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Övermästarens spalt

Vad händer?

Underbart är kort, plötsligt börjar sommaren
närma sig sitt slut och hösten börjar göra sitt intåg. Jag hoppas att bröderna haft härliga sommardagar tillsammans med sina nära och kära,
släkt och vänner och att vi alla nu ser fram mot
allt som hör hösten till. Några av oss ger sig
kanske ut i skogen för att plocka svamp, medan
andra föredrar att kura inne med en god bok.
Givetvis finns det nu också tid för föreningslivet
och vår loge blir återigen en samlingspunkt den
andra och fjärde torsdagen i månaden.

Torsdag den 8 september kl 18.30

Som ni alla känner till så hade vi ett sommarsammanträde i torsdag, då vi startade upp den
här terminens arbete. Vid den efterföljande måltiden följde vi traditionen med kräftor och räkor.
Det var verkligen trevligt att då återigen få träffa
bröderna och utbyta tankar och erfarenheter
från sommaren.
Nästa möte i september är det Veteranernas afton i logen och då kommer Storsiren till oss för
att dela ut både jubel- och veterantecken. Det
blir säkert en högtidlig och minnesrik kväll som
jag hoppas att så många bröder som möjligt tar
tillfället att besöka. Här vill jag också förtydliga
att det inte bara är Veteranerna som är välkomna utan samtliga bröder oavsett grad ska
känna sig mycket välkomna den här kvällen.
Mötet därpå är det God Vänafton och det får
man ju bara inte missa! Då bjuder vi med våra
vänner till en trevlig kväll med en lättsam musikalisk frågesport, god mat och sedvanligt gemyt.
Glöm bara inte att anmäla den goda vännen till
klubbmästaren!
Välkomna till en ny arbetstermin i vår loge - ”Logen
med det varma sinnelaget”.
Broderligen i
Vänskap, Kärlek, Sanning
Bosse Nygren

Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. 1:a
nominering av valämbetsmän. Veteranernas afton.
Brödramåltid.
Meny: Toast med kaviarröra på ägg. Kalkonbröst med
rosépepparsås, ruccolasallad och persiljeris.

Torsdag den 22 september kl 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. 2:a
nominering av valämbetsmän. God Vänafton. Se
vidare information på sidan 3.
Meny: Löksill med ägg. Skomakarlåda med grönsallad.

Torsdag den 1 september kl 19.00
Damklubben
”Familjen och snuset”. Kåseri om släkten Swartz.

Torsdag den 15 september kl 14.00
Seniorklubben. Åke Wennerblad, telefon 011635 12.

Fredag den 23 september kl 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Se mer information på
sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar bröderna Nils-Gunnar Nilsson
(Norrköpings Akvarier) och Gunnar Lagerström (Teknikbyggarna)) för sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.

Adressändringar
Br Owe Axelsson har ny e-postadress:
oax@telia.se
Br Olle Linderhjelm har ny adress:
Gullestad
Fördubblingsstugan
61032 Vikbolandet
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdagen den 9 juni
Årets sommarmöte i juni åkte vi med buss från Norrköping via Åby till Kolmårdens Djurpark. Denna kväll
var vi 56 bröder och 2 gäster. Väl framme bjöd KM Jan Olsson på lite förtäring, det är tur att vi har
”Krukan”. Efter en trevlig rundvandring och förträfflig guidning av Bengt Ole Röken samlades vi för ett
kort sommarmöte. Därefter fick vi god mat och dryck i Safarirestaurangen som har en bedårande utsikt
över Bråviken.

Torsdagen den 25 augusti
Vi samlades i ordenslokalen för att ha vårt första logemöte för denna hösttermin. Det kändes lite ovant,
men ändå skönt att få sätta igång igen efter en fin sommar. Br ÖM höll ett kort sommarmöte i logesalen för
oss 33 bröder. En punkt som bör nämnas är att det inkommit lite över 8.000:- på Lennart Torstenssons
minnesfond i och med änkebegravning. Som tradition bjöd Tommy denna kväll på kräft- och räkor samt
en god Jansson frestelse.

