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Övermästarens spalt
Oj, vad tiden springer iväg. Det har snart gått ett
halvår med vår nya besättning i logen. Redan har
25 % av vår ämbetsmannaperiod ”försvunnit”.
Logearbetet under våren har fungerat bra och tack
vare ett stort engagemang från alla ämbetsmän så
är det inspirerande att vara Övermästare. Inspirerande är också att få gå eller springa Åbackarna
runt och se alla dessa vackra Rhododendron
blomma i all sin prakt. Kanske stanna till på Färgaregården för en kopp the eller kaffe. Passa på
och njut.
I juni kommer vårt Storlogemöte att genomföras,
det skall bli spännande och få följa vilka beslut
som tas. Många motioner har aviserats, ny distriktsstorsire kommer att väljas. Det finns två
kandidater för att utses till Odd Fellows Ordens
svenske ledare för de kommande fyra åren. Vi ser
fram emot en presentation av vår nuvarande
StRepr Berndt Carlsson efter sommaren. Vi har
också en mycket intressant höst i vår egen loge att
se fram emot såsom val av ny StRepr, reception i
INV:s och 3:e graden, veteranafton och den traditionella höstfesten.
Vi har ju också fått in ett antal nya medlemmar
som till min stora glädje också är flitiga besökare.
Den 11 oktober har vi en God Vän-afton och jag
uppmanar er att under sommaren funderar på om
det inte finns någon i ert nätverk som skulle passa
att komma in i vår gemenskap. Du som är nyinvigd kan också föreslå någon även om du inte kan
stå som fadder. För att bli fadder måste man ha
minst 1:a graden. Jag önskar er alla bröder en trevlig sommar för att umgås med familj, släkt och
vänner. Tillsammans ska vi öka trivseln, engagemanget och närvaron i
logen med det varma sinnelaget.
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 14 juni kl 18.00
Sommarsammanträde. Se notis på sidan 3.

Torsdag den 23 augusti kl. 18.00
Sommarsammanträde. Se notis på sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Guy Viklund (ProProKon) och
Mats Dimell (Dimells Ingenjörsbyrå) för sponsring
av denna månads utskicka av BrodersNytt.
Redaktionen

Redaktionens sommarhälsning
Redaktionen ber att få önska bröderna
och övriga läsekretsen en skön och behaglig sommar. Nästa nummer av BrodersNytt kommer i månadsskiftet augusti/
september.
Redaktör & ExRedaktör
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
På grund av tekniska och redaktionella hinder kommer UM: noteringar från de båda logesammankomsterna i
maj att publiceras i nästa nummer av BrodersNytt. Men för att förmedla, åtminstone en smula, av den härliga
Gustaf V-anda som UM lyckas skänka läsekretsen i sina spalter, har redaktionen ett antal bilder från majsammankomsterna.
Den 10 maj var det invigning och logen fick fyra ny bröder och den 24 maj var det firande av logens årsdag.
Båda högtidligheter, värda att lyfta fram. Var en med sina kvaliteter. Tack vare ”logefotograf, br P O Gunnarsson, och hans kamera kan redaktionen låta en bild säga tusen ord och i viss mån kompensera avsaknaden av
UM:s prosa. Håll till godo bröder!

Våra nya
bröder!
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I juninumret 2002 kunde man bl a läsa:
−
att första sammanträdet i maj var en gemensam afton med loge nr 104 Bråvalla
−
att br KM Tage Östlund med 117-brr:s benägna bistånd, som en honnör till Bråvalla- bröderna, sjöng en
specialkomponerad ”oddfellowsk” snapsvisa (på en melodi som br KM tillskansat sig från Cornelis Vreeswijks ”Brevet från kolonin” men som Cornelis i sin tur nallat från”Timmarnas dans” ur operan ”La
Gioconda” av Amilcare Ponchielli (1876)
−
att 31 damer en skön maj-kväll fördes in i logesalen för att fira logens årsdag
−
att br ExÖM Paul Bäckman, loge 104 Bråvalla, berättade om vår stjärnhimmel
−
att br ExDSS CG Carlsson reciterade mycket stämningsfullt om universum till beledsagande orgelmusik
−
att Damklubbens ordförande Monica Henriksson berättade om vad Damklubben gör vid sina sammankomster
−
att trion Berndt Uthas, Hans Zetterberg och Olle Linderhjelm bjöd på en välregisserad föreställning
”Evergreens och Eterneller”. Det var ett framträdande, som satte pricken över i:et den här aftonen, enligt UM:s Vad-Hände-reportage
ExRed

