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Övermästarens spalt
Oj, vad tiden springer iväg. Vår loge fyller 70 år i
juni, en mycket pigg och vital 70-åring, som just haft
en uppskattad ”födelsedagsfest” med 90-talet deltagare.
Det har snart gått ett halvår med vår nya besättning i
logen, d v s en fjärdedel av vår ämbetsmannaperiod.
Logearbetet under våren har fungerat bra och tack vare
ett stort engagemang från alla ämbetsmän och utskott
så är det inspirerande att vara Övermästare. Vi har
åstadkommit en hel del på denna tid, nya stadgar fastställda och utdelning av De Trognas Tecken där arbete
pågått en längre tid och nu slutförts. Vår Klubbmästare
och klubbutskottet har tillsammans med Charlies ordnat välsmakande brödramåltider - och sett till att vi
haft både varierande och underhållande aktiviteter i
Bankettsalen. Vi har mycket på gång, exempelvis ett
nytt grepp för rekrytering av nya medlemmar, välgörenhet har kommit igång på ett mycket bra sätt och
arbete startat med att ta fram en helt ny typ av medlemsmatrikel. Allt detta är inspirerande och vi kan se
en lysande framtid för vår 70-åring. Inspirerande är
också att få promenera Åbackarna runt och se alla
dessa vackra rhododendron blomma i all sin prakt, och
där möta logebröder. Kanske stanna till på Färgargården för en kopp the eller kaffe. Vi har tappat ytterligare
en broder som för alltid lämnat oss, broder Dick
Öberg. Tyvärr har Broder Dick inte haft möjlighet att
besöka våra sammankomster på senare år. Tack Broder
Dick för din tid för logen. Nu tar vi snart sommarledigt från våra logemöten, men praktisera gärna Ordens
ledord, Vänskap, Kärlek och Sanning till och för våra
bröder, era familjer, vänner och grannar. Besök en broder som vi sällan har sett i logen, ring till någon vän
eller släkting och bara fråga ”hur mår du” eller ”kan jag
göra något för dig”. De kontakterna är väldigt värdefulla och betyder mycket.
När vi ses nästa gång skriver vi den 7 juni och sommarsammanträde. Jag önskar er alla en skön och trevlig sommar och tackar för
den första fjärdedelen. Den
23 augusti ses vi igen mellan kräftklor och räkstjärtar.
I VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING

Håkan Carlsson
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 7 juni kl. 18.30
Sommarsammanträde. Se ytterligare information på
sidan 3.

Torsdag den 23 augusti kl.18.30
Sommarsammanträde. Kräftafton.

Adressändring
Br Göran Ahlin har ny adress:
Trädgårdsgatan 24 A
602 26 Norrköping

Redaktionen ber att få önska läsekretsen en skön och vilsam sommar. Nästa
nummer av BN kommer slutet av augusti.

Redaktionen
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 9 maj
Dagens logemöte genomfördes tillsammans med logen B19 Louis De Geer. Logen gästades av 28 bröder
från B19 Louis De Geer och 22 bröder från B117 Gustaf V. Louis De Geer inledde logemötet med sin föredragningslista och vår loge avslutade mötet. Denna gång blev mötespunkterna kortfattade då två loger genomfördes under kvällen. Från informationsutskottet meddelade broder Lars Pettersson att arbete med en ny medlemsmatrikel fortskrider planenligt.
Dagens måltid bestod av ljummen strömming på salladsbädd med kaviarsås som förrätt och örtmarinerad
fläskytterfilé med fransk potatissallad och grönsallad som huvudrätt.

