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Övermästarens spalt
Höst? Tja – oktober är ju här, bladen har börjat gulna och
det har regnat en hel del. I skrivande stund skiner dock solen
från en klarblå himmel och det är ungefär 15 grader. En titt
in i meteororologernas spåkulor indikerar att vi kommer att
få möta en ganska solig och mild oktobermånad. Fast – som
filosofen Markus M. Ronner sa – ”Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden”… Det må bli hur som helst med vädret, som bröder i logen har vi under alla omständigheter en
spännande höst framför oss där höjdpunkten kanske är receptionen i Invigningsgraden den 26 november.
Som UM Mikael Hagdahl sade i Bankettsalen efter gradgivningen i Sanningens grad häromveckan: Odd Fellow är ingen hemlig orden, men väl en sluten. Bland annat på grund av
att medlemskap endast kan vinnas på rekommendation av en
medlem. Vi har redan en sedan tidigare balloterad ansökning
och en ytterligare därtill så starten är lovande. Vänaftonen
den 8 oktober är ett bra tillfälle att låta intresserade vänner
stifta bekantskap med vår loge och orden. Missa inte det
tillfället!
En viktig del i vår ordens verksamhet är välgörenhet. Vi
undersöker just nu möjligheterna att profilera Odd Felloworden och dess loger i anslutning till Sveriges Radios initiativ
Musikhjälpen 2015 som sänds från Linköping i både P3,
SVT Play (dygnet runt) och i SVT2 under en vecka före jul.
Det ska bli spännande att se hur det faller ut! För logens
egen del kan vi notera att nomineringarna av valämbetsmän
nu är klara. Vilka som är nominerade kan du se på
www.oddfellow.se/login i protokollen från våra möten. Välj
”logga in” uppe till höger, gå till fliken ”Öppna Intranätet”,
fyll i ”B117” som användarnamn och ditt lösenord nere till
vänster och tryck på Logga in. Vänta en liten stund så kommer de senaste protokollen upp i mittenkolumnen. När du
ändå är inne på hemsidan – surfa runt lite så hittar du en hel
del intressant information om vår orden. Har du glömt lösenordet? Kontakta mig, PS Tommy Franzén eller vår webmaster B-O Jonsson så löser vi det.
Två saker till, reservera kvällen den 28 januari för vår
Ämbetsmannainstallering! För första gången på minst 35 år,
ja kanske någonsin, kommer Storsiren själv att vara installator, och - igen - glöm inte bort Logens och Damklubbens
höstfest den 17 oktober!
Välkomna till en spännande höst i Logen 117 Gustaf V!
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 8 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Val av
ÄM. God Vän-afton. Se ytterligare information på
sidan 3.
Meny: Sillmacka. Salviapanna på fläskfilé med ugnsrostad
potatis och sallad.

Lördag den 17 oktober kl. 17.00
Logens och Damklubbens höstfest. Inbjudan och
program bifogas detta nummer av BrodersNytt.

Torsdag den 22 oktober kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Jubilarernas Afton. Radarparet ”Lennart & Lennart”
spelar upp och bjuder på en sprakande Musikquiz med allsång. En garanterad succé.
Meny: Kräftsnitt. Yoghurtmarinerade karréspett med bönor i
senap och timjan samt råris.

Lördag den 31 oktober kl. 16.00
Minnesloge som anordnas av värdlogen, B104 Bråvalla.

Torsdag den 1 oktober kl. 19.00
Damklubben. Besök av prästen Thomas Wärfman.

Fredag den 16 oktober kl. 1900
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se sidan 3.

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

Barnjulfesten är framflyttad till den 10 januari 2016, kl.15.00

Månadens sponsorer
Broder! Du som vill bidra till sponsringen av utskicket av BrodersNytt till de bröder och övriga i läsekretsen som valt att få sitt exemplar levererat i pappersformat och via vanlig post, ska kontakta redaktionen
(med fördel via e-post: perjoh61@telia.com).
Informationsutskottet
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 10 september
Veteranernas Afton
Det hände mycket den här kvällen. Hela 55 bröder vara närvarande. Vi började med de ordinarie punkterna på
föredragningslistan. Logen har fått en ansökan om upptagning i orden och logen, vilket är glädjande. Vi förrättade ballotering till III-graden av bröderna Rickard Myhrberg, Jan Johnsson, Joakim Cederberg, Anders Nordenö, Petter Anseklev, Lennart Carlsson, Jan Hult, Rolf B Johansson och Björn Sandberg. Vidare, gjordes
första nominering av ValÄM till arbetsterminen 2016-2017. UM påminde och God vän-afton 8 oktober. Vi
har fått brev från Storsiren där han meddelar att han kommer till vår ämbetsmannainstallering i januari 2016.
Därefter avslutade vi logen med att förrätta Veteranteckenutdelning. Veteraner blev bröderna Jan Aspdahl,
Björn Edstav, Bengt Öhlund och Per Johansson. StRepr Claes Anell förrättade utdelningen på ett förtjänstfullt
sätt.
I bankettsalen fortsatte kvällen under högtidliga och uppslupna former. Musikalisk underhållning bestods av
Mikael Leonardsson. Bilderna visar dels de nyblivna veteranerna och dels kvällens artist under framförandet i
bankettsalen.