Fall för blivande Nomineringsutskott
Vid mina intervjuer med våra nyinvigda bröder avrundar jag med frågan: ”på vilken stol i logen finner jag Dig om
några år?” Efter en stunds samspråk så börjar man skönja deras håg, lust och intressen. Läs gärna intervjuerna!
ExRed

Sommarsammanträde i juni och augusti
Traditionsenligt blir vårt sista sammanträde före sommaren ett, just det, sommarsammanträde...
Den 14 juni samlas vi vid 18.30-tiden (alltså inte 1800 som det står i matrikeln) vid Visualiseringscenter på
Kungsgatan där vi inleder med att klockan 1900 se ”Allt vi är” – en fantastisk resa genom Kosmos i stort och i
smått! Jag bedömer att upplevelsen motiverar att vi under promenaden tillbaka till ”ODD-kvarteren” behöver
stanna till för att ”skvallra lite” vid ett för ändamålet strategiskt beläget vattenhål. (Resan genom Kosmos kostar en 100-lapp medan Klubben står för den efterföljande törstsläckningen...) Styrkta, nu även till kropp, förflyttar vi oss därefter ner till ”ODD-kvarteren”, men den här gången inte till Vattengränden utan till Brasserie
Charlies på Slottsgatan 130, där vi både genomför vårt sammanträde och avnjuter vår gemensamma måltid.
Observera att måltidsanmälan är obligatorisk. ”Stående listan” gäller alltså inte!
Efter det stärkande sommaruppehållet återsamlas vi den 23 augusti klockan 19.00 i Odd-Fellow-huset för att
starta upp höstens logearbete. Traditionsenligt sker även det med ett sommarsammaträde följt av en måltid baserad på solbrända sötvattenlevande skaldjur. Inte heller denna kväll gäller den stående listan, varför du broder förväntas anmäla dig – antingen via telefonsvararen 011-199535 eller via hemsidan http://
www.oddfellowlogen117.org/html/main_c.htm - senast den 21 augusti.
KM

Från seniorklubben: Vårutflykten den 15 maj
Seniorklubbens sedvanliga vårutflykt den 15 maj gick till Fredgagården. Solen glittrade i Bråvikens vatten. Träden stod i skir grönska, mängder med tulpaner. Hägg och körsbärsträd i full blom. Allt ackompanjerat av fågelsång. Fredgagården i ny regi och med ljus och fräsch inredning serverades rikligt med sallad, utsökt Wallenbergare och gott kaffe med kakor. Efter angenäm samvaro med roliga historier och förslag på vad vi tänker
göra i sommar, skildes vi åt och bestämde, att hit vill vi gärna återvända. Vi önskar alla en angenäm sommar
och hoppas på återseende torsdagen den 20 september klockan 14.00.
Gunda & Åke Wennerblad
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Vårt brödraläger nr 15 Stegeborg
Broder HP, Bengt Westin, avslutade halvårets sista lägermöte med att tillönska alla patriarker en trevlig sommar. Och det gjorde han som avslutning på ett lägermöte som samlat hela 84 patriarker! Inte underligt att han
också uttryckte sin glädje över den positiva närvarotrenden. Den här gången hade lägret glädjen att befordra 17
recipiender (7 patriarker från vår loge, Roger Appelgren, Per Kjellander, Lars Andersson, P-O Gunnarsson,
Krister Andersson, Ingemar Nimstrand och Conny Thörn) till Gyllene Regelns, eller som den också kallas,
Hoppets grad. Alltså lägrets andra grad. De närvarande patriarkernas samstämmiga uppfattning var att även
denna gradgivning genomfördes på bästa, och därmed också på ett minnesvärt sätt. När den avslutande föredragningslistan gicks igenom läste HP upp ett tack från DSS Hans-Gunnar Lindoff för hans fyra år i den rollen
som han lämnar vid Storlogemötet i juni. Broder Hans-Gunnar passade i sammanhanget på att, med Storsirens
medgivande, informera patriarkerna om att han kommer att efterträdas av vår HP, Bengt Westin.
Med detta lägger lägret alltså vintern/vårens lägerarbete bakom sig. Nu blickar vi framåt – och då närmast mot
vandringslägret i Finspång den 21 september. Även vi lägervärdar tar sommarledigt men hälsar naturligtvis
alla patriarker välkomna till Finspång i september. Mer information om den begivenheten kommer i BN:s septembernummer – men håll kvällen öppen!
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.