Resultat från Odd Fellow-golfen
Sammanställd och förmedlad av br UM, tillika en av logens golfentusiaster.
Odd Fellow, Distriksgolf i Nyköping 17 juni
I regn och rusk genomfördes årets distriksgolf i Nyköping. Bäst från vår loge var Stefan Carlsson. Totalt
deltog 30 bröder och systrar.
Resultat
Bröder A (15 deltagare): 2) Stefan Carlsson 78, 6) Claes Anell 82, 12) Guy Viklund 93, 14) Jan Carlsson
99
Rebeckor (4 deltagare): 1) Annika Anell 78
Odd Fellow, Riksgolf i Uddevalla 21-22 juli
Vi var ett antal från vårt distrikt som åkte till Uddevalla för att spela Riksgolfen. Totalt deltog 164 st, golfare från norr till söder. Berndt hade äran att spela med Storsiren sista dagen. Vädret var väldigt varierande
med sol ena dagen och regn andra dagen. Banorna ansågs ganska svårspelade och Guy hade nyttan av att
spelat Torrebybanan några gånger tidigare. Nästa års Riksgolf kommer att spelas i Ronneby 10-11 aug.
Resultat
Bröder A (47 deltagare): 7) Guy Viklund 153, 14) Berndt Carlsson 158, 34) Claes Anell 174
Bröder B (44 deltagare): 33) Anders Österlund 183
Systrar B (34 deltagare): 9) Catarina Carlsson 173, 11) Annika Anell 177, 12) Ellinor Österlund 177
Anhöriga (18 deltagare): 9) Christel Andersson 173
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Speaker´s Corner
BrodersNytt för tio år sedan
I septembernumret 2001 kunde man bl a läsa:
−
att 36 brr en junikväll samlades hos br Olle och Karin Linderhjelm för att i bigården se, känna och
lukta! på deras 800.000 snälla bin
−
att bröderna därefter förflyttade sig 3 km till Vreta gård och br Lars Rydberg för sammanträde
−
att dotter Lovisa offererade ett kulinariskt bord med många läckerheter och flera tårtor
−
att br Hans-Göran Säwar blev en fullständigt överlägsen tipspromenadvinnare
−
att det vid augustisammanträdet var premiär för ett dignande, smaskigt kräftbord med svampomelett
som perfekt final
−
att br Calle Liberg med skärpa menade att ”detta bör bli tradition”
ExRed

God Vän-afton den 22 september
Vår loge har haft God vän-aftnar under ett antal år och erfarenheten visar på att detta är ett alldeles utmärkt sätt att rekrytera nya medlemmar, att vidga brödrakretsen och smida nya länkar till vår brödrakedja.
Har Du någon vän som Du har haft funderingar kring: om han skulle bli en god Odd Fellow, om han
skulle passa in i logens brödrakrets? Ta Dig en extra funderare! Gör slag i saken! Ta med Din gode vän
den 22 september. På kvällens program står musikgissningstävling med allsång. Vid pianot sitter br
Hans Thelin och tävlingsledare är br Lennart Exius. Vässad penna, skärpt hjärna och varmt hjärta medtages! Anmälan gör Du av Dig och Din gode vän på sedvanligt sätt till br KM.
Klubbmästaren

Höstfesten den 22 oktober
Glöm inte att boka in höstfesten!

Det är dags att redan nu reservera lördagen den 22 oktober för den traditionella höstfesten tillsammans
med Damklubben. Vi träffas kl 18.00 för att äta, umgås och lyssnar på ”Sigges Garage” som kör Musikquiz. Välkomna önskar
Klubbutskottet och Damklubben

Dagens Nejlika
Dagens nejlika delas ut till bröderna Ivar Bjärestrand och Bengt Carlsson för att de under en rad av år besökt våra sjuka bröder.
Red.anm: Nejlikan är Odd Fellows blomma.

