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Övermästarens spalt
Vårens ordinarie logemöten är nu till ända och vi
har kvar vårt sommarsammanträde med bl.a. en
resa ut i rymden tillsammans med Christer Fuglesang. Men vårt logemöte har vi inte i rymden
utan senare på kvällen hos Brasserie Charlies. Vårt
klubbutskott har åter igen bidragit till att vi får ett
bra program vid vårens sista möte. Med glädje har
vi i logen sett till att Karl Ljunges minnesfond har
använts till en idrottsledare inom Åby Inneklubb,
Magnus Bagge.

Vad händer?
Torsdag den 13 juni kl. 18.30
Sommarsammanträde. Se mer information på sidan
3.

Torsdag den 22 augusti kl. 18.30
Sommarsammanträde. Se mer information på sidan
3.

Månadens bidragsgivare

Vi ses därefter inte i logesammanhang förrän till
hösten då vi har ett intensivt program. Vi börjar
med ett sommarsammanträde, om det blir skaldjursfrossa eller andra goda maträtter får vi låta
klubbutskottet komma fram till. Gången därpå
börjar vi med våra ordinarie logemöten och då
med Veteranernas afton, vår DS Bengt Westin
kommer för att besöka oss. Därefter reception i
tredje graden och sedan är det vår trevliga God
Vän afton. Jag hoppas ni redan nu letar reda på
andra tilltänkta som kan bli medlemmar i vår trevliga loge. Det finns säkert personer i er närhet, på
jobbet, i föreningen eller granne som kan tänkas
dela vårt budskap.

Vi tackar br Krister Ljunge för sponsringen av månadens nummer av BrodersNytt.

Passa gärna på att besöka några andra bröder under sommaren eller ring om du hör att någon
kanske inte mår så bra. Det gäller att ta hand om
varandra.

Redaktionen ber att få tillönska läsekretsen en trevlig
och avkopplande sommar. Nästa nummer av BrodersNytt kommer i månadsskiftet augusti/
september.
Trevlig sommar!
Redaktionen

Jag önskar er alla bröder en trevlig sommar i sommarstugan, på kolonilotten, på någon resa eller
bara koppla av i sommarvärmen som vi hoppas
kommer snart.
Själv kommer jag att vara en hel del i sommarstugan ute vid Gryt och
nyttja ett nybyggt uterum
med skjutdörrar utifall
regnet och blåsten tar i.
Broderligen i
VÄNSKAP KÄRLEK
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vi hyllar
Br Nils Lindberg fyller 80 år den 4 augusti. Deltagande i uppvakningen ska anmälas till ÖM senast
den 1 augusti.

Redaktionens sommarhälsning
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Vad hände?
Onsdagen den 8 maj

Undermästarens noteringar

Tillsammans med en 114-årig ”moder”…!
Logekvällen den 8 maj blev i sanning minnevärd! Dels eftersom den inföll på en onsdag och dels för att vi hade
en gemensam logekväll med vår 114-åriga moderloge, B19 Louis De Geer. Som sig bör öppnade B19:s ÖM
Stig Calderon, ritualenligt logemötena och gladde sig åt att hela 65 bröder hade samlats. Han vände sig särskilt
till ÖM Guy Viklund och de 32 övriga bröderna från dotterlogen 117 Gustaf V och hälsade oss varmt välkomna till en trivsam kväll.
Under 19 Louis De Geers möte höll bl a DSS Bengt Westin ett intressant instruktionsföredrag där han fokuserade på vår INV-grad och dess historia. Han framhöll särskilt att de flesta upptäcker något nytt varje gång vi ser
den (undertecknad ExCM instämmer!). ÖM Guy Viklund och PS Tommy Franzén intog så sina ämbetsplatser
och ledde oss genom vårt logemöte där bl a sjukutskotten rapporterade och framförde hälsningar från bröderna Hans Wärn, Ulf Eriksson och Lars Wibrant. I övrigt påmindes vi om Logens årsdag den 23 maj där bl a
Kalle Ljunges gåva kommer att överlämnas till en förtjänt mottagare. Hälsningar framfördes från JV Evert
Lundqvist och broder Dennis Oké. Broder Jan Stening gladde oss med att vara på plats knappt fyra veckor efter sin hjärtinfarkt. Han tackade varmt för såväl logens hälsningstelegram som de olika telefonsamtal som han
fått under sin konvalescens.
Broder K i B19 Louis De Geer, br Mats Lindberg, delade så sina tankar kring logers samverkan till ömsesidigt
nytta och korsbefruktning med oss innan ÖM Guy Viklund ritualenligt kunde avsluta kvällens båda logemöten.
Under stjärnhimlen kunde vi slutligen avnjuta broder O i 19 Louis De Geer, br Hasse Andersson, ”somriga”
potpurri innan vi samlades till trivsam samvaro i Bankettsalen.

