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Övermästarens spalt
Hösten har kommit med vackra färger från grönt
via gult till rött. Fortfarande är det hyggligt varmt,
men mellan människor får vi inte känna den nära
värmen. En eventuell andra våg av pandemin gör
det fortsatt osäkert hur vi ska umgås med varandra
på ett säkert sätt. Här gäller det att hålla i och inte
ge upp.
Storlogen har inte kommit ut med några nya direktiv. Vi känner till att våra distriktsstorsirer, DSS,
kommer att installeras i november. Eftersom vi
närmar oss ett nytt kalenderår är det en del uppgifter som ändå måste tas om hand. Vi, till skillnad
från några andra loger och läger, behöver inte utse
nya ämbetsmän. Däremot ska vi utse lägervärdar,
fullfölja val till klubbutskottet, ta fram en budget,
lägga fast ett program för 2021 och vara förberedda för ett öppnande av logeverksamheten.
Vi kommer att genomföra ett logekollegium den
12 november och behandla aktuella frågor. Direkt
efter vårt möte har vi en gemensam måltid med
alla bröder, som vill komma. En begräsning på 50
närvarande gäller fortfarande. Vi kommer att
strama till umgänget jämfört med senast. Vi kom
lite för nära varandra vilket inte är hälsosamt i
dessa tider.

Sedan sist så var vi några bröder som deltog i begravningen av vår broder Bertil Olofsson. En stilfull akt som avslutades med jordbegravning vid
Borgs kyrka. 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 ses i
bankettsalen under
gemytliga former.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Vad händer
Torsdag den 12 november kl. 19.00
En ny logekväll planeras — ifall omständigheterna så
tillåter. Denna gång kommer vissa ändringar införas,
i syfte att bättre svara upp på kravet angående avstånd och samling.
Mer information om kvällen kommer att finnas i kalendern i MyClub — så titta ofta i kalendern.

Ändringar i matrikeln
Nu börjar strax arbetet med 2021 års
matrikel!

Jag ber er rapportera ändringar som kanske borde
varit införda redan nu (som ni upptäckt) och ändringar som ni känner till inför 2021. Önskar ert svar

senast 5 november 2020.

Lars Petersson, Protokollsekreterare

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

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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ExKaplan Lennart Exius tankar & funderingar
Medmänniskor – ur olika perspektiv
Att vara en Odd Fellow - innebär att du valt en livsstil med etiken i hjärtat. Att ständigt bära i medvetandet omtanken om medmänniskan. Den som lever med dessa goda egenskaper, har förstått vad det faktiskt handlar
om: det vi gör för våra medmänniskor – gör vi också för oss själva.
Ju godare vi är mot våra medmänniskor – desto godare blir våra medmänniskor i sin tur mot oss. Och det
bästa är att de inte bara blir goda mot oss. De blir också godare mot andra människor.
På detta sätt sprider sig våra goda gärningar som ringar på vattnet.
Vi Odd Fellows kan alla göra mycket för vår omvärld och våra medmänniskor – och därmed för oss själva.
Hur når vi dit?
I den bibliska skapelseberättelsen åt människan av kunskapens träd. Det är en metafor, alltså ett bildligt uttryck,
för att vi tog steget från djurens värld och fick ett medvetande. Vi utvecklades att kunna planera, samarbeta,
skapa och organisera.
Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen under årtusendena har skapat möjligheter att bekämpa lidanden
som sedan urminnes tider har plågat mänskligheten.
Framstegen har skapat allt bättre förutsättningar för mänsklig gemenskap. Snabbare kommunikationer, telefoni
och internet har fört oss människor närmare varandra.
Eller – har det inte det? Är det kanske tvärtom? Tekniskt sett är vi närmare varandra än någonsin tidigare. Men
till vilket pris?
Hinner vi med oss själva?
Medmänsklighet, omtanke om varandra, gemenskap, tolerans – vart tog de vägen?
Själviskhet, girighet, missundsamhet ökar – och vi blir allt krassare i vår jäktade tillvaro. Har vi blivit fartblinda?
Livet är oändligt rikt och meningsfullt. Problemet är att vi ofta har så bråttom – med stress och otålighet som
resultat. Vi hinner inte uppleva allt det viktiga vi möter – och allt det meningsfulla som vi gör – eller borde
göra.
Vi föds till livet – och vi dör från livet. Ingetdera kan vi göra något åt. Men – det är vad som sker däremellan –
det egentliga livet – som vi kan påverka.
Från vaggan – till graven.
Jämför med sanden i ett timglas. Timglaset påminner oss om att vår tid på jorden är begränsad. Då är det viktigt vad vi gör med våra liv innan sanden runnit ut.
Om vi tror på att människorna bär det goda inom sig – och är avsedda att leva i vänskap med varandra – då
blir konsekvensen att utveckla oss själva en naturlig följd.
Därför måste vi stanna upp och se oss omkring – för att upptäcka just det viktiga i livet. Hur finner man då det
som för en själv är meningsfullt?
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Ja, det svaret måste var och en söka inom sig själv. Vi måste avsätta tid och kraft för detta sökande. Vi måste ge
oss tid för reflektion, för eftertanke.
Det är den inre motivationen som driver oss framåt, att göra den där riktigt goda insatsen – eller att fatta det
viktiga beslutet.
Att visa att vi är Odd Fellows. Att i handling visa vår omtanke om våra medmänniskor.
Vi kan alla göra något, för sanningen är – att vi kan alla bidraga – till en bättre värld.
Futurum nobis est – framtiden är vår!
Lennart Exius, ExKaplan

