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Övermästarens spalt
För många har sommarlovet tagit slut och vi går
mot en härlig höst och många fina logekvällar. Det
är som säkert också likadant som skolbarnen känner inför en ny skoltermin att få träffa sina kamrater och lära sig något nytt. Likadant är det för
många av oss bröder som genom våra gradgivningar också får nya upplevelser och tankar.
Det tråkiga är att vår broder Berndt Weimer lämnat oss för alltid efter en lång tids sjukdom. Jag
själv kunde tyvärr inte vara med på begravningen
då det sammanföll med Odd Fellows Riksgolf i
Ronneby. Det måste dock för alla 150 begravningsgäster som stod på kyrkbacken för att hedra
Berndt vara en stor upplevelse och tänka tankar på
vår broder genom att se ett Jas39 Gripenplan
komma på låg höjd och vid kyrkan stiga rakt upp i
himlen och försvinna mellan molnen.
Vi har också fått ett nytt huvudavtal med Brasserie
Charlies och min förhoppning är att vi i framtiden
skall få en fortsatt bra relation som ger oss fina
kvällar i Bankettsalen. Nu gäller det för vår loge
att bestämma vilken nivå vi skall lägga oss på. Vårt
klubbutskott kommer med mer information vid
nästa logemöte.
I och med att vi nu går in i en ny storlogeperiod
kommer det säkerligen många nya händelser och
förändringar. Vi skall bl.a. i vår loge välja en ny
Storrepresentant under hösten för nästkommande
storlogeperiod. Dessutom har vi också fått en ny
Distriktsstorsire Bengt Westin från logen nr 19
Louis De Geer och som tidigare var HP i lägret.
Jag har redan hälsat honom mycket välkommen
att besöka vår loge. Logen med det varma sinnelaget.
Broderligen i
VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 13 september kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till III:e graden. Klubbafton. I klubben underhåller Mats Gripenblad med sång och musik.
Meny: Toast. Gräddbrässerad viltfärsbiff med rårörda lingon
och kokt potatis.

Torsdag den 27 september kl 18.30
Parentation. Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i III:e graden. Brödramåltid.
Meny: Liten sillsmörgås. Helstekt fläskytterfilé, murkelsås
och stekt potatis.

Torsdag den 20 september kl. 14.00
Seniorklubben. Anmälan till br Åke Wennerblad.
Tel. 011-635 12.

Torsdag den 6 september kl 19.00
Damklubben. Mimmis Visthus. Mimmi Persson
berättar som sin affärsidé.

Fredag den 21 september kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg
För mer information: se sidan 4.

Vi hyllar
Br Jan Månsson fyller 70 år den 7 september. Uppvaktning sker kl. 12.00 samma dag. Anmälan om deltagande görs till ÖM senast den 5 september.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Owe Axelsson (Arkitektkontor
Owe Axelsson) och Sören Andersson (Norrköpings
Stenindustri AB) för sponsring av denna månads utskicka av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Torsdagen den 10 maj 2012
Återigen en välfylld Ordenssal! Hela 48 egna bröder och en gäst, br Sture Fängström, (tidigare medlem i vår
loge och numera medlem i B 174 Carpe Diem), hade samlat för att bl a glädjas åt att välkomna de fyra inträdessökande som väntade i recipiendrummet som bröder. Från föredragningslistan kan bl a noteras att logenbeslöt
att tilldela Fredrik Söderlund br Karl Ljunges gåva för år 2012. Fredrik är en engagerad och framgångsrik fritidsledare vilket bland annat ungdomarna i Yxbacken kan vidimera och glädjas åt. Gåvan kommer att överlämnas vid lämpligt tillfälle. Br ÖM meddelande att 13 bröder deltog vid ExÖM Torsten Lobergs begravning och
ett tack från br Torstens änka Majken framfördes. Tjg ExÖM Bo Nygren rapporterade från det besök 20 av
våra bröder, på initiativ av SL Owe Axelson, gjorde hos B 10 Viktor Rydberg den 26 april. Han framförde
också varma hälsningar från B 10:s ÖM Thord Axelsson och informerade även om att vi inbjudit dem att besöka vår loge vid lämpligt tillfälle.
Så övergick logen till kvällens höjdpunkt - invigningen av fyra nya bröder. CM Ingvar Sax och hans ”team” genomförde en stämningsfull ceremoni varefter br ÖM kunde hälsa Jan Johnsson, Roland Johansson, Rickard
Myrberg och Lars Hägerström välkomna som bröder och medlemmar i vår loge. Vips var vi 53 bröder som
efter avlutad loge lämnade ordensalen för att på sedvanligt sätt hälsa de nya bröderna välkomna innan vi samlades till Brödramåltiden i Bankettsalen.

