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Övermästarens spalt

Vad händer?

Vi närmar vi oss nu sommaruppehållet efter en vårtermin som vi traditionsenligt avslutar med ett spännande
sommarsammanträde. Flygvapenmuseum i Linköping är
en riktig höjdare, inte bara på grund av många flygplan
och annan militär utrustning. Förra gången jag själv var
där visades även tidstypiska boendemiljöer från efterkrigstiden. Den generation som jag representerar nickade instämmande till det vi då såg. Jag ser nu fram
emot att åter få stifta bekantskap med till exempel DC
3:an från det kalla kriget och Östersjöns botten, men
även att få se de nya utställningar som säkert finns.
Och kanske även få se någon av bröderna försöka sig
på att flyga en Gripen över Östgötaslätten.

Torsdag den 12 juni: sommarsammanträde

En återblick på vårterminen ger mig många positiva
minnen. Vi kan till exempel glädja oss åt att vi fått nya
medlemmar och att vårt medlemsantal är stabilt. Närvaron på våra möten är också bättre än på många år
och har legat på ungefär 35 %, eller drygt 56 bröder i
snitt. Roligt tycker jag.
Vår Klubbmästare Johan Kreuger och klubbutskottet
har tillsammans med Brasserie Charlies ordnat välsmakande brödramåltider - och sett till att vi haft både varierande och underhållande aktiviteter i Bankettsalen.
Tack för det broder Johan! De ekonomiska bidrag vi
lämnat till Norrköpings Diabetesförenings och Hela
människans verksamheter känns också bra. Välgörenhet är ju en viktig del av vår Ordens arbete. Men vi har
även haft någon mindre lyckad händelse. Jag tänker
främst på logemötet den 22 maj när vi firade logens
årsdag. Logemötet tog för lång tid och våra damer fick
vänta alldeles för länge. En lärdom som jag tar med
mig.
Men låt oss nu blicka framåt! Närmast väntar en förhoppningsvis varm och skön sommar med (kanske?)
både sol och bad. Låt oss nu njuta av den och samla
kraft inför den kommande höstterminen som vi inleder
med traditionsenlig ”kräftskiva” i Ordenshuset den 28
augusti! Tack för denna
termin. Välkomna tillbaka
till höstens möten!
Broderligen i

Vänskap Kärlek Sanning
Anders Österlund
Övermästare

Besök på Flygvapenmuseet i Linköping. Ytterligare
information finns på sidan 3.

Torsdag den 28 augusti kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Klubbafton.

Månadens sponsorer
Vi tackar månadens sponsorer, br Per-Otto Kyndel
(Westréns Glasmästeri Eftr. AB) och br Jan-Olof
Gustafsson (privat) för utskick av BrodersNytt.

Bröder!
För att kunna ge ut BrodersNytt behöver vi sponsorer. Du som har företag kan lägga in din företagslogga, som ovan . Har du visitkort kan vi lägga in
det. Du kan också göra som jag, sponsra platsen och
använda utrymmet för något angeläget ändamål.
Mina adresser är jog@pernling.se, 011-18 35 50 och
0708-39 93 84. Kontakta mig gärna.
Jan-Olof Gustafsson

Vi hyllar
Den 30 juli fyller br Jan Stening 70 år. Br Jan hälsar
bröderna välkomna till Gamleby Anmälan om deltagande görs till ÖM senast den 18 juni (observera datumet för
anmälan).
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 8 maj
Arbetsloge och instruktionsföredrag
Hela 52 bröder var närvarande vid kvällens logesammanträde. Det var premiär för ”Instruktion för nyinvigda”
som är en liten praktisk repetition efter att man erhållit Invigningsgraden. Vi hade även ett informationsföredrag där vi fick veta mer om vad alla olika utskott har för uppgifter och vilka bröder som är ledamöter i dem .
Vi beslutade om ett bidrag till Norrköpings Diabetesförening. Lägervärd, br P-O Kyndel välkomnade oss till
BL 15 Stegeborg den 1 maj. Undertecknad informerade om Logens årsdag.
Br webbmaster, Bengt Ove Johnsson informerade om Ordens och Logens hemsidor. Undrar vem som ”byggt”
vår . . . . ?