Golfarrangemang under sommaren
Nedan följer information för golfande bröder om de möjligheter till golf och trevligt umgänge som erbjuds under sommaren i Odd Fellows regi:
1) Distriksgolfen den 15 juni på Jönåkers GK. Anmälan omgående till br Claes Anell.
2) Riksgolfen den 10-11 augusti i Ronneby. Anmälan omgående på www.riksgolf2012.se.
3) Premiär för 117-golf blir det den 9 september på Mauritzberg där även familjemedlemmar välkomna.
Redaktionen
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Presentation av nyinvigda bröder
Dessa fyra bröder invigdes i vår loge den 10 maj 2012 och intervjuades av ExRed två dagar senare.
Br Lars Hägerström 62 år
Född i, bor i, arbetar i – Norrköping
som rundslipare. Sedan 45 år.
Sambo med förskoleläraren ElseMarie. Paret är stora naturälskare,
som uppskattar alla årstider. Br Lars
tycker om att fixa, planera och ordna.
ExRed fick känslan av en blivande KM.

Fadder: Petter Hallsten
Br Roland Johansson 69 år
Som slog upp sina ögon i Ljungbyholm,
ca 1 mil söder Kalmar (jodå – den
småländska dialekten finns kvar) och nu
med bopålarna i Åby, ett stenkast norr
om Norrköping. Pensionär, som inte
kan sluta arbeta. Nu som konsult i byggsvängen. Hustru Marianne är pensionerad
sjuksköterska med välutvecklade gröna
fingrar i trädgårdslanden. Br Rolands
däremot är helt färglösa. I Ramsdal ligger
fritidshuset. Br Roland är, enligt egen
utsago, van att organisera och leda –
kanske en ÖM på sikt.

Fadder: Owe Axelsson
Br Jan Johnsson 49 år
Mannen som förflyttade sig ett många
antal mil söderut – från Ramsele till
Norrköping. Är ortopedingenjör, vilket
innebär många resor I tjänsten.
Sambo med Susanne, civilekonom på
Norrköpings Vatten. Har en 2-årig tjej
hemma. Och ett litet torp i trakten runt
Valdemarsvik. Är jägare i Norrlandsskogarna om/när tid medgives.
Br Jan var mycket imponerad iakttagare
av vårt ceremoniels insatser vid
invigningen. Här finns en blivande CM,
är ExRed övertygad om.

Fadder: Conny Thörn
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Br Rickard Myrberg 43 år
Norrköping, det är staden det – där
han föddes, växte upp, bor och arbetar i.
Som affärsombud för strängbetong
och i eget fastighetsbolag. Lagvigd med
fadderns dotter Therese. Som arbetar i
sin pappas företag. Nyfödda dottern Betty
påkallar viss uppmärksamhet – dygnet
runt. Resor långt bort och skidåkning
upp/ner fyller eventuell fritid.
Br Rickard anser administrativa uppgifter
som viktiga i alla sammanhang.
ExRed ser här en kommande PS.

Fadder: Per-Otto Kyndel
Vi äldre bröder hälsar Er nya bröder varmt välkomna till Odd Fellow och vår loge 117 Gustaf V
Guy Wiklund
ÖM
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