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Övermästarens spalt
Vintern närmar sig med sin kyla. När jag skriver detta har ett flertal bilister åkt av vägen pga
osynlig halka, troligen så kallad svart is. Den första
halkan är lika förrädisk som viruset vi alla vet finns
omkring oss men inte ser. Nu får vi bara träffas
inom familjen eller max åtta personer. Det sociala
utrymmet skruvas åt än mer. Den annalkande storhelgen kan komma att bli den mest isolerade vi
någonsin upplevt.
Dom nya restriktionerna innebar att installeringen av distriktstorsirer i vår orden blev inställt.
Nu fördröjs livet till det normala i logearbetet ytterligare. Vårt logekollegium den 12 november
blev också inställt och därför har vi tillämpat val
och beslut per mail istället.
Ytterligare en broder, Jan Månsson, har lämnat
jordelivet och han klarade inte av det elaka viruset
covid 19. Vi kommer att hedra hans minne med
en parentation när logearbetet återupptas.
Isolering, hemarbete, permitteringar och arbetslöshet är en följd av pandemin. I det här läget
kommer välgörenhet att spela en allt större roll.
Musikhjälpen i Norrköping blev inställd och den
kommer digitalt istället. Vår loge har bidragit med
något nu i november. På annan plats redogör jag
för vårt möte med Östra Stenby Diakonikrets. Ur
vår tidigare broder Lennart Torstenssons fond har
vi stöttat en familj i Kolmårdens församling. Vi
har också bidragit med två tusen kronor till välgörenhet inom Borgs församling. Det är många i vårt
samhälle som har det besvärligt i dessa tider.
Jag vill återigen påminna bröderna om att hålla
kontakt med våra bröder. Ett telefonsamtal eller
möte med avstånd kan underlätta den ensamhet
som kan ha blivit påfrestande under det
här året.
Var
rädda
om
varandra och vi ser
fram mot ljusare tider
då vi återigen kan träffas.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

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
Nya e-postadresser:
Br Björn Edstav: edstavb@gmail.com
Br Per Gidmark: fam.gidmark@gmail.com
Br Nils-Gunnar Ellnemark: ellnemark@gmail.com

Redaktionens hälsning i advent

BrodersNytts redaktion tar tillfället i akt att framföra
en adventshälsning. Även om vi befinner oss i mörka
och dystra tider just nu, så kan det hända att det går
att hitta en liten smula tröst i visdomsorden:
Att hellre glädja sig åt det lilla ljus som finns än att förbanna
mörkret .
(Konfucius).
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ExKaplan Lennart Exius tankar & funderingar
Tankar i advent
”Inget är som väntans tider”, är ju ett känt talesätt och i dessa decemberdagar har vi en förväntan på och längtan
efter jul. Redan på 400-talet firades advent som en förberedelse inför julen. Då var advent en fasteperiod under fyrtio dagar, omfattande sex söndagar. Vid 1000-talet ändrade man detta till fyra söndagar som det varit sedan dess.
Vi lever numera långt från någon fasteperiod. Tvärtom frossar vi i all mat som de överdådiga julborden erbjuder.
Dock får vi i år avstå från logens sedvanliga julbord och lägrets julfirande.

Advent innebär för många människor - att få tända ljus. Känna doften av nytända ljus. Du har väl också känt att
nytända ljus brinner med en särskild doft i adventstider.
Ett tänt ljus skapar stämning och det blir som en tydlig protest mot allt mörkt i vår värld. Ljuset lockar fram det
bästa, det mänskliga hos oss. Ett tecken som tänder hopp i människosinnet, ett tecken som sprider hjärtats värme i
vinterkölden.
Denna lilla låga – som värmer i våra hjärtan – och väcker känslor inför julen. I det svaga, fladdrande skenet från ett
ljus – kan vi se allt – i en helt ny dager. En stilla frid breder ut sig – och vi kan uppfyllas – av en tacksam glädje.
Glädjen över livet.

