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Övermästarens spalt
Vintern har tagit ett fast grepp om oss, vi fick visserligen lite känningar av våren i samband med vårdagjämningen, men under påskveckan drabbas vi av nytt
bakslag, vintern är tillbaka med lägre temperaturer och
mera snö. Men hav tröst, vi går mot en skön och vacker period av året.
Vi har i början av detta år tappat två bröder som
för alltid lämnat oss, bröderna Nils Lindberg och Bertil
Aspdahl. Båda har varit aktiva i logearbetet och haft
ämbeten och långvarigt medlemskap. Men tyvärr har
dessa inte kunnat besöka våra sammankomster på senare år på grund av hälsoskäl. Tack Bröder Nils och
Bertil för vad ni givet.
Vår Storsire Björn Boström har besökt Norrköping
och lett ett informationsmöte med representanter från
loger och läger i 4 distrikt närvarande. Det var en välfylld Ordenssal, ett uppskattat initiativ och en rapport
från detta möte på annan plats i detta nummer.
Vi har haft gradgivning med sju recipiender i Vänskapens grad, den I:a graden. Vänskapen har sitt ursprung i den gyllene regeln: ”Allt vad i viljen människorna skolen göra Eder, det skolen i ock göra dem.”
Eller ” Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall
göra mot dig”. Denna regel sägs härstamma från
Konfucius c:a 500 f.Kr. och finns idag i lite olika uttryckssätt i många olika religioner. Sann vänskap ger
styrka i svåra stunder, för båda parter. Med vänner som
vet vem man är, lämnas man inte ensam att söka lösningar på livsproblem; som vän är det också glädje att
kunna göra en god insats. Vänligheten man möter beror i många fall på ens egen inställning till medmänniskorna, vi är alla varandras gäldenärer, att varje kontakt, varje möte ger oss tillfällen att sätta in en slant på
vårt medmänsklighetskonto.
Nu rustar vi och förbereder för våren. Trädgårdar,
båtar och sommarstugor tittar fram ur sina vinteriden.
Vi planerar för semester och resor. Vid kommande
logemöte firar vi Ordens högtidsdag, 199 år och får
träffa våra Bröder och Systrar från de andra Norrköpingslogerna. Väl mött vid
Logens nästa möte den 12
april och Ordens Årsdag
den 17 april.

I VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 12 april kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden.
Meny: Cobbsallad. Honungsmarinerad karré med het BBQsås och råstekt rosmarinpotatis.

Torsdag den 26 april kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden.
Meny: Charktallrik. Tomat– och mozarellafylld schnitzel
med madeirasås, potatisgratäng samt ruccolasallad med rostad
palsternacka.

Tisdag den 17 april kl. 19.00
Firande av Ordens årsdag. Anordnas av värdloge
R95 Mathilda Lenning

Torsdag den 5 april kl.19.00
Damklubben. ”Reiki Healing - vad är det?”

Fredag den 13 april kl. 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se ytterligare information
på sidan 4.

Adressändring
Nya e-postadresser
Br Lennart Andersson: lennart.wasby@telia.com
Br Ulf Hanell: ulfhannell02@gmail.com
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 8 mars
Tyvärr var vi få bröder som kom till kvällens loge endast 42 bröder deltog. En av kvällens punkter var ballotering till I: graden, Vänskapens grad, där balloteringen utföll gynnsamt. Sammanlagt 15 bröder kommer att
kallas till reception den 22 mars. Parentation över br. Nils Lindberg hölls. Övermästaren meddelade att br Roger Appelgren har övergått till B122 Siljansbygd (Leksand) och br Tobias Söderman ansöker om övergång till
B11 Frans Mikael Franzen (Sundsvall).
Br Sven-Olov Johansson rapporterar från Stiftelsen Odd-Fellow-huset att bröderna Gunnar Lagerström och
Sven-Olov Johansson fått i uppdrag att ta in förslag på byte av ventilationssystem samt förslag för renovering
av vaktmästarbostaden. Lägervärd Per-Otto Kyndel meddelade att nästa läger är i Norrköping 16 mars med
gradgivning i Patriarkgraden. Från B117 erhåller bröderna Joakim Karlen och Jonas Mörnås-Bergmark graden.
I bankettsalen bjöds det på pastejtoast med bacon. Pancopanerad fiskfilé med tartarsås. Undermästarens ers.
Roger Thörn informerade om bowlingkväll 4 april hos Hugos med sista anmälningsdag är 21 mars. Gå gärna in
på Facebook för att gilla o dela. @oddfellownkpg117.
Roger Thörn
Undermästare ers

Logesammanträde den 22 mars
Reception i I:a graden
Huvudpunkten under dagens logemöte var gradgivningen. Logen samlade denna gång 58 bröder och vi fick
bevittna ett utmärkt framförande av logens ceremoniel. Sju bröder, Mats Appel, Peter Backman, Mikael Dahlman, Marcus Engman, Per Jennerström, Rolf O Johansson och Hans Svensson, blev invigda i Vänskapens
grad. Mötet inleddes annars med en parentation över broder Bertil Aspdahl som avled den 9 mars 2018. Broder Tobias Söderman har fått ett övergångsbrev för övergång till annan loge då han flyttat till Sundsvall och
logen B11 Frans Michael Franzén. Broder Björn Johansson redovisade från Drätselnämnden att vår loge får
disponera 15.000 kr till välgörenhet under 2018 och att 5.000 kr får användas till logens 70-års firande den 24
maj. Som Undermästare redovisade jag att logens utvecklingsplan finns framtagen och beslut förväntas tas vid
mötet den 12 april.
Bankettsalen var ordnad för recipienderna och deras faddrar. Klubben under ledning av broder Jan Noréus
skötte serveringen klanderfritt. Huvudrätten bestod av Kardemummakryddad fläskytterfilét, lökstekt potatis,
rödvinssås och gröna bönor. Högtidliga tal förgyllde kvällen och tacktalet från recipienderna hölls av broder
Hans Svensson.
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

