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Övermästarens spalt
Sommaren verkar nu vara över med sitt omväxlande
väldigt varma väder och ett kyligare juli. Vi präglas
fortfarande av virusets härjningar med restriktioner
och att hålla avstånd till varandra. Det verkar som att
faran har avtagit på senare tid, men skolstart och återgång till arbetslivet kan sätta käppar i hjulet. Vi har
ännu inga signaler från Storsiren, att vi kan öppna upp
för logemöten i traditionell mening. Om det kommer
någon öppning så meddelar vi detta så fort som möjligt. Personligen så har vi haft få kontakter med barn,
barnbarn och vänner som vi brukar umgås med. Vi
drabbades av inbrott i vår villa i Norrköping strax för
midsommar och det var mindre trevligt.

Jag kallade logens ämbetsmän till ett möte den 27 augusti och vi tog några beslut som går att läsa här på
annan plats och på logens hemsida. Bl a kommer bröderna att få rösta om ansvarsfrihet för ämbetsmännen
2019. På grund av stängning av all logeverksamhet så
avser vi genomföra en annan aktivitet den 10 september. Detta framgår på annan plats i Brodersnytt.
Under sommaruppehållet avled broder Sven Hugo
Lindh efter att i många år varit Odd Fellow trogen.
Parentation kommer vi att hålla när logen öppnar.
Jag hoppas att vi alla hjälps åt att hålla kontakt med
våra bröder. Ett telefonsamtal eller möte med avstånd
kan underlätta den ensamhet som kan ha blivit påfrestande under de här betingelserna. Var och en har säkert
något spännande att förmedla om den tid vi semestrat
på hemmaplan och upptäckt nya företeelser i närmiljön.
Jag vill också uppmana de bröder, som ingår i olika
utskott, att fundera på aktiviteter som kan utföras trots
att vi inte har några regelrätta logemöten. Ta en fika på
stan och diskutera tillsammans vad ni kan göra.
Jag ser fram mot att få
träffa era alla och
komma igång med logeverksamheten.

IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Vad händer
Mellan Pye och Moa
Det var länge sedan vi träffades och nu efter sommaren samlar vi styrkorna för en vandring kring YFA
och Drags. Trevligt att träffas och höra hur bröderna
mår och vad som hänt sedan vi sågs i mars. Guidad
vandring i de gamla textilkvarteren och vi lyssnar på
vad som hänt sedan 1600-talet. Bidra gärna med
egna minnen under vandringen.
Dag och tid: torsdag den 10 september kl.
18.30 på Skvallertorget

Anmälan görs via My Club senast onsdag den 9
september.
Välkomna

Adressändringar
Broder Claes Anell har nya kontaktuppgifter från
och med den 1 augusti 2020, enligt följande:

Adress: Hospitalsgatan 24 B, 602 27 Norrköping
E-post: claes.g.anell@gmail.com
Broder Göran Svensson har ny e-postadress enligt
följande:

E-post: gorsve45@gmail.com

B117 på Facebook
Vår Facebook sida står ej stilla, den växer hela tiden.
Vi har idag cirka 400 följare. Gå in, dela, gilla och
kommentera.
Adress: Odd Fellow logen 117 Gustaf V Norrköping eller @oddfellownkpg117, länk finns på vår
hemsida.
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Ämbetsmannamöte
På initiativ från ÖM Urban Trygg hölls ett ämbetsmannamöte den 27 augusti i bankettsalen på Vattengränden
9. Sammanlagt samlades nio ämbetsmän. Orsaken var att det under en längre tid framkommit behov av att ämbetsmännen träffas, då det trots allt pågår viss verksamhet i det tysta, där en del viktiga ärenden kräver ganska
så omfattande arbete, med delaktighet från flera ämbetsmän. Som information kan nämnas att ärenden rörande
inträdesansökningar, utmärkelser, födelsedagar, bankbehörigheter, beslut om ansvarsfrihet, medlemsfrågor, pilotprojektet för nominering, etc. var upp på dagordningen. Minst lika viktigt var planeringen för framtiden samt
utveckling, och givetvis titta tillbaka på det som eventuellt blivit glömt eller inställt. Mötet var så pass uppskattat att det nu skall genomföras en gång per månad fortsättningsvis.
Lars Petersson, protokollssekreterare

