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Övermästarens spalt
Det är åter med sorg och glädje jag skriver
denna gång. Sorg för en bortgången broder då
Torsten Loberg har avlidit. Vi skall alla minnas
Torsten som en broder med glatt humör och
många fina ”Lobergare” har vi hört bl.a. om Albert Engström. Jag vill tacka alla de bröder som
besökt Torsten under hans tid på Ekhöjden.
Tack Torsten för vad du givet!
Tänk, äntligen är våren på väg med traditionsenlig valborgsmässofirande i antågande med valborgseld. Senare i vår har vi att se fram emot
kommande storlogemöte. Jag själv har förhoppningar i och med att viss nydaning har aviserats.
Vår storrepresentant Berndt Carlsson kommer
att bevaka vad som händer och får senare i höst
berätta mer. Eldarna på valborg var ju till för att
bränna det gamla och ge plats för det nya.
Framför oss i logen har vi flera högtider, först
kommer vår Invigning den 10 maj. Vi hoppas
att vi får fyra nya bröder den kvällen om alla kan
komma. Vid nästkommande logemöte den 24
maj firar vi Logens årsdag då våra damer får
vara med oss i Ordenssalen efter att vi avslutat
vårt logemöte. Därefter samlas vi i bankettsalen.
Som avslutning på vårprogrammet kommer vårt
sommarmöte den 14 juni.
I have a dream, tänkt om vi ska försöka slå ett
rekord vid något av våra klubbmöten i höst. Slå
ett rekord över flest närvarande medlemmar på
ett logemöte vore väl en aktivitet att se fram
emot. Det innebär att alla måste jobba för att
även många sällanbröder kan komma. Om vi
alla hjälps åt med att samåka, hämta varandra
skulle vi kunna slå rekordet med 75 bröder som
sattes 2006.
Tillsammans ska vi öka
trivseln, engagemanget
och närvaron i logen
med det varma sinnelaget.
VÄNSKAP,
SANNING

Guy Viklund
Övermästare

KÄRLEK,

Vad händer?
Torsdag den 10 maj kl 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i INV-graden. Brödramåltid.
Meny: Toast med Currykyckling. Schnitzel Cordon Blue
med rödvinssås lökstekt potatis.

Torsdag den 24 maj kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Firande av Logens årsdag. Se notis på sidan 3.
Meny: Pepparrotsrulader. Kall inkokt lax med dillmajonäs
och kokt potatis.

Tisdag den 15 maj kl 13.00
Seniorklubben.
Seniorklubben
Vårutflykt till Fredgagården. Lunch, inkl sallad,
bröd, kaffe och kaka (95:- kr). Anmälan senast den
11 maj till br Åke Wennerblad, telefon 011-635 12.

Onsdag den 23 maj
Damklubben.
Vårutflykt

Fredag den 11 maj kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg.
Stegeborg Se ytterligare information
på sidan 4.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Björn Lantz och Gunnar Lagerström (Lagerströms Bygg i Norrköping AB) för
sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.

Rättelse
I förra numret informerades om vilka personer
som ingår i GEU och med vilka huvudsakliga ansvarsområden. Felaktiga telefonnummer angavs
och rättas härmed enligt följande:
Biträdande intendent: Rolf Björk (B 19),
011-12 72 54
Ljud, ljus och datorer: Bengt Liljestrand (B 117),
0705-82 06 75)
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 12 april
Logemötet, som samlat 43 bröder, inleddes med parentation över vår broder och ExÖM Torsten Loberg
som avled den 26 mars i en ålder av 91 år. Verkställande ledamoten i Brödragåvan, P-O Kyndel, informerade om att brödragåvan överlämnats till Torstens familj samt framförde deras tack och sin hälsning till logen. Två nya ansökningar om medlemskap föredrogs.
Från GEU rapporterade br Anders Jacobson bl a att en ”Hjärtstarter” ska köpas in och att upphandlingsarbetet av restauratör från kommande halvårsskifte pågår. Ett drygt tiotal intressenter har hört av sig och anbud skall lämnas in senast den 14 maj. Br Anders informerade även om att förslaget till stadgar för GEU
tagits emot väl och redan godkänts av många institutioner. Även vi själva godkände stadgeförslaget samtidigt som vi överlämnade att antal kommentarer från vår interna arbetsgrupp till br Anders som underlag i
GEU:s fortsatta beredning. Från ”hyresvärden”, alltså Stiftelsen Odd Fellow-huset, rapporterade br Gunnar Lagerström bland annat att tidigare vattenläckor är åtgärdade, men även att en ny, som berör hotellet,
har uppstått. Vidare, att hissen kräver underhållsåtgärder och att Norrköping Vatten har meddelat att de
behandlar Stiftelsens begäran om ersättning för självrisken efter sommarens vattenskador.
Utöver sedvanliga hälsningar från ej närvarande bröder lämnade Klubbutskottet och TMU kortare lägesrapporter och br Owe Axelsson informerade om att ett stort antal bröder avser att besöka logen nr 10 Viktor Rydberg i Stockholm den 26 april.
Efter logens avslutande informerade broder StRep Bernt Carlsson bröderna om ”det oskrivna verket”,
alltså bland annat våra ”tecken och lösenord”.

