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Övermästarens spalt
I skrivande stund sitter firandet av logens årsdag för
några timmar sedan starkt och tydligt kvar på näthinnan. En bra kväll tyckte jag, och vad jag förstått
många med mig! Nu väntar en förhoppningsvis varm
och skön sommar med sol och kanske bad, samt en
och annan regnskur – förslagsvis på nätterna.
Men dessförinnan ska vi stänga det här halvårets sammanträdesserie med ett Sommarsammanträde redan
den 4 juni enligt information på annan plats i detta
Brodersnytt. Varför nu den första torsdagen i juni
istället för den andra? I anslutning till sommarsammanträdet för ett år sedan framförde många bröder att de
tyvärr inte kunde komma eftersom det låg mitt i
skolavslutningsveckan, därav flytten. Nu utgör i alla fall
inte skolavslutningarna något hinder för deltagande.
När vi återsamlas i höst har vi att se fram emot en period när vi dels ska hylla nya veteraner och jubilarer,
men även välja ämbetsmän och utskottsledamöter för
den kommande två-årsperioden. Jag vet att Nomineringsutskottet under ledning av TjgExÖM Guy
Viklund sedan länge har arbetat med att ta fram lämpliga och intresserade bröder och jag är trygg i förvissningen att vi kommer att få en kunnig och engagerad
”besättning” 2016-17.Under hösten är Receptionen i
Invigningsgraden i november en av höjdpunkterna. Jag
vill naturligtvis uppmana alla bröder att redan under
sommaruppehållet se sig omkring i bekantskapskretsen. Där finns det säkert någon eller några som skulle
passa in i vårt brödraskap. Kontakta dem redan nu i
sommar. När vi närmar oss vår vänafton i oktober kan
det vara sent för många att få plats i almanackan. Det
underlättar att vara ute i god tid!
Och – glöm inte att ta höjd i almanackan för logens
och Damklubbens Höstfest den 17 oktober! Den är
sedan flera år ett mycket uppskattat evenemang i vår
krets. Närmare information kommer under hösten.
Snart är alltså det här halvårets logearbete över. Jag
hoppas nu att vi alla kommer att få några sköna månader innan vi återvänder till
en spännande Odd Fellowhöst med laddade batterier.
Vi syns i augusti!
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 4 juni kl. 18.30
Sommarsammanträde. Obligatorisk måltidsanmälan. Se ytterligare information på sidan 3.

Torsdag den 27 augusti kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Obligatorisk måltidsanmälan.
Meny: meddelas senare.

Vi hyllar
Br Mikael Karlsson fyller 50 år den 14 juni. De som
önskar delta i uppvaktningen, ska meddela detta till
ÖM så snart som möjligt.

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

Torsdagen den 9 april
Vi inledde logen med att hålla parentation över br Sture Sundgren som avled den 6 mars i en ålder av 89 år.
Vi har fått tre nya ansökningar från främlingar som vill bli medlemmar. Vi balloterade bröderna Björn Johansson, Lars Gustafsson och Mats Linder att tas upp i logen. Logen beslutade att instifta ett nytt tecken för flitigt
besökande bröder. De Trognas Tecken – DTT. Br Lars Erik Larsson informerade om DN. Logen beslutade
att ge ett bidrag till Storsirens födelseuppvaktning.

Torsdagen den 23 april
Gradgivning i INV-graden
Bröderna Lars Göran Gustafsson och Mats Linder fick INV-graden och blev därmed nya medlemmar. Br
Björn Lundqvist berättade att vid nästa loge får vi besök av ett antal bröder från B121 Folke Bernadotte. UM
påminde om logens årsdag den 28 maj. ÖM hälsade från br Evert Lundqvist. Br Evert har ramlat med klarade
sig helskinnad och tar gärna emot telefonsamtal. I Bankettsalen höll br Lars Göran Gustafsson högtidstal för
de nyinvigda bröderna.

Onsdagen den 13 maj
Gemensam loge tillsammans med B19 Louis de Geer.
Vi var 28 bröder från vår egen loge. Då B19 hade genomfört sin arbetsloge, bytte vi ämbetsman och vi genförde vårt egna sammanträde. ÖM hade en föredömligt kort föredragningslista för kvällen. Vi beviljade br Thomas Söderholm utträde. Lägervärd PO Kyndel rapporterade från lägret 50-årsjubileum. ÖM rapporterade från
50-årsuppvaktningen av br Kenneth Hansson och att han tillsammans med UM och Damklubbens ordförande,
Solveig Andersson, hade haft en informationskväll för våra nya bröder. UM påminde om logens årsdag tillsammans med damerna samt om sommarsammanträdet den 4 juni. Logen avslutades med ett postludium av O
Hans Andersson, B19.

