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Övermästarens spalt
God fortsättning på det nya och förväntansfyllda
året 2021. Så här i början av året blickar vi framåt
med nya förhoppningar och föresatser. Många vill
förbättra livet genom att sköta sin kropp bättre
genom motion, träning och andra matvanor. Lika
viktigt kan vara att träna den mentala hälsan genom att tänka positivt, genomföra aktiviteter i
form av projekt och tankeövningar. En sund
kropp med en väl fungerande hjärna skapar förutsättningar för ett både hälsosammare och berikande liv.
I dagarna får svenskarna den första vaccineringen
mot covid 19. Jag hoppas alla bröder tar chansen
att ta emot den nya hjälpen som tagits fram i rask
takt.
Vår Storsire Björn Boström har i en ny Odd Fellow podd framför sina tankar inför 2021. Han
uppmanar oss alla att hålla kontakt med varandra.
Logekollegiet dvs. valda ämbetsmän, ExÖM, ordf.
DN och StRepr har fått befogenhet att fatta beslut
i många logeärenden. Han vill att vi ska hålla digitala möten via exempelvis Skype. Han vill också
att vi ska idka välgörenhet, då många i vårt samhälle har det svårt. Till sist bedömer vår Sorsire att
logeverksamheten inte kommer att återgå till normala rutiner förrän i september.
På tal om välgörenhet så har våra bröder inte uppmärksammat min vädjan, i julnumret av Brodersnytt, att sätta in medel på vårt plusgiro och märka
det med Välgörenhet. Det är inte för sent och jag
hoppas att våra bröder kan öppna plånboken.
Logekollegium kommer vi att genomföra den 14
januari och tanken är att hålla dessa Skypemöten
på de datum, som är vårt första i varje månad enligt normalt program.
Var rädda om
varandra och vi ser
fram mot ljusare tider,
kanske lite snö på
marken och att gemenskapen ska
komma åter.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Ur innehållet:








Till minne av Thomas Wildey, vår Ordens
grundare.
Tankar och funderingar från ExKaplan
Lennart Exius.
Information från Stiftelsen Odd Fellowhuset och Gemensamma Ekonomiutskottet.
Program för 2021
Bröder som fyller jämna år under 2021.

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 Hans-Göran Sävar:

hansgoransawar@gmail.com

Br Johan Kreuger:

johan.kreuger@outlook.com

Br Jan Olsson:
carinaojan@gmail.com

Odd Fellow podden
NU ÄR ÄNTLIGEN ODD FELLOW PODDEN
I GÅNG!

Lyssna till det senaste och julhälsningar från Storsiren Björn Boström och få tillgång till andra logers
verklighet bakom Coronapandemin. Finns på Odd
Fellow i Sverige. En ytterligare dimension i vår logeoch lägerkontakt över gränserna.
https://soundcloud.com/user-364192032/oddfellow-podden
Roger Thörn, Undermästare
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Till minne av Thomas Wildey, vår Ordens grundare

O

FELLOW-ORDENS HÖGSTA ORGAN, den Suveräna Storlogen i USA, har gett direktiv att vid
logemöte så nära Thomas Wildeys födelsedag som möjligt, ska hans minne ihågkommas. Han är
sedd som vår Ordens grundare och föddes i London den 15 januari 1782. Hans föräldrar var fattiga arbetare och hans uppfostran präglades av detta. När han var fem år gammal sattes han på
barnhem. Därifrån hämtades han av en farbror när han var 14 år gammal och han sattes i hantverkslära. Han
blev utbildad vagnsmed med specialiteten att tillverka fjädrar till olika hästvagnar.
DD

