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Övermästarens spalt
Solen skiner och meteorologerna talar om en annalkande sommar! Är det inte härligt!?
Även för vår loge nr 117 Gustaf V ser framtiden
ljus ut. Vi lyckas attrahera nya bröder och vårt
medlemsantal är stabilt. Vi kan dessutom glädja
oss åt att besöksfrekvensen vid våra möten är
större än på länge. Nästan 60 bröder per möte!
Det har vi alla anledning att glädja oss åt! Men det
finns fortfarande plats för fler – både i Ordenssalen och i Bankettsalen…
Distriktsstorsire Bengt Westins rapport efter vårt
utvecklingssamråd är också glädjande läsning.
Hans sammanfattande bedömning är att vi är ”en
mycket väl fungerande loge”. Han lyfter bland annat fram vårt TMU:s sätt att arbeta som ett föredöme och anser att TMU:s handlingsplan är ett
utmärkt och ”efterföljansvärt styrdokument”.
Innan sommaruppehållet har vi två ordinarie möten kvar. Ett av dem är den 22 maj då vi firar Logens årsdag. Då bjuder vi in våra damer till Ordensalen, för att tillsammans med dem fira årsdagen.
Därefter samlas vi i Bankettsalen för sedvanligt
trivsam samvaro. Jag ser fram mot den kvällen och
hoppas på ett stort deltagande!
Även sommarsammanträdet i juni har alla förutsättningar att bli en höjdare. Klubbutskottet har
redan indikerat att inriktningen är att färden ställs
mot väster och Flygvapenmuseet i Linköpeng. Detaljerna kommer senare, men bröder, gör en tydlig
markering i almanackorna för den 12 juni redan
nu.
I Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 8 maj kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton.
I bankettsalen kommer ExÖM Bengt-Ove Jonsson
att hålla ett informationsföredrag om logens hemsida.

Meny: Skaldjurspaté med smörstekt bröd. Honungsgrillad
fläskkarré med plommonsås och Bratkartoffeln.

Torsdag den 22 maj kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Firande av logens årsdag tillsammans med damer. Se
ytterligare information på sidan 3.
Meny: Gravlaxtoast. Fläskfilé med Gorgonzolasås och ugnsrostad potatis, tomat/ruccolasallad.

Onsdag den 21 maj
Damklubben. Vårutflykt.

Fredag den 16 maj kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 3.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, bröderna Jan Aspdahl (Aspdahl Elektriska AB)och Connyt Knutsson (Fastighetsbyrån), för utskick av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Logesammanträde den 10 april
Logekväll med ballotering, återinträde och instrukonsföredrag.
Vi balloterade två främlingar, Jonas Mörnås Bergmark samt Mats Larsson. Vår tidigare br Lars Pettersson har
begärt återinträde, väldigt trevligt med återvändande bröder. Lägervärdarna inbjöd till trelägermöte 11 april
med fördjupningsläger. Vi valde bröderna Roger Appelgren och Günter Lange till Stiftelsen Odd Fellow-huset.
CM informerade om läget i ceremoni utskottet och att de bröder som är intresserade av uppdrag anmäler sig till
honom.
UM informerade om att han och br Nils Gunnar Nilsson uppvaktade br Hans Cademan på dennes 90-årsdag.
Logen avslutades med att TjgStRepr Claes Anell höll ett instruktionsföredrag om uppträdande i logesalen. I
”klubben” kund KM hälsa vår gäst, antikexperten Karl Axel Linder, välkommen. Flera bröder hade tagit med
sig föremål som Karl Axel värderade och berättade lite kring.

Logesammanträde den 24 april
Gradgivning i INV-graden.
Kvällens höjdpunkt var gradgivning i INV-graden. Jonas Mörnås Bergmark samt Mats Larsson blev under
kvällen våra nya bröder samt att br Lars Petterson hälsades välkommen tillbaks.
Vi beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och ge ansvarsfrihet för GEU för det gångna året (2013).
ÖM berättade att vi haft Utvecklingssamråd med DSS Bengt Westin och fick mycket beröm av honom. Han
var väldigt imponerad av vårt arbete sedan flera år tillbaka inom TMU. UM ”puffade” för logens årsdag 22 maj
där även damer är inbjudna. I bankettsalen bjöd KM på välsmakande abborre med tillbehör. Br Jonas höll recipiend-talet. Vid tangenterna denna kväll fungerade br Lars Malmquist från B104.
Mikael Hagdahl, UM
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Speaker´s Corner
Programändring
Logemötet den 28 augusti kl 19.00 kommer att genomföras som en arbetsloge (ARB) enligt ordinarie föredragningslista.
Anders Österlund, Övermästare

Firande av logens årsdag den 22 maj
Den 22 maj firar logen sin årsdag på sedvanligt sätt tillsammans med våra damer. En särskild inbjudan kommer
att skickas ut separat. Men redan nu kan bröderna notera att namn på medföljande damer ska meddelas i kommande anmälan om deltagande.
Redaktionen

Inbetalning av medlemsavgifter
Finanssekreteraren vill uppmärksamma bröder på medlemsavgiften till logen. Avgiften för helår är 1 380 kronor och kan betalas in enligt följande:
⇒
⇒
⇒
⇒

Månad: 115 kronor
Kvartal: 345 kronor
Halvår: 690 kronor
Helår: 1 380 kronor

Inbetalning sker till FS PlusGiro, 39 11 33-6. FS uppmanar bröder som ännu inte betalat erforderliga medlemsavgifter att göra så skyndsamt.
Roger Thörn, Finanssekreterare