Tack för omtanke!
Under april drabbades jag av Covid-19 och tillbringade en knapp vecka på Vrinnevisjukhuset. Sjukdomen var
besvärlig, bland annat hade jag höga febertoppar och dålig syresättning. Jag ramlade även ihop vid några tillfällen. Tack och lov behövde jag inte intensivvård (IVA) utan god omvårdnad på vårdavdelning medförde att
jag kunde lämna sjukhuset relativt snart. Vid hemkomsten var jag dock väldigt trött och svag. Jag har dock tillfrisknat väl och vill här passa på att tacka för det stöd som jag i olika former har fått från bröderna, ingen
nämnd och ingen glömd. Det värmde i en ganska obehaglig situation.
Anders Österlund, ExÖM

Är du och jag - Odd Fellows?
Min Odd Fellow broder,
Håll i hatten, för nu kommer frågan - ” -Är du och jag Odd Fellows ” – eller - ” Är vi enbart medlemmar i Odd
Fellow Orden ? ” Frågan kan vissa tycka vara provocerande, andra kan tycka den vara alltför personlig. Men –
den är så avgörande att jag ändå tar om den - Är du och jag Odd Fellows – eller – Är vi enbart medlemmar i
Odd Fellow Orden ? Skillnaden mellan ”att vara en Odd Fellow” och ”att vara medlem i Odd Fellow orden”är att på allvar inse de ordens djupa betydelse.
Hur vi ska leva våra liv, attityder och uppträdande mot varandra, har vi lovat vid varje gradgivning och satt vår
ära och heder i pant. ” Detta löfte förbinder jag mig att obrottsligt hålla.” Lever du upp till den etik och samhörighet som ska prägla en Odd Fellow- broder och som du högtidligt utlovat ? Vänskap är ett av de viktigaste
ledorden i Odd Fellow. Varje loge avslutas med att påminna oss om strofen ”tro att vad i vänskap gives – i sig
själv är bästa lön.” Vad är det då vi Odd Fellows strävar efter ? Ja, i grunden är det väl kända ”to improve and
elevate the character of man”, eller som vi på svenska säger ”att bli en bättre medmänniska.” I tider som nu
gäller detta än mer. Den ”Gyllene regeln” är vårt rättesnöre och visst är och ska allas vår strävan vara , att leva
upp till ”allt vad du vill att människorna ska göra för dig, ska du också göra för dem.”
Och vi ska noga betänka att även det motsatta gäller, det vill säga att allt du inte vill att andra ska göra mot dig,
ska du inte heller göra mot dina medmänniskor. Vi behöver ta hand om varandra och verkligen leva upp till
våra budord, löften och vårt sätt att leva. Vi är inte medlemmar i vilken förening som helst. Vi är Odd Fellows
och i våra liv ska Vänskapen vara ett grundelement tillsammans med Kärleken och Sanningen. En sann Odd
Fellow-broder visar sin vänskap mot sina ordensbröder genom att stå vid vännens sida, vad som än händer.
Det är vänskap. Vi säger att vi önskar fred och frihet över hela världen. En oerhört stor tanke. Vi kan ju börja
med att alltid visa vänskap och omtanke mot dem vi möter i våra loger och läger. Då är vi cirka 40 000 bröder
och systrar som handlar som uppriktiga och äkta vänner och detta ska vi ta med oss ut i samhället, på våra arbetsplatser, i våra familjer och vänkretsen.

BrodersNytt nr 7 september 2020

3(4)

Vår Storsire talar om oro runt om i världen, människor som flyr sina hem och sitt land. Hårda ordväxlingar,
hot och hat, förekommer allt oftare och bristen på empati mellan människor är tydlig. Med stort beklagande
konstaterar Storsiren att det tyvärr förekommer även i våra led. Ogenomtänkta ord som kan skapa osämja och
konflikter och orsaka splittringar mellan människor. Behandlar vi varandra med respekt och empati ? Vad säger
ditt samvete ? Du närmar dig Odd Fellow Ordens mål och mening enbart om du har ett inre samtal med dig
själv.
Det fordras tid och insikt för att stanna upp, tid och insikt för eftertanke och reflektion. Det är du själv som
ansvarar för hur du lever ditt liv, hur du medverkar eller inte medverkar till att göra livet trivsamt även för
andra. Den dagen då vi börjar reflektera över om det vi gjort var rätt eller fel, den dagen har vi börjat vår väg
mot målet att bli en bättre medmänniska. Den dagen har Ordens etik tagit fäste i vårt inre. Respekt , tolerans
och förståelse för varandra, efterlevnad till vår Ordens budord och samhörighet med våra bröder, ska vara våra
måluppfyllelser. Och detta både bland Ordensbröder och bland våra medmänniskor. ” Uti vänskap, kärlek, sanning – ha vi styrka, tröst och frid. ”
Glöm det inte, glöm det aldrig.
ExKaplan Lennart Exius