Vid 22 års ålder, år 1804, gick han med i Odd Fellow Logen nr 17 i London. Han var aktiv när denna loge delades och Logen nr 38 Morgonstjärnan instiftades. Där verkade han i ledande ställning i tio år. När han var 35 år
utvandrade han från England till USA och kom till Baltimore i staten Maryland i september 1817. Staden Baltimore hade vid denna tid inte mer än cirka 6 000 invånare och han försörjde sig som vagnsmed även här. Han
blev vad man skulle kunna kalla ”en man av folket” och han uppfattades som en man som kämpade för folket.
Gula febern och massarbetslöshet härjade. Nöd och elände som fanns i dåtidens städer berörde honom djupt
och han verkade för att lyfta folk upp ur misären. Kanske var det hans egna erfarenheter som barnhemsbarn i
London som fick honom, att som ett av budorden formulera uppmaningen ”uppfostra de föräldralösa.”
Ett år efter det att Thomas Wildey kommit till Baltimore, alltså 1818, som han blev bekant med den 10 år yngre
John Welch. Denne man var också hantverkare och engelsman. Dessa båda satte in flera annonser i tidningen
”Baltimore American” och där uppmanade man alla som varit Odd Fellows att samlas till ett möte för att se
efter om det skulle gå att bilda en loge. Den 2 april 1819 blev det ett möte i källaren ”Seven Stars”. Dit kom
ytterligare tre Bröder som varit Odd Fellows i England. Vid ett möte på ”Seven Stars” den 26 april 1819 kunde
logen grundläggas. Senare beslöts att denna dag skulle vara ordens födelsedag och att den skulle firas varje år.
Logen bildades genom s k självinstituering, och den fick namnet ”No 1 Washington Lodge”. Thomas Wildey
blev dess förste Övermästare, Noble Grand, och John Welch blev Undermästare, Vice Noble Grand. Denna
dag, alltså den 26 april 1819 grundlades Odd Fellowrörelsen i Amerika. Antalet medlemmar ökade och i maj
månad fanns det 15 bröder och i september 19 bröder.
John Crowder från England hade besökt Baltimore, och när han reste hem fick han med sig en ansökan, ställd
till logen Hertigen av York i Preston. I ansökan begärde Wildey fribrev för Logen Washington samt fullmakt
att utbreda orden över hela landet. Detta fribrev utfärdades den 1 februari 1820 och nu var Wildeys Loge erkänd av rätt myndighet.
År 1824 bildades Förenta Staternas Storloge med Wildey som dess förste
Storsire, ett ämbete som han innehade i åtta år och antalet medlemmar
hade ökat till 3 000.
Vid 80 års ålder avled Thomas Wildey. Odd Fellow-orden i Amerika hade
då vuxit till mer än 200 000 medlemmar spridda i 42 stater tack vare Thomas Wildeys fortsatta energiska arbete med Orden. Storlogen tog då initiativet till det monument över honom som man kan se på Broadway i Baltimore.
Hans betydelse för vår Orden kan svårligen överskattas, och beundrande
och tacksamma Ordensmedlemmar hedrade honom som ”fader Wildey.”
Håkan Carlsson, TjgExÖM
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Nytt år … igen!
Tankar och funderingar från ExKaplan Lennart Exius

A

visat sig att ännu ett nytt kalenderår, nämligen 2021, kommit att
råda i det här landet med omnejd, har jag funnit det högst befogat att förpassa den numera som makulatur betecknade tidskalendern 2020 till papperskorgen att där bida en tid innan den ska få göra
sin sista resa och av stadens värmeverk i anpassat kretslopp skönt återkomma i våra under kyliga
vinterdagar och dito nätter så behövliga och uppskattade värmeelement.
LLDENSTUND DET PÅ SENARE TID

