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Övermästarens spalt
Vintern har gjort sitt inträde även i våra trakter.
Barnen har haft möjlighet att åka både pulka,
stjärtlapp och skidor i snön som kommit. Visserligen minskade snödjupet med det regn som föll
men nu är åter kylan här. Vi som är lite äldre får se
upp med isfläckar som förrädiskt gömmer sig under ett tunt snölager på trottoarer och stigar. Sjukvården har nog med andra bekymmer, så se upp
eller ner när du är ute och går.
I januari genomförde vi vårt första logekollegium
på digitalt vis genom programvaran Teams. Vi var
elva bröder uppkopplade och merparten kunde vi
se och någon hade endast tillgång till ljud. Broder
StRepr Bengt-Ove Jonsson tackade för sin tid som
representant för logen och överlämnade stafettpinnen till broder StRepr Anders Österlund.
Nomineringsutskottet har påbörjat arbetet med att
finna funktionärer till nästkommande period 20222023. Jag hoppas vi får fram bröder som är villiga
att föra logens arbete vidare. Förhoppningsvis
med mer aktivt logearbete än vi haft under den
här perioden.
Nästa logekollegium kommer vi att genomföra
den 11 februari och har våra bröder frågor som ni
vill att vi ska ta upp så hör av er till mig eller PS
Lars Petterson. Vi nästa möte kommer vår nye
DSS PO Lindsäter att delta och presentera det
senaste från Storlogen. Avsikten är att vi ska bedriva logeaktiviteter i den här formen tills vidare
och förbereda oss för den dag vi kan starta som
vanligt. Jag skulle också gärna se att de olika utskotten kan aktivera sig och komma igång.
Med längre ljusare dagar och ett ljus i tunneln avseende förmågan att bli av med pandemin så önskar jag bröderna en
fin vinter och att se
fram mot vårdagar
som kommer.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Ur innehållet:

ExKaplans tankar & funderingar

Brödralägret 15 Stegeborg

Verksamhetsrapporter

Ett litet lättsam kåseri

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

Notiser
Logeinformation
Nu finner ni protokollet från Logens första (digitala)
Logekollegiemöte per 2021-01-14 på Ordens Intranet, helt enligt de ordinarie rutinerna för protokoll.
Som lite extra information kan jag meddela att Logekollegiemöte kommer att hållas en gång per månad
under 2021, såsom det är bestämt nu. Detta logekollegiemöte genomförs digitalt mellan alla ämbetsmän.
I utkanten …
P-O- Lindsäter, medlem i B44 Sörmland Nyköping
och i vårt brödraläger nr 15 Stegeborg, har installerats i sitt nya ämbete som DSS, distriktsstorsire, i
vårt brödradistrikt nr 17. P-O Lindsäter efterträder
Mats Domert, som därmed numera är ExDSS.
.
Peter Stillnert, medlem i B 84 Österskär Valdemarsvik och i vårt brödraläger nr BL15 Stegeborg, har
nu fullgjort sin åttaåriga mandattid som broder Storkaplan i Odd Felloworden. Som ny broder Storkaplan har utnämnts och installerats br Roland Persson, B32 Fraternitas Helsingborg.
Nära …
Britt-Marie Carlsson, medlem i rebeckalogen R95
Mathilda Lenning, Norrköping och i systerlägret nr
17 Katarina Vasa, har installerats i sitt nya ämbete
som DSS, distriktsstorsire i Rebeckadistrikt nr 15.
BrodersNytt gratulerar syster Britt-Marie, hustru till
vår Tjg ExÖM Håkan, till ämbetet och utbringar ett
broderligt leve.
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ExKaplans tankar och funderingar
Gemenskap och människokärlek
Gemenskap. Känn på ordet. Gemenskap med vem och vilka? När? Hur?
Vad betyder gemenskap för dig? Blunda och dröm dig bort. Tänk på innebörden.
Kände du värmen?
Den genuina gemenskap vi under normala omständigheter möter i brödrakretsen i Odd
Fellow är nu under den pågående pandemin och begränsningen att fysiskt få träffas,
mycket saknad. Men tekniska möjligheter att samtala med varandra och den
gemenskap som då uppstår, visserligen på distans, får då ökade prioriteringar.
Att fysiskt träffas, framförallt inomhus, kan innebära fara för smittspridning och det
inte minst i de åldrar de flesta av oss uppnått.
Ring, skajpa, mejla. OBS! inget av dessa alternativ till kontakter är smittsamt!!!

