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Övermästarens spalt

Vad händer?

Ja bröder, nu är sommaren hos oss, även om
högsommarvärmen ännu inte riktigt nått fram.
Dagarna är långa och mycket ska hinnas med.
Inte minst hoppas jag att alla bröder nu tar tillfället i akt och njuter av sol och värme så ofta det
går. När det gäller logearbetet så hade vi en fin
reception i invigningsgraden i början av maj. Vi
hade då glädjen att få inviga inte mindre än sex
nya bröder. Och i torsdags firade vi logens 63årsdag tillsammans med våra damer. Som vanligt var det en fin och stämningsfull kväll, med
sånguppträdande av en musikklass från De Geer
gymnasiet. Vi delade också ut Kalle Ljunges
gåva till en välförtjänt ungdomsledare, - Daniel
Johansson.

Torsdag den 9 juni kl 18.30

Nu återstår bara ett sommarsammanträde, som
säkert blir en höjdare, innan vi gör ett uppehåll i
logearbetet över sommaren. Då ska vi återigen
besöka Kolmårdens djurpark, under ledning av
vår broder Bengt Röken. Det får man ju inte
bara missa! Sedan dröjer det ända fram till
fjärde torsdagen i augusti innan vi får träffas i
logen igen. Då har vi traditionsenligt sommarsammanträde i Odd Fellow huset med kräft- och
räkfest. När vi nu inte kommer att träffa
varandra i logen under en längre tid uppmanar
jag alla att se sin omgivning och besöka och höra
av sig till de bröder som av olika anledningar
inte kunnat vara med i logegemenskapen under
våren.
Avslutningsvis önskar jag att alla bröder får en
härlig sommar tillsammans med sina nära och
kära, - tills vi ses igen i vår
loge - ”Logen med det
varma sinnelaget”.
Simma lugnt!
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Sommarsammanträde. Obligatorisk måltidsanmälan. Ytterligare information finns på sidan 3.

Torsdag den 25 augusti kl 18.30
Sommarsammanträde. Obligatorisk måltidsanmälan. Ytterligare information finns på sidan 3.

Uppvaktningar under logens
sommaruppehåll
De bröder som fyller jämna år under logens sommaruppehåll, d v s juni till och med augusti, har
undanbett sig uppvaktning.
För brödernas kännedom, kan meddelas att rutinen i samband med födelsedagsuppvaktningar, är
att ÖM kontaktar berörda bröder i god tid för att
efterhöra om uppvaktning önskas. Endast i de fall då
en jubilerande broder önskar bli officiellt uppvaktad annonseras detta i BN.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Guy Viklund (ProProKon)
och Ola Lindgren (Moretime)) för sponsringen av
distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.

Redaktionens sommarhälsning
Redaktionen ber att få framföra sin sommarhälsning till bröderna, deras nära & kära samt
hela läsekretsen. När nästa nummer av BN
kommer har vi hunnit med en lång, varm och
avkopplande sommar och
ser fram mot en varm och
härlig sensommar med lite
stänk av höstens färger i.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 12 maj
Oj, vilken kväll, helt otroligt, sex nya främlingar blev invalda. Hela 53 bröder var närvarande och precis
innan mötet träffade jag vår DSS, Hans-Gunnar Lindoff, som gratulerade oss för att verkligen ha en bra
rekrytering. Vår ExÖM höll ett lärorikt instruktionsföredrag om hur och på vilket sätt vi skålar i vår loge
med både snaps och vin i bankettsalen. Kaplan Nils Fremred framförde läste ett tänkvärt budskap om utanförskap hos oss och i Nordafrika. Organist Hans Thelin spelade som avslutning ”Adante” av Rudolf Hesse.
I bankettsalen hälsades bröderna Joachim Cederberg, Carl-Fredrik Jerrhage, Mustafa Korkmaz, Jan Månsson, Jan-Olof Gustafsson och Urban Trygg välkomna till ”logen med det varma sinnelaget”. Som traditionen bjuder, berättade UM om ordens historia. Som vanligt stannade flera bröder kvar och klockan blev midnatt innan vi kom hem.