Ett nytt år med alla förväntningar och tron på framtiden har just börjat. Därmed utsägandes att ett GOTT
NYTT verksamhetsår i Odd Fellow förhoppningsvis - ånyo och snarast får bedrivas och upplevas. Ett år vars
början dock fortfarande präglas av fysisk icke-tillvaro inom loger och läger.
Veckorna och månaderna utan vår sedvanliga gemenskap i loger och läger är saknad av oss alla. Den annars så
välfyllda almanackan med alla sammanträdesdagar bland annat för de olika ordenssamfund jag är medlem i,
logemöten, vandringsläger, utskott med mera – visar stora tomrum. Men min almanacka är beredd för ifyllnad
så snart klarsignalen kommer för den vanliga verksamheten!
De uteblivna ordensmötena har förändrat vår tillvaro. Veckans stora begivenheter är sedan mars förra året
(2020) koncentrerade till två – tvättstugan och veckohandlingen! Här gäller att sprida ut de två aktiviteterna
över tiden, så i början av veckan gäller tvättstugan och i slutet inhandlingen.

I vissa veckor kan det ändå bli stressigt. Då har det verkligen kört ihop sig när veckohandlingen och tvättstugan av olika anledningar måste utföras dagarna efter varandra! Att ha dessa veckans viktigaste händelser samma
dag är helt uteslutet. Jag ryser vid blotta tanken av denna orimliga stressfaktor!
Det påminner mig om vad jag skrev i julbetraktelsen – Det är skönt att först göra ingenting – och sedan få vila efteråt.
Det är verkligen en föränderlig värld vi nu upplever och som heller ingen annan av oss har någon egen erfarenhet av. Och detta trots min allt högre ålder och att jag är jubelveteran i Odd Fellow. Ja, ett faktum framstår
mycket tydligt – jag har aldrig varit så gammal som jag är just idag! Och imorgon, då ....
Måtte detta tillstånd med totalt uppehåll i vår loge- och lägerverksamhet gå mot sitt snara slut så vi kan återgå
till vår efterlängtade samvaro i Odd Fellow. Men ingen vet när det kan ske eller hur livet då ter sig, men hoppet
får vi aldrig försumma.
Nu nalkas en vinter då även aktiviteterna utomhus blir allt färre. Men rätt klädd kan en promenad vara stärkande både till kropp och själ.
Unna dig en skön promenad i härlig vintersol, himlen är blå och molnfri, vinden biter lätt i kinderna, marken
täckt av under natten nyfallen snö, grenarna på träden gnistrande som kristaller i kylan. Ack ja! Det knarrar under skorna och stegen blir ibland lite dröjande försiktiga på grund av den ishalka som kan dölja sig under snön.
Livet känns härligt att leva och den yttre kylan får ge vika för den inre värme som strömmar genom kroppen.
Njut av livet! Det är nu det är din stund på jorden!
Covid 19 och den världsomfattande pandemin kommer i historien framstå som ett delningsmärke i tiden. Man
kommer att tala om tiden före respektive tiden efter pandemin. Före pandemin kommer då att framstå i guldskimrande dager så som vi talar om ”det glada tjugotalet” trots alla depressioner och missförhållanden i världen
under de åren. Världen kommer att gestaltas av en ny tid som kommer att vara annorlunda än vad vi hittills har
upplevat. Men när den tiden kommer är för oss alla okänt.
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Så hur än livet beter sig i dessa annorlunda tider, säger oss förnuftet och framförallt hoppet att vi för varje
gången dag kommer allt närmare den tid då livet övergår till ett anpassat liv i en ny tidsålder. Och i den tiden
kan vi återgå till loge- och lägerverksamhet i Odd Fellow. Uppladdade och längtande efter gemenskapen i Ordenssalen och i Bankettsalen.
Ett GOTT NYTT år i ODD FELLOW väntar!
Till dess, tag väl hand om dig och dina närmaste och följ noggrant FHM:s råd och rekommendationer. Det är
nu du får praktisk användning av din klokskap!
Min broder, minns dessa ord: Futurum nobis est – FRAMTIDEN ÄR VÅR!!
Lennart Exius, ExKaplan

Ett par kortisar från ExKaplan ...
I första årsklassen får barn lära sig räkna. Skolämnet hette räkning på min tid, men nutidens beteckning matematik låter ju pampigare.
Fröken frågade : ”om du får tre bollar av mig idag, två bollar imorgon och en boll i övermorgon, hur många bollar har du då ?”
Och eleven svarade : ” åtta! ”
Fröken : ” åtta ??, är du alldeles säker på att du räknat rätt ?”
Och eleven svarade, mycket övertygande : ” jadå, för jag har redan två bollar hemma ”


Som spön i backen – stod regnet.