Torsdagen den 23 maj
Sammanlagt 43 bröder hade samlats till logens 65:e årsdag där vi efter det ordinarie sammanträdet tillsammans
med våra damer högtidlighöll dagen med en ceremoni i Ordenssalen och en festlig stund i Bankettsalen. Vi inledde logemötet med en parentation över vår bortgångne ExSkM Ivar Bjärestrand som lämnade oss den 17
april i en ålder av 92 år.
Efter att FS och SkM presenterat sina rapporter kunde br Claes Anell hälsa från br Hans Wärn och berätta
hans hälsotillstånd hade förbättrats och att behov av sjukutskott inte längre fanns. ÖM tackade br Claes för
hans insats och avslutade sjukutskottet. Br Anders Österlund berättade att br Ulf Eriksson, som avvaktar resultatet från en del undersökningar, är vid gott mod och br P-O Kyndel att br Lars Wibrant lämnat Sandbyhov för
eget boende i Norrköping. UM berättade att vår Seniorklubb har haft sitt sista möte under br Åke Wennerblad
och hans hustru Gundas värdskap. Sedan 1995 har 138 möten hållits och 1441 besök gjorts av bröder och deras damer/efterlevande. Br Åke kompletterade med några egna minnen. Från Kubbutskottet informerade broder Lennart Exíus om det kommande sommarsammanträdet den 13 juni (mer om detta på annan plats).
Hälsningar framfördes från bröderna Per Johansson, Olle Linderhjelm och Ove Pettersson. Br Kaj Borg som
varit i kontakt med vår vänloge 5 Fyen i Odense efter vårt besök där, framförde hälsningar från dem och berättade att de såg fram mot att få besöka oss.
Efter att logen avslutats var det dags för CM Björn Lundqvist att hälsa 33 damer välkomna upp i Ordenssalen
för traditionsenligt firande av årsdagen innan vi alla samlades i Bankettsalen. Där underhölls vi, till allas stora
förtjusning, av i gruppenens ”Con Amore” högklassiga framträdande. Innan vi gick hem tackade ÖM även br
Åke och Gunda Wennerblad för deras insatser i vår seniorverksamhet samt delade ut br Kalle Ljunges stipendium till Magnus Bagge, en aktiv ungdomsledare i Åby Innebandyklubb. Därmed var denna minnesvärda kväll
slut!
Anders Österlund, UM
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I juninumret 2003 kunde man bl a läsa
−
att br UM Per Johansson berättade att aftonens serverade laxpudding fick simma en smula i det skirade
smöret
−
att majkvällens loge med damer besöktes av 80 personer
−
att Damklubbens ordförande Monica Henriksson höll tal, som riktade sig speciellt till logens bröder
−
att kvällens höjdpunkt var gästande Leif V Eriksson, som kåserade om ”läkemedel förr och nu”
−
att Mathatma Gandhis ”När Du plockar upp ena änden av en stav så plockar Du också upp den andra” kan överföras till BrodersNytt: ”Att ha en bra början och ett bra slut räcker inte. Informationen däremellan är precis lika viktig – precis som hela stavens styrka”
ExRed

Utdelning av br Kalle Ljunges minnesgåva
ÖM Guy Viklund överlämnade br Karl
Ljunges minnesfond för inom Norrköpings kommun ideellt arbetande ungdomsledare. I år tillföll stipendiet till
Magnus Bagge, Åby Innebandyklubb.

