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Övermästarens spalt
ÄNTLIGEN HAR VÅREN KOMMIT. SMHI har deklarerat att vi har meteorologisk vår. Snön förvann
snabbt och det har på vissa håll medfört översvämningar. Tyvärr har ett flertal sugna på att dra
upp abborrar fått sona med sina liv, då isarna är
livsfarliga just nu.
Vi har fortsatt att hålla digitalt logekollegium. Vanan vid att sitta framför datorn och kommunicera
blir allt bättre. Vår nye DSS Per-Olof Lindsäter
deltog och presenterade sig och läget i stort inom
Odd Fellow. Det ekonomiska bokslutet är klart
och revisorerna har lämnat sin rapport. Materialet
kommer nu att gå ut till alla bröder för godkännande och beslut om ansvarsfrihet för ämbetsmännen avseende 2020.
I slutet av februari genomförde vi den första digitala fördjupningslogen. Kers Per Johansson föredrog dagens ämne som behandlade ”Vi är alla
medmänniskor”. I diskussionen efteråt framkom
att vi alla kan göra mer för våra bröder och andra
medmänniskor. I denna tid är kontakt med andra
mer efterfrågat, då de personliga mötena uteblir.
Ett telefonsamtal, ett SMS är ett enkelt sätt att
hålla kontakt. Det är inte tanken utan handlingen
som är det viktiga. Det vore också önskvärt om
fler bröder deltar vid nästa fördjupningsloge, som
äger rum den 25 mars kl 18:30.
Nästa logekollegium kommer vi att genomföra
den 11 mars och har våra bröder frågor som ni vill
att vi ska ta upp så hör av er till mig eller PS Lars
Petterson. Jag vill återigen påminna om att utskotten aktiverar sig. Det är ett sätt att hålla kontakt
bröder emellan.
Med solsken i blick
blir allt lättare. Vaccinet kommer, i alla fall
någon gång. Tiden
närmare sig då vi alla
kan mötas i våra logelokaler. Var rädda om
er!
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Ur innehållet:

ExKaplans tankar & funderingar

Inlaga från Nomineringsutskottet - vädjan
om hjälp

Våra utskott - Informationsutskottet

Brödralägret 15 Stegeborg

Verksamhetsrapporter

Ett litet lättsam kåseri

Rakt av - några kortisar

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
Bröder, som ni vet är vi i stort behov av få in
nya bröder till vår loge!
En plan bör tas fram om hur vi skall nå dit. Vid senaste TMU–mötet lades ett förslag om att vi skall ha
en clubafton gällande detta viktiga ämne. Målet är att
förslag skall komma från er bröder hur vi ska gå tillväga.
Roger Thörn,
UM och ordförande i TMU

Logen på Facebook

Adress: Odd Fellow logen 117
Gustaf V Norrköping eller
@oddfellownkpg117.
Länk finns på vår hemsida.
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ExKaplans tankar och funderingar
Vad är viktigt i livet?
VAD ÄR VIKTIGT I LIVET? För dig – för mig – för våra närmaste – för våra medmänniskor? Gång på gång
hamnar vi i situationer när man måste välja – och ibland kan det vara svårt att veta - vad som är ett klokt val.
Med tiden kan perspektivet ändras om vad som är eller var viktigt. Gjorde jag rätt? Valde jag rätt?
Vad som är viktigt är förstås olika för oss, men jag tror att vi alla som valt att vara medlemmar i Odd Felloworden - är kallade stå på Livets sida.
Kallade - att hoppas, tro och älska vår nästa som oss själva. 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.”
Egentligen handlar det kanske helt enkelt om - att vara sådan - som vi, som medlemmar i Odd Felloworden, i
gradritualerna utlovat oss bli och vara.
Vad är det då vi Odd Fellows strävar efter? Ja, i grunden är det, 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.
Det kan vara dags att vi påminner oss själva om vad våra ritualer säger, om Odd Fellowordens mål och mening,
vad vår Orden vill att vi ska sträva till, vad vi lovar att kämpa för: Vänskap, kärlek och sanning – som kan uttolkas som tolerans, vidsynthet, respekt för och omtanke om varandra.
Brödrakretsen heter mänsklighet – där - samhörighetens stora tanke ska leda våra strävanden.
Så broder, utveckla och följ de goda egenskaper, genom vilka människosläktet en gång skall bli ett hela världen
omfattande brödra- och systraförbund.
Modiga och rädda på samma gång, får vi tro på kärleken bland människor och låta våra ljus lysa i världen. Utan
att riktigt veta vart vägen leder. Varthän går färden?
Livet kan ibland kännas som en kostig. En kostig är aldrig rak. Den vindlar hit och dit. En vindlande stig - alldeles som livet självt. Lite hit och lite dit – men stigen leder ändå hela tiden - framåt. Oftast väl upptrampad av
våra föregångare och lätt att följa.
Där finns tuvor vi snavar över. Alldeles som i livet. Hål du halkar ner i. Men - stigen leder vidare.

