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Övermästarens spalt

B

röder i logen Gustaf V, min period som
Övermästare tar nu slut i januari. Det här är
min sista spalt i Brodersnytt. Den förhoppning vi hade om bättre tider, har återigen
grusats av ökad smittspridning och krav på att fler av
våra medmänniskor måste vaccinera sig. Storlogen har
gått ut med nya restriktioner som innebär ytterligare
åtstramningar i linje med Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ur innehållet:

Referat från logesammankomsterna under december
månad.

ExKaplans tankar och funderingar

Logens program för 2022

Jubilarer under 2022

ExKaplans kåseri

Vad händer?
Torsdag den 13 januari kl. 18:30

Hur vi ska genomföra kommande Ämbetsmannainstallering är i skrivande stund inte helt klar. Kommande möten under första kvartalet har en begränsning på 50 deltagare. Var och en måste även fortsättningsvis iaktta mått av försiktighet och ta ett eget ansvar för sig själv och påverkan på andra.
Ett nytt år väcker ändå förhoppningar om bättre tider,
nya föresatser och löften av olika sak. Att bli en bättre
människa och uppfylla syftet med medlemskapet i Odd
Fellow, är en inte helt oäven strävan. Omsorgen om
medmänniskan innebär att du ändå måste acceptera dig
själv som en god individ. I dagens samhälle saknas
många gånger förmågan till självtillit. Framförallt
många ungdomar brottas med den egna självbilden.
Omgivningen har genom sociala medier satt ett stort
tryck på den enskilda individen och vi behöver alla
hjälpas åt att lyfta fram budskapet att ”du duger som
du är.” Josefin Nilssons, Älska mig för den jag är,
klingade ut i det sista ”Så mycket bättre” programmet.
Det var ett passande inslag så här inför ett kommande
år med nya föresatser.

Arbetsloge med ballotering II. Aktivitet med damer.
Meny: för närvarande okänd. Meddelas via MyClub

Jag överlämnar nu stafettpinnen som Övermästare till
broder Roger Thörn. Jag vill önska honom och hela
hans gäng, som ska lotsa oss igenom 2022 och 2023 ett
stort lycka till. Förhoppningsvis kommer vi så småningom in i normala banor, där vi kan locka nya medlemmar till vår verksamhet. Till sist vilja också
tacka alla bröder för det
stöd jag fått under min
ämbetsmannaperiod.
God fortsättning på det
nya året, som skrivs
2022.

Numer går det att göra betalningar med hjälp av
Swish och kan användas t ex till betalning av
lotter, kollekt, medlemsavgift, slips m m: Allt
som har med logen att göra!

IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Torsdag den 27 januari kl. 18:30
Ämbetsmannainstallering.
Meny: för närvarande okänd. Meddelas via MyClub.

Fredag den 21 januari kl. 19:00
Lägret nr 15 Stegeborg
.

Adressändring
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

Swish!

Swish nummer 123 686 8913 som går
till B117 Gustaf V:s konto 391133-6

Observera! Går ej att användas mot
Charlies.
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Vad hände? UM:s noteringar
Torsdagen den 9 december - Julloge med Lucia
Kvällen började med att Lucia kom o besökte
oss, ett mycket vackert luciatåg med vackra röster
och som i valda delar visas på den infällda bilden.
ÖM öppnade logen ritualenligt och hälsade 56
bröder varmt välkomna till kvällen logearbete. På
grund av den allt jämt pågående pandemi fortgår
genomfördes mötet med restriktioner. UM rapporterar att han sammankallat Informationsutskottet och en reklambyrå Beegleton, vilken har
hjälpt oss tidigare med vår Facebook sida. Denna
gång gällde det en engångsinsats på Facebook
och Instagram. Projektet är till för att försöka få
ytterligare intresserade till vår gode vän afton som
är i februari. Informationsutskottet och TMU
rekommenderar projektet. Logen fattade dock
inga beslut. ExK Lennart Exius höll ett för dagen kortfattat anförande om ”Det allseendeögat”, ett av vår Ordens mångtusenåriga symboler som finns i alla ordenssalar. ÖM önskade bröderna en riktig God Jul och UM
överlämnade en julgrupp till ÖM från bröderna och önskade honom o hans familj God Jul.
I bankett salen serverades Charlies stora smakrika julbord med destillerade drycker. Sedvanliga lotterier samt
auktion genomfördes av FS Mats Idebro och broder Joakim Karlén. En mycket trevlig afton!