Logesammanträde den 24 maj
Logens årsdag med damer var i år speciell då det var 70 år som skulle firas. Logen gästades av 53 egna bröder och inbjuden gäst var StRepr Harry Andersson från B91 Stångebro. Vid firandet i ordenssalen deltog 35
damer tillhörande logens bröder och som solist Ann-Christin Hallgren med ackompanjatör Lena Stenhammar.
Mötet inleddes med parentation över br Dick Öberg som avled den 9 maj 2018. Från storlogen informerade St
Repr Bengt-Ove Jonsson om ordens plikt att följa EU lagstiftningen avseende GDPR. Välgörenhetsutskottets
ordförande, br Bo Nygren, redogjorde för ett välgrundat lokalt förslag till välgörenhet om 10 000 kronor Logen
beslutade enligt förslaget. Br Lennart Exius instruerade bröderna om ämbetsmannaplatserna och deras antependier, d v s de tygstycken med olika symboler och färger som sitter framför respektive ämbetsman i ordenssalen.
Efter logemötets avslut vidtog firande av logens årsdag. Damerna intågade i tonerna av Våren av Grieg. ÖM
Håkan Carlsson höll tal om logens tillblivelse för sjuttio år sedan. Musikalisk underhållning med skönsång av
Ann-Christin Hallgren. Till slut förrättades utdelning av De Trognas Tecken, en utmärkelse för flitigt deltagande i logens möten. Baserat på närvarostatistik från 2006 och framåt där bröder som närvarit minst 75% under en femårsperiod blir berättigade att motta tecknet. StRepr Harry Andersson tidigare logebroder i Gustaf V
blev den förste att motta tecknet. Han fick sedan uppdraget att dela ut samma tecken till 21 bröder.
I bankettsalen underhöll Lisa Forsman med uppskattad sång till kaffet. Dagens måltid bestod annars av
kycklingcurrytoast samt kall inkokt laxfilé med sallad, dillmajonäs och kokt potatis.
Urban Trygg
Undermästare
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Speaker´s Corner
Viktig information: adressändringar
Ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter ska meddelas PS snarast. Detta
för att såväl logen som Storlogen ska ha ständigt korrekta kontaktuppgifter .
Redaktionen och Protokollsekreteraren

Information om sommarsammanträde den 7 juni
Välkommen till 117 Gustaf den femtes måltidsanmälan gällande vårt sommarsammanträde torsdagen den 7
juni 2018. Hålltider:




18.30: Sommarsammanträde i logesalen
19.00: Vi promenerar till kulturkvarteret Hallarna för en guidning.
20.00: Vi äter lite grillat i Bankettsalen.

Observera att stående anmälan inte gäller! Sista anmälningsdag är onsdagen den 6 juni klockan 12.00.
Klubbmästaren hälsar alla Bröder hjärtligt välkomna.
Klubbmästaren

Brödragåvan
Jag vill passa på att informera litet om verksamheten i Brödragåvan och konstatera att vi de senaste åren varit lyckligt lottade då det gäller dödsfall i logen. På två år har tre bröder gått bort vilket är klart under statistiken
som annars säger att lika många bröder går bort per år. Men så plötsligt blir det någon slags ketchupeffekt och
på bara en månad lämnar tre bröder vår krets och en dryg månad senare den fjärde, nämligen Dick Öberg. ÖM
och undertecknad har haft fullt upp med att dela ut Brödragåvorna till änkorna, vilket samtidigt är en trevlig
uppgift med alltid tacksamma mottagare. Vi har utbetalat nästa 30 000 kronor och det borde ju normalt sätta
djupa spår i kassakistan men så är det inte numera.
Tack vare att bröderna förskotterar ett valfritt belopp d v s sätter in mer än de 50 kronorna som jag drar
från alla konton så har vi ett bra kapital att ta av. Därmed köper vi oss tid medan jag begär ”påfyllning” av de
bröder som hamnat på noll kronor och jag vill passa på att tacka för att ni betalar så plikttroget. Faktum är
Brödragåvans kassa snart är uppe i normal nivå och det känns bra. Tillsammans är vi starka!
Trevlig sommar!
P.O.Kyndel/Verkställande ledamot i Brödragåvan

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Säsongens sista lägermöte ägde rum i Norrköping fredagen den 18 maj och kvällens huvudpunkt var förstås
receptionen i Gyllene Regelns Grad, även kallad Hoppets Grad. 10 recipiender upptogs i graden och 3 av dessa
var från vår loge, nämligen Rolf B Johansson, Lars Hägerström och Lennart Carlsson och vi hälsar dem hjärterligt välkomna. Nästa år i maj ska man se sin grad innan det på hösten är dags för tredje graden, Kungspurpurgraden, och den eftertraktade lägerringen. Vår BB Rolf B Johansson utsågs till aktiv recipiend och vi kunde
känna oss stolta över vår broder som trots kort betänketid höll ett utmärkt tacktal i bankettsalen. Vi hade också
glädjen att välkomna fem gästande patriarker från lägret på Åland som förgyllde vår kväll ytterligare. Ett återbesök blev bestämt på stående fot och ska ske den 15 september. Vår loge var ansvarig för serveringen och det
klarade vi galant med Lennart Exius i spetsen. Totalt var 71 patriarker närvarande varav tolv från B117 Gustaf
V och det är väl godkänt med tanke på det extremt fina vårvädret.
Nu tar vi paus och laddar batterierna till höstsäsongen då ett antal spännande möten väntar på oss. Trevlig
sommar önskar lägervärdarna
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