Torsdagen den 24 maj 2012
Vi firade av Logens årsdag tillsammans med inbjudna damer och mottagaren av br Kalle Ljunges gåva. Bröderan Gunnar Lagerström och Bent Brobeck nominerades till stiftelsen Odd Fellowhuset. ÖM informerade om
uppvaktningar under sommaren och br Lennart Exius informerade om sommarsammanträdet.
När föredragningslistan var genomgången var det dags för CM och hans medhjälpare att på ett som vanligt och
elegant sätt föra upp damerna till logesalen för att påbörja firandet av logens årsdag. Br ÖM höll högtidstalet
och Br O ledsagade oss på orgel i psalmerna 199, Den blomstertid . . . , och 200, I denna ljuva sommartid . . .,
på ett högtidigt sett. Elever från Hagaskolans musikklasser underhöll med vacker sång. Efter högtiden i logesalen samlades vi i vinterträdgården för att hälsa på varandra innan vi tog plats i bankettsalen för att aväta god lax
och njuta av god dryck (förmodligen vin för de flesta). I bankettsalen blev vi underhållna av Caj Lärka med
sång och en och annan ”god” historia. Vi delade ut br Kalle Ljungens gåva till Fredrik Söderlund som berättade
om sitt engagemang för skidåkande ungdomar i Yxbacken. För egen del blev det en väldigt trivsam Odd Fellow
-kväll och av ljudnivån att döma även för alla närvarande i vår ”familj”.
Mikael Hagdahl, UM pt
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Torsdagen den 14 juni 2012, sommarsammanträde
Är det inte fantastiskt! 58 bröder samlades för att först avnjuta ”Allt vi är” i Visualiseringscenters Dom. En
fantastisk upplevelse! Det var det samstämmiga intrycket efteråt. Och inte blev upplevelsen sämre av att Odd
Fellow i någon mening bidrog till upplevelsen eftersom speakertexten som guidade oss genom resan i universums makro- och mikromiljöer lästes av
Göran Lindqvist, vår Ordenshärold... J
Resan i universum följdes av en stilla fotvandring mot Slottsgatan och vårt sommarsammanträde . För att inte göra den
vandringen alltför tröttande hade KM Jan
Olsson lagt in ett vattenhål på ”andra sidan bron” där han med hjälp av br P-O
och Christina Kyndel såg till att brödernas törst dämpades så att den fortsatta
vandringen kunde ske i ”trivsamt lag”.
Stort tack till dem!
På Brasserie Charlies genomförde vi under br ÖM ledning ett sommarsammaträde. Br UM drog en lans för logens och
Damklubbens gemensamma Höstfest den
20 oktober. Br ÖM avslutade med att
hälsa alla välkomna till sommarsammanträdet den 23 augusti varefter mötet avslutades. Därefter gavs bröderna tillfälle att avnjuta den utsökta grillbuffé med tilltugg och dryck som vi undfägnades med. I sanning och i dubbel mening ett gott slut på vårterminens arbete i vår loge!