- Min nya flickvän är tvilling.
- Men - hur bär du dig åt för att hålla reda på vem som är vem?
- Det är inte svårt alls. Hennes bror är mycket längre!



Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Verksamheten i vårt läger går, som inom Odd Fellow i övrigt, fortsatt på sparlåga. Dock har beslutsforumet
Lägerkollegiet (ValÄM m fl) kunnat träffas varje månad enligt plan om än de senaste mötena i digital form.
Som tidigare framgått i BN har lägret valt ämbetsmän inför kommande arbetstermin. Noterbart ur ett logeperspektiv är att brr Anders Österlund och Håkan Carlsson har valts till Räkenskapsförare (RF) respektive Skattmästare. När och hur installeringen ska ske är dock fortfarande oklart.
Arbetet med att ta fram ledamöter i lägrets utskott går framåt. Nomineringarna till Ceremoniutskottet, Drätselnämnden, Ekonomiutskottet, Revisorer och Fördjupningsutskottet är klara. Däremot är Biståndsutskott ej klart
och Klubbutskott saknar klubbmästare (som bör vara från Norrköping av praktiska skäl). Detta utskott kan
dock vara klart inom kort. Samtliga Loger har valt sina lägervärdar.
När och hur normala lägersammanträden kommer igång står, som så mycket annat, naturligen fortfarande skrivet i skyarna.
Anders Österlund & Peter Hallsten, lägervärdar

BrodersNytt nr 1 januari 2021

5(6)

Information från Stiftelsen Odd Fellow-huset och Gemensamma Ekonomiutskottet
Från Stiftelsen Odd Fellowhuset
BrodersNytt har av Stiftelsen Odd Fellow-huset, genom br Sven-Olov Johansson, informerats om full aktivitet
och pågående arbeten i Odd-huset, enligt nedan. Man passar på nu när verksamhet i loger och läger är vilande.
•
•
•
•
•
•
•

Alla förvaringsgarderober, tvättställ m.m. och delar av vägg i klädloge har rivits för att göra plats för det
nya ventilationsaggregatet. Aggregatet är utrustat med två eftervärmningsbatterier för ordenssalen och
bankettsalen.
Det gamla aggregatet, beläget i trångt utrymme på vinden, tappas för närvarande på vatten.
Arbetet omfattar även nytt golv i klädlogen samt målningar av väggar och tak.
Nya förvaringsskåp kommer att uppsättas samt en bänk med sittplats.
Elinstallationer kommer också att dras om där så erfordras.
Dessutom kommer ny fläkt installeras högst upp i det utrymme vid spiraltrappan som betjänar hotellet.
I Bankettsalen har vi plötsligt fått en vattenskada. Ett element har läckt vatten så parketten är skadad och
uppbrytning för torkning av golvbeläggningen har skett.

Allt arbete beräknas vara klart i slutet av januari 2021. Eftersom jag genomgick en större hjärtoperation i början
av igångsättandet av dessa arbeten har br Gunnar Lagerström varit delaktig och till stor hjälp. Nu mår jag bra
och önskar alla en God Jul och Gott nytt år och hoppas på snart återseende.
Sven-Olov Johansson

Från Gemensamma Ekonomiutskottet (GEU)
Vår representant i GEU, br Rolf B Johansson, rapporterar om följande:
•

