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Övermästarens spalt

Vad händer?

Vi har alla hört och sagt det - många gånger: vilken
underbar sommar vi har haft! Värme, sol och bad (i
varmt sjö- och havsvatten!). En del gräsmattor har
kanske inte varit så där saftigt gröna, mer torrt bruna…
Och till och från har praktfulla åskväder (t ex 193 000!!!
åsknedslag i landet under juli) och häftiga regnskurar
kryddat naturupplevelsen. Alltså en riktig svensk sommar! Fler omfattande värmeböljor kommer vi nog inte
att få i år, men minnas den här sommaren kommer vi
att göra – länge.
Nu är det dags att kavla upp ärmarna inför den kommande höstterminen. Traditionsenligt drog vi den 28
augusti i gång med en välbesökt kräftafton som aptitretare inför höstens aktiviteter. När vi tittar fram mot
september har vi först en gemensam loge med vår moderloge B 19 Louis De Geer den 11 september. Jag
tycker att gemensamma loger är väldigt trevliga och
berikande, både i Ordens- och Bankettsalen. Samvaron
med bröder från andra loger leder till nya och intressanta kontakter över logegränserna. Ta därför gärna
tillfället i akt att träffa bröder från vår moderloge! September i övrigt bjuder på en gradgivning i III:e graden
den 25 september. Hur många bröder som kommer att
recipiera vet jag inte nu – men uppmärksamma gärna
de som den kvällen fullföljer sin logevandring med din
närvaro!
Den 7 september genomför logen sitt eget golfmästerskap. Det ska bli riktigt spännande att se om br.
Lennart Carlsson kan fortsätta sitt segertåg – han vann
nämligen ODD Fellows distriktsmästerskap i början på
augusti. Grattis Lennart från en som vill men inte
kan…☺
Slutligen - jag har under året glatt mig åt den höga närvaron vid våra möten. När vi nu kan summera vårterminen visar det sig att vi har haft en närvaro på i snitt
37,5%. Jag tycker att vi alla ska glädja oss åt det goda
resultatet som är flera procentenheter högre än åtminstone något av de senaste 5 åren. Jag hoppas verkligen att vi kan behålla, eller till och med öka den siffran
under hösten…☺
Förresten – vi har God vän
afton den 9 oktober. Se dig
gärna runt i vänkretsen, det
finns kanske någon där som
skulle uppskatta en inbjudan till den kvällen.
Välkomna till höstterminen!

Torsdag den 11 september kl. 19.00

Broderligen i

Gemensam arbetsloge med B19 Louis de Geer, enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till III:e
graden. FM. MK.
Meny: Förrätt: gravlax. Varmrätt: klassisk skomakarlåda
på skuren ryggbiff med bacon och pepparsås.

Torsdag den 25 september kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i III:e graden. FM. MK.
Meny: Då detta nummer av BrodersNytt redigeras saknas
uppgift om menyn.

Torsdag den 4 september kl. 19.00
Damklubben. Kräftskiva.

Fredag den 19 september kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Vandringsläger i
Valdemarsvik. Se information på sidan 3.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, br Sören Andersson
(Norrköpings Stenindustri AB) och br Günther
Lange (GÜMAC Arkitekt/Ingenjörskontor AB) för
utskick av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 12 juni
Sommarsammanträde
På vårt sommarsammanträde gjorde vi som traditionen bjuder en kortare resa, i år till Linköping och Flygvapenmuseet på Malmen. Vi började med ett kort expeditionssammanträde med information inför sommarledigheten. Efter bensträckning fick vi sakkunnig guidning av en pilot som visade oss museets gedigna samling.
Mest intressant var den nedskjuta DC-3:a från 1952, men även alla intressanta, och flera helt unika flygplan.
Kvällen avslutade vi med en nyskapad rätt, ”Vildsvins”-Wallenbergare, i museets restaurang.
Bilderna nedan visar ett par av ärrade veteraner som gjort tjänst i vårt flygvapen genom åren.

Logesammanträde den 28 augusti
Höstens första ordinarie sammanträde med kräftskiva och räkfrossa. Övermästaren kunde hälsa 53 bröder välkomna till höstens arbetstermin. TjgStRepr, Clas Anell, informerade om att en ny biträdande DSS i DB 17 har
utnämnts av Storsiren. Lägervärd Per Otto Kyndel hälsade välkommen till lägersammanträde den 19 september
i Valdemarsvik. Det blir ingen veteranteckenutdelning i år, vilket gör att nästa logesammanträden börjar klockan 19.00, inte 18.30 som tidigare aviserats. Det kommer att bli en gemensam arbetsloge med B19 Louis de
Geer. Logen B 91 Stångebro i Linköping har bjudit in till skaldjursafton den 10 september.
Det var många hälsningar från frånvarande brr denna afton och vi skickade hälsningstelegram till brödern Hans
Wärn och Bertil Aspdahl. Br Claes Anell bjöd in till distriktsgolf den 7 september på Kiladalens golfbana, vilken ligger mycket fint kan br UM intyga.
Mikael Hagdahl, UM
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Speaker´s Corner
Odd Fellow-golfen
Boka in söndagen den 7 september 2014

Vi kommer då att spela vår 117-golf. I år kommer vi att spela på Kiladalens GK.
De har en fin 18 håls bana mitt i den vackra Kiladalen på väg till Nyköping. Besök gärna deras hemsida
www.kiladalensgk.se. Se även filmen som finns på http://youtu.be/lOWT5SjS6IA
Sex starttider är bokade. Alla är välkomna, även respektive. Första start kl 12:00. För er som önskar så kommer det att finnas kaffe och smörgås att köpa innan start.
Anmäl gärna i god tid till bröderna Claes Anell eller Guy Viklund
Guy Viklund

Höstfest lördag den 18 oktober klockan 17.00
Lördagen den 18 oktober går årets höstfest av stapeln och kommer att gå i nostalgins tecken i god och glada
vänners lag. Till detta nummer av BrodersNytt bifogas programet.
Klubbmästaren

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Visst är det kul att besöka lägret!
Efter en skön och avkopplande sommar är det snart dags att starta upp lägerverksamheten igen och vi kan
glädja oss åt ett mycket intressant program i höst. Det börjar med att vi åker till Valdemarsvik den 19 september för ett vandrings- och fördjupningsläger och därefter bär det av till Finspång där B144 Aurora tar emot den
17 oktober. Reception i Kungspurpurgraden blir det i Norrköping den 21 november och året avslutas den 12
december med ett vandringsläger till Nyköping där en julhögtid står på programmet.
Vi lägervärdar hoppas förstås på ett stort deltagande från patriarkerna i B117 och vi hoppas framförallt på att
bröder som sällan eller aldrig besöker lägret kan ”komma till skott” och anmäla sig till något av de här mötena i
höst. Det skulle innebära ett betydligt lyft för logens besökssiffror i lägret och vi kan garantera en trevlig och
meningsfull kväll i sann brodersanda. Och närmast är det alltså Valdemarsvik som gäller där B84 Österskär står
som värd. Som vanligt åker vi buss och den avgår från Vattengränden kl. 17.15 den 19 september. Menyn är
ännu ej fastställd men det blir något gott som vanligt och dryckerna är, som det heter i inbjudan, till Valdemarsvikspris och det får man ju inte missa. Anmälningstiden går ut tisdagen den 16 september men varför
vänta för länge. Anmäl dig till lägervärdarna.
Gunnar Lagerström 0705-500907, e-mail gunnar.l.lagerstrom@telia.com
P.O.Kyndel, 0705-5256895, e-mail info@westrens.se