Torsdagen den 28 maj
Logens årsdag tillsammans med damerna samt med fyra gästande brödernar från B121 Folke Bernadotte. Vi
var sammanlagt 42 egna bröder, fyra gästande bröder och 34 damer. Gästande bröder var Ex PS Benet
Holmström, BB Per Olov Forslund, Ola Bjertén och Benno Persson. ÖM berättade att br Bengt Ström har fått
hjärtbesvär och genomgått en bypass-operaition. Han kommer hem till helgen och tar gärna emot telefonsamtal. BB rapporterade från GEU och från Stiftelsen att vissa renoveringar ska göras i entrén och i toaletterna
samt att man ska byta ut vissa fönster. Vi beslutade att lämna ett bidrag till en insamling för en sjöräddningsbåt
som initierats av ExSS Anders Lundgren. ÖM berättade att br Mikael Karlsson tar emot uppvaktning på sin 50
-årsdag, kontakta ÖM om du vill delta. Vi har fått ett brev från Överförmyndarnämnden att de söker gode män
och förvaltare. I bankettsalen serverade KM välsmakande lax. Bröderna Lennart och
Lennart ordnade med en musikquis med många ”vin-ster”. Br KM ordnade med ett
lotteri och även där fanns det många ”vin-ster”.
Mikael Hagdahl
Undermästare
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Speaker´s Corner
Sommarsammanträde den 4 juni
Påminnelse om nästa logesammanträde, som är på torsdag den 4 juni klockan 18.30 och då i form av sommarsammanträde enligt nedan.
Kvällens program
Kl. 18.30 Samling på Tyska torget (utanför Rådhuset). Kort därefter bjuds på en drink. Sedan en guidad rundtur i Rådhuset som avslutas senast kl. 19,45.
Kl. 20.00 Sommarsammanträde på Charlies.
Kl. 20.15 Grillbuffé.
Måltidsanmälan är obligatorisk och sker via vår webb, www.oddfellowlogen117.org eller via KM:s telefon
011-19 95 35.
Klubbmästaren

After Work den 3 juni
After Work på Black Lion klockan 17.00.
Petter Anseklev

Loge B 117 Gustaf V på Facebook
Nu finns även Gustaf V som sluten grupp på Facebook. Gruppen är endast tillför oss själva vilket innebär att
allt vi skriver kan enbart läsas av oss bröder som är med i gruppen. Syftet med gruppen är att delge varandra
logeinformation, upplägg av foton mm och som är passande för gruppen. Vi är tacksamma för idéer, förslag
för vidare utveckling av gruppen! För vidare information, vänligen kontakta bröderna Roger Thörn och Petter
Anseklev. Br Bengt-Ove har skapat två ikoner dvs Facebook och LinkedIn på vår hemsida och som är direktlänkad till nu resp grupp.
Petter Anseklev

Vårt brödraläger BL15 Stegeborg
Lägret 15 Stegeborg hade möte fredagen den 22 april med reception i Den Gyllene Regelns Grad eller Hoppets
Grad som den också heter. Ett 70-tal Patriarker hade mött upp varav hela 20 st. var recipiender och häften av
dessa d v s tio kom från 117 Gustaf V. Sammanlagt var vi 24 117-bröder på plats och det är den näst bästa närvaron vi haft i lägret. Mycket bra! Vi stod alltså för mer än en tredjedel av deltagarantalet denna kväll och vi
befäster därmed vår ställning som största logen i lägret. Mikael Kinnå utsågs till aktiv recipiend och höll det
obligatoriska talet i bankettsalen med bravur. Vi kan summera ytterligare en trevlig och stämningsfull lägerkväll
med en mycket bra gradgivning som pricken över i:et.
Det här var lägrets sista möte före sommaruppehållet och vi lägervärdar ber att få tacka alla lägerbesökare för
den här terminen. Vi hälsar er hjärterligt välkomna igen i höst då vi startar upp med ett vandringsläger till Valdemarsvik den 18 september, vilket vi varmt kan rekommendera. Sätt redan ett kryss för det datumet i almanackan. Programmet för den kvällen är redan klart då det kommer att bli en diskussion om lägret i allmänhet
och fördjupningslägren, som vårt läger fortfarande gör på prov, i synnerhet. Detta kommer sedan att utvärderas och idéer och synpunkter att presenteras vid nästkommande möte i Nyköping den 16 oktober. Vi återkommer med mer info när vi sätter i gång i höst. En skön och trevlig sommar önskar undertecknade lägervärdar.
Conny Thörn 0708-803050 conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895 po.kyndel@gmail.com