Avtalet med Charlies löper ut 30 juni 2021. På grund av pandemin har Charlies ännu inte gett besked om
eventuell fortsättning. GEU har tillsatt en grupp bestående av Peter Mildén, Stig Calderon och Christina
Thor att planera för eventuell upphandling av ny restauratör.
•
Städning utföres även under pandemin för att hålla lokalerna i ordning. Möte planeras med städfirman
för att gå igenom avtal och kvalitetskontroller.
•
En översyn kommer att göras av belysningen i ordenssalen.
•
Ljustekniker på teatern ska kontaktas för att ge förslag till förbättringar av stjärnhimlen i ordenssalen.
•
Planeras för ändring av sittgruppsrummet (intill köket) i före detta vaktmästarbostaden till konferensrum
med för det nya ändamålet lämplig möblering
Rolf Johansson
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Årsprogram för 2021
Våren 2021
Jan 6 15:00 Barnjulfest
14 19:00 ARB, Aktivitet med damer
28 19:00 ARB, B II
Feb 11 18:30 ARB, Rec. II, DN/BG ber. FM
25 19:00 ARB, Vänafton, Revisorernas ber.
Mar 11 19:00 ARB, B I, Besl. ansv. Frihet
25 18:30 ARB, Rec I, FM
Apr 8 19:00 ARB, B Inv
22 18:30 ARB, Rec Inv, FM
26 19:00 Ordens årsdag, B117 Värdloge
Maj 12 19:00 ARB, Gemensam loge med B19
27 19:00 ARB, Logens årsdag med damer
Jun 3 18:30 SommarS
Hösten 2021
Aug 26 18:30 SommarS, Kräftafton
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Bröder som fyller jämna år
under 2021
Datum
2021-02-07
2021-02-16
2021-03-18
2021-04-04
2021-05-14
2021-05-18
2021-05-22
2021-05-23
2021-05-29
2021-06-12
2021-06-14
2021-07-01
2021-07-11
2021-08-21
2021-09-11
2021-09-25
2021-09-27
2021-12-25

År
70
60
80
70
60
80
80
40
70
70
70
90
80
80
60
70
70
50

Namn
Lars G Gustafsson
Benny Gunnarsson
Jan Ohlsson
Kurt Oscarsson
Anders Strand
Berndt Carlsson
Ove Petersson
Per Jennerström
Lennart Carlsson
Uno Andersson
Ingemar Samuelsson
Alf Johansson
Nils Fremred
Ulf Persson
Per Johansson
Lennart Johansson
Kent Jonsson
Fredrik Ringborg

Sep 9 19:00 ARB, B III, N1 ValÄM, Vänafton
23 18:30 ARB, Rec III, FM
Okt 14 19:00 ARB, B Inv, N2 ValÄM, Veteranafton, FM
23 17.00 Logens och Damklubbens höstfest
28 18.30 ARB, Rec Inv, Val ValÄM, FM
Nov 6 16.00 Minnesloge, Värdloge B117
11 19:00 ARB, DN: försl. budg. 2022, N1 Utskott
B139 Ramunderhäll gästar med gemensam loge
25 19:00 ARB, Jubil. afton,budget 2022, N2 Utskott, FM
Dec 5 14.00 Adventshögtid i Östra Stenby
9 18:30 ARB, Val Utskott, Julloge med Lucia
12 14:00 Adventsuppvaktning
Januari 2022
Jan 9 15:00 Barnjulfest
13 19:00 ARB, B II
27 18:30 ÄI, FM
Förkortningar i programmet
ARB =Arbetsloge; B = Ballotering; Rec = ReceptionN1
ÄI = Ämbetsmannainstallering; FM = Festmåltid
N = Nominering; DN Ber = DN´s berättelse

Observera!

Programmet för 2021 är det ordinarie
programmet för året.
Beroende på den pågående Coronapandemins utveckling, kan - om och
när - verksamheten kommer igång innehållet ändras men tidpunkterna kommer
med största sannolikhet att kvarstå.
Övermästaren & Redaktionen