Badminnen
En sak som förundrar mig är att motionsspåren har blivit längre, backarna har blivit brantare och vikterna har
blivit tyngre med åren. En vikt som vägde 20 kilo för tio år sedan, väger idag minst 30 kilo och motionsspåret
som för tio år sedan var fem kilometer, är idag minst åtta kilometer. Och backarna – puh!
Ställer mig på vågen, oj-oj-oj. Lyfter ena foten. Nej det händer inget den här gången heller. Måste väl vara fel
på vågen!?
Tänker på förra sommaren. Då badade jag en gång. Ute. Ja, badade och badade! Snarare stod. Medan alla
andra plaskade omkring i sina neonfärgade tajta badbyxor i bassängen, stod jag likt en reklampelare för Albyl
för mig själv i hörnet av bassängen. Ja det var alldeles intill stegen.
Ja, det var jag som stod där, den där som bländade dig när du skulle dyka. Så fort jag rörde mig så slog det
solkatter runt badet och alla stannade upp och undrade om ett tivoli kommit till badet. Så det gällde att stå still
vid stegen.
Men nu hade jag stått så länge, ja kanske i tre minuter, och försökt spänna bröstkorgen och dra in magen så jag
började känna mig yr och svimfärdig. Nu gällde det bara konststycket att långsamt skrida uppför stegen.
Det var ju inte så svårt att med mina återstående krafter gå långsamt. Så stod jag åter på marken, bländande vit
i solskenet. Ett barn med glass i handen tittade så förundrat på mig att han tappade glassen. Jag var väl sommarens allra största minne och blickfång.
Ahh – äntligen - inne i omklädningsrummet! Och efter omklädnad och ha återfunnit andhämtningen, gällde
det att med värdighet och de sista krafterna, ta stegen ut till den väntande bilen.
Mot mitt hem, hem, ljuva hem!
Lennart Exius, ExKaplan

Musikhjälpen
Musikhjälpen kommer till Norrköping den 14 till 20 december 2020 vid gamla torget i Norrköping. Årets projekt heter, ingen människa skall lämnas utan vård. Förra året genomfördes över 650 000 engagemang och över
50 miljoner kronor samlades in.
Mikael Hagdahl och jag planerar att genomföra en del engagemang men än så länge är vi i planeringsstadiet.
Mikael Hagdahl har varit i kontakt med Norrköpings kommun i frågan vad för slags engagemang får vi genomföra? De har tyvärr ej ännu hörts av trots påstötningar. Jag var i kontakt med musikhjälpen häromdagen de
berättade att det kommer att se annorlunda ut i år på grund av pandemin. Så vi får se hur det kommer att bli.
Roger Thörn, Undermästare
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Vårt brödraläger nr 15 Stegeborg
Verksamheten i vårt läger går, som inom Odd Fellow i övrigt, på sparlåga. Dock har Lägerkollegiet (ValÄM m
fl) inte träffats av restriktionerna på samma sätt som lägerverksamheten i övrigt utan träffas varje månad enligt
plan. Lägret har, genom den ”modifierade valprocedur” som gäller, bl a valt ämbetsmän inför kommande arbetstermin.
Till huvudpatriark har Leif Rehn (B 44 Sörmland) valts. Vidare är följande ÄM valda: 1:e bevakande: Roland
Adolfsson (B84 Österskär), överstepräst Peter Mildén (B104 Bråvalla), protokollförare Bernt Janhäger (B84
Österskär), räkenskapsförare Anders Österlund (B117 Gustaf V), skattmästare Håkan Carlsson (B117 Gustaf
V), 2:e bevakande Daniel Szadlo (B19 Louise De Geer) och förare Magnus Ornefalk (B104 Norrköpingshus).
Lägrets NomU arbetar nu med att ta fram ledamöter i våra utskott. Till detta ska även läggas att förberedelsearbetet inför ämbetsmannainstalleringen i januari pågår.
När och hur normala lägersammanträden kommer igång står, som så mycket annat, fortfarande skrivet i skyarna.
Anders Österlund & Peter Hallsten
Lägervärdar

