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Övermästarens spalt

Vad händer?

Bröder!
Tiden går fort när man har kul – visst, men
ibland blir man nästan skrämd av att tiden går
för fort. Det känns som om det var i förra veckan
som snön låg tung över Norrköping och nu är
det bara lite drygt tre veckor kvar till midsommar. Under våren och försommaren har vi haft
några riktigt trevliga logemöten. Vi har firat ordens årsdag tillsammans med övriga norrköpingsloger, vi har haft gradgivningar och vi har
haft glädjen att få se några nya bröder i vår gemenskap. Nu i anslutning till det senaste logemötet, då vi firade vår loges årsdag, presenterade
stadsträdgårdsmästaren platsen där vårt träd,
som vi fick i gåva av damklubben, kommer att
planteras i höst.

Torsdag den 10 juni kl 18.30

När du läser det här har vi bara ett möte kvar,
innan sommaren kommer till oss på allvar. Det
är sommarsammanträdet, som vårt klubbmästeri
i år har förlagt bland strutsar på Vikbolandet.
Då hoppas jag att vädrets makter är med oss och
att så många bröder som möjligt kommer med,
för att vi gemensamt ska hjälpas åt att få det precis så där trevligt som vi brukar ha på våra sommarsammanträden. Därefter ses vi inte i logesammanhang förrän i slutet av augusti, då vi som
vanligt inleder höstens aktiviteter med sommarsammanträde med ”skaldjursfrossa”. Missa inte
det!
Avslutningsvis vill jag nu särskilt önska alla bröder, som av olika skäl inte haft möjlighet att vara
med i vår gemenskap under våren, en riktigt
trevlig och skön sommar, tillsammans med era
anhöriga. Sedan framåt augusti hoppas jag att
alla bröder åter börjar
längta till gemenskapen, så
att vi får träffas igen i ”Logen med det varma
sinnelaget.”
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING

Bosse Nygren

Sommarsammanträde. Obligatorisk måltidsanmälan. Se vidare information på sidan 3.

Torsdag den 26 augusti kl 18.30
Sommarsammanträde. Obligatorisk måltidsanmälan. Program skickas senare och i särskild ordning.

Vi hyllar
Br Torsten Loberg som den 4 augusti fyller 90
år. Uppvaktningen samordnas ÖM enligt senare
information. Anmälan om deltagande kan göras till
ÖM eller ExÖM Harry Andersson.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Sören Andersson (Norrköpings
Stenindustri AB) och Guy Viklund (ProProKon )för
sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.

Redaktionen ber att få önska läsekretsen en riktigt trevlig och
skön sommar.
Nästa nummer av BrodersNytt kommer den
31 augusti.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 6 maj
Sammanlagt 50 bröder samlades i logesalen och tre recipiender i recipiendrummet – alla lika förväntningsfulla. Efter genomgången föredragningslista vidtog reception i Invigningsgraden. De tre recipienderna - Mikael Kinnå, Lennart Lehnbom och Lennart Stenberg - fick uppleva en tankeväckande och (som vanligt) väl
genomförd invigningsgrad. Utöver våra egna duktiga bröder i ceremonielet understöddes vi denna gång av
br Hans Andersson (B 19 Louis de Geer) som organist pt och br Ingemar Zerpe som sångare.
I klubben bjöds vi parmalindat ostfyllt kycklingbröst med vitlöksdoftande tomatsalsa. Sedvanliga informationer och artigheter utbyttes mellan UM och recipienderna och kvällen blev härligt vårglad och sen.