Stigen är som livet. Vi följer den – men vet inte när eller hur den slutar. Vi kan se den framåt en bit – men
hindras snart av att den viker av eller döljer sig bakom nästa kulle. Den är som det verkliga livet.
Vi lever i nuet - men vet ingenting om en ny morgondag - eller ens om vi får uppleva den. Vi lever på hoppet och då inte bara hoppet mellan tuvorna på stigen.
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Du människa, stanna upp ett tag och se dig omkring,
Vad är det du söker, vad är det du vill för någonting?
Du springer förbi det liv du har,
och tror att det blir bättre kommande dar.
Sätt värde på varje dag du får
Vad vet du om i morgon och nästa år.
Så människa, jaga inte efter de dagar du ej sett
Lev idag och njut av det du har.
För i morgon kan du ha mist något av det kära livet,
Man ska inte tro att allt är för alltid givet.

Just nu är det din stund på jorden. Tag vara på den . . . . . .
..............

OCH –
Ring, mejla, skajpa, teama - håll kontakt med dina bröder.
OBS! inget av dessa alternativ till kontakter är smittsamt!!!
Ett välkommet samtal via teknik – smittar aldrig!!!
Lennart Exius, Ex.kaplan


Inlaga från Nomineringsutskottet – en vädjan om hjälp
Nomineringsutskottet är nu i gång med att hitta ämbetsmän och ledamöter till utskott för arbetsterminen 2022 - 2023
NOMINERINGSUTSKOTTET SÖKER HJÄLP MED REKRYTERINGEN. I vår Loge har vi varit med och tagit ett logebeslut att vi skall delta i Storlogens projekt NU. Detta innebär ett större engagemang från ALLA där man lämnar skriftliga (hemliga) förslag till Nomineringsutskottet. Och man kan naturligtvis här även föreslå sig själv. Vi
har cirka 30 ämbetsmän och cirka 50 ledamöter till utskott som skall besättas. Man kan man naturligtvis vara
med i flera utskott. Detta är ett stort pussel att lägga! Arbetet skall vara klart för nominering och val i början på
hösten.
Som ni fått information om tidigare så vill vi ha in skriftliga förslag på ämbetsmän till den 22 mars och förslag
på ledamöter till utskott till den 19 april. Men tidigare svar uppskattas. Hittills har bidragen varit väldigt få.

•

Vill ni Bröder ha en bra loge som ni är medlemmar i?

•

Vill ni ha ämbetsmän som ger förtroende och utför sina uppgifter?

•

Vad kan du bidra med?

Vilket uppdrag kan du åtaga dig?
Svaret på sista frågan blir ofta ”inte jag, det får någon annan göra”. Detta svar leder inte till bra förutsättningar
att få en bra loge.
Om du får ett erbjudande om ett uppdrag innebär det att några Bröder tror att du har förmågan att bidra till
logens verksamhet på ett bra sätt. Ett sådant förtroende och erbjudande tackar man inte nej till utan synnerliga
bra skäl. Men man behöver inte vänta på att bli tillfrågad, man kan erbjuda sig till något uppdrag som man själv
tror sig vara bra på och tycker om.

Så Bröder – hör av er till oss i NomU: Håkan Carlsson, Roger Thörn, Mikael Hagdahl, Claes Anell eller
Lennart Carlsson!
Håkan Carlsson TjExÖM och ordförande i NomU
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Våra utskott:
Informationsutskottet
Informationsutskottets (InfoU) uppgifter enligt logens stadgar är följande:
”Informationsutskottet består av PS ersättare som ordförande, redaktören för Brodersnytt, en registeransvarig, logens Webmaster,
FS ersättare, samt ytterligare tre ledamöter. Utskottet ska vara ÖM behjälplig med information till och från medlemmarna. För
detta ändamål finns en hemsida samt medlemsbladet Brodersnytt, som utges en gång i månaden utom i juli och augusti. Medlemsbladet tillsänds medlemmarna i första hand via e-post och i andra hand via vanlig post. Utskottet ansvarar för att storlogens digitala medlemsmatrikel framställs i tryckt form.”
Följande ledamöter är valda i vår loge för innevarande termin:
•
•
•
•
•
•
•