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Trelägermötet i Norrköping den 11 april blev mycket trevligt och välbesökt. 110 Patriarker hade mött upp från
de tre lägren 15 Stegeborg, 5 Österled (Linköping) och 12 Visingsborg (Jönköping) och från vår loge deltog 9
bröder. Mötet var ett fördjupningsläger och det fördjupande anförandet hölls av Vice Storsiren Bertil Öhrstrand. Br Bertil talade om vikten av förändringar i lägerarbetet för att få bättre möten och därmed ett ökat intresse för lägret samt att det här nya upplägget i huvudsak mottagits positivt av de 6 provlägren där 15 Stegeborg varit ett. Informationen avslutades med en öppen diskussion där många idéer och åsikter framfördes. För
våra gästande läger var detta Fördjupningsläger en ny företeelse. I bankettsalen bjöds det förutom god mat och
härlig stämning på uppskattad musikunderhållning av Bengt-Otto- och Madeleine Ottosson.
Av lägrets vårprogram återstår nu endast ett möte och det äger rum i Norrköping den 16 maj och då är det
reception i Gyllene Regelns Grad, Hoppets grad. Mycket tyder på att det blir ännu en högtidlig och välbesökt
kväll då hela 30 Patriarker är kallade, varav sju från vår loge. Litet återbud brukar ske men förhoppningsvis blir
vi ändå många Patriarker. Storlogen blir representerad även vid detta möte då Bitr Stormarskalk Ellinor Österlund återigen gästar oss för att se gradgivningen. Vi lägervärdar hoppas förstås på god uppslutning från vår
egen loge och därmed befästa ställningen som lägrets största loge. Vid Patriarkgraden i mars var vi 23 bröder
från B117 på plats, vilket lär vara rekord. Med gemensamma ansträngningar så slår vi det! Du anmäler dig som
vanligt till lägervärdarna och sista anmälningsdag är 13 maj. Varmt välkomna! Matsedeln ser ut så här:
Meny: Ål med äggröra på toast. Fläskytterfilé med pepparsås, Tomatsallad och kulpotatis. Kaffe och kaka.
Pris: 135:Gunnar Lagerström tel.0705-500907, e-post gunnar.l.lagerstrom@telia.com.
Per-Otto Kyndel, tel 070-5256895, e-post info@westrens.se
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Odd Fellow-golf

Boka in söndagen den 7 september
Vi kommer då att spela vår 117-golf. I år kommer vi att spela på Kiladalens GK, de har en fin 18 håls bana mitt
i den vackra Kiladalen. Besök gärna deras hemsida www.kiladalensgk.se. Se även filmen som finns http://
youtu.be/lOWT5SjS6IA
Sex starttider är bokade. Alla är välkomna, även ”respektive”. Mer information kommer senare. Anmäl gärna i
god tid till bröderna Claes Anell eller Guy Viklund-

Nomineringsutskottet har redan påbörjat rekrytering till kommande år
Vi är Intresserade av bröder som är villiga att besätta olika ämbeten i logen from 2016 och framåt. Allt ifrån
olika ValÄM och ersättare till medlem i olika utskott är av intresse. Är du broder intresserad av ett större engagemang inom vår loge så hör av dig till någon i Nomineringsutskottet. Att vara mer engagerad ger ytterligare
kunskaper om Odd Fellow och vår verksamhet. Välkommen med din intresseanmälan. Vi som sitter i Nomineringsutskottet är: Hans-Göran Sävar, Kurt Oscarsson, Jan Ohlsson, Tage Östlund samt TjgExÖm Guy
Viklund som ordförande.
Guy Viklund, TjgExÖM
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Nya bröder
BrodersNytts redaktion har nöjet att presenteras tre nya, nja egentligen två nya bröder och en nygammal broder
välkomna till loge 117 Gustaf V.
Br Lars Petersson. 64 år och nygammal Odd Fellowbroder

Den 11 nov. 1999 hade vi glädjen att inviga br Lars i vår
loge. Men p g a att arbetet på Eon blev flyttat till Malmö
blev det svårt att besöka logen. Under Malmötiden var
hemvisten fortfarande Norrköping. Trozelligatan är adressen där br Lars bor tillsammans med hustrun Gunilla. Det
stora intresset på fritiden är fritidshuset i Körmnevik straxt
utanför Valdemarsvik där det ständigt sker arbete.
Fadder: br Ingvar Bevedahl

Br Mats Larsson. 50 år

Att br Mats är född söderut hörs direkt på dialekten, nämligen i Malmö. Bor nu tillsammans med sambon Lena Nyström på Trollstigen i Åby utanför Norrköping
Br Mats arbetar i skylt-och reklambranschen. Det stora
fritidsintresset på vintern är skidåkning både utför och på
längden.På sommaren gäller motorbåten som ligger säkert förtöjd i Stegeborg.
Fadder: br Mikael Kinnå

Br Jonas Mörnås-Bergmark. 47 år

Br Jonas är född i Skellefteå och bor nu på Pampusvägen
i Lindö tillsammans med hustru Eva från Norrköping. Br
Jonas arbetar som regionansvarig rådgivare med Mellansverige som arbetsfält. Kontoret finns i Örebro så det blir
mycket bilåkande. Ett stort intresse är god mat tillsammans med goda viner som han delar med familjen. När
vädret tillåter blir det sjöturer med motorbåten som finns i
Arkösund. Att snickra och bygga upptar också en del av
fritiden.
Fadder: br Bengt-Ove Jonsson