Torsdagen den 24 september
Reception i III:e graden
Bröderna Rickard Myhrberg, Jan Johnsson, Petter Anseklev,
Lennart Carlsson, Jan Hult, Rolf B Johansson och Björn Sandberg fick uppleva en gradgivning i Sanningens grad. Vi beslutade att inrätta ett Välgörenhetsutskott och att Informationsutskottet ska upprätta förslag till statuter. I bankettsalen serverades en god torskrygg med en förnämlig senapssås. Br Rolf B
Johansson höll rec tal.
.

Mikael Hagdahl
Undermästare
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Speaker´s Corner
Insamling med anledning av flyktingkatastrofen
Kollekten vid logesammanträdet den 10 september gick oavkortat till Radiohjälpens insamling med anledning
av flyktingkatastrofen (”Flykt”) FS meddelar att summan uppgick till 1 300 kronor. Även kollekten vid sammanträdet den 24 september gick till samma ändamål. Dock har ingen summa inrapporterats till redaktionen.
Redaktionen

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. Broder! Du som tar med dig en god vän, till lika presumtiv broder: du och din gode vän
blir bjudna på maten denna kväll (den flytande delen av måltiden måste dessvärre belasta den egna kassan).
Denna afton kommer det också att bjudas på ”en favorit i repris” i bankettsalen: Billy Josefsson med familj
kommer att underhålla oss med sång och musik.
Klubbmästaren

Damklubben: gåva till lekterapin
B117 Gustaf V:s damklubb har under verksamhetsåren 2014-2015 samlat in
pengar, på klubbens månadsmöten, som beslutats skänkas till Lekterapin på
Vrinnevisjukhuset. En check på 10.000 kr överlämnades av damklubbens
ordförande Solweig Andersson till verksamhetschef/överläkare Tobias
Ekenlie, förskolläraren Gunilla Olsson och lekterapeut Kerstin Svensson.
Tanken är att pengarna skall användas till så kallade "förvrängningsspeglar"
som barnen kan roa sig med.
Bild: Från vänster ordförande Solweig Andersson, Tobias Ekenlie, Kerstin Svensson och Gunilla Olsson

Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Efter en intensiv vårsäsong med bl a ett minnesvärt 50-årsjubileum som höjdpunkt har lägret nu startat upp
höstens begivenheter med ett vandrings- och fördjupningsmöte i Valdemarsvik den 18 september. Logen 84
Österskär var värdloge och vi var totalt 48 patriarker på plats varav 13 från 117 Gustaf V. Som vanligt i ”Vika”
så blev det en mycket gemytlig kväll med god mat (köttfärslimpa) och dryck och därtill en hel del roliga historier. Fördjupningsämnet bestod i grupparbete med två ämnen på agendan. Dels reflektioner och synpunkter på
vad vi patriarker tycker om den nya lägermodellen, som vi nu har provat i snart två år, och dels vad som kan
förbättras i den traditionella verksamheten. Grupperna (sex st.) lämnade skriftligt synpunkterna till vår Huvudpatriark Benny Flyckt och resultaten kommer att redovisas vid nästa lägermöte som äger rum i Nyköping den
16 oktober.
Vi kommer som vanligt att åkta buss dit och vi hälsar bröderna välkomna med anmälningar till lägervärdarna .
Missa inte det här tillfället att komma till Nyköpings fina logelokaler! Anmälningar senast 13 oktober. Vi
återkommer när vi fått mer info i ärendet d v s avresetid och meny m.m.
Conny Thörn 0708-803050 conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895 po.kyndel@gmail.com
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117- golfen har genomförts i regn och blåst
Jag vill tacka er alla som ställde upp i golftävlingen den 6 september på Mauritzberg. Ni är underbara som trotsar regn, rusk och vind. Nästa år har vi femårsjubileum och då är en idé att vi spelar golf som vanligt (Klinga
eller Sörping) och därefter på kvällen samlas vi alla för en middag (kanske med catering).
Tack Claes och Annika för fina priser.
Det stora 117-vandringspriset i Bankettsalen är graverat med årets vinnare Stefan Carlsson som vann på 78 slag
netto tätt följd av Berndt Carlsson. Catarina vann bland damerna i en jämn kamp.
Golfhälsningar
Guy Viklund
Resultat Odd Fellow–117-golfen, söndagen 6 september 2015 på Mauritzberg

B$%&'$()* *+, -)$ ,'& ...

… +01 &),'$() *+, -)$ ,'&.

