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Övermästarens spalt
Vart är vi på väg? Vi känner igen frågan! Ibland är den
lätt att svara på, ibland svår, men den är alltid relevant.
Vår Orden arbetar intensivt för att kunna möta den
utmanande framtid som väntar på bästa sätt. Bland
annat har Storlogens utredningsgrupp (SLUG) lagt
fram ett förslag till förändringar av Ordens arbetsformer som nu är på remiss. Förslaget i sin helhet finns på
Ordens web-sida och en bra sammanfattning finns på
sidan 11 i senaste numret av SOFT.
Utredningen föreslår ett antal ändringar som bland
annat syftar till att ge loger och läger större inflytande,
att effektivisera Storlogemötena och att reducera kostnaderna för sådana möten. Över en fyraårsperiod bedöms minskningen kunna bli cirka tre miljoner, mer än
en halvering från nuläget. Utredningen är på remiss
under våren och ett slutligt förslag kommer att presenteras vid DSS-konferensen i september. Efter Storlogemötet 2016 vet vi vart vi är på väg.
Vår Orden består inte enbart av loger utan även av
våra läger. När lägret 15 Stegeborg i mars tog upp nya
medlemmar (patriarker) uppmärksammade huvudpatriarken Bernt Tensmyr särskilt att hela nio av de nya
patriarkerna kom från vår loge. Tack bröder lägervärdar P-O Kyndel och Gunnar Lagerström för ert arbete
med att synliggöra lägret i logen, och logen i lägret!
Avslutningsvis vill jag uppmärksamma att Storsiren har
beslutat att Ordens STÄM ska se den ”andra grenens
grader” för att underlätta arbetet i den numera genusneutrala Storlogen.
Ett resultat av detta är att syster biträdande Stormarskalk Ellinor Österlund deltog när vi gav I:a graden vid
vårt senaste logemöte. Hennes närvaro, som höjde
stämningen för oss alla, är ytterligare en indikation på
vart vi är på väg. Men – och det är viktigt att framhålla
– vår Orden kommer fortsatt att ha både en Rebeckaoch en brödragren när det gäller loge- och lägerverksamheterna. Där finns ingen tveksamhet om vart vi är
på väg.
I Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 10 april kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden. Klubbafton.
I bankettsalen bjuds vi in till en ”antikrunda” med
förre auktionskommissarie Karl-Axel Linder som
gäst. Ta gärna med något föremål som du önskar
få värderat eller veta mer om. Ett fotografi går
också bra.

Meny: Varmrökt laxtoast. Bookmakertoast med hemgjord
Bearnaisesås och klyftpotatis.

Onsdag den 23 april kl. 19.00
Ordens årsdag. Anordnas av B19 Louis de Geer.

Torsdag den 24 april kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden. Festmåltid.
Meny: Charktallrik med Chiabatatoast. Smörstekt abborrfilé
med kantarellsås, grönsallad med rädisor och kokt potatis.

Torsdag den 3 april kl. 19.00
Damklubben.

Fredag den 11 april kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 3.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, brr Owe Axelsson
och Guy Viklund, för utskick av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Logesammanträde den 13 mars
Den här kvällen hade vi God Vän-afton: vårt mycket lyckade koncept med att bjuda in potentiella nya bröder.
Den här gången med tre goda vänner.
Det var en diger föredragningslista för kvällen. Vi balloterade bröderna Rolf A Johansson, Jonas Malmstedt,
Petter Anseklev, Odd Karlberg, Lennart Carlsson, Jan Hult, Morgan Ideskog, Rolf B Johansson och Björn
Sandberg. Vi beslutade om nya, uppdaterad logestadgar som översänts till Storlogen för godkännande. Br PO
Kyndel bjöd in alla patriarker till lägret den 21 mars med ett större antal (12?) recipiender i Patriarkgraden. Det
var hela 26 Patriarker från vår loge, och beröm framfördes av HP för logens goda arbete i lägret. Vi nominerade böderna Roger Appelgren och Günther Lange till fullmäktige i Odd Fellow-huset. Br Claes Wester informerade oss om arbetet i drätselnämnden. Br Olle Rådström blev installerad som IV ers. Vi hade äran att få ha
br Thor som gäst från B 19 Louis de Geer.
I bankettsalen under höll familjen Josefsson och KM ordnade ett trevligt lotteri. Sammanlagt hade egna 61
bröder och tre gästande bröder samlats denna afton.