Sommarsammanträden
kommer att bli lite av ”favorit i repris”. Vi samlas vid 18:30-tiden i Visualiseringscenter på Kungsgatan där vi inleder med att klockan 19:00 se ”Rymdresan 3D” där vi får följa med
Christel Fuglesang ut i rymden. Även bröder i 104 Bråvalla kommer att avnjuta samma föreställning, men efter
föreställningen delar vi på oss. Vi drar oss mot ”Odd-kvarteren”, men för att inte göra promenaden alltför betungaden stannar vi till för att ”skvallra lite” vid ett för ändamålet strategiskt beläget ”vattenhål”. (Resan med
Christer Fuglesang kostar en 100-lapp medan Klubben står för aktiviteterna vid ”vattenhålet”). Styrkta, nu även
till kropp, fortsätter vi mot ”ODD-kvarteren”, men den här gången inte till Vattengränden utan till Brasserie
Charlies på Slottsgatan 130. Där genomför vi både vårt sammanträde och avnjuter vår gemensamma måltid (en
grillbuffé till det facila priset av 175:- kronor). Observera att måltidsanmälan senast den 11 juni är obligatorisk. ”Stående listan” gäller alltså inte!
Sommarsammanträdet den 13 juni

Efter vårt stärkande sommaruppehåll återsamlas vi den 22 augusti klockan 18:30 i Odd-Fellow-huset för att
starta upp höstens arbete. Traditionsenligt sker även det med ett sommarsammaträde följt av en måltid baserad
på solbrända sötvattenlevande skaldjur ”med mera”. Måltidsanmälan senast den 20 augusti obligatorisk
även denna kväll. Anmäler dig gör du antingen via telefonsvararen 011-19 95 35 eller på
http://www.oddfellowlogen117.org/html/main_c.htm.
Välkommen hälsar KM Janne Ohlsson
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Höstfest
Glöm inte att boka in kvällen den 19 oktober för logens höstfest! Festkommittén arbetar redan för högtryck
för att vi åter ska få en höjdarkväll i Bankettsalen. ”Folkligt, Festligt och Fullsatt” är målsättningen, så fram
med kalendern och reservera kvällen redan nu! Vi återkommer med mer information i höst.
Jan Ohlsson, KM och ordförande i höstfestkommittén

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägersammanträde den 17 maj 2013 i loge nr 84 Österskär Valdemarsvik Broder HP Bernt Tensmyr avslutade halvårets sista lägermöte med att tillönska alla patriarker en trevlig sommar och det gjorde han som avslutning på på ett lägermöte som samlat ca 70 patriarker varav tolv från vår loge nr 117 Gustaf V. Information från
HP Bernt Tensmyr med bl.a ekonomiska rapporter med god ekonomi från DN. Vidare höll ÖP Mats Domert
information om Abrahams liv. Vår logepatriark P.O Kyndel valdes in i lägrets GEU. Efter ett lugnt sammanträde avslutades mötet med musik av ”Midnight Never Sets” med Arne Domnerus och en fin stjärnhimmel.
Efter avnjöt vi en supé med porterstek, grönsaker och kulpotatis med tillhörande dricka. Vid kaffet uppträde
loge nr 84 Österskär CM Leif MarmgårdNästa lägersammanträde äger rum den 20 september 2013 i Norrköping med bl a reception i GRG graden med ca 15 kallade. Separat kallelse skickas ut god tid innan mötet.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907 mail gunnar.l.lagerstrom@telia.com
P.O Kyndel tel 070-5256896 mail info@westrens.se

Odd Fellow-golfen

.

Boka in söndagen den 8 september.
Vi kommer då att spela vår 117-golf. Banan blir samma som förra året Mauritzberg Golf Club. Fem starttider
är bokade. Anmäl gärna i god tid till Claes Anell eller Guy Viklund