PS ers ExÖM Guy Viklund, ordförande och sammankallande
ExÖM Per Johansson, Brodersnytt
PS Lars Petersson, register och medlemsansvarig MyClub
SL ExÖM Bengt-Ove Jonsson, webbmaster och ansvarig för logens hemsida
FS ers Mikael Kinnå, sponsorer och annonser
ExK Nils Fremred, ledamot, utskick av post samt utskrift av information
UM Roger Thörn, ledamot, Facebook och andra sociala medier
Per Gidmark, ledamot

Informationsutskottet har träffats första gången för året genom ett digitalt Teams möte måndagen den 22 februari. Protokoll från mötet finns på logens intranät.
Guy Viklund, ExÖM och ordförande Informationsutskottet

Vårt brödraläger 15 Stegeborg
Verksamheten i vårt läger går, som Odd Fellow-verksamheten i övrigt, fortsatt på sparlåga. Dock träffas lägerkollegiet fortsatt ”digitalt” och fattar nödvändiga beslut. Om än inte optimalt så kan kollegiet ändå hantera de
åliggande som det har.
Den 22 februari hade lägret Ämbetsmannainstallering. Den genomfördes naturligtvis enligt Storlogens digitala
upplägg med verktyget Microsoft Teams. Det märks att vi har fått rutin på hur det fungerar. Bl a är vi duktiga
på att be om ordet, slå på och av mikrofoner etc. Ceremonin leddes föredömligt av vår nye DSS P-O Lindsäter
(B44 Sörmland), stöttad av StRepr Benny Flyckt (B139 Ramunderhäll). Först av alla installerades avgående Huvudpatriarken Anders Strand Gustavsson (B84 Österskär) om Tjänstgörande ExHuvudpatriark. Därefter installerades lägrets ValÄM under arbetsterminen 2021 - 22 enligt nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leif Rehn (B44 Sörmland) som HP
Roland Adelsson (B84 Österskär) som Förste Bevakande
Peter Mildén (B104 Bråvalla) som Överstepräst)
Bernt Janhäger (B84 Österskär) som Protokollförare,
Andes Österlund (B117 Gustaf V) som Räkenskapsförare
Håkan Carlsson (B117 Gustaf V) som Skattmästare
Daniel Szadlo (B19 Louis De Geer) som Andre bevakande
Magnus Ornefalk (B104 Bråvalla) som Förare

Tyvärr hade lägret inte funnit någon patriark som var villig att åta sig uppdraget som klubbmästare. Lägerkollegiet konstaterade dock lägret har valt ett klubbutskott med mycket erfarna medlemmar varför det ändå finns
goda förutsättningar för en välfungerande klubbverksamhet.
Anders Österlund och Peter Hallsten
Lägervärdar
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Verksamhetsrapporter
Logens representant i Gemensamma Ekonomiutskottet (GEU), br Rolf B Johansson meddelar /saxat från
protokollet 2021-02-23/:
•
•
•

Avtal med Charlies förlängt ytterligare ett år, t.o.m. 2022-06-30, med en viss aviserad prishöjning.
Två strålkastare med ultraviolett ljus installerade i Ordenssalen, uppges fungera bra.
Padab ska kontaktas för genomgång av belysning och hörselslinga i Ordenssalen.

Från logens representant i Stiftelsen Odd Fellowhuset, br Sven-Olov Johansson har vi fått följande rapport:
•
•
•
•
•

Det nya fläktsystemet i både Ordenssalen och i bankettsalen är nu i full drift.
Inom kort installeras nya förvaringsskåp och garderober i rummet bakom kaplanen i Ordenssalen
Vattenskadan i bankettsalen är nu åtgärdad
Ny stavparkett monterad i bankettsalen
Efter påsk kommer hela golvytan i Bankettsalen slipas och behandlas