Språkliga kullerbyttor...
… och synpunkter leder mig till visuella bilder från vardagen, kanske just din vardag. Först en stilla begrundan
på vad du egentligen säger, måhända, ett försök till språkvård. Se den här bilden framför dig – och försök följa
mina tankar. - Du möter en bekant person –ute på en promenad - och lyssna nu - för just så här säger du :
”Hej, men har du klippt dig ?” ”Ja, du vet, jag var hos Frisse igår och klippte mig. ” Men hallå ! - varför gå till
Frisse och betala några hundra – om det ändå är du som klipper dig ?
Ett ännu konstigare sätt att uttrycka sig – och som alltför många säger – kanske också du - - ”jag har opererat
mig.” Tufft. Jag tycker det kan vara krångligt nog att lirka ut en trästicka från fingret. Jag har opererat mig !
Opererat dig själv? Oj, oj, oj, vilken besparing för sjukvården ! Storartad idé, inte minst i dessa coronatider
med en mycket ansträngd sjukvård. Påminner om ordspråket – själv är bästa dräng. Jag kan ana följande samtal :
- Hej. Du haltar ju. Vad har hänt ?
- Ja, jag har opererat in en ny höft.
- Ja men, var fick du tag i den då ?
- Jo, man köper en byggsats i någon hobbyaffär. Det är så bra instruktioner som medföljer att med lite händighet och rätta verktyg kan man fixa ihop den själv..
- Och hur vet du hur man gör ?
- Ja men hallåååå, all info du behöver finns ju på nätet, läs bara innantill.
- Jaha, men du var väl i narkos under operationen !
- Hörru du, nu tycker jag att du bara letar svårigheter. Se optimistiskt på tillvaron och hela livet blir mycket lättare !!!
Ja så måste ju uttryckssätt och tankar vara för den som helt glömt bort vad vi lärde oss i skolan om subjektiv,
predikat och hela konkarongen för korrekt satsbyggnad. Häpp ! Jag har opererat mig ! Ja, mycket ska man höra
innan öronen faller av. Och - konsekvens i språket tycks vara svårt, inte minst i massmedia, och det förefaller
svårt att skilja på ”tack vare” och ”på grund av.”
Således kunde vi läsa i tidningen att ”tack vare bilolyckan - avled föraren.” Och hur många är det inte som ”
sitter i telefon ? ” eller ”går på toaletten ?” Vi läser ibland i tidningen om att ” skottlossning har skett på öppen
gata.” Vad menas med detta ? Öppen gata - är det en gata med trafik i båda riktningarna ? För det kan väl aldrig
vara fråga om skottlossning på öppen gata – om gatan är enkelriktad ? Och på tal om trafik. Hur inkonsekvent
är det inte - att när trafiken står så gott som helt stilla morgnar och kvällar, så kallar vi den situationen för
”rusningstrafik.” Som rubriken säger – det är gott om språkliga kullerbyttor i vår vardag !
ExKaplan Lennart Exius
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Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Vad händer egentligen i lägret?
Inte mycket… Denna sommar har för lägrets del, som de flesta somrar, varit lugn - men bara så mycket mer…
Men något händer dock ändå. Lägerkollegiet (alltså lägrets valämbetsmän) har, till skillnad från i logerna, formella uppgifter där beslut tas och dokumenteras i protokoll.
Från Lägerkollegiets möte den 20 augusti kan bl. a. noteras att genomförandet av höstens mötesverksamheter
är mycket osäker. Vi har bl a att hantera uppskjutna gradgivningar i Patriarkgraden (I:a graden), Gyllene Regelns Grad (III:e graden) samt de två övriga gradgivningar som enligt programmet kvarstår under året. Hur
detta kommer att ske kan vi av naturliga skäl nu inte ange.
Lägrets nomineringsutskott kunde dock meddela att arbetet inför Ämbetsmannainstalleringen 2021 framskrider
väl. Kollegiet beslutade vidare att köpa in nya ÄM-regalier. De vi nu är lika gamla som lägret 15 Stegeborg
självt (50+), men betydligt mer utslitna.Vidare kunde kollegiet glädja sig åt att alla patriarker är gottstående. Vi
lägervärdar återkommer så snart som vi vet något om när/hur verksamheterna kommer att återupptas.
Anders Österlund och Peter Hallsten, lägervärdar