Berndt Carlsson

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Efter en lyckad vårtermin som avslutades med att 58 patriarker samlades till ett trivsamt vandringsläger i
Valdemarsvik och inte minst en, för åtminstone lägervärdarna, skön och avslappnande sommar är det nu
dags för nya ”lägertag”. Vi rivstartar fredagen den 23 september kl 19.00 i Ordenshuset i Norrköping. ”Rivstart” i så måtto att vi drar igång höstsäsongen med en gradgivning där 26 patriarker (varav åtta
från vår loge) har kallats till reception i Gyllene Regelns grad. Du broder patriark i vår loge som har denna
eller högre lägergrad hälsas naturligtvis hjärtligt välkommen att, förutom själv få återuppleva denna intresseväckande gradgivning, även glädja ”våra” recipiender med din närvaro. Anmäler dig gör du som
vanligt till någon av lägervärdarna nedan senast söndag den 18 september. Välkomna
Anders Österlund och Gunnar Lagerström
Lägervärdar i 117 Gustaf V
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Vilka är de—våra nya bröder?
Conny Knutson – 53 år

Joachim Cederberg – 40 år

Jan-Olof Gustafsson – 65 år

Carl-Fredrik Jerhage – 52 år

Mustafa Korkmax 59 år

Jan Månsson – 69 år

Urban Trygg – 62 år

Peter Hallsten – 60 år

Född i Norrköping, uppvuxen på
Vikbolandet, bor i villa i Eneby.
Invigdes i november 2010.
Är fastighetsmäklare på Länsförsäkringar. Gift med Anne.
Två barn, hund och katt ingår
I kollektivet. Fritiden domineras
av motorsport.
Fadder: Roger Thörn

Började sin livsvandring i Alvesta
och är nu på väg från Linköping
till Norrköping. Han lever ett lugnt
liv som pensionär, gift med
Elisabeth, som är egen företagare.
Är körsångare (tenor!) i St Lars
kyrkokör. Golfar lite ibland.
Invigdes maj 2011.
Fadder: Peter Lindqvist

Född i Istanbul, angjorde
Norrköping 1966. Startade och
driver sportfiskebutik. Gift med
Elisabeth – lycklig pensionär. Har
24-årig son. Den stora hobbyn är
naturligtvis fiskar. Men – har
också 9.9 hcp i golf. När hinner
han arbeta? Invigdes maj 2011.
Fadder: Björn Lundqvist

Har invandrat från Kvillinge till
Norrköping. Är vice generaldirektör på Luftfartsverket.
Gift med Catharine, som arbetar
med datafrågor på Lfv. Har
tillsammans två utflugna gossar.
Förutom släktforskning ägnas
fritiden åt tennis och båtar i
Kaggebo Skärgård. Invigd maj 2011.
Fadder: Anders Österlund

Petter Rylén – 48 år

Norrköpings-kille, som valsat runt,
nu senast i Gävle, där han invigdes
i Odd Fellow 2007. Är nu tllbaka och
medlem i vår loge. Arbetar som
produktionschef i Finspång. Förutom
motion älskar han att resa och
uppleva olika delar av världen.
Grekland och Holland ligger bra till.
Fadder: Bengt-Ove Jonsson

ExRed

Norrköpings-kille, som flyttat ut
till Åby. Jobbar i transportbranschen.
Gift med sjuksköterskan Pernilla.
Familjen innehåller även två tjejer,
en kille plus två katter.
Fotboll är ett stort intresse plus
”gnetande på golfbanan” (23 hcp).
Invigdes maj 2011.
Fadder: Roger Thörn

Växte upp i Karlstad och lever nu
livet i Norrköping. Arbetar hos
Östgöta-polisen som kriminalinspektör.
Allätare vad gäller kultur såsom film
och musik. Har genom åren haft flera
roller på Arbis-teatern.(Varsågod br CM)
Invigdes maj 2011.
Fadder: Mikael Kinnå

Äkta Norrköpings-kis. Är pensionär
med två grabbar som förgyller livet.
Ägnar merparten av tiden till
fotografering, musik, dragspelande.
Reser gärna på turné med Loddbydansarna. Invigdes maj 2011.
Fadder: Tage Östlund

Född i Linköping, bor i Norrköping.
Är datakille med stort kunskapsregister.
Sambo med Helene, som fördriver sina
dagar på Migrationsverket.
Fritiden ägnas åt ljud, ljud och ljud.
Inflyttad från loge 19, Louis De Geer.
Fadder: Björn Lundqvist

