste detta anges i rutan ”kommentarer”.

Eventuella matallergier/överkänslighet för viss mat ska alltid anges i rutan ”kommentarer”. Tommy/
Lisbeth kan då ersätta vissa av ingredienserna i måltiden, eller i värsta fall byta ut maten helt, t.ex. vid fiskallergi.

Måltiden som serveras i samband med logemöte är förutbestämd med vår restauratör. Det går inte att
beställa annan mat. Vill en broder inte äta måltiden så är han naturligtvis välkommen i gemenskapen i
bankettsalen men får då kanske nöja sig med förrätten eller ett glas vin.
Jan Noréus, KM


Broder Lars Wibrant
Vår broder Lars Wibrant fyllde 80 år den 15 februari och vi
var fem logebröder på plats för att gratulera jubilaren med
blommor och gratulationstelegram. Br Lars bor på Konstantinopels äldreboende vid Skomakaregatan, där han trivs och
har det bra. Br Lars blev överraskad och glad att se oss och vi
hade en mycket trevlig stund på fredagseftermiddagen med
kaffe och tårta.
P O Kyndel
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Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Vandringslägret till Nyköping den 15 februari lockade ett 60-tal patriarker, bland dessa 8 från vår egen loge.
Värt att notera är att den nye ExHP Hans Ornefalk och tillika nye ÖP Peter Mildén gjorde intressanta presentationer under lägersammanträdet samt att samvaron i Bankettsalen som vanligt var mycket trivsam.
Nu siktar vi på det kommande lägersammanträdet den 15 mars i Norrköping. Höjdpunkten där blir receptionen i Patriarkgraden. Från vår loge kommer bröderna Göran Ahlin och Johan Muda att upptas i lägret. Vår
förhoppning är att många patriarker från vår loge kommer att vara tillstädes, bl. a. för att befästa den upplevelse som alla vi patriarker en gång har fått...
Välkomna!
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com

Adressändringar
Br Thomas Hellgren: ny e-postadress: hellgren.totte@gmail.com
Br Lars Gustavsson: ny e-postadress: lachmato@gmail.com