Måndagen den 13 december
Logens ÖM och UM har besökt Klockaregården
i Klockaretorpet där vi träffade diakon Eva Fremred
för att lämna över 5 000 kronor ur Torstenssons
fond till en behövande familj som vi också träffade.
Logen skänkte även 5 000 kronor som ska gå till
matkassar till behövande. Se bild.

Måndagen den 20 december
ÖM öppnade logen ritualenligt med 23 bröder närvarande som hälsades välkomna. På grund av att pandemi
allt jämt fortgår, genomfördes mötet med restriktioner. Till skillnad från ordinarie mötesplan genomfördes
detta logesammanträde en måndag. Detta för att kompensera det planerade logesammanträde i Östra Stenby
som ställdes in till följd av pandemin.
FS lämnade ingen ingen ekonomisk rapport denna gång men redovisade vad julloge inbringade: auktion 2 300
kronor, lotteri (netto) 3 650 kronor samt kollekt 697 kronor - summa 6 647 kronor. FS ersättare, Mikael Kinnå
skänkte kvällens lottningar. Lägervärd Mats Idebro berättade om lägermötet 10 december i Nyköping, fem patriarker medverkade från vår loge det bjöds på god mat samt trevlig underhållning. ExK Lennart Exius höll ett
föredrag om antependierna på ämbetsplatserna hos bröderna Kaplan, - Undermästare och Tjg ExÖM och förklarade antependiernas symboler och betydelser.
Broder Claes ersatte KM. Det blev sjungande snapsvisor samt en historieberättande under kvällen -mycket
trevligt. Julkort har skickats till oss från samtliga herr o dam klubbar i distriktet. Som komplement kan också
nämnas att vår loge fått ett stort antal julhälsningar via Facebook.
Roger Thörn, Undermästare

BrodersNytt nr 1 januari 2022

3(6)

ExKaplans tankar och funderingar
Hjälpa de nödställda
Vi påminns om detta budord vid varje tillfälle vi är i Ordenssalen. Men vad menar Odd
Fellow Orden med ”nödställd?” Vem är ”nödställd?” Vad väcker det för tankar hos dig?
Tolkningar av traditioner och seder förändras i tiden. Oupphörligt. Så även budordet
”hjälpa de nödställda.” Det som var ett stort bekymmer i gången tid, har i vår nutid ersatts av svårigheter av annan innebörd.

Nödställd i ekonomiska termer, har sedan tiden för tillkomsten av Odd Fellows budord,
fått en helt annan karaktär. Det torde väl numera snarare åvila sociala myndigheter än
att tynga ekonomin hos våra loger.
Empati och medkänsla är två fundamentala mänskliga förmågor. Att kunna känna för
och med sina medmänniskor. Det är egenskaper som gör oss villiga att förstå och
hjälpa, att lindra och trösta i livets svåra stunder. De är nycklar till hur vi bör förhålla
oss till andra och vilja varandra väl.
Har du och jag, ja vi alla, någon skyldighet att hjälpa en nödställd människa? Eller gör
vi det av medömkan för att stilla vårt egna samvete? Och inte minst – hur gör vi och
vad kan vi göra?
Det kan handla om så enkla ting som ett kort möte där vi ser, lyssnar och försöker förstå en annan människas situation, att ge ett berömmande ord när det som mest behövs,
eller om att erbjuda hjälp och därmed visa att hon/han inte står ensam. Ensamhet kan
lätt utvecklas till misär. Saknaden efter någon att dela sina tankar med. Det är dig din
medmännniska söker!

Det finns ett oändligt behov att mätta det andliga sökandet i vår tillvaro. Det inre i varje
människa. Ett i vår tid alltmer tydligt ökande behov.