Torsdagen den 26 april
Visst är vi 117 Gustaf V fantastiska! Sammanlagt 41 egna bröder i vår egen Ordenssal - samtidigt som 20
bröder befann sig hos logen 10 Viktor Rydberg i Stockholm. Således 61 Gustaf V- bröder deltog i logemöten samtidigt men med 16 mils mellanrum. Starkt tycker er UM! Dessutom kunde vi glädja oss åt att br
Birger Zander från vår dotterloge 139 Ramunderhäll gästade vårt eget möte.
Från detta kan det bland annat noteras att FS Björn Lantz med glädje rapporterade att alla annonsörer i
vår matrikel och sponsorer av BNs distribution har fullgjort sina ekonomiska åtaganden. Han rapporterade
även att ett mindre antal bröder inte är gottstående efter det första kvartalet. Vi hade även glädjen att ballotera två inträdessökande - Lars Hägerström (fadder Peter Hallsten) och Roland Johansson (Owe Axelsson)
som båda, tillsammans med tidigera balloterade Jan Johnsson och Rickard Myhrberg, kommer att kallas till
reception i Invigningsgraden den 10 maj. K Lennart Exíus erinrade bröderna om att det denna kväll var
Ordens årsdag, exakt 193 år efter det att den första logen, N:o 1 Washington, instituerades i Baltimore i
USA. Br Lennart (nu för Klubbutskottet) informerade även om att vi vid sommarsammanträdet den 14 juni
kommer att samlas i Visualiseringscenter för att få uppleva ”Allt vi är” - en
hisnande resa genom det allra största och det allra minsta.
I bankettsalen fick vi lyssna på Jan Bergman, som intresseväckande berättade
om familjen Kennedy och med naturligt fokus på presidenten, John F Kennedy.
Anders Österlund
Undermästare
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I majnumret 2002 kunde man bl a läsa:
−
att br ÖM Claes Anell i sin spalt konstaterar att tiden går fort
−
att br Anders Jacobson efter 20 års frivillig väntan äntligen erhållit lägrets första grad
−
att logens brr fick höra en typisk ”Lobergare” i klubben
−
att logen invigde tre nya brr – Günther Lange, Anders Nordenö och Eero Pusa
−
att br O hälsade våren välkommen med ”It might as well be spring”
−
att aprilnatten var mild när logens brr tog sig hem på skilda vägar
−
att br Nils-Gunnar Nilsson efterlyste leksaker till Odd Fellows insamling ”barn till fångar”

ExRed

Logens årsdag den 24 maj 2012
Vid firandet av Logens årsdag är alla bröders damer välkomna. Under tiden vi har vårt logemöte kommer
damerna att få en välsmakande drink. När vi avslutat vårt logemöte kommer damerna in i Ordenssalen och
vi har en gemensam högtidsstund. Därefter beger vi oss ner till bankettsalen för supé och fin underhållning.
ÖM