Torsdagen den 23 augusti 2012, sommarsammanträde
Höststarten blev magnifik! När vi samlades för det inledande sommarsammanträdet med tillhörande kräftor
var vi 43 bröder på plats! Vi var alltså hela 30 % fler än förra året. Undrar om den noteringen satte standard för
resten av hösten...? Sammanträdet inleddes genom att vi hedrade vår bortgångne br Berndt Weimer med ett
tänt ljus och en tyst minut. Parentationen blir den 27 september. Vår StRep Berndt Carlsson rapporterade från
sommarens storlogemöte där man bl a beslöt att inrätta en gemensam ordensledning vilket bl a innebär att Rebeckaråden avvecklats.
Vår representant i GEU, br Anders Jacobson, rapporterade från upphandlingen av restauratör och meddelade
att ett tvåårsavtal har tecknats med Brasserie Charlies. Avtalet är till sitt innehåll nytt och medger bl a stor flexibilitet för institutionerna att anpassa de tjänster man önskar få utförda av restauratören till sina egna önskemål.
Br ÖM informerade om att vi fått en ny medlem, br Anders Fahlström, som kommer från B 108 Gästrikland i
Gävle och lägervärd br Anders Österlund informerade om att lägrets 15 Stegeborg HP, br Bengt Westin, som
en konsekvens av att han utnämnts till DSS överlämnat ansvaret för ledningen av lägret till IB Bernt Tensmyr.
Br ÖM meddelade också att information om förändringar i Odd-Fellowhusets inpasseringssystem (koder till
dörrarna vid gatan och till kapprummet) kommer att lämnas vid kommande möte. Avslutningsvis informerade
ÖM om att br Jan Månson hälsar bröderna välkomna att uppvakta honom på hans 70-årsdag den 7 september.
Från bankettsalen kan noteras att kräftor, räkor och ”Janson” avnjöts och sköljdes ned med lämpliga drycker
under glädje och gamman. Till detta bidrog i hög grad brr Jan Månsson och Günter Lange genom excellent
”musikalisk stöttning”. I sanning en bra start på Höstterminen.
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I septembernumret 2002 kunde man bl a läsa:
−
att 37 brr samlades till exp.sammanträdet i juni på Klinga golfbana
−
att den utlovade PUTT-tävlingen inställdes på grund av kraftigt regn
−
att ett speciellt välkommen riktades till br Harald Svanberg vid augustisammanträdet
−
att br UM Bengt Liljestrand avtackades inför flytten till Söderfors
−
att en smaskig svampomelett avrundade kräft- och räkaftonen
−
att br ÖM i sin spalt konstaterade att vi hade haft en underbar sommar
−
att GEU meddelade att flygeln i bankettsalen skall renoveras efter vattenskadan
−
att månadens nejlika tilldelades br Tage Östlund för hans förmåga och elegans att hantera sitt ämbete
som logens KM.
ExRed

Nomineringsutskott
Vid loges sammanträde den 13 september kommer information att ges om Nomineringsutskottets arbete med
att hitta kandidater till logens olika ämbeten, utskott och andra uppdrag.
Bo Nygren, TjgExÖM

Från KM: information om höstfesten
Logens och Damklubbens traditionella höstfest går av stapeln lördagen den 20 oktober. Glöm inte att reservera den vällen, där din dam naturligtvis också är välkommen! Höstfestgeneralstaben (Jan ”KM” Ohlsson) med
medhjälpare) arbetar oförtrutet vidare med planeringen.
Klubbstyrelsen