Den inre nöden är av en helt annan karaktär än den yttre. Den yttre synliga nöden är
ofta lätt igenkännbar. Det kan till exempel framgå av sliten trasig klädsel, tvivelaktigt
leverne, dåliga bostadsförhållanden. Men den inre nöden kan vara svår att upptäcka.
Även ett för ögonen normalt yttre kan dölja ett inre svart hål. Den medmänniskan är
nödställd och vädjar, många gånger i det tysta, om vår hjälp. Ge den det!
Min broder - minns dessa ord – en människas verkliga och alltid närvarande rikedom

består av det goda hon gjort sina medmänniskor här i livet!
Lennart Exius, ExKaplan
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Program 2022
Datum

Klockan

Innehåll

5 jan.

15:00

Barnjulfest. Observera! Inställd.

13 jan.

18:30

Arbetsloge, ballotering II och aktivitet med damer.

27 jan.

18:30

ÄI. FM.

10 feb.

18:30

Arbetsloge, reception II och, DN:s & BG:s berättelser. FM.

24 feb.

18:30

Arbetsloge och revisorernas berättelse. Vänafton.

10 mar.

18:30

Arbetsloge, ballotering I och beslut om ansvarsfrihet.

24 mar.

18:30

Arbetsloge och reception I FM.

13 apr.

19:00

Arbetsloge, ballotering INV, gemensam loge med B19 och B139.

26 apr.

19:00

Ordens årsdag. Anordnas av värdloge, R7 Maria.

28 apr.

18:30

Arbetsloge och reception INV. FM.

12 maj

18:30

Arbetsloge

23 maj

18:30

Arbetsloge. Logens årsdag med damer.

9 jun

18:30

Sommarsammanträde

25 aug.

18:30

Sommarsammanträde

8 sep.

18:30

Arbetsloge och ballotering III. Vänafton.

22 sep.

18:30

Arbetsloge och reception III. FM.

13 okt.

18:30

Arbetsloge, ballotering INV och Veteranernas afton. FM.

27 okt.

18:30

Arbetsloge och reception INV. FM.

29 okt.

17:00

Logens och Damklubbens höstfest.

5 nov.

16:00

Minnesloge. Anordnas av värdloge, R7 Maria.

10 nov.

18:30

Arbetsloge och DN:s förslag till budget för 2023. Gemensam loge
med B139 som gästande loge.

24 nov.

18:30

Arbetsloge med beslut om budget för 2023. Jubilarernas afton.
FM.

4 dec.

14:00

Adventshögtid i Östra Stenby.

8 dec.

18:30

Arbetsloge. Julloge med Lucia.

11 dec.

14:00

Adventsuppvaktning

8 jan. 2023

15:00

Barnjulfest

12 jan. 2023

18:30

Arbetsloge

26 jan. 2023

18:30

Arbetsloge och ballotering II.
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Bröder som fyller jämt under 2022
Datum

Namn

Antal år

22 jan.

Bengt Carlsson

90

5 feb.

Per Kjellander

60

9 feb.

Larseric Larsson

80

22 feb.

Anders Jansson

80

25 feb.

Jan Lundström

70

26 feb.

Hans-Göran Säwar

80

28 feb.

Lars Andersson

80

25 jun.

Owe Axelsson

80

23 jul.

Roland W Johansson

80

8 aug.

Björn Persson

70

Rapporter
Gemensamma ekonomiutskottet
Logens representant i Gemensamma Ekonomiutskottet, GEU, br Rolf B Johansson meddelar : inget nytt att
rapportera.

