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Övermästarens spalt

Vad händer?

Vad gör vi under sommaruppehållet, eller
”sommarlovet” om man så vill? Sedan många år
tillbaka så planerar jag för egen del inga långa resor eller påkostade aktiviteter under sommaren
och semestern. För min del så är semester just att
ta det lugnt och inte ha massa ”måsten” under
sommaren. Man ”måste” inte resa till utlandet,
man ”måste” inte besöka den och dom.

Torsdag den 8 juni kl. 18.30

Däremot kan man göra det, om man vill och om
man hinner. Jag tycker att semestern ska var en
återhämtningstid då man kan ladda batterierna.
Man gör vad som faller en in under dagarna och
man kan vara lite impulsiv och göra vad man känner för, dag till annan.
Under den närmaste framtiden ska vi stänga vårens logearbete med ett Sommarsammanträde den
8 juni. Vi träffas vid Synagogan och får en guidad
tur, sedan går vi till Charlies för att genomföra
Sommarsammanträdet. Därefter får vi god man
och lite annat hos Lisbet och Thommy, som har
dukat upp sin stora grillbuffé enkom för oss.
När vi träffas i höst har vi många trevliga och givande logekvällar framför oss. Den 12 oktober har
vi Vän-afton, fundera redan nu på om ni har en
Vän som passar för, och vill bli en Broder till oss.
En ny länk hos oss.
Vi har redan nu 4 intresserade vänner, så fyll gärna
på i skaran. Vi har även bl a Veteranernas afton,
Jubilarernas afton och Höstfesten.
Jag vill önska er alla en skön och varm sommar.
På återseende den 24
augusti på Kräftafto-

nen.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Sommarsammanträde. Anmälan ska göras senast
onsdag den 7 juni kl. 12.00. Den stående listan gäller.

Se ytterligare information på sidan 3.

Torsdag den 24 augusti kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Meny: kräftafton.

Redaktionens sommarhälsning
Redaktionen önskar bröderna i logen och övriga i
läsekretsen en avkopplande och trevlig sommar.
Nästa nummer av BrodersNytt kommer i månadsskiftet augusti/september.

Trevlig sommar
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 11 maj
Firande av logens årsdag
Detta logemöte hade 49 närvarande bröder, varav en besökande från B121 Folke Bernadotte Från mötet med
en kort föredragningslista finns några få punkter att informera om. En vädjan till bröderna, av lägst I:a graden,
att till Nomineringsutskottet anmäla intresse för kommande val av ämbetsmän och deltagare i utskott. TMU
har tagit fram en lista på frågor och svar avsedda att slussa in nya bröder i logens verksamhet. Detta är baserat
på tidigare intervjuer av nya medlemmar. Dessutom har det varit ett informationsmöte med nyinvigda bröder,
och deras respektive. StRepr Bengt-Ove Jonsson gav en fördjupning om Allseende ögat. Vi fick en påminnelse
om sommarsammaträdet som börjar i synagogan och måltiden hos Charlies.
Efter avslutat logemöte ledsagade CM väntande damer in i ordenssalen för firande av logens årsdag med sedvanligt program. I bankettsalen ”var det högt i tak” och hög ljudnivå med dukning för 75 personer. Kvällen
avslutades med musikalisk underhållning av ”Haga 49-ers” med vår br Rolf B Johansson som en av deltagarna.
Håkan Carlsson
Undermästare

Onsdag den 24 maj
Gemensam arbetsloge med B19 Louis De Geer
Logen öppnades ritualenligt i INV-graden av ÖM Morgan Pallof i logen B19 Louis De Geer, som också hälsade bröderna, från B117 Gustaf V välkomna till kvällen gemensamma logemöte. Efter att logen B19 haft genomgång av sin föredragningslista, övertog ÖM Mikael Hagdahl logen i INV-graden för B117, varvid 30 bröder deltog. Odd Fellow stiftelsen genomm br Sven-Olov Johansson meddelade att Stiftelsen har haft möte 22
maj. Br Sven-Olov informerade om att förslag har inkommit om en handikapp toalett på samma våning som
bankettsalen, besluts togs om utreda förutsättning för detta,. Ansvariga för detta utsågs bröderna Owe Axelsson och Sven-Olov Johansson. Vid efterföljande fullmäktigemöte fick styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vid det konstituerande mötet beslutade man att styrelsen består av samma medlemmar som tidigare
med undantag att B138 Norrköpingshus har lagts ner, samt att Stiftelsens sekreterare, br ExÖM Anders Österlund avgår. Till ny sekreterare valdes br Bertil Lohmander från B19. Nästa sammanträde är den 28 augusti
2017.
ÖM br Mikael informerade om sommarsammanträdet 8 juni, där samling sker kl. 18.30 vid Synagogan, därefter
har vi logemöte i Charlies konferensrum. Kaplan Mats Brohlin, B19, talade bland annat om terror och antikens
historia. Logemötet avslutades ritualenligt av ÖM Mikael Hagdahl. Som postludium spelade organist Hans
Thelin Av längtan till dig av Åsa Jinder.
Därefter samlades alla brr i Bankettsalen för måltid och samvaro.
Roland W Johansson
Protokollsekreterare, tillika gästskribent
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Speaker´s Corner
Sommarsammanträde den 8 juni kl. 18.30
Vi kommer först att träffas vid den Judiska synagogan för en guidad tur sedan går vi vidare till Charlies för gemensam grillbuffé. KM och Klubbutskottet önskar alla bröder en trevlig sommar! Vi ses igen torsdagen den 24
augusti kl. 19.00 för kräftafton.
Petter Anseklev, KM

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägret 15 Stegeborg hade sitt sista möte för säsongen fredagen den 19 maj i Norrköping då det var reception i
Gyllene Regelns grad. Det blev en både högtidlig och trevlig kväll där 72 närvarande patriarker kunde glädja sig
åt en mycket fint genomförd reception av lägrets ceremoniel med 2:e bevakande Daniel Szadlo i spetsen. Totalt
nio patriarker upptogs i graden varav 117 bidrog med en broder, nämligen Mats Idebro som även var aktiv recepiend och höll det obligatoriska tacktalet i bankettsalen på ett förnämligt sätt. Vi hälsar br Mats hjärtligt välkommen i graden! Från vår loge var deltagandet litet blygsamt denna kväll då elva bröder var närvarande men
det ska vi slå direkt i höst då vi rejält laddade startar upp med ett vandringsläger till Valdemarsvik den 15
september.
Vi återkommer givetvis i det ärendet men boka upp datumet redan nu! Trevlig sommar önskar era lägervärdar.
Lägervärdarna
Conny Thörn, conny.thorn@telia.com, 0708-803050
P.O.Kyndel, po.kyndel@gmail.com, 070-5256895

