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Övermästarens spalt
Vi är nu i slutskedet av en sommar som, som vanligt
frestats jag att säga, har bjudit på en palett av regn och
kyla, men även sol och värme. Sammantaget tycker jag
att den har varit helt OK – även om min om försiktiga
förhoppning om (utomhus)bad ännu inte slagit in...
Däremot har det blivit tillfälle för en hel del andra aktiviteter som hör sommaren till. Men nu är den snart
historia och det är dags att blicka framåt. Jag vill ändå
passa på att tacka i första hand bröderna Björn Lundkvist och Claes Anell med flera som på ett utmärkt sätt
arrangerade året Distriktsgolf. Bra jobbat! Dessutom
lade vår broder Rolf B Johansson beslag på vandringspriset med påföljd att det finna arbete Björn och Claes
med flera lagt ned belönades med mer arbete... 117
Gustaf V får ju äran att arrangera Distriktsgolfen även
2016. Och – inte att förglömma – den 6 september
genomför vi åter vårt logemästerskap i golf. Vill du
vara med – kontakta brr. Guy Viklund eller Claes
Anell.
En intensiv logehöst ligger framför oss och det kändes
bra att vi fick starta den med ett välbesökt uppstartningsmöte. Utöver årligt återkommande aktiviteter
som gradgivningar, veteranernas och jubilarernas aftnar
ska vi ju i höst även välja ämbetsmannabesättning och
nya utskottsledamöter för arbetsterminen 2016-17.
Redan vid mötet den 10 september kommer Nomineringsutskottet att nominera sina kandidater till nya Valämbetsmän och ersättare. Samma kväll har vi också
veteranteckenutdelning, även det en fin Odd Fellowtradition som jag hoppas lockar till besök.
Vårt andra septembermöte den 24:e bjuder på en gradgivning i 3:e graden där vårt fina ceremoniel åter kommer att få visa sig på den styva linan. Och när jag ändå
är inne på gradgivningar – glöm inte att vi har vår
vänafton den 8 oktober som förberedelse inför den
Invigningsgrad som kommer i november. Det är bara
en dryg månad till vänaftonen så glöm inte att se dig
om i vänkretsen! Där finns sannolikt någon eller några
som skulle passa väl in i vår gemenskap! Och – håll
kvällen den 17 oktober öppen för Logens och Damklubbens gemensamma
Höstfest! Välkomna till en
spännande höst i Logen
117 Gustaf V!
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 10 september kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till III:e graden. Nominering 1 ValÄM. Veteranernas Afton. I bankettsalen bjuds denna kväll på
musikalisk underhållning.
Meny: Currysill med ägg. Ingefärsmarinerat kycklingbröst
med mangopuré, råris och sallad.

Torsdag den 24 september kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Nominering 2 ValÄM. Reception i III:e graden
Meny: Ädelostpaj. Smörbrynt torskrygg med brynt blomkål,
senapssås, kokt potatis och gurksallad.

Torsdag den 3 september kl. 1900
Damklubben. ”Sång är friskvård.”

Fredag den 18 september kl. 1900
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Vandringsläger i
Valdemarsvik. Se information på sidan 3.

Programändringar
Följande programändringar i det tryckta programmet
meddelas för kommande evenemang:
⇒
⇒

Höstfesten den 17 oktober startar kl. 17.00.
Barnjulfesten är framflyttad till den 10 januari 2016, kl.15.00

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, br Conny Knutsson
(Fastighetsbyrån) för utskicket av månadens nummer av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 4 juni
På Tyska torget, framför Rådhuset samlades 39 förväntansfulla bröder för en guidad visning av Rådhuset.
Länsguiden Åsa Birgersson tag emot i IG Clasons byggnad som är uppförd i helsingborgstegel 1910. Vi
fick se Förmaket med porträtten över alla ordföranden i Kommunfullmäktige samt Tornsalen med gobelängerna över stadens historia.
Efter det promenerade bröderna till Charlies för att hålla ett sommarsammanträde och därefter njuta av
goda drycker och välsmakande grillbuffé. Bröderna hälsade varandra skön och trevlig sommar med förhoppningar om att återigen ses i höst.

Torsdagen den 27 augusti
Arbetsloge med efterföljande kräftor. Sammanlagt 54 bröder hade åter samlats efter ett välbehövligt sommaruppehåll. ÖM Anders Österlund hälsade välkommen i logesalen och lyckades med konststycket att
hålla ett relativt kort sammanträde. Tyvärr berättade TjgStRepr Claes Anell att br Hans Wärn hade avlidit.
Parentation blir vid nästkommande, d v s den 10 september, då vi även har Veteranernas afton.
I bankettsalen serverade Tommy välsmakande kräftor och räkor med en efterföljande västerbottenpaj. Br
Claes Anell gjorde sitt bästa för att vi skulle sjunga några visor som passar till stärkande drycker. Br
Lennart Carlsson hanterade flygeln för att beledsaga oss därtill.
Mikael Hagdahl
Undermästare
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Speaker´s Corner
God Vän-afton den 8 oktober
Den 8 oktober har vi en god vän-afton och där KM utlovat ett spännande och fint program för kvällen. Inventera vänkretsen och ta med dig en god vän som kanske också blir en ny broder. Tittar vi tillbaka, så har det
visat sig att våra goda vän-aftnar har varit en synnerligen god rekryteringsplattform för logen. Låt oss se till att
det förblir så.
Redaktionen

Rapporter från logens utskott
Nu har höstterminen startat i vår loge. Det betyder också att utskotten börjar sina arbeten. För att sprida kunskap och information om vad utskotten gör och vilka aktuella frågor som behandla, är BN:s redaktion tacksam
för att få kortare sammanträdesreferat, för publicering i BN, vart efter utskotten sammanträder.
Informationsutskottet

Pubafton den 2 september
Bröder, glöm inte bort att vi har pubafton onsdagen den 2 september kl. 17.30. Vi träffas ”Stadsvakten”. Ta
gärna med sambo, fru, flickvän.
Broderligen välkomna Petter Anseklev

Höstfest den 17 oktober
Byt ut höstens dova färger mot blått-vitt-rött för en kväll! Årets höstfest går i trikolorens tecken med fransk
afton lördagen den 17 oktober med start klockan 17.00. Program med uppgifter om priser och anmälan bifogas till detta nummer av BN.
Redaktionen

Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Efter en skön och avkopplande sommar är det nu dags för lägret 15 Stegeborg att starta upp höstens program.
Vi börjar med ett vandrings- och fördjupningsläger i Valdemarsvik fredagen den 18 september och fortsätter
den 16 oktober då vi åker till Nyköping. Den 20 november är vi i Norrköping för reception i lägrets tredje
grad, Kungspurpurgraden och vi avslutar verksamhetsåret med en julhögtid i Norrköping den 11 december. Så
ser programmet.
Men nu närmast ser vi alltså fram mot mötet i Valdemarsvik och vi kommer att åka dit gemensamt med buss.
Anmälningarna vill vi ha senast 15 september och vi hoppas att många bröder följer med till den mysiga logelokalen i Valdemarsvik där 84 Österskär står för värdskapet och det borgar för god mat och dryck. Det är ett
Fördjupningsläger och själva fördjupningen kommer att bestå i en diskussion om hur vi vill att lägerverksamheten ska utvecklas. Resultatet kommer sedan att redovisas vid nästkommande möte i Nyköping. Här har patriarkerna verkligen en bra chans att ventilera sina åsikter. Missa inte det. Välkomna! Som vanligt anmäler ni er till
nedanstående lägervärdar.
Conny Thörn 0708-803050 conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895 po.kyndel@gmail.com