Logesammanträde den 22 maj
Arbetsloge, instruktionsföredrag och Logens årsdag
Närvarande var 40 bröder. Till dessa anslöt senare 28 damer samt två gästspelande ungdomar. Vi hade fått in
en ansökan om medlemskap inför hösten. Br Jan Stening bjöd in oss till sin 70-årsdag i Gamleby den 30 juli
(anmälan sker till ÖM). Br Jan Månsson installerades som ny KM:s ersättare. När logen var avslutad bjöd CM
upp alla väntande damer för att gemensamt fira årsdagen med högtidstal och sång.
När vi sedan kom ner till Bankettsalen hade KM dukat upp till fest. Gravlaxtoast och fläskfilé med gorgonzolasås som var utsökt god (tyckte UM). Till kaffet underhåll oss Rikard Kreuger och Anton Hjert med sång och
musik.
Nästa gång vi ses är på sommarsammanträdet den 12 juni Bröder, ni kommer väl då!?
Mikael Hagdahl, UM
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Speaker´s Corner
Sommarsammanträde den 12 juni
Vi besöker Flygvapenmuseet i Malmslätt
Gemensam busstransport avgår från Vattengränden 9 klockan 17.30. (Obs! respektera tiden). Avgift för deltagande är 250 kronor som ska betalas i förskott till FS PlusGiro 39 11 33-6. Då ingår bussresa, guidad visning på muséet, mat och en drink på bussen. Kvällens meny är vildsvinswallenbergare med ärtor och rårörda
lingon samt potatispuré. Anmälan om deltagande ska göras senast onsdag 4 juni.
Välkommen med din anmälan hälsar
Klubbmästaren

Riktlinjer för välgörenhet
En arbetsgrupp inom vår loge för frågor rörande välgörenhet, bestående av bröderna Bengt -Ove Jonsson,
Nils-Gunnar Nilsson och Urban Trygg har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för välgörenhet. Förslaget bifogas till detta nummer av BrodersNytt.

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Lägrets senaste sammanträde ägde rum i Norrköping den 16 maj och då med reception i Gyllene Regelns
Grad, Hoppets grad och blev mycket lyckat, högtidligt och även välbesökt med drygt 70 närvarande Patriarker.
Både syster Bitr. Stormarskalk Ellinor Österlund och vår DSS Bengt Westin var på plats och var mäkta imponerade av gradgivningen. Återigen ett högt betyg till lägrets duktiga aktörer. Totalt var det 19 Patriarker som
upptogs i Hoppets Grad och från vår loge hade vi nöjet att se fem bröder: Ralf Sandman, Åke Gustafsson, Stefan Carlsson, Daniel Lindberg och Benny Gunnarsson. Stort grattis till graden! I bankettsalen bjöds det som
vanligt på god mat och trevlig samvaro. Det här var ju säsongens sista lägermöte så lägervärdarna ber att få
önska alla Patriarker i logen en skön och trevlig sommar.
Nästa lägermöte äger rum i Valdemarsvik den 19 september.
Mötet blir ett fördjupningsläger. Vi får anledning återkomma med vidare detaljer kring detta möte när vi sätter i
gång höstens övningar. Mer om detta i september månads nummer av BrodersNytt.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907, e-post gunnar.l.lagerstrom@telia.com.
Per-Otto Kyndel, tel 070-5256895, e-post info@westrens.se

Redaktionens sommarhälsning
BrodersNytts redaktion ber att få önska läsekretsen en riktigt skön och avkopplande sommar. Nästa nummer
av BrodersNytt kommer i månadsskiftet augusti-september.
Redaktionen