Tänd ett ljus – och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Tänd ett ljus – för allt du tror på. För glädje, harmoni och fredlig
gemenskap över hela vår Jord Jag vill tända ett ljus – tända det, bara för dig.
Adventstiden och framförallt den kommande julen lockar till gemenskap. Få uppleva ett julfirande tillsammans med
familjen, med barn och barnbarn, och med alla nära och kära vänner. Vi tar det kanske som en självklarhet, men det
är inte alla förunnat att få uppleva detta. Följ Folkhälsomyndighetens råd. Visa förnuft och omtanke.
Var tacksam för vad du är och det priviligerade liv du får leva. Visa din tacksamhet till livet genom att ta hand om
andra och varandra, visa omsorg och delaktighet, bekräfta att du är en Odd Fellow och som lever efter våra budord.
Visa humanitet, medmänsklighet och empati. Låt dina medmänniskor få erfara att vår Ordens budord ”att hjälpa de
nödställda” , inte är en tom fras, utan verkligen betyder något konkret.
Stora delar av världens befolkning saknar helt mat för dagen och i många fall har de inte ens rent vatten. Som inte
har kläder att skydda sig med mot köld och regn. Som inte har någonstans att bo. På flykt undan förtryck och förföljelse.
Människor som tvingas leva under usla förhållanden. Där ett hem i bästa fall kan vara ett tält. Mammor som på
grund av egen svält inte får bröstmjölk till sina små. Människor i alla åldrar som dör på grund av brist på mat och
vatten. Som drunknar på havet när överfulla båtar kapsejsar. I desperation i sökandet efter att få leva ett värdigt liv.