Sommarsammanträde den 14 juni 2012
Redan nu vill vi påminna bröderna om kommande sommarsammanträde den 14 juni som avslutar säsongen. Vi kommer att besöka Visualiseringscenter och därefter göra en halvhalt på en närbelägen bakgård
för att därefter vandra vidare. Detaljerad information kommer i nästa nummer av BrodersNytt. Dock vill vi
med denna blänkare ”förvarna” bröderna och vika kvällen den 14 juni redan nu.
ÖM

Från Seniorklubben
Seniorklubben träffas tredje torsdagen i månaden kl.
14.00 och har en trevlig samvaro. Vid klubbens senaste
träff hade Åke och Gunda Wennerblad ordnat med sedvanligt gott bröd till kaffet. Här ses deltagarna i gott
samspråk efter att bröderna Nils-Gunnar Nilsson och
Bosse Nygren hållit ett uppskattat föredrag och visat bilder från deras resa till Sri Lanka.
Bo Nygren

Besök i loge B 10 Viktor Rydberg, Stockholm, den 26 april
Det var 20 förväntansfulla bröder som satte sig i bussen för besök hos logen nr 10 Viktor Rydberg. Vi möttes med ett stort välkomnande av deras ÖM Thord Axelsson. Det började med en historisk vandring och
sedan en rundvandring av hela det fantastiska Odd Fellowhuset. Logen bjöd oss på förfriskning och därefter fortsatte vandringen till baren. Efter en fin genomförd loge och en god middag i stora bankettsalen där
många nya kontakter skedde gick bussen kl. 23.oo från Stockholm. Vi fick med oss många hälsningar från
våra tidigare bröder i 117 Gustaf V från bröderna Thord Axelsson och Jan Stening. Framåt ettiden på natten skildes vi åt utanför Odd Fellowhuset i Norrköping och alla var mycket nöjda. Vi hoppas på ett snart
återseende.
Owe Axelsson
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Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Trångt – och trivsamt! Så har vi inlett vår lilla ”lägerruta” hela våren. Så även denna gång! Trelägermötet i
Linköping den 13 april samlade hela 120 patriarker från de tre lägren 5 Österled (9 loger i södra Östergötland och nordligaste Småland), 12 Visingsborg (7 loger i och ”öster om” Jönköping) samt vårt eget läger 15
Stegeborg (9 loger i norra Östergötland samt Nyköping). Varje läger bidrog med ungefär lika många patriarker, alltså ett 40-tal vardera. Vi själva i logen 117 Gustaf V hade tio patriarker på plats. En bra siffra. Efter logemötet berättade 5 Österleds UNP-stipendiat Johan Hammar om sin resa till USA. En presentation
som, precis som den som vår egen stipendiat Ryan Jones gjorde i Nyköping i mars, var både informativ och
intresseväckande. Våra ungdomar kan...!
Nästa aktivitet i lägret är den gradgivning i Gyllene Regelns Grad, eller Hoppets grad som den också kallas,
som kommer att genomföras i Norrköping den 11 maj klockan 1900. Eftersom det är gradgivning
vänder mötet sig i första hand till de bröder patriarker som har, eller ska få, andra lägergraden. Klädseln är
som vanligt mörk kostym och grå slips.
Lägrets klubbmästare Kenth Backman lockar med följande meny till en kostnad av 120 kronor: Förrätt,
Östgöta Toast, som huvudrätt grillad fisk med rotfruktspytt, fransk senapssås och kokt potatis samt kaffe
och kaka. Vi tar gärna emot din anmälan senast den 7 maj klockan 1900.
Gunnar Lagerström, 011-10 27 97, gunnar.l.lagerstrom@telia.com
Anders Österlund, 0708-53 55 30, anders.osterlund@telia.com
Lägervärdar i 117 Gustaf V.

Odd Fellow och MasterCard hjälper nödställda och föräldralösa
Odd Fellow och MasterCard har inlett ett samarbete för att hjälpa nödställda, sjuka och föräldralösa - utan
att det kostar oss som Odd Fellows något. När du handlar med ett Odd Fellow Card går 0,5% av beloppet
oavkortat till Orden. Läs mer på den här länken www.oddfellowcard.se, eller kontakta ordföranden i TMU,
br Anders Österlund, om du vill veta mer.
Redaktionen