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Nu startar vi om.... Men inte förrän den 21 september och då med ett vandringsläger i Finspång. Även till detta
vandringsläger kommer vi att ordna buss både till och från Finspång. De tidsmässiga detaljerna är dock inte
klara ännu varför vi återkommer med dem via e-post och i logen den 13 september. Anmäl deltagande senast den 17 september. Den här gången i första hand till Gunnar Lagerström eftersom Anders Österlund är
bortrest till den 20 september. Buss avgår från Odd Fellow-huset kl. 17.50 med återresa från Finspång kl.
23.00.
I övrigt kan vi bekräfta att vår HP, br Bengt Westin, av den nye Storsiren har utnämnts till DSS efter br Hans
Gunnar Lindoff. För lägrets del innebär detta att han har lämnat uppdraget som HP eftersom en DSS inte
kan/får ha några andra uppdrag i ”sitt distrikt”.
Ledningen av vårt läger för den återstående tiden av vår arbetstermin 2011-12 har därför övertagits av IB Bernt
Tensmyr och broder Bengt Westin kommer inte att ta någon aktiv del i vare sig lägerkollegiet eller lägermötena
under den återstående delen av arbetsterminen.
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.
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Odd Fellow– golf 2012
Distriktsgolf Jönåker 15 juni 2012, 42 deltagare
Eftersom förra årets vinnare hade sin hemmaplan i Jönåker så var vi några bröder som tog oss dit för att ge
Nyköpingsborna en match. Det var jämt i toppen men broder Jan B (KM i loge nr 19), tog hem priset med
lägre handicap. Vi får väl hoppas på att vår KM nästa år kan vara med, så får en annan Jan vinna.
Resultat
1.Jan Björklund, Vreta Klosters GK
2. Jan-Christer Enquist, Nyköpings GK
3. Leif Rehn, Jönåkers GK
12. Bengt Brobeck, Norrköpings GK
23. Guy Viklund, Söderköpings GK
24. Claes Anell, Norrköpings GK
34. Anders Österlund, Norrköpings GK
41. Stefan Carlsson, Bråvikens GK

73 (loge nr 19 LouisDeGeer)
73
73
76 (loge nr 117 Gustaf V)
83 (loge nr 117 Gustaf V)
83 (loge nr 117 Gustaf V)
86 (loge nr 117 Gustaf V)
93 (loge nr 117 Gustaf V)

Riksgolf Ronneby 10-11 aug 2012
Vi var några från vår loge som åkte till Ronneby för att spela årets Riksgolf. Några spelade ena dagen på Ronneby och andra på Carlskrona, varvid vi bytte spelplats dagen därpå. Totalt var det c:a 160 deltagare från hela
Sverige. Själv spelade jag tillsammans med ExStorsiren Anders Lundgren och var lite försiktigt med att slå för
långt. Vi hade regn första dagen och strålande sol andra dagen. Vi kan glädjas åt att syster Annika Anell tog
hem ett fint första pris bland damerna och där Ellinor Österlund kom på 8:e plast bland 33 startande. Nästa år
kommer Riksgolfen att spelas i Luleå.
Resultat
Bröder A, hcp 1-21, 45 deltagare
1, Tomas Svanberg, Nicklastorp GK
26. Guy Viklund, Söderköpings GK

69+71=140
80+75=155 (loge nr 117 Gustaf V)

Bröder B, hcp 22-36, 45 deltagare
1, Rune Odelius, Lysegårdens GK
26. Claes Anell, Norrköpings GK
37 Anders Österlund, Norrköpings GK

60+77=137
76+87=163 (loge nr 117 Gustaf V)
90+88=178 (loge nr 117 Gustaf V)

Premiärt: 117-golf den 9 september 2012
Ni glömmer väl inte att anmäla er till vår egen golftävling som kommer att arrangeras på Mauritzbergs GK den
9 september. Första start 12:00. Anmäl till bröderna Claes Anell eller Guy Viklund.
Följande är hittills anmälda:
Berndt – Catarina Carlsson
Leif – Ingrid Sandberg
Bengt – Birgitta Brobeck
Göran – Siv-Britt Svensson
Claes – Annika Anell
Guy Viklund – Christel Andersson
Jan – Eva Noréus
Anders Jansson
Stefan Carlsson
Guy Viklund, ÖM