Betänk – dessa är dina medmänniskor !
Hur kan du Odd Fellowbroder bidraga till en bättre tillvaro för dessa människor ? Ställ dig den enkla frågan behöver du verkligen de kläder du hängt undan i garderoben, kläder som åkt in i förrådet, som du aldrig mer
kommer att använda, ja helt glömt bort ? Skor och kängor. Avlagda filtar och täcken som du sparat, ”de kan
vara bra att ha” – tänkandet. Skänk allt överskott till klädinsamlingarna.
Dessutom - kan du ge penningbidrag till de institutioner som bedriver behjärtansvärda insatser, men som alltid
lider brist på kapital och resurser. Pengar som du av kända anledningar inte kan lägga i logens insamlingshåvar.
Även dessa stackars människor går ” i väntans tider.” Inte efter advent utan efter möjlighet till överlevnad. En
desperat väntan och längtan efter ett värdigt liv !
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Gör något – nu ! Få ro i ditt samvete inför julen och hjälp alla dessa behövande, svältande, törstande och
frusna människor. Frusna och vilsna i både själ och hjärta. Medmänniskor med en förhoppning få komma till
en bättre värld, möjlig, kanske tack vare din insats. Kom ihåg att du i ordenslöften har lovat att följa Odd Fellows budord ”hjälpa de nödställda” !
Just din insats kan rädda människoliv !
------De fyra adventsljusen tänder vi ett efter ett – och uttrycker längtan till humanitet, tolerans och respekt
Det första ljuset ska lysa i mig djupt härinne – bevaras i mitt hjärta och värma mitt sinne
Det andra ska skina starkt för alla jag känner – att vi håller samman och kan leva som verkliga vänner
Det tredje ska jag tända för de som tvingas leva i nöd – att hjälpa dem och visa empati och kraft för de som behöver vårt stöd
Det fjärde ska lysa med all sin styrka och ena alla folk - att hatet försvinner och livsglädjen får bli våra sinnens tolk
Adventsljusen tänder vi ett efter ett – en brinnande bön för omtanke och medmänsklighet.
------Ha alltid livets gyllene regel i dina tankar : Allt du vill människorna ska göra för dig – det ska du också göra för dem
Lennart Exius, ExKaplan
Jag läste i en tidning att Trafiksäkerhetsverket anser att vi inte använder reflexer som vi borde, vid promenader i
skymning och mörker – vi syns inte tillräckligt mycket för säker trafik.
Och slutklämmen borde väl i så fall vara att vi rekommenderas - att kavla upp byxorna, så att skenbenen syns.
Jag säger som den eftertänksamme björnen Nalle Puh i sagan: Om man inte vet vart man ska – är det ingen idé att
skynda sig. Man vet ju ändå inte - när man är framme.
Förr i tiden kunde människor bli retade, sedan kom svengelskan alltmer i vårt språk och då byttes ”retad” till
det då nya ordet ”mobbad.” Numera är båda begreppen borta och ersatta. Nu blir man varken retad eller
mobbad – utan nu blir man kränkt. Påminner mig om en notis i Grönköpings Veckoblad:
Vid de kränktas förbundsmöte i helgen lyckades man tyvärr icke utse ”Årets mest kränkta” då de, vilka icke erhöllo utmärkelsen, kände sig extra kränkta och gravt förfördelade. Å förekommen anledning kommer utmärkelsereglementet därför att göras till
föremål för utredning, dock har ingen ännu utsetts till utredningskommittén då de icke utvalda till densamma ” känna sig orättvist
åsidosatta.”
Varför tvättar du dina handdukar?? De kan väl inte bli smutsiga – för du har väl tvättat dig, innan du torkar
dig??
Bara 40 kronor i hittelön?? Det var ju 11 000 kronor i plånboken! Åja, du ska vara glad att jag över huvud taget tappade plånboken!
Overheard in a pub: I drink whisky only on days that start with a ” T”, Tuesday, Thursday, today, tomorrow,
thaturday, thunday.
Två vänner i samspråk: Jag läste i tidningen att man uppfunnit en maskin som kan klippa alla naglar på både
fingrar och tår på bara någon minut.
Men det går väl inte. Alla fingrar och tår är ju inte lika långa.
Nej, men de blir det!
Lennart Exius, ExKaplan
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Besök i Östra Stenby
Onsdagen den 18 november besökte br. Owe Axelsson och undertecknad Prästgården i Östra Stenby. Där bor
Lillemor Laurent, som är ordförande i Östra Stenby Diakonikrets. Vi hade en gemytlig och Coronasäker kaffestund ute på hennes veranda. Vi överlämnade ett brev enligt nedan samt ett kuvert med 2000 kronor.
Sedan 1998 har Odd Fellow logen B117 Gustaf V besökt Östra Stenby kyrka i samband med advent.
Aktiviteten har de senare åren innehållit ett besök för våra damer i det pittoreska Bolignatorpet med ljus,
värme, pepparkakor och glögg. I kyrksalen har vi kunnat genomföra ett kortare logemöte och de sista åren har
vi dessutom låtit inviga lokalen för Odd Fellow bruk. I kyrkan har vi med hjälp av traktens bröder, Odd Fellow
kören samt våra funktionärer genomfört en vacker, stämningsfull och mycket uppskattad högtid i adventstid.
Slutligen har eftermiddagen avslutats med samkväm innehållande kaffe, glögg, bröd och lotteri i Östra Stenby/
Bakom detta arrangemang står Diakonikretsen i Östra Stenby. Vi i logen är oerhört
tacksamma för det arbete som lagts ner för
att göra dessa högtider trevliga och stämningsfulla. Högtiden har också bidragit till
ett ekonomiskt stöd åt Diakonikretsen i deras humanitära arbete.
I år har vi pga den rådande pandemin inte
kunnat hålla traditionen vid liv. Beskedet
från Diakonikretsen om att man heller inte
fortsättningsvis kan ta på sig arbetet är tråkigt, men förståeligt. Vi i logen B117 Gustaf
V vill härmed tacka för åren vi fått delta och
vi vill samtidigt överlämna 2 000 kronor till
Östra Stenby Diakonikrets att användas till
någon humanitär insats.
Urban Trygg, ÖM

Bilden: Vår ÖM, tillsammans med broder Owe Axelsson, på besök i
Östra Stenby, hos Lillemor Laurent, ordförande i Östra Stenby Diakonikrets

Julgåvan 2020
Övermästare och Undermästare har genom
Kolmårdens församling överlämnat Julgåvan
på beloppet 5000 kronor enligt vår Förre
Broder ”Lennart Torstenssons gåva”.
Mottagare detta år är en ung familj med ett
barn på fyra månader som har ekonomiska
problem. Arbetslöshet och uteblivet barnbidrag och föräldrapenning gör att ekonomi
saknas. Mannens far stöttar familjen med
bostad och övrig hjälp i denna situation.
Att ge dem ett ekonomiskt bidrag skulle
hjälpa familjen så de får en dräglig jul. De
får också möjlighet att själva handla egen
julmat.
Bilden: Julgåvan - bilder på vår ÖM Urban samt diakon Ingvar Sjögerud
Kolmårdens församling

