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Övermästarens spalt
Välkomna tillbaks alla bröder till höstens Odd Fellow-aktiviteter. Vi har i sommar upplevt extremt varma
sommardagar, många har njutit av sol och värme, men
några har ”genomlidit” denna heta och torra sommar.
En del gräsmattor har kanske inte varit så där saftigt
gröna, mer torrt bruna. Den här sommaren kommer vi
att minnas – länge. Under sommaren har vi ”fyllt år”,
70 år. Logen bildades 16 juni 1948 på Gustaf V:s 90årsdag. 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. Det tråkiga är att vår broder Kaj Borg hastigt lämnat oss för alltid. Jag själv har efter min operation återhämtat mig tämligen bra under sommaren, utan komplikationer, och rehabiliteringen fortskrider enligt plan.
Men nu närmar sig sommaren slutet för i år, det finns
ingen 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 och parker, det är en enastående
färgparad.
Traditionsenligt drog vi den 23 augusti i gång med
en välbesökt kräftafton som aptitretare inför höstens
aktiviteter. När vi tittar fram mot september har vi
först en 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 september. Logen
bjuder både dig och din gode vän på maten den kvällen. Den 27 september kommer vi att ha reception i
III:e graden, den sista logegraden. Efter den kan man
vandra vidare till Lägret om man så vill, och få ytterligare kunskaper om Orden.
I oktober väntar Veteranteckenutdelning. Vi har
flera bröder som kommer att få både Veterantecken
och Jubelveterantecken. Jag ser fram emot att få träffa
alla bröder under hösten.
Välkomna till Logen i
september.
I VÄNSKAP, KÄRLEK,
SANNING

Håkan Carlsson
Övermästare

Vad händer?
Torsdag den 13 september kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie fördragningslista. Ballotering till III:e graden. Parentation. Besök av DSS Mats
Domert.
Vänafton. Se ytterligare information på sidan 3.
Meny: gubbröra på toast, kycklingfilé med rostade potatisklyftor

Torsdag den 27 september kl.18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Reception i III:e graden.
Meny: skinkröra på toast med pepparrotssting. Pocherad spenatfylld spättafilet, hummersås och pressad potatis.

Torsdag den 6 september kl. 19.00
Damklubben

Fredag den 21 september kl. 19.00
Brödralägret nr 15 Stegeborg. Se ytterligare information på sidan 3.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Logesammanträde den 7 juni
Bröder, kvällen startade med ett sommarsammanträde som genomfördes enligt ritual. Därefter samlades vi
vid kulturhallarna i Norrköping där fick vi en utförlig information om deras verksamhet samt att vi gick runt i
lokalerna det tog cirka en timme. Efter detta en kort promenad till vår bankettsal där Tommy och Lisbeth hade
dukat fram en måltid i form av grillbuffé.
Kvällens höjdpunkt var den gåva som vi överlämnade till Ronja. ÖM:s motivering var att Ronjas hjärta klappar för de svaga i samhället. Med sitt stora engagemang i flera projekt ger hon livsglädje till de som har det lite
svårt i vardagen. Oavsett årstid, sommar eller vinter, engagerar hon sig för att förgylla livet för de svaga. Sommarläger och utflykter för barnfamiljer, middagar, insamlingar av kläder och andra förnödenheter, julklappar
och matkassar till jul.
För oss bröder i Odd Fellow, logen B117 Gustaf V känns det angeläget att stötta Ronja med 10 000 kronor för
hennes arbete för en bättre värld. Bröderna hälsade varandra en skön och trevlig sommar och förhoppning att
återigen ses i höst.
Roger Thörn
Undermästare p t

Logesammanträde den 23 augusti
Dagens logemöte var av det kortare slaget. Sommarsammanträdet genomfördes i Ordenssalen och gästades
av sammanlagt 47 bröder. Mötet inleddes med en tyst minut med anledning av br Kaj Borgs hastiga bortgång
den 2 augusti 2018.
I övrigt bordlades rapportering om medlemsrekrytering och arbetet i tankesmedjan inom ramen för TMU
arbetet till nästa möte. Steg 3 utbildning kommer att genomföras den 3 september då alla bröder har möjlighet
att närvara. Nästa möte den 13 september är en vänafton och då hoppas logen att bröderna tar med potentiella
kandidater till ny bröder i vår krets. Från informationsutskottet meddelade broder Lars Pettersson att en ny
webbaserad matrikel kommer att lanseras inom kort.
Vid dagens måltid i bankettsalen deltog 44 bröder och måltiden bestod av kräftor, räkor och västerbottenpaj
enligt gammal tradition.
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

Penninggåva
Logen beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj att skänka 10 000 kronor till en person som utför ett fantastiskt och förtjänstfullt arbete. Överlämnandet skedde i samband vid sommarsammankomsten den 7 juni.
Ralf Sandman
Skattmästare

Information från Klubbmästaren
Välkommen till Gustaf den V måltidsanmälan gällande vår arbetsloge torsdagen den 13 september kl. 19.00
På kvällens program står bl a Vänafton. I bankettsalen serveras gubbröra på toast, kycklingfilé med rostade potatisklyftor, samt kaffe och kaka. För underhållningen står ”Good Fellows” från Nyköping.
Observera att stående anmälan gäller, samt att det är mörk kostym vit skjorta, grå slips och svarta skor som
gäller. Sista anmälnings- och avanmälningsdag är onsdagen den 12 september klockan 12.00.
Klubbmästaren hälsar alla Bröder hjärtligt välkomna

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägret startar höstsäsongen med att besöka vårt vänläger Kastellholm på Åland den 15-16 september. Vid
vårt senaste möte i maj kunde vi glädja oss åt att fem patriarker från det lägret besökte oss i Norrköping. På
stående fot beslutades att ett återbesök skulle ske.
Vi blir betydligt fler än våra finländska bröder då 20-25 patriarker från vårt läger kliver på bussen lördagen
den 15 september för färd upp till Kapellskär där färjan för oss vidare till Mariehamn. På kvällen väntar sedan
ett festligt lägermöte och efter övernattning bär det hemåt igen.
En knapp vecka senare inleder vi höstens ”vanliga” lägermöten på hemmaplan med att besöka Finspång där
logen B144 Aurora står för värdskapet. Datumet är fredagen den 21 september och vi kommer senare att återkomma med detaljer kring det evenemanget. Därefter åker vi till Valdemarsvik den 19 oktober och den 16 november är det dags för reception i Kungspurpurgraden i Norrköping. Säsongen avslutas så med julhögtiden i
Nyköping den 14 december. Så ser höstens program ut och det är vår förhoppning att bröderna hittar något
som är intressant att hänga med på. Då blir era lägervärdar extra glada!
Conny Thörn, 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel, 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