Påminnelse om medlemsavgift
Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift för 2018!
Finanssekreteraren meddelar att flera ännu inte gjort detta i skrivande stund. Kolla gärna att du inte blir en av
dem som blir en del att den tråkiga statistiken för icke gottstående bröder efter 1 april.
Mats Idebro
Finanssekreterare

Information från Klubbmästaren
Hej Broder och välkommen till B117 Gustaf V måltidsanmälan gällande vår loge den 12 april klockan 19.00.
Då det är arbetsloge med vinlotteri, så ta med kontanter. I bankettsalen serveras till förrätt, Cobbsallad, till
varmrätt, Honungsmarinerad karré med het BBQ-sås och råstekt rosmarinpotatis.
Ni kan också nu direkt anmäla er till Ordens årsdag tisdagen den 17 april klockan 19.00. Stående lista
gäller INTE till den 17 april! Var noga med att ange till vilket, eller vilka, datum du anmäler dig till. Sista anmälnings – och avanmälningsdag är onsdagen 11 april klockan 12.00. Klubbmästaren hälsar alla Bröder hjärtligt
välkomna!
Jan Noreus
Klubbmästare

Rapport från regionmöte den 11 mars 2018
Loger och läger i Rebecka distrikten 2 och 15 samt Brödradistrikten 3 och 17 var inbjudna till ett regionmöte lett av Storsiren Björn Boström. Han assisterades av Storkaplan Peter Stillnert och Stormarskalk Marianne Flatow. Den nye Storsiren inledde med att förmedla sin avsikt med ledarskapet i Orden. Han vill skapa
stabilitet och lugn i Orden och att verksamheten ska drivas från loge-nivån och inte uppfattas som toppstyrd.
Distriktstorsirerna har en viktig uppgift att företräda högsta ledningen i landet. Följande punkter redovisades
som väsentliga den kommande perioden:
•
•
•
•
•
•
•
•

En översyn av allmän lag, bl a för att kunna hjälpa svagt bemannade loger.
Föryngring i logerna ska inte ses som ett självändamål.
Rekryteringen är god men alltför många lämnar logerna och Orden.
Medlemsvården allt viktigare TMU (Tillväxt, Medlemsvård, Utveckling) bör bli MUT.
Engagera fler för att få intressanta programpunkter i logerna.
Föredragningslistans punkt om fördjupning och ordenskunskap fungerar inte tillfredsställande, medlemsvårdande inslag bör tillföras.
Gå från att vara medlem i Odd Fellow till att vara en Odd Fellow.
Lev som du lär, inom och utanför logen.

Slutligen informerade Storsiren om 200 års jubiléet 2019, systemförändringar i medlemssystemet samt förhållningssätt till Facebook. Mötet avslutades med en kortare frågestund.
Urban Trygg
Undermästare
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Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägret 15 Stegeborg genomförde reception i Patriarkgraden den 16 mars i Norrköping och det blev en
mycket lyckad och välbesökt afton. Hela 11 recipiender upptogs i graden och det var angenämt att se så många
på plats, inte minst så påverkar det medlemsstatistiken positivt. Totalt var 72 patriarker närvarande varav 18
representerade vår loge och det var riktigt roligt. Det innebär att vi ”revanscherade” oss rejält efter de tidigare
mindre bra besökssiffrorna och att vi därmed återkommit till en mer normal nivå för vår loge. Vi hade dessutom glädjen att följa två recipiender från vår loge i den förnämligt utförda gradgivningen, nämligen br Joakim
Karlén och Jonas Mörnås-Bergmark. Br Joakim hade därtill utsetts till aktiv recipiend och höll ett mycket uppskattat tacktal i Bankettsalen, där stämningen som vanligt var hög.
Nästa lägermöte sker den 13 april då vi gemensamt åker buss till Linköping där det traditionella trelägermötet tillsammans med BL5 Österled och BL12 Visingsborg äger rum. Kvällens program innehåller förutom ordinarie föredragningslista ett anförande av ordens ExOrdenshärold Göran Lindqvist under rubriken ”Lägrens
tillkomst och utveckling”. Menyn ser ut så här: Förrätt Serranorullar, Varmrätt Ansjovisbakad laxfilé, kaffe och
kaka. Pris: 250 kronor. Betalning kan göras med kort eller kontanter. Klädsel är som alltid i lägret mörk kostym,
vit skjorta och grå slips. Vi ser fram mot att träffa patriarker från andra distrikt, vilket stärker gemenskapen
mellan våra läger och hoppas förstås på bra deltagande från vår loge. Busstiden har vi ännu ej fått men ber att
få återkomma i det ärendet. Varmt välkomna med era anmälningar till lägervärdarna och vi vill ha dessa
senast den 7 april.
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

