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Övermästarens spalt
Vilken härlig och fantastisk sommar vi haft i år. Så
varmt att sommarkantarellerna lyst med sin frånvaro. Strax är hösten här med sina underbara fina
färger och det finns fortfarande chans till fina
varma utekvällar.
Vi har redan mjukstartat våra logemöten med räkor o goda svenska kräftor från Sommen. Vi bröder får också chans till många fina logekvällar då
vi kan få nya upplevelser och tankar.
Jag ser fram emot ett digert program med veteranteckenutdelning, jubilarernas afton, gradgivning,
nominering och val av ämbetsmän samt även vår
höstfest tillsammans med damerna gör att vi får en
mycket intressant höst.
Till veteranafton, höstens stora högtid, den 12
september kommer vår distriktsstorsire Bengt
Westin på besök för att dela ut tecknen till flera
bröder som varit med i Odd Fellow Ordern under
25 år.
Senare under hösten kommer vi även att besöka
vår systerloge nr 139 Ramunderhäll. Onsdagen
den 13 november kommer vi att ha en gemensam
loge som ersättning för vårt eget logemöte den
14:e. Vi kommer att ordna med busstransport, så
bröder följ med på en resa till Söderköping för att
träffa andra logebröder.
Planering inför vår egen Ämbetsmannainstallering
i januari har redan påbörjats och det börjar redan
kännas lite vemodigt att gå in i de sista månaderna.
Snart går vår ämbetsmannaperiod på två år mot
sitt slut. I bland går tiden ganska fort, speciellt när
vi i vår loge har spännande och intressanta program som skapar trivsel och samhörighet.
Jag vill också påminna bröderna om vår God Vän
afton den 10:e oktober och att redan nu börja
locka nya medlemmar till vår gemenskap.
En gemenskap hos logen
med det varma sinnelaget.
Broderligen i
VÄNSKAP KÄRLEK
SANNING
Guy Viklund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 12 september kl. 18.30
Arbetsloge loge enligt ordinarie föredragningslista.
Ballotering till III:e graden och 1:a nominering
ValÄM.
Veteranernas afton. Klubbafton.
Meny: Liten Skagentoast. Rosmarinkryddad lammstek med
lökbrynt H-vert,rödvinssås och råstekt Potatis.

Torsdag den 26 september kl. 18.30
Arbetsloge loge enligt ordinarie föredragningslista.
2:a nominering ValÄM. Reception i III:e graden.
Brödramåltid.
Meny: Kaviarströmming. Kryddig fläskytterfile med fransk
senapssås och hemgjord röstipotatis.

Tisdag den 3 september kl. 19.00
Damklubben. Besök i skönhetssalongen
”Zondera”.

Fredag den 20 september kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Reception i GRG. Se mer
information på sidan 3.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Torsdagen den 13 juni
Ännu en resa i rymnden!
Sommarsammanträdet i juni blev en ”favorit i repris” i så måtto att vi samlades på Visualiseringscenter C, den
här gången för en ”Rymdresa i 3D” med Christer Fuglesang. Vid samma tillfälle och på samma plats startade
även logen B104 Bråvalla upp sitt sommarsammanträde. Odd Fellow dominerade verkligen Visualiseringscenters stora Dome den här kvällen.
Den hisnande upplevelsen innebar att vi i B117 Gustaf V behövde återhämta oss under promenaden till Brasserie Charlies och vårt sommarsammanträde med efterföljande måltid. Det skedde som tidigare hos P-O Kyndels gård där KM Jan Ohlsson hade dukat upp förfriskningar inför den fortsatta vandringen. Tack till bröderna
Jan och P-O!
ÖM Guy Viklund kunde så hälsa 56 bröder, bl a vår gäst ExÖM Harry Andersson, välkomna till sommarsammanträdet. Br Anders Österlund (sjukutskott för broder Ulf Eriksson) rapporterade och hälsade från br Ulf
och br P-O Kyndel (sjukutskott för br Lars Wibrant) berättade att läget för br Lars är stabilt. ÖM Guy Viklund
bad om en hälsning tillbaka till båda. Br Hans Wärn tackade för det stöd han fått från logen under sin konvalescens. I övrigt kan noteras att alla bröder nu är gottstående och att en hälsning framfördes från br Bengt Carlsson.
Därefter hängav sig bröderna åt att under trivsam samvaro avnjuta den mat och dryck som Brasserie Charlies
undfägnade oss med som avslutning på logens vårtermin 2013. Nu ser vi fram emot höstterminen!

