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Övermästarens spalt

Vad händer?

Vilken sommar vi har haft! Varmt så att det har
varit jobbigt tycker en del, medan andra har passat på att vara ute för att njuta av det fina vädret
så mycket som möjligt. Hursomhelst så börjar
hösten närma sig med stormsteg och då är det
dags att återigen träffas i vår loge.

Torsdag den 9 september kl 18.30

När du läser det här har vi redan startat höstens
program och förhoppningsvis var du med på vår
traditionsenliga höstupptakt, som innebar sommarsammanträde, med efterföljande skaldjurskalas. Som vanligt infann sig den där gemytliga
stämningen som brukar inträffa då vi ses, och att
återigen få träffa bröderna och få höra hur sommaren gestaltat sig, för var och en, var mycket
stimulerande. Du som inte hade möjlighet att
komma på det mötet, har en ny chans till trevlig
samvaro redan den 9 september, då är det veteranernas afton. Den kvällen hoppas jag att alla
bröder och tidigare veteraner tar tillfället i akt att
komma och hjälpa till med att förgylla kvällen
för de sju bröder, som är kallade till årets veteranteckenutdelning.
I skrivande stund har fyra av dessa tackat ja till
kallelsen. Sedan tycker jag att det redan nu är på
sin plats att påminna om att vi har God Vänafton den 23 september. Som vi vet går tiden väldigt fort och plötsligt är vi där. Det brukar vara
trevliga kvällar och därför uppmanar jag alla
bröder, såväl yngre som äldre, att redan nu inventera er bekantskapskrets och fundera på om
du känner någon som du tror skulle passa in i
brödragemenskapen och vår verksamhet. Ta i så
fall tillfället att bjuda in honom, utan tvång till
ansökan om medlemskap,
så att han får se hur trevligt vi har, då vi träffas i
”Logen med det varma
sinnelaget.”
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING

Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Veteranernas afton. Brödramåltid.
Meny: Löksill m ägg. Kalkonbröst med rosépepparsås, haricots verts och ugnsbakad potatis.

Torsdag den 23 september kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista . God
vän-afton (se notis sidan 3). Klubbafton
Meny: Fylld färsbiff med timjanssky och potatisgratäng.

Torsdag den 2 september
Damklubben
Besök i Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54,
Norrköpings senaste attraktion. Pris: 185 kr (entré
och förtäring).

Torsdag den 16 september kl 14.00
Seniorklubben
Anmälan till br Åke Wennerblad, tele 011-635 12.

Fredag den 17 september kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
Se sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Ola Lindgren (Moretime)
samt Krister Ljunge för sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 10 juni
Skolavslutning, examen, sommarlov, bad, hängmatta, gräsklippning, långa drinkar – ja vad allt väntar oss
inte efter vårterminens slut. Det skall vi fira! Och det gjorde vi i år med ett besök hos Vikbolandsstruts, dvs
Niclas och Annelis Strutsfarm i Häradshammar. Sammanlagt 27 bröder frotterade sig med de långhalsade
djuren och lät sig väl smaka av strutsstek och strutssockerkaka.
Ett glatt humör gör vägen kortare heter det ju - och hemvägen blev inte många minuter lång!

Torsdagen den 27 augusti
Nu när kvällarna börjar mörkna och kvällskylan kommer, så är det skönt att åter få komma in i värmen i
vår loge och logelokal. Hela 42 bröder deltog i sommaravslutningen. Särskilt roligt var det att återse br Lars
Wibrant i brödrakretsen – välkommen tillbaka! Br Anders Jacobson avtackades för sina mångåriga, ledande
och betydelsefulla insatser i Stiftelsen Odd Fellow-huset!
Bröderna längtade efter de dignande kräftborden – så sammanträdet blev nästan rekordkort. Desto längre
blev kräftskivan, med ett otal antal snapsvisor (det ska ju vara en till varje klo och vi fick 14 klor var!).
Ja, så är vi åter igång efter sommaruppehållet och efter den här uppstarten kan vi alldeles bestämt se fram
emot en höst med trofast deltagande i alla våra aktiviteter!

