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Övermästarens spalt
Syrenerna (Syringa Vulgaris) blommar för fullt i
Bengts och min trädgård. Vita, mörkt eller ljust lila
och några nästan svarta. Dofterna är fantastiska,
särskilt på mornarna. När syrenerna blommar vet
man att det finns ingen återvändo, sommaren är
här.

Vad händer?
Torsdag den 9 juni
Sommarsammanträde. Årets sommaravslutning
kommer att äga rum på Laxholmen med följande
program:
•

Jag har i de tidigare numren av BrodersNytt skrivit
och delgett lite av mina tankar kring våra ledord

Vänskap – Kärlek – Sanning
Nu när vi tar sommarledigt, praktisera dessa ledord till och för våra Bröder, era familjer, vänner
och grannar. Besök en Broder som vi sällan har
sett i Logen, ring till någon vän eller släkting och
bara fråga ”hur mår du” eller ”kan jag göra något
för dig”, kanske skicka ett kort med en sommarhälsning till någon du vet behöver uppmuntring.
När jag var sjuk för några år sedan fanns det personer som ringde och bara frågade ”behöver du
hjälp med att handla” eller ”kan vi få bjuda dig på
lunch”. Dom samtalen är väldigt värdefulla och
betyder mycket.

•
•

Kl. 17.00 samling hos P-O Kyndel för mingel
och förfriskning.
Kl. ca 18.00 Logesammanträde.
Kl. ca 18.30 Måltid

Observera att stående måltidsanmälan gäller ej.

Torsdag den 25 augusti kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Kräftafton.

Redaktionens sommarhälsning

När vi ses nästa gång skriver vi 9 juni och Sommarsammanträde. Klubbstyrelsen har ordnat med
ett besök på Arbetets museum i ”Strykbrädan”,
även kallat för ”landets vackraste industribyggnad”.
Jag önskar er alla en skön och trevlig sommar och
tackar för den första fjärdedelen. Den 25 augusti
ses vi igen mellan kräftklor och räkstjärtar.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Redaktionen tackar läsekretsen för den gångna säsongen och önskar en trevlig och avkopplande sommar.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 12 maj 2016
Gemensam Loge med B19 Louis De Geer
Denna afton hade vår loge och B19 Louis de Geer gemensamt logemöte med vår DSS som gäst i sitt nya ämbete. Från B117 var det 42 Bröder närvarande plus br Lars Malmquist, B108 Gästrikland (Gävle), som organist.
Från B19 Louis de Geer och B138 Norrköpingshus var 13 Bröder närvarande.
UM gav kort information om utrymningsvägar, Storrepr Claes Anell meddelade att Storlogegraden ges den 3
Juni i Linköping för tillträdande. Br PO Kyndel påminde om Lägret den 20 maj, gradgivning i Hoppets Grad
och han gav även kort information från Brödragåvan. Br Lennart Exius rapporterade att han och Anders Österlund denna dag hade guidat Odd Fellows Seniorklubb från Västerås i Industrilandskapet och vårt Ordenshuset.
Vår Nye DSS, Mats Domert, presenterade sig och rapporterade från dagens Utvecklingssamtal och kvalitetsrevision som DSS haft med vår loge. Man kan kort nämna att han var mycket imponerad och nöjd med de dokument han tagit del av och den information han fick i detta möte. Därefter tog B19 över och avslutade logen.

Torsdag den 26 maj 2016
Logens årsdag
Vi var sammanlagt 44 egna bröder och 32 damer som firade Logens 68:e årsdag. Br Anders Nordenö har begär
utträde, och TMU biföll hans begäran. Även br Göran Henrikson har skriftligen begärt utträde, även det accepterats. Broder Anders Österlund gav en kort rapport från Stiftelsen Odd Fellow-huset där gamla besättningen
har beviljats ansvarsfrihet och en del nya namn har kommit in i styrelsen. Br Anders informerade även om att
B138 Norrköpingshus planerar för upplösning under sommaren. Br Roland W Johansson hade en kort rapport
från br Jan Lundström som genomgått en mycket besvärlig, men lyckosam, operation. Br Jan var vid gott mod.
ÖM meddelade att vi fått en rapport från DSS beträffande vår kvalitetsrevision, vilken förutom mycket beröm
innehöll några få mindre anmärkningar.
I bankettsalen serverade KM välsmakande lax och Kent Trygg stod för musikalisk underhållning, där flera fick
chansen att pröva sina färdigheter på dansgolvet. Br KM ordnade även med lotterier med många ”vin-ster”.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Meddelande från Klubbmästaren: tips och idéer
Klubbmästaren och Klubbutskottet önskar tips och idéer om aktiviteter och förbättringar i fråga klubbverksamheten.
Klubbmästaren