Torsdagen den 22 augusti
Så är vi igång igen!
ÖM Guy Viklund kunde hälsa hela 50 bröder välkomna till höstens första sammanträde, det traditionella sommarsammanträdet och efterföljande kräftfest. Så många bröder har vi inte varit på ett augustimöte sedan åtminstone 2006 när det nya medlemssystemet togs i bruk. Den gamla toppnoteringen var 44 bröder (2009).
Under sammanträdet hälsades br Anders Österlund, sjukutskott för br Ulf Eriksson, från honom och kunde
rapportera att br Ulfs hälsoläge förbättras om än sakta. Br P-O Kyndel, sjukutskott för broder Lars Wibrant
kunde berätta att br Lars tillstånd har förbättrats påtagligt och förslog att sjukutskottet skulle avslutas. Både br
Ulf och br Lars hälsade till br ÖM och logen och br ÖM bad om en hälsning tillbaka till båda samt avslutade
sjukutskottet för br Lars Wibrant.
Broder ÖM berättade också om uppvaktningen av br Nils Lindberg som fyllt 80 år under sommaren och hälsningar framfördes från br Mikael Hagdahl som också vidarebefordrat en hälsning från br Bengt Carlsson.
Efter det korta sammanträdet samlades brödraskaran i Bankettsalen för vår traditionella kräftfest med tilltugg
och tilldryck. En bra start på höstterminen tycker
Anders Österlund, UM
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Speaker´s Corner
Brodersnytt för tio år sedan
I septembernumret 2003 kunde man bl a läsa:
−
att 34 av logens brr vid första sommarsammanträdet rundvandrade i det gamla barockslottet Ållonö på
Vikbolandet
−
att Kerstin och br Owe Axelsson var värdpar för aftonens sammankomst på mysiga Enebytorp
−
att br Gunnar Folkerman vann den hypersvåra tipspromenaden och som pris fick färska ägg från torpets
alla hönor
−
att en stor ståtlig älg – inom skotthåll! – påpassligt blev framlockad av br Owe
−
att br Torsten Loberg i fullmånens sken berättade en mer eller mindre osannolik historia
−
att hösten började i augusti med fat, tungt lastade med kräftor och räkor
ExRed

Höstfesten den 19 oktober
Nu har festkommittén kommit en bra bit i planeringen av vår Höstfest den 19 oktober. I bilagan får du mer
information. Målsättningen är som vanligt ”Folkligt, Festligt och Fullsatt”, så glöm inte att anmäla (och betala)
under september. Notera gärna det kan finnas möjlighet att bjuda med gäster från den 1 oktober.
Jan Ohlsson
KM och ordförande i höstfestkommittén

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Vi startar om efter en underbar sommar, men inte förrän fredag den 20 september 2013 kl 19.00 kommer
vandringsläger genomföras i Norrköping med reception i Gyllene Regels grad med 15 recipiender är kallade
med deltagande även från vår loge B117. Du broder patriark i vår loge som har denna eller högre lägergrad hälsas naturligtvis hjärtligt välkommen, att förutom själv få återuppleva denna intresseväckande gradgivning, även
glädja ”våra”recipiender med din närvaro.
Meny för kvällen är följande: som förrätt kallrökt laxtoast med pepparrotsvisp. Varmrätten består av tomatoch salvia fylld schnitzel med basilicosås med stekt potatis. Lättöl/mineralvatten ingår. Allt till priset 135:- kronor.
Anmäl senast tisdagen den 17 september 2013 kl 23:59.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907 mail: gunnar.l.lagerstrom@telia.com;
P.O Kyndel tel 070-5256896 mail:info@westrens.se;
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Odd Fellow-golfen
Riksgolf Luleå 18-19 juli
Årets arrangörer var logerna B33 Nicolaus Bothniensis, R30 Jungfru Marie Nycklar och B161 Bottenviken. Tävlingen arrangerades
för första gången på 29 år norr om Sundsvall. Spelplatser var banorna i Luleå och Boden. Vinnarna tror jag hade viss fördel att vara
från Norrbotten. Bäst logebroder var Berndt som kom fyra i sin klass och totalt på en hedrande 11:e plats bland 64 bröder. Berndts
fru Catarina var också med, men av någon anledning kom hennes resultat inte med i resultatlistan. Totalt var det 120 startande.
Nästa år avgörs riksgolfen i Hässleholm.
Resultat
Bröder A, hcp 1-21, 39 deltagare

1, Tomas Svanberg, Piteå GK
Ingen deltagare från oss i denna klass

77 + 72 = 149

Bröder B, hcp 22-36, 25 deltagare

1, Hans Uhlander, Bodens GK
4. Berndt Carlsson
14. Claes Anell
23 Anders Österlund

77 + 71 = 148
82 + 75 = 157
85 + 86 = 171
97 + 88 = 185

Systrar A, hcp -23, 8 deltagare

1, Agneta Öman, Luleå GK
Ingen deltagare från oss i denna klass

85 + 71 = 156

Systrar B, hcp 24-36, 22 deltagare

1, Kerstin Wikström-Sundgren, Bodens GK
9. Annika Anell
20. Ellinor Österlund

75 + 79 = 154
92 + 85 = 177
99 + 87 = 186

Distriktsgolf Mauritzberg 2 augusti (35 deltagare)
Årets distriktsmästerskap spelades i strålande sol och nästan ingen vind. Det var jämt i toppen, vår broder Claes var nära att vinna.
Vinna gjorde däremot fru Anell så Åby-borna tillsammans med broder Bengt gjorde en bra insatts. Nästa år spelar vi troligen på Söderköpings GK så vi hoppas på fler deltagare från vår loge.
Resultat
Bröder, totalt 32 deltagare

1. Bernt Tensmyr
2 Claes Anell
12. Bengt Brobeck
19. Guy Viklund
20. Göran Svensson
23. Anders Österlund

69 (loge nr 19 LouisDeGeer)
70
76
81
82
82

Systrar, totalt 3 deltagare

1. Annika Anell
3. Ellinor Österlund

79
94

117-golf 8 sept 2013
Ni glömmer väl inte att anmäla er till vår egen golftävling som i år liksom förra året kommer att arrangeras på Mauritzbergs GK den 8
september. Första start 12:00.
Anmäl så fort som möjligt till bröderna Claes Anell eller Guy Viklund.

Följande är redan anmälda:
•
Berndt – Catarina Carlsson
•
Leif – Ingrid Sandberg
•
Göran – Siv-Britt Svensson
•
Claes – Annika Anell
•
Guy Viklund – Christel Andersson
•
Benny Nilsson
•
Stefan Carlsson

Guy Viklund, ÖM