BrodersNytt nr 7 september 2010

3(4)

Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I septembernumret 2000 kunde man bl a läsa:
att bröderna hade samlats för junisammanträde hos brr Björn Eriksson och Gunnar Lagerström. Där
bjöds på ett f-a-n-t-a-s-t-i-s-k-t sillbord med flytande tilltugg och klurig tipspromenad, som br Bo Nygren vann
−
att GEU skrivit kontrakt med Lisbeth och Tommy på Charlies
−
att br Tage Östlund offererade teaterresa till Örebro och ”Hjalmar på nätet”
ExRed
−

God vän-afton den 23 september
Den 23 september har vår loge God Vän-afton. Vi hoppas få se många goda vänner i klubben denna kväll.
Goda vänner som kanske också kan bli logebröder. Vår loge har haft God vän-aftnar under ett antal år och
erfarenheten visar på att detta är ett alldeles utmärkt sätt att rekrytera nya medlemmar, att vidga brödrakretsen och smida nya länkar till vår brödrakedja.
Har Du någon vän som Du har haft funderingar kring: om han skulle bli en god Odd Fellow, om han skulle passa in i logens brödrakrets? Ta Dig en extra funderare! Gör slag i saken! Ta med Din gode vän den 23
september. Det är viktigt för Dig som logebroder och även för den gode vännen att känna till, att besöket
inte på något sätt medför krav på ansökan om upptagning i Orden och vår loge, nr 117 Gustaf V.
Bjud med en god vän som får tillfälle att se hur trevligt och gemytligt vi har det i vår logegemenskap. Du får
också ett tillfälle att umgås med Din vän. Under själva logesammanträdet blir de goda vännerna omhändertagna på bästa sätt av en av våra bröder. Tider och annat för kvällen är i övrigt enligt fastlagt program.
Som en extra bonus bjuder logen både Dig och Din gode vän på maten (den flytande delen av förtäringen
får man dock lösa själv).
Anmälan gör Du av Dig och Din gode vän på sedvanligt sätt till br KM. Är Du en flitigt besökande broder
och står på KM:s stående lista anmäler Du endast den gode vännen.
KM och Klubbstyrelsen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Broder patriark!
– nu samlas lägret 15 Stegeborg till terminens första läger.
Det sker i form av ett vandringsläger i Finspång där vi fredagen den 17 september klockan 19.00
gästar logen 144 Aurora och deras mycket vackra ordenshus. Ett hus som i sig själv är väl värt ett besök. På
programmet står ett anförande om ”Fribrevet” av lägrets StRepr Göran Lindell. Det kommer säkerligen att
berika vårt vetande om vår Orden och dess uppbyggnad. Vi kommer även att få vara med om installering
av en lägervärd. Vandringsläger är ett utsökt tillfälle för oss patriarker med Norrköping som bas att få uppleva andra Odd Fellow-miljöer… Tag chansen! Har du varit i Finspång vet du hur trevligt det är – och har
du inte varit där väntar något positivt!
Buss avgår från Norrköping (Odd Fellow-huset) klockan 17.40 och åter vid lämplig tid. Du är
välkommen att anmäla dig till någon av lägervärdarna Gunnar Lagerström eller Anders Österlund senast
den 13 september.
Anders österlund och Gunnar Lagerström
Lägervärdar
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Damklubbens höstprogram
Torsdag den 2 september

”Tro på vad Du ser”

Torsdag den 7 oktober

Chokladprovning

Torsdag den 4 november

”Stad i ljus”

Besök av Johan Lewander,
landskapsingenjör, Norrköpings kommun

Torsdag den 2 december

Traditionell julfest

Luciatablå och julbord

Anmälan

Anmälan görs senast måndag i samma vecka som mötet hålls.

Anmälan görs till:
Agneta Rendel

011-18 79 80

Ann Weimer

011-688 96

Besök i Visualiseringscenter C

ann.weimer@gmail.com

