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Övermästarens spalt
Välkomna tillbaks alla bröder till höstens Odd
Fellow-liv. Trots alla varma och sköna sommar-dagar finns det igen återvändo längre.
Hösten knackar på dörren. Det blir alla vackra
höstfärger som får förgylla tillvaron under september. Gå ut en solig dag och titta på löven i
våra promenader, det är en enastående färgparad.
Under sommaren har vi ”fyllt år”, 68 år. Logen bildades 16 juni 1948 på Gustaf V.s 90årsdag. Hans fullständigt namn var Oscar
Gustaf Adolf. Han regerade i 43 år och blev vår
”längsta” monark hittills, både i år och i centimeter. Han var även känd under namnet ”VGurra” inom idrottsvärlden.

Vad händer?
Torsdag den 8 september kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till III:e graden samt veteranernas afton. FM.
MK. Musikunderhållning av Mikael Leonardsson.
Meny: Gubbröra på kavring. Klassiskt panerad snitzel med
gröna ärtor, rödvinssås och stekt kulpotatis.

Torsdag den 22 september kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i III:e graden. FM. MK.
Meny: Currystark kycklingröra på toast. Vinpocherad fiskfilé med kräftstjärtar, champagnesås, kokt dillpotatis och sallad.

Torsdag den 1 september kl. 19.00
Damklubben. ”Kick off”.

Under september kan vi se fram emot en Veteranteckenutdelning, vi har flera bröder som
kommer att få utmärkelsen. Vi kommer att ha
Reception i III-graden, den sista logegraden.
Efter den kan man vandra vidare till Lägret
om man så vill, och få ytterligare kunskaper
om Orden.
I oktober har vi Vänafton. Fundera på om du
har någon du känner som du tycker skulle bli
en lämplig Broder och bjud med den eller dom
till den 13 oktober. Loger bjuder både dig och
din gode vän på maten den kvällen.
Jag ser fram emot att få träffa alla bröder under hösten. Välkomna till Logen i
september.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Fredag den 16 september kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg.
Vandringsläger till Valdemarsvik med logen B84 Österskär som har hand om värdskapet. På programmet står ett föredrag av Storkaplan Peter Stillnert
under rubriken ”Vardagsetik” som lovar att bli
mycket intressant. Ytterligare information finns på
sidan 3.

Månadens sponsor
Vi tackar månadens sponsor, br Björn Lantz (Lantz
Företagsutveckling och Livsstilsföretagande) för utskicka av BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Torsdag den 9 juni
Hela 60 Bröder samlades på bakgården till Westrens Glasmästeri, där Br PO Kyndel hade ordnat med en trevlig mingel-stund med hjälp av frikostiga sponsorsbröder. Efter detta en kort promenad till Laxholmen för ett
sommarsammanträde och en måltid i gemytlig samvaro. Bröderna hälsade varandra en skön och trevlig sommar och förhoppning att återigen ses i höst.

Torsdag den 25 augusti
Höstens första möte med 53 närvarande Bröder hölls trots att sommartemperaturer återkommit med värmerekord (?) sent i augusti. Mötet med föredragningslistan var fördömligt kort. Br Claes Anell tackade för den tid
han fått representera B117 som Storloge-representant, fyra minnesvärda år, och önskade Br Bengt-Ove Jonsson lycka till i detta uppdrag de kommande fyra åren. Beträffande medlemskap så har br Daniel Lindberg glädjande tagit tillbaka sin begäran att lämna logen, däremot så har Br Lennert Lehnbom begärt utträde, vilket
hänsköts till TMU för utredning. Detta föranledde UM att vädja till bröderna att söka goda vänner till vår GodVän afton 13 oktober.
Den mesta av mötestiden ägnades åt meddelanden och andragande, ex inbjudan till ”Seniornet”, inbjudan till
logen Folke Bernadotte (Stockholm) högtidsloge i oktober, medlemsmatrikel ute på sista remissrundan och blir
snart klar för distribution, distriktgolfen gav ett bra ekonomiskt överskott som går till välgörenhet, samt br PO
Kyndel påannonserade lägrets sammankomst 16 september i Valdemarsvik.
Därefter intog närvarande bröder bankett-salen i lättare klädsel där KM och Tommy väntade med kräftor från
Östergötland, räkor och paj. Vi bjöds även på oplanerad sång av en broder.
Korrigering: I förra numret av Brodersnytt hade ett fel smugit sig in för torsdagen 12 maj. Rätt skall vara att
då hade vi broder Lars Malmqvist från B104 Bråvalla som organist.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Inbjudan till Odd Fellow 117-golf
Boka in söndagen den 18 september 2016.
Vi kommer då att spela vår 117-golf. I år kommer vi att spela på Söderköpings GK. Deras 18-hålsbana är i toppenskick. Besök gärna deras hemsida www.soderkopingsgolf.se. Se även deras video på Yuotube: https://
youtu.be/tF9oDCKJT2M.
Sex starttider är bokade. Alla är välkomna, även respektive. Första start kl.11:30. För er som önskar så kommer det att finnas kaffe och smörgås att köpa innan start. Anmäl gärna i god tid till:
Guy Viklund
guy.viklund@gmail.com
Tel: 0734-075076

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Efter en härlig och stärkande sommarvila startar nu lägret 15 Stegeborg upp höstprogrammet. Vi inleder med
ett vandringsläger till Valdemarsvik den 16 september och det är förstås logen B84 Österskär som har hand om
värdskapet. På programmet står ett föredrag av Storkaplan Peter Stillnert under rubriken ”Vardagsetik” som
lovar att bli mycket intressant. Alltså ett jätteläge för patriarker i 117 att hänga med på resan och vi har ju heller
ingen loge dagen innan. Förutom föredrag väntar en första nominering av ämbetsmän för 2017-2018 och naturligtvis också god mat och dryck samt trevlig samvaro med patriarker från de andra logerna i distriktet. Så
tveka inte att anmäla er till undertecknade lägervärdar senast tisdag 13 september. Vi åker buss från Vattengränden och innan brukar vi ladda upp på den strategiskt belägna Sidebaren. Vi återkommer om tid för avfärd.
Höstens lägerprogram fortsätter den 14 oktober då vi besöker logen B144 Aurora i Finspång. Där blir det
andra nominering och val av ämbetsmän och sedan följer information av lägrets hemsida av vår webbmaster
Bernt Janhäger. Den 18 november är det så dags för reception i lägrets III:e grad, Kungspurpurgraden, i Norrköping och så avslutar vi året den 16 december med julhögtid i Nyköping. Vi ser hösten an med tillförsikt och
hälsar våra patriarker varmt välkomna.
Conny Thörn 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