Stiftelsen Odd Fellow-huset
Från logens representant i Stiftelsen Odd Fellowhuset, br Roland W Johansson har vi fått följande rapport:
inget nytt att rapportera.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Årets sista möte för Brödralägret BL15 Stegeborg hölls traditionsenligt i det vackra Odd Fellow huset i Nyköping under värdskap av loge B156. Sammanlagt 58 patriarker var närvarande , varav fem från vår loge. Höjdpunkten denna afton var utdelande av jubelpatriarkdiplom, vilket markerar 50 års medlemskap i lägret - respektingivande! En av de tre jubelpatriarkerna, Kjell Sjöström från B144 i Finspång, var närvarande och fick ta
emot diplom högtidligen utdelat av broder DSS PO Lindsäter. De övriga två fick ta emot sina diplom i hemmet. Direkt efter lägermötets avslutande fick vi njuta av finstämd och julig underhållning med musik, text ur
julevangeliet och sång i den vackra ordenssalen. Middagen bestod av en smaklig jultallrik och Good Fellows
stod för musiken i bankettsalen.
Mats Idebro, lägervärd

Några kortisar från ExKaplan
En berusad man står och håller krampaktigt i en lyktstolpe.
- Vad gör ni här? frågar en polis.
- Jag väntar . . .
- På vad …?
- Jo, jorden går ju runt runt och nu väntar jag på att min ytterdörr ska komma förbi

På grund av den fortfarande pågående pandemin hålls Årets Fiskemässa i år på nätet.

Nu har Snövit bara sex dvärgar att umgås med. Den sjunde, Prosit, sitter i karantän.

Vaktmästaren till den lite sent ankomne deltagaren:
- Konferensen har redan börjat, så gå in så tyst du kan.
- Va, har dom redan somnat!
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ExKaplans kåseri
” Spara i molnet. ”
En skröna – funderingar och fria tankar som måhända farit vilse
En flygande science fiction version för din dator ! Var sparar du all din dokumentation, texter och bilder? ” I
molnet ” – eller använder du USB-minnen ? Varför säger man ” i molnet ?” Det tyder ju på ett speciellt moln.
Borde väl vara ”i molnen” istället !
Spara i molnet – så gjorde vi aldrig ”förr.” Kan ju möjligen bero på den lilla detaljen att vi inte hade det behovet förr i tiden – det fanns ju inga datorer då ! Numera när allt flera användare av datorer i hela världen ” sparar
i molnet,” resulterar det ju i att det underhand blir trångt om utrymmet bland molnen.

En annan tanke - beror de nu alltmer ofta återkommande orkanerna och skyfallen på tilltagande trängsel där
uppe ? Och tätare moln kommer att påverka oss. Texter och bilder som svävar högt över våra huvuden kommer att bokstavligen fördystra vår tillvaro. Solljuset kommer inte att orka ta sig genom och världen blir mörkare. Månen adjö !
Nymodigheter har i alla tider mötts med viss skepsis och inneburit en osäkerhet för användare. Tag till exempel
geniet Graham Bell som uppfann telefonen. Men – vem skulle han ringa till ? Det fanns ju bara en telefon –
och det var hans ! Underhand blev de, som bekant, ”några” flera.
I begynnelsen var varje apparat kopplad med egen kabel till telefonstationen. Om detta kan man bl a läsa – ” i
Stockholm blev telefontrådarna så många att de boende klagade på att de skymde solen.” Se där - en parallell ?
Har man utrett hur flygtrafiken påverkas ? Varför ska man utsätta flyget och därmed våra medmänniskor för de
faror som i en framtid kan komma att hota uppe bland molnen ? Kollisionsrisken kommer att framstå som allt
mera markant, ju längre tid som tillåts förflyta, innan åtgärder vidtas. Och molnen växer till och blir allt kraftigare och därmed så småningom ogenomträngliga.
Att i det läget riskera krock med moln fullt packade av allsköns ” spara ” från all världens datorer förefaller
oundvikligt. Eller kommer transportmedlet flyg, på grund av ” spara-i-molnet-faran ” bara att kunna användas
helt molnfria dagar ?
Lösningen är lika enkel som självklar. Spara i USB-minnen istället ! De är molnfria, lätta att hantera – och - du
värnar väl om klimat och natur !
Om du läst hela kåseriet - får du dig nu belöna
eller du kanske redan vid ingressen – började att stöna
kanske ännu värre – kände behov att skrika
tag dig då i lugn och ro - en god kaka och en fika
och se kåseriet vad det var – alltihopa en enda skröna
Lennart Exius, ExKaplan