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägret BL15 Stegeborgs senaste och sista möte för säsongen ägde rum i Norrköping den 20 maj. Det blev ett
mycket trivsamt och välbesökt möte med 80 patriarker på plats. På programmet stod reception i Gyllene Regelns Grad, hoppets grad och vi bjöds på en mycket fin gradgivning med suveränt skådespel av lägrets aktörer
med Morgan Palloff i huvudrollen. Totalt var tolv recepiender kallade från våra nio loger i distriktet men när
”röken skingrats” blev vi blott sju som fick graden. Ovanligt mycket förhinder förelåg och inte minst då från
vår loge där fyra bröder var kallade men där endast en hade möjlighet att närvara, br Urban Trygg, som vi därmed får gratulera till sin II:a lägergrad. Nu dyker det upp en möjlighet för de tre övriga bröderna att slippa
vänta på ”tvåan” i ett helt år då lägret BL5 Österled i Linköping har graden i sitt program hösten 2016 och vi
förhoppningsvis kan ”hänga på” där. Vi har också en del bröder som ännu inte sett sin grad som också kan
komma med så detta kan bli en mycket intressant utflykt. Lägerkollegiet undersöker detta och vi ber att få återkomma med besked. Vi lägervärdar kunde glädja oss åt ett bra deltagande från B117 denna kväll då totalt 16
bröder var närvarande och bidrog till den festliga stämningen denna kväll. Därmed en mycket bra slutpunkt på
vårens aktiviteter för vår loge.
Nu tar vi sommarlov och återkommer utvilade och raska i höst där vi börjar med ett vandringsläger till Valdemarsvik den 16 september. Storkaplan Peter Stillnert kommer att hålla ett intressant föredrag. Så gör redan nu
en anteckning i era kalendrar så att vi kan bli ett stort och glatt 117-gäng som går på bussen till ”Vika”.
En skön sommar önskar era lägervärdar
Conny Thörn 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

Riskgolf 2017
Till samtliga Odd Fellow loger Norrköping!
ODD FELLOW RIKSGOLF 2017 ARRANGERAS OCH SPELAS I NORRKÖPING, TORSDAG OCH FREDAG VECKA
29, 2017!
Odd Fellow Riksgolf är den enskilt största sammankomsten inom Odd Fellow och samlar cirka 250 - 300 deltagare! Vi inbjuder härmed de som har möjlighet och viljan att synas och exponeras d v s bidra/sponsra i detta
stora evenemang! Vår ambition är att hålla ner deltagare avgiften och att erbjuda ett minnesvärt och fantastiskt
arrangemang i Norrköping 2017! Sponsorers bidrag är helt nödvändigt! Eventuellt överskott kommer att gå
till lokalt välgörande ändamål!
Odd Fellow Riksgolf år 2016 spelas i Örebro vecka 29, där vi från Norrköping skall göra "reklam" och visa att
vi i Norrköping skall arrangera den förmodligen bästa och minnesvärda Odd Fellow Riksgolfen, hittills!
Vi har redan bestämt och bekräftat att golfen skall spelas på Söderköpings GK och Norrköpings GK!
Middag, underhållning, bankett och prisutdelning skall hållas på Louis De Geer konsert & kongress!
För fortsatt information och planering, vänligen kontakta alternativt:
•
•
•

Jan Björklund, B19 Louise De Geer, tfn 0768 44 33 80
Eva Noréus, R7 Maria, tfn 070 819 26 67
Stig Calderon, B19 Louise De Geer, tfn 070 723 96 25