Ett välkommet samtal via teknik – smittar aldrig!!!

Gemenskap kan innebära en oändlig möjlighet att glädja varandra. Kanske hitta nya
sidor om och hos varandra. Kanske din ordensbroder och du odlar samma
fritidsintressen. Ett samtal kan innebära att man hittar varandra i livet även utanför
vår ordenskrets.
Det vår broderliga plikt enligt de löften vi avgivit, att ta hand om varandra. Gör det!
Gemenskap – människokärlek.
Odd Fellow-orden talar om den allomfattande människokärleken.
Kärleken är gränslös och finns över hela världen. Kärlek har inget behov av
översättning, det är ett språk som alla förstår.
Människokärlek är enligt vår Orden den mäktigaste av alla de krafter som verkar i det
godas tjänst. Den utgör i vår brödrakedja den mellersta – den sammanhållande länken
– som innerligast förenar oss alla. Vänskap – Kärlek – Sanning.

Vårda medmänsklighet och respekt för varandra – låt det bli för dig en kraft - som
sträcker sig obegränsat långt. Våga tro på mänsklighet - ord är starkare än våld!
Pandemin kommer för alltid sätta sina spår i umgänget människor emellan.
Men även om det känns tomt och trist att i dessa tider inte få träffas som vi är vana vid
att göra – vet vi ju att det åter kommer ett öppet samhälle.
Men – ingen vet när eller hur livet då gestaltar sig.

Det gäller att så en ädel säd – på vandringen genom världen.
Att ge det vackraste inom en – till den man möter på färden.
Det gäller att ge sitt hjärtas blom – och strö dem ut bland de många.
Det gäller att verka till sol gått ned – och skuggorna falla långa.

Amor vincit omnia – kärleken övervinner allt!
Lennart Exius, ExKaplan
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Vårt brödraläger 15 Stegeborg
Verksamheten går fortsatt på sparlåga i forumet ”lägerkollegiet” som består av ValÄM, Storrepresentanten,
DN:s ordförande och KM. Kollegiets månatliga möten genomförs numera ”digitalt”. I anslutning till mötet
den 18:e januari deltog inledningsvis även vår DSS P-O Lindsäter från B 44 Sörmland som bl a presenterade
sig själv och hur Storlogen arbetar i nuvarande läge. Under själva mötet berättade HP Anders Strand Gustavsson att ExHP Göran Lindell B139 Ramunderhäll avled 5 januari 2021.
SkM Lars W Eriksson redogjorde för lägrets utgifter och RF Anders Österlund för dess intäkter huvudsakligen
medlemsavgifter). Ett drygt 60-tal patriarker har redan betalat avgiften för 2021. DNs rapport visade att lägrets
samlade ekonomiska tillgångar är drygt 700 000:- .
TjgExHP Hans Ornefalk meddelade att nomineringarna för alla utskott och revisorerna är klara, med undantag
för KlU där rollen som Klubbmästare är vakant. Den situationen bedöms utskottets övriga ledamöter inledningsvis kunna hantera. Nomineringsutskottets förslag kommer att ditribueras samtliga patriarker varefter val
kan genomföras. Samtliga Loger har valt Lägervärdar.
Beträffande årets Ämbetsmannainstallering avaktar lägret naturligtvis Storlogens beslut om hur denna ska ske.
Anders Österlund & Peter Hallsten, lägervärdar

Vad är på gång? - verksamhetsrapporter
Gemensamma Ekonomiutskottet (GEU)
Logens representant i GEU, br Rolf B Johansson rapporterar följande:


Diskussioner pågår med Charlies om en eventuell förlängning av avtalet som löper ut 30 juni i år. GEU
är positiva till förlängning.