Torsdagen den 27 maj
Logemöte nummer 1 241 och Gustaf V 62:a födelsedag.
Visst är vi fantastiska!
Dagen började dock redan kl 16.00 med (teoretisk) plantering av det Kinesiska körsbärsträd som logen fått i sextioårsgåva av vår Damklubb. Stadsträdgårdsmästare Lars Wiberg berättade att trädet kommer att finnas på plats strax
öster om Saltängsbrons norra fäste senast nästa sommar
och raskt insågs då att vi kommer att få uppleva ännu en
ceremoni när trädet verkligen grävs ned vid norra strömkajens promenadstråk.
Medan bröderna genomförde sin arbetsloge avnjöt våra
damer ett glas vin tillsammans med härliga toner från br
Hans Telins flygel. Därefter vidtog firandet av logens årsdag med bl a br Hans Telins preludium och postludium
(Våren av Grieg), ÖM:s tillbakablickande högtidstal och
Hagaskolans 9Cm2 som mycket professionellt framförde
Orlando di Lassos ”Matona mia Cara”.
I bankettsalen serverades en härlig inkokt sommarlax, underhöll 9Cm2 med en fin mix av visor och vårsånger och
lottades ut ett stort antal goda viner. Efter önskningar om
en skön sommar vandrade bröderna med sina respektive
hemåt i försommarnatten.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I juninumret 2000 kunde man bl.a. läsa:
att logen på br UM Claes Anells förslag enades om att på försök genomföra höstens III:e-grad efter
logens öppnande och före föredragningslistan. På så sätt får våra tredjegradsbröder vara med längre i
logesalen
−
att bröderna vid vårens sista sammanträde kunde njuta av br Erik Jakobssons fina trumpetspel tillsammans med br Organist i Quincy Jones vackra ”The Midnight Sun Will Never Set”
−
att br Anders Östlund sjöng många trevliga snapsvisor
ExRed
−

Sommarsammanträde den 10 juni
Välkomna till sommarsammanträdet som denna gång genomförs på strutsfarmen på Vikbolandet torsdagen den 10 juni.
Vi tar oss dit med buss, vilken utgår från Ektorpsgatan (Kanalbuss kontor) klockan 17:45 och br Tage Östlund är bussansvarig. Från Odd Fellowhuset avgår bussen klockan 18:00 och resan tur och retur (80 km)
kostar 100 kronor och betalas direkt till br Tage. Bussresan är bindande.
”Stående listan” gäller ej utan alla som vill delta anmäler sig antingen på telefon 011-199535
eller via mail till Jan Ohlsson (jan.f.olssson@tele2.se) som denna kväll är klubbmästare. Senaste anmälningsdag är onsdagen den 9 juni klockan 12:00.
Väl framkomna bjuds vi på en visning av strutsfarmen och därpå logesammanträde. Till middagen serveras
vi marinerad grillad struts med potatisgratin och bordsdryck. Måltiden kostar 220 kronor. Övriga drycker
såsom öl, vin, snaps och whisky serveras genom klubbmästarens försorg och till förmånliga priser .
Unna er en kväll i en annorlunda miljö och med dokumenterat god mat innan ”sommarlovet”.
Välkomna till strutsfarmen
Rolf K Johansson, KM och Jan Ohlsson

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vid vårterminens sista lägermöte den 21 maj fick vår broder Carl-Ivan Ivarsson den Gyllene Regelns Grad
i närvara av ytterligare 12 patriarker från vår loge. Lägret tar nu sommaruppehåll och återsamlas den 17
september vid ett vandringsläger i Finspång. Reservera gärna den kvällen. I synnerhet om du inte besökt
Finspång tidigare.
Anders österlund och Gunnar Lagerström
Lägervärdar

Adressändring
Br Jan Högberg har ny bostadsadress: Spjutgatan 4, 603 73 Norrköping
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Nya Bröder
LENNART LEHNBOM, född 1960
Generalsgatan 37 B, Norrköping
Telefon 011-18 70 75, mobiltelefon 0730-84 10 20
Intressen: motorsport, matlagning, löpning och simning.

MIKAEL KINNÅ, född 1964
Glottervägen 14 A, Åby
Telefon 011-643 45, mobiltelefon 070-546 64 12
Intressen: Familj, hus och hem, snickeri, motorsport och motorcyklar.
Övrigt: Gift sedan 1987 och har fyra barn.

LENNART STENBERG, född 1940
Dragsgatan 1, Norrköping
Telefon 011-18 29 23, mobiltelefon 070-380 75 75
Intressen: Fritidshuset i Västra Tryserum.
Övrigt: Gift och har tre barn samt fem barnbarn.

