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Övermästarens spalt
Så har vi passerat halva vårterminen 2019 - och vi
kan fortsätta att glädja oss åt god närvaro. Vi har varit
cirka 55 bröder i snitt på de sex möten vi har haft i år.
Och det är en bra siffra!
Arbetet i en loge sker inte enbart under logemötena. Nej, mycket engagerat och hängivet arbete sker
även i den så kallade ”bakgrunden”. Alltså i olika utskott och inom ämbetsmannakåren. Vårt Nomineringsutskott arbetar nu för fullt med att ta fram förslag
till ämbetsmän och ledamöter i olika utskott under den
kommande arbetsterminen 2020 - 2021. Utskottets
ordförande, TjgExÖM Mikael Hagdahl, berättade på
min fråga att arbetet pågår ”intensivt men i tysthet”.
Han passade också på att uppmuntra bröder som vill
pröva på att aktivera sig i ”bakgrundsarbetet” att ge sig
till känna. Nomineringsutskottet gärna tar emot intresseanmälningar. Av egen erfarenhet vet jag att arbetet
som ämbetsman eller i våra utskott är både intressant
och utvecklande!
Med stor glädje noterade jag att det var det fem
goda vänner som besökte oss för några veckor sedan.
Om inte alla vill komma in i vår gemenskap nu, så är
det ändå en styrka att ha så många intresserande som
vill höra mer om vår verksamhet. Vi har även fått in
flera ansökningar om medlemskap varför jag har goda
förhoppningar om att vi kommer att få hälsa nya medlemmar välkomna under logemötet den 25 april när vi
har reception i invigningsgraden. Dagen efter, fredagen
den 26 april, högtidlighålls Odd Fellow Ordens instiftande för 200 år sedan. För den svenska grenen sker
detta i Stockholms Stadshus. I Norrköping kommer
det att bli ett förkortat logemöte för Brr och Sr med
start 17.00. Därefter samling med anhöriga i bankettsalen och storbildsutsändning från Stockholm 17.55 –
19.15. Därefter måltid och underhållning av OddKören. Programmet är under arbete hos värdlogen
B19 Louis de Geer.
I VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Håkan Carlsson
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 11 april kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till INV-graden.
Meny: Sillmacka på kavring. Påskgryta med kyckling,
mango och pilaffris.

Torsdag den 25 april kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV- graden.
Meny: Gravlaxtoast. Thommys goda panerade schnitzel med
rödvinssås, citron samt gröna ärtor samt stekt kulpotatis.

Fredag den 26 april kl. 17.00
Firande av Ordens årsdag. Arrangeras av värdlogen
B19 Louis de Geer

Torsdag den 4 april kl. 19.00
Damklubben. Modevisning.

Fredag den 12 april - trelägermöte
Lägret BL15 Stegeborg. Information om detta arrangemang distribueras ut till Patriarkerna i särskild ordning av
lägervärdarna.

Vi hyllar
Broder Per-Olov Gunnarsson fyller 80 år den 7
maj. Han ser fram emot att få besök av några bröder
denna dag.

Månadens sponsorer
Vi tackar Westréns Glasmästeri eftr. AB (br PerOtto Kyndel) för sponsringen av månadens nummer
av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 14 mars
Deltagande i logen denna kväll var 56 bröder. Från föregående vänafton har fyra vänner sökt inträde i vår
loge. Ballotering till ordens I:a grad, Vänskapens grad, ägde rum för bröderna Conny Ekendahl, Per Gidmark,
Göran Karlsson och Morgan Sundell. Till receptionen kommer, utöver dessa fyra, ytterligare fem tidigare balloterade bröder att kallas. Det avser bröderna Claes Martin Hoffsten, Martin Knutsson, Ulf Lindman, Mikael
Nimvall och Henrik Saldemo.
Logen beslutade att godkänna årsberättelserna för logen, Brödragåvan och valämbetsmännen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Från TMU rapporterade UM Urban Trygg att bikupor om medlemsvård
kommer att ordnas i bankettsalen under året. Idéer för att få fler till våra möten välkomnas.
I bankettsalen bjöds vi på Korvtallrik, två sorters soppor med bröd, ost och smör. Till kaffet fick vi äppelkaka med vaniljglass. Under kaffet lämnade tjExÖM Mikael Hagdahl information om de prominenta bröder
som pryder målningarna på väggen i bankettsalen.

Torsdagen den 28 mars
Reception i I:a graden
Kvällens höjdpunkt var gradgivning i I:a
graden. Tre bröder blev upphöjda till vänskapens grad. Bröderna Per Gidmark, Göran Karlsson och Claes Martin Hoffsten
tog emot brödernas hyllning. (se bild). Totalt deltog 49 bröder vid kvällens logemöte.
Under logemötet beslutades att stödja
Ronja Kyndels arbete med utsatta människor i Norrköping och tilldela henne 10
000 kronor till sin verksamhet. Förslaget
hade bearbetas i välgörenhetsutskottet och
framfördes av ordföranden broder Bo Nygren.
I bankettsalen åt vi med god aptit Ägg
och anjovismacka, Rapsytterfilé med rostade grönsaker. Br. Per Gidmark höll tal på
uppdrag av recipienderna.
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.
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


Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Först en liten återblick på vår gradgivning i Patriarkgraden häromsistens. Hela 15 bröder från distriktets
olika loger upptogs under en oförglömlig kväll som nya patriarket i lägret. Totalt hela 98 patriarker hade samlats i vårt ordenshus – en mäktig siffra tycke vi. De inledningsvis 18 patriarkerna från vår loge gladdes särskilt
åt att, efter en magnifik gradgivning av lägrets ceremoniel, få hälsa bröderna Johan Muda och Göran Ahlin
varmt välkomna som patriarker. Vi var alltså hela 20 patriarker från Gustaf V som samlats till denna högtidsstund! Mycket bra med tanke på att vi hade loge kvällen före!
Nu riktar vi blickarna mot nästa lägermöte som är ett så kallat trelägermöte. Den här gången i Jönköping där
lägret BL12 Visingsborg hälsar oss och lägret BL5 Österled välkomna. Lägret kommer då att gästas av Exstorsiren Anders Lundgren.
Närmare information om program, researrangemang med mera kommer vi att dela med logens patriarker så
fort som detaljerna är klara.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708,535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com