Logesammanträde den 27 mars
Gradgivning i I:a graden - Vänskapens grad—och besök av Bitr StM Ellinor Österlund och DSS Bengt Westin.
FS kunde glädjande nog berätta att alla bröder är gottstående. Vi har två ansökningar om medlemskap samt en
ansökan om återinträde.
Bröderna Petter Anseklev, Rolf B Johansson, Rolf A Johansson, Lennart
Carlsson, Jan Hult och Björn Sandberg
erhöll I.a graden av ett ceremoniell där
br Jan Lundström gjorde comeback och
br Björn Gunnarsson premiär i sina roller. ÖM tackade br Jan Olof Gustafsson
för ett gott arbete med annonser i vår
matrikel. ÖM rapporterade från ÖMExÖM föreningens möte i Motala 23
mars samt från ÖM-UM mötet 24 mars.
PS rapporterade att Storlogen nu godkänt våra uppdaterade stadgar. Denna
kväll var vi 54 bröder och en syster.
Mikael Hagdahl, UM
BILDEN FÖRESTÄLLER kvällens sex recipiender i
den I:a logegraden—Vänskapens grad.

BrodersNytt nr 4 april 2014

3(3)

Speaker´s Corner
Meddelande om inställd fest
I förra numret av BrodersNytt framgick att loge B19 Louis de Geer var i färd med att planera för en eventuell
vårfest. Redaktionen kan nu meddela att den planerade festen inte kommer att genomföras med hänvisning till
för få anmälningar
Redaktionen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägrets senaste sammanträde ägde rum fredag den 21 mars i Norrköping kl. 19.00 med reception i Patriarkgraden, en av lägrets allra största begivenheter och blev mycket lyckad och välbesökt med nära 90 egna Patriarker.
Sammanlagt 16 nya Patriarker upptogs i lägret i Trons grad som den också heter varav hela nio. från vår loge, B
117 Gustaf V. DSS Bengt Westin tackade för en väl genomförd reception med uttrycket ”Den bästa reception i Patriarkgraden jag någonsin sett” . En gästande Patriark HP Johan Berghem från BL 1 Finlandia i
Helsingfors och en gästande Matriark, Bitr StM Ellinor Österlund var närvarande. Str Ellinor ska som en del i
sitt ämbete se alla gradgivningar i brödraloger och brödraläger. Str Ellinor var mycket imponerad av den väl
genomförda. De nio bröderna från vår loge B 117 Gustaf V var Ingemar Samuelsson, Rune Elvhage, Jörgen
Wiberg, Mikael Kinnå, Conny Knutsson, Benny Nilsson, Peter Hallsten, Björn Lundqvist och Roger Thörn.
Nästa lägermöte äger rum i Norrköping den 11 april 2014 kl 19.00.Lägret genomförs som ett Trelägermöte
tillsammans med BL 5 Österled Linköping och BL 12 Visingsborg Jönköping. Mötet kommer att gästas av
vice Storsiren Bertil Öhrstrand som medverkar med aktuell information om lägerverksamhet, så det borgar för
ytterligare en festlig och spännande kväll. Mötet kommer att genomföras som ett fördjupningsläger och det blir
det tredje och sista innan Storlogen nu i vår gör sin utvärdering av den här nya modellen.
Menyn för kvällen är följande: Förrätt: Skinkröra på toast, Huvudrätt: Kalkonstek med rosépepparsås,vinbärsgelé och gurksallad. Lättöl eller vatten ingår. Kaffe med Calderon Kaka. Dryck: Vin och två snapsar
eller en snaps och en avec. Paketpris är 245 kronor Det blir många Patriarker på det här mötet så tänk på att
anmäla dig i tid då först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag tisdag den 8 april 2014 till lägervärdarna enligt nedan.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907, e-post gunnar.l.lagerstrom@telia.com.
Per-Otto Kyndel, tel 070-5256895, e-post info@westrens.se