Ett litet lättsamt kåseri från ExKaplan:
En kristallkula siar om framtiden . . . . . . .
NÄR JAG SKÅDAR I KRISTALLKULAN under avsnittet ”Posten”, framträder Posten (nostalgi, heter numera
PostNord) i ny skepnad i en okänd framtid. Även i Posten ska arbeten hemifrån prioriteras.
Detta kommer att starkt påverka oss alla. Närmast synes vara den förändrade hanteringen av
ankommande och avgående post. Så här visar min kristallkula sitt närmast science fiction
liknande avslöjande.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Även brevbärare ska arbeta hemifrån. Ankommande post levereras av Early Bird i säckar till dem för
sortering.
Ökad trivsel för brevbärarna, lägre lokalkostnader för Posten.
All post som kan associeras med reklam sorteras ut och kastas direkt
Den återstående posten sorteras efter sedvanligt mönster
Adressaterna aviseras enligt valt media. Ej avhämtad post kastas efter x antal dagar.
Inspirerade av filmen ”Du har mail” kommer Posten att lansera ”Du har post” som rubrik på respektive
avisering.
Den som vill ha sin post i fysisk form, naturligtvis mot avgift, får hämta den på bestämda tider hos central, som för närvarande är under upphandling.
Även tömning av brevlådor kommer att ändras. I dagsläget sker tömning oftast i arla morgonstund och
senast kl. 09 måndagar till fredagar.
Här kommer man att använda en variant av Trafikverkets hantering av kamerorna för hastighetsbegränsning. Kamerorna står där vid vägkanten men endast ett fåtal är laddade.
Posten avser göra motsvarande, fastän omvänt, med brevlådorna. Om du har tur töms just den brevlåda
du använt inom ”någon dag.” Har du otur får din post kanske vänta ett okänt antal dagar innan tömning
sker.
Ett tips från Posten är att du kopierar din avgående post och lägger den i olika brevlådor. Då ökar chansen till ”rätt” brevlåda. Lika stor chans som vinst i ett lotteri. En lönsam avsikt då flera kuvert medför
ökad försäljning av frimärken vilket ger Posten ökad inkomst. Genial och genomtänkt åtgärd.
Jag läste i DN att Posten ska lansera speciella paketresor för de av sina kunder som är intresserade av att
komma bort.
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EPILOG. När jag skådat i min kristallkula för avdelningen ”förr-i-tiden” och berättade för barnbarnen att när farfar var ung
var det brevbäring/utdelning av post både morgon och eftermiddag och en utdelning lördagar. Och dessutom att brevlådorna tömdes flera gånger varje dag, även söndagar, menade de att fantasi och minnet nog spelade mig ett spratt. Och när jag fortsatte med
att man sena kvällar kunde gå ner till Stationen och lämna avgående post direkt i brevlådan på postvagnen på fjärrtågen, vimlade
de med ögonen och deras attityd visade att nu var det nog dags för farfar till hemmet.
Utan kristallkula!
Lennart Exius, ExKaplan

Rakt av!
… några kortisar från ExKaplan
God dag, jag skulle vilja ha ett par bilhandskar till min fru.
Jaha, det ska jag ordna. Vilket nummer ?
FRK 862 !
Ett leende tar ett ögonblick – men minnet av det varar för evigt.
Den kärlekskranke ynglingen: Vill du gifta dig med mig ?
Den tillfrågade kvinnan: Nej, men jag beundrar dig för din goda smak !!!
Den yrvakne mannen drar upp persiennen på morgonen: Usch, det regnar ute !
Den sarkastiska hustrun: Jaha, var annars ??

Redaktionen klämmer in …
Den 25 februari genomfördes en fördjupningsloge på distans med hjälp av Microsofts Teams som teknisk plattform. Temat för fördjupningslogen var ”vi är alla medmänniskor”, med utgångspunkt från syster Storkaplan Karin Wiléns text med
samman rubrik. Ett 25-tal bröder hade samlats vid datorerna varvid den digitala logens genomfördes utifrån den av Storlogen fastställda ritualen för just detta speciella inslag i logearbetet.
Logemötet genomfördes utan några större tekniska bekymmer under ÖM:s ledning. En intressant och givande diskussion
fördes kring de ständigt aktuella frågorna ”Vad innebär det att vara en bra medmänniska?” och ”Hur blir vi bättre medmänniskor?”
Jag vågar nog påstå att vi som deltog i denna nya och av - vid det här laget av oss alla kända - yttre påtvingade omständigheter form av logesammanträde, upplevde det hela som både givande, stimulerande och trevligt. Kan det, bröder,
månne hända vara så att vi den 25 februari gav vår ”Gustaf V-anda” en ny dimension - den digitala?
Br Anders Österlund
förevigade ”den digitala
Ordenssalen” som kan
ses här bredvid.
Per Johansson
ExÖM och redaktör