Torsdagen den 26 maj
Denna logekväll firande vi logens årsdag på sedvanligt vis
med att våra damer. Innan damerna fick komma upp i logesalen genomförde vi vårt ordinarie logemöte. Några av våra
bröder har varit sjuka och logen beslöt att skicka ”krya på dig
–telegram” till dem. Inbjudan har kommit från loge 139
Ramunderhäll till dess 50-årsjubileum den 29 oktober. Kaplan Nils Fremred läste några vackra dikter om kärlek. Efter
logemötet tågade damerna in och vi fick höra organist Hans
Thelin som preludium spela ”Mitt hjärtas melodi”. Broder
ÖM höll därefter ett högtidstal till minnet av logens stiftare
för 63 år sedan. Broder Hans Thelin spelade som postludium
”Våren” av Grieg.
I bankettsalen underhöll duktiga eleverna Viktoria, Ebba,
Karl och Oskar i årskurs 2 från De GeerGymnasiet med
vackra och fina sånger, vilket uppskattades. Vi delade också
ut Kalle Ljunges Minnesgåva till en välförtjänt ungdomsledare: Daniel Johansson, Norrköpings Fotbollsdomarklubb. På bilden överlämnar ÖM priset till Daniel. Biståndsutskottets motivering till varför Daniel Johansson får priset
lyder:
”Daniel har i flera år lagt ner ett stort ideellt arbete för att
främja ungdomsverksamheten och få fram nya, unga fotbollsdomare. Bland de här ungdomarna från flera olika länder, finns en stor, social och kulturell blandning. Daniel anordnar varje år flera läger för ungdomarna och har ett brinnande intresse för att utveckla dem inte bara
som fotbollsdomare utan även som människa. Då han gör dessa insatser helt ideellt utan egen ekonomisk
vinning tycker vi att ett stipendium är en bra uppmuntran för det fina och värdefulla engagemang som
han visar ungdomsverksamheten. Vi anser att Daniel är just den typ av stipendiat som broder Kalle ville
uppmuntra.”
Guy Viklund, UM
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I juninumret 2001 kunde man bl.a. läsa:
•
att br ÖM Berndt Carlsson mellan ÖM-spalterna och mellan hägg och syrén passat på att fylla jämt
•
att syster Kerstin Haapaniemi hade övertagit ämbetet som aftonens organist
•
att kvällens klo släpptes loss för att berätta hur han hamnade i Norrköping – ”klon” var alltså den dynamiske Reidar Svedal
•
att br DSS Kjell Sjöström besökte logen för visitation där ämbetsmännen grillades
•
att lugnet återställdes vid DSS efterföljande besök i logesalen och klubben
•
att br UM Claes Anell inte heller den här gången hade någon tur med sig i aftonens vinlotteri
ExRed

Information om sommarsammanträden
Logens sommaruppehåll börjar och slutar med sommarsammanträden. Nedan följer kort information om
sommarens båda sammanträden.
Sommarsammanträde den 9 juni
Inför sommarsammanträdet den 9 jun i Kolmårdens Djurpark meddelar KM följande: Bussen
avgår prick 18.00 från Odd Fellow-huset. Färden går via Åby med stopp vid Coops parkering. Därefter går
färd mot Sandviken för vätskekontroll. Anmälan till buss och mat är bindande. Bröder som väljer att
åka i egen bil ska meddela till KM om de tänker åka ensamma eller kan ta med bröder. Kom i tid!
Maten, som vi äter på Kolmårdens Restaurang, består av en Sommarbuffe`. Priset som är 140:- betalas på bussen under utfärden. Jämna pengar—tack!
KM
Sommarsammanträde den 25 augusti
Torsdagen den 25 augusti är det säsongsstart med sommarsammanträde som även detta år, helt enligt
traditionen tillika är kräft– och räkfest. Måltidsanmälan är obligatorisk även för bröder som finns med på
den stående listan. Ytterligare information om denna sammankomst kommer att skickas ut via e-post någon
vecka innan.
Redaktionen

Information om höstfesten den 22 oktober
Även om det just nu kan förefalla vara en ocean av tid innan vi är där, är UM ute i föredömligt god tid och
lämnar lite information om av höstens begivenheter i vår loge. UM meddelar följande:
Glöm inte att boka in höstfesten
Det är dags att redan nu reservera lördagen den 22 oktober för den traditionella höstfesten tillsammans
med Damklubben. Vi träffas kl 18.00 för att äta, umgås och lyssnar på ”Sigges Garage” som uppträder.
Ytterligare information kommer i september.
Välkomna önskar
Klubbutskottet och Damklubben
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Nyinvigda bröder den 12 maj 2011
Namn:

JOACHIM CEDERBERG

Född:

20 mars 1971

Titel:

Speditör

Adress:

Glottervägen 18, 616 33 Åby

Telefon:

011-697 35

Mobil:

0709-76 53 87

E-mail:

joachim.cederberg@kuehne-nagel.com

Namn:

JAN-OLOF GUSTAFSSON

Född:

29 maj 1949

Titel:
Adress:

Storsvängen 31, 587 29 Linköping

Telefon:

013-13 50 36

Mobil:

0708-39 93 84

E-mail:

jog@pernling.se

Namn:

CARL-FREDRIK JERRHAGE

Född:

16 juni 1959

Titel:

Kriminalinspektör

Adress:

Klingsbergsgatan 31, 603 54 Norrköping

Telefon:

011-333 06 42

Mobil:
E-mail:

calle.ost@spray.se

Namn:

MUSTAFA KORKMAZ

Född:

2 december 1952

Titel:
Adress:

Redaregatan 32, 603 65 Norrköping

Telefon:

011-31 83 43

Mobil:
E-mail:
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Nyinvigda bröder den 12 maj 2011
Namn:

JAN MÅNSSON

Född:

7 september 1942

Titel:
Adress:

Långtorpsvägen 15, 603 75 Norrköping

Telefon:

011-31 99 40

Mobil:

0732-30 95 16

E-mail:

jan.man@bredband.net

Namn:

URBAN TRYGG

Född:

17 september 1949

Titel:
Adress:

Fähusgatan 10, 603 72 Norrköping

Telefon:

011-14 45 65

Mobil:

0708-19 22 30

E-mail:

urban.trygg@allt2.se