Ny stjärnhimmel kommer att installeras i Ordenssalen under februari. Ny teknik innebärande att strålkastare med ultraviolett ljus ska belysa taket. GEU säger att det blir en mäktig stjärnhimmel som kommer att bli ett riktigt lyft för Ordenssalen.

Stiftelsen Odd Fellow-huset
Logens representant i Stiftelsen Odd Fellow-huset, br Sven-Olov Johansson, har inget nytt att rapportera. Se
gärna rapporten i förra numret av BN.

Rakt av!
… några kortisar från ExKaplan
Man får hoppas att allt tal om karantän i dessa pandemitider - är en isolerad företeelse.
- Titta, en sån fin guldring jag hittade på trottoaren!
- Men kära du, den måste du lämna in till polisen.
- Nej, det behöver jag inte alls. Det står ”Din för evigt” i den!
- Kapten: 65:an Persson, om jag kommenderar att alla frivilliga ska ta ett steg framåt, vad gör Persson
då?
- Persson: då tar jag ett steg åt sidan, kapten
- Kapten: varför gör Persson det?
- Persson: för att släppa fram alla frivilliga!

Adress: Odd Fellow logen
117 Gustaf V Norrköping
eller @oddfellownkpg117,
länk finns på vår hemsida.
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Ett litet lättsamt kåseri från ExKaplan:
I nattens drömmar
I nattens drömmar kan de mest besynnerliga saker hända. Drömmar är inget man styr över,
de bara kommer. Ofta har man glömt dem på morgonen men just den här
drömmen fastnade.
Jag kom åkande på en mindre väg och skulle just svänga ut på en större. Vid den
mindre vägens slut står en skylt att man är skyldig att lämna företräde till förmån för
trafiken på stora vägen.
Så – enligt medborgerlig plikt stannade jag vid den trekantiga skylten. Men det kom
ingen trafik alls på stora vägen - så jag kunde ju inte lämna företräde.

Man kan ju inte lämna företräde till någon som inte finns!

I drömmarnas värld saknas ju oftast logiken, medan istället fantasin flödar.
Så där satt jag i min bil, ivrigt väntande på att kunna lämna företräde.
Under väntetiden kom jag att tänka på vad en av mina vänner berättat från ett besök på
stadens idrottsplats. Det kom en alldeles ensam tioårig pojke till läktaren och satte sig
bredvid min vän.
--

- ”Är du här alldeles ensam? Hur har du kommit in?”
- ” Med pappas biljett.”
- ”Men var är din pappa då?”
- ”Han är hemma och letar efter sin biljett.”
Och kön bakom mig blev allt längre. En elak tanke började gro i mitt huvud. Tänk om
jag skulle trotsa lag och ordning och köra ut ändå, utan att lämna företräde!
Tutandet från bilar i den nu långa kön bakom mig – fick mig att ta steget att bli
lagbrytare! Jag som i mitt liv formats av Odd Fellows budskap om etik!
Så - i trots mot lag och ordning – det var ju en dröm - körde jag ut på stora vägen – utan
att lämna företräde – och fortfarande kom ingen annan trafik.

Och i drömmen var även min unge sonson med, och han frågade: ”farfar, måste man
tänka när man kör bil”. Och jag sa som det är: ”ja min lille vän, man måste tänka på så
många saker hela tiden.” Och efter en stunds tystnad, sa han: ”ja, då förstår jag varför
du kör så långsamt!”
Jag mindes drömmen på morgonen – och då började samvetet också att vakna till liv.
Vad var det för en konstig dröm? Hur kunde jag drömma så? Jag som är medlem i en
orden som söker sprida ett levnadssätt i etikens anda.
Etik (från grekiskan) betyder sed, sedvänja. Moral (från latinet) har samma betydelse.
Hur vi tillämpar etiken i vardagslivet kan vi säga är vår moral.
När jag nu återkallar minnet av min dröm, känner jag mig som den mycket
tankspridde professorn som klev ned i badkaret – med kläderna på ! Men det gjorde
ingenting – för han hade glömt spola i vatten.
Min broder – Haec satis sunt dicta nobis – jag har sagt nog om detta
Lennart Exius, ExKaplan
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