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Övermästarens spalt

Vad händer?

Förra månaden uttryckte jag mig optimistiskt på
tillvaron eftersom ljuset börjat komma och det
börjat grönska runt omkring oss. ”Den ljusnande
framtid är vår” brukar studenterna sjunga och det
kan ju vara sant. Tyvärr så har vi drabbats av ett
krig, kriget mot viruset Corona, och den ljusa
framtiden och himlen blir då lite mörkare.

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset och risk för spridning av smitta, är sammankomsterna i loge och läger inställda tills vidare.
Redaktionen.

Själva tog vi ett snabbt beslut att ställa in logemötet den 12 mars och vi lyckades ringa runt till alla
bröder som anmält sig. Samma dag kom Storlogen
ut med restriktioner om hur vi skulle umgås i våra
loger. Dagen efter den 13 mars ställdes all verksamhet i Odd Fellow in och det gäller tills vidare.
Logen Gustav V var således lite före med beslutet
att ställa in den kvällen.
I det här läget gäller det för alla att hålla huvudet
kallt, hjärtat varmt och tvätta händerna ordentligt.
Det var ett uttryck som Mark Levengood lanserade häromdagen. Just att hålla hjärtat varmt är
något som vi inom Odd Fellow värnar särskilt om.
Vi kan göra det genom att ha kontakt med
varandra utan att ses fysiskt. Ring, skriv eller maila
dina bröder. Behöver någon broder hjälp med något praktiskt, så tveka inte att kontakta en broder i
logen. Vi valämbetsmän står alltid till förfogande
om du inte vet vem du ska vända dig till. Att vara
Fadder kan i detta läge innebära en speciell uppgift
att hålla kontakt med just din broder.
Jag hoppas att vi innan sommaren kan återuppta
arbetet i logen och att vi alla bröder kan träffas
under gemytliga former.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

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

Från Storlogen
Broder Björn Boström vald till Storsire för
storlogeperioden 2020-2024

Vid Storlogemötet 2020 på distans har broder Björn
Boström omvalts till Storsire för storlogeperioden
2020-2024. Röstningen som avslutades den 23 mars
kl 11.59 har nu sammanställts och visar på 242 röster
för broder Björn Boström och 112 för syster Anette
Pettersson. Ytterligare information finns på sidan 4.

Vi hyllar
Br Bertil Olofsson fyller 90 år den 9 april. Med anledning av Coronaepedemin sker ingen fysisk uppvaktning av br Bertil.

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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Allmän information
TMU-Tillväxt, medlemsvård och utveckling
Den 9 mars hade TMU möte hemma hos mig. Deltagare Jonas Mörnås-Bergmark, Fredrik Ringborg, Björn
Johansson samt undertecknad. Det här är mycket upptagna herrar men till slut gick det att få ihop ett möte.
Många förslag framkom, mycket diskuterades, och till slut enades vi om en plan som redan är igångsatt. Samtliga tyckte att kvällen utföll bra med god mat och dryck..
Roger Thörn,
Undermästare

Nomineringsutskottet
Nomineringsutskottet för arbetsterminen 2020 – 2021 har ledamöterna Håkan Carlsson (ordförande), Mikael
Hagdahl, Roger Thörn, Claes Anell och Lennart Carlsson. Det övergripande målet för nomineringsutskotten är
att loger och läger ska ha en genomtänkt plan för ämbetsmannaförsörjning. NU´s arbete ska präglas av långsiktighet, kontinuitet och systematik. För detta behövs kunskap om krav och förväntningar på de olika ämbetena.
NU skall arbeta öppet och fortlöpande ge information. Däremot, före nominering, råder sekretess beträffande
namn. Beträffande utnämnda och utsedda ämbetsmän, så begränsas NU´s arbete till att vara rådgivande. En
grov plan för vad som skall göras under arbetsterminen följer nedan.
Våren 2020
NU analyserar nuläget i logen. Vad har fungerat bra? Behöver något förändras? Analysera uppgifter och kompetenskrav för de olika valämbetena och för de olika utskotten.

Hösten 2020
Informationen till Logen ska bl. a. handla om uppgifter för de olika ämbetena och utskotten. Slutföra kartläggning av vilken kompetens som är önskvärd, kunskaper, färdigheter, erfarenheter från Ordensarbete och personliga kvalifikationer. ValÄM ger kort information i loge-möte om sitt ämbete (2 minuter fördjupning) under
september och oktober.
NU ber om genomtänkta, skriftliga förslag från bröder på kandidater till ämbetsmän och ledamöter i utskott.
Dessa förslag lämnas under hösten och fram till mars 2021. Enskild broder har möjlighet att till NU meddela
sitt eget intresse till något uppdrag i logen. Det får inte lämnas förslag på kandidater under öppnad loge.
Namnförslag lämnas enbart skriftligt till NU. Alla förslag till kandidater och uppgifter om personer behandlas
internt i NomU, d v s arbetar under sekretess beträffande namn.
Håkan Carlsson
Tjg ExÖvermästare

Webbrekrytering
Detta synnerligen viktiga hjälpmedel som sedan 2012 hjälpt oss att fortsätta vara en stor Orden (se sid 7 i
SOFT) Det är ju just på sociala medier som många rör sig Här finns mycket att göra för oss. Och då inte bara
för TMU. Att rekrytera nya bröder är en synnerligen viktig angelägenhet för oss alla. Vår vänafton är en utmärkt grund för merinformation om vår Orden. Men det gäller ju att få dit intresserade presumtiva bröder!
För övrigt läste jag på Facebook att fyra loger i Göteborg skall slås ihop till en. De kommer att kalla sig, Four
till One. Hoppas vi slipper det behovet i Norrköping.
Roger Thörn,
Undermästare
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Tankar om livet
Funderingar och visdomsord från en ExKaplan
Ibland är livet glatt och lätt att leva, andra dagar kan vara det motsatta. Tidsandan, andras påverkan, ditt humör, personliga förhållanden och mycket annat kan spela in. Och nu inte minst – Corona! Och nu får du försöka hänga med i Ex.kaplanens tankar, som idag spretar åt alla möjliga håll.
För - bland livets mysterier och eviga frågor – funderar jag på – att när de tidigare naturfolken i Australien skaffade sig en ny bumerang - hur gjorde dom då med den gamla ? Den går ju inte att kasta bort en bumerang –
den kommer ju tillbaka!
På tal om gamla, tycker jag att Pablo Picasso träffar helt rätt när han säger Vi åldras inte – vi mognar.
Själva livet tänker jag mig som en bok - med många kapitel. Man vänder blad - och känner en förväntan - vad
som ska hända på nästa sida. Och alldeles som en bok – har även livet många sidor.
Själva tiden förändras – oupphörligen. Det finns saker i livet som vi inte kan påverka. Tiden är ett av dem.
Det som alldeles nyss - var snart - är redan tid som gått. Igår – sa vi ”imorgon” om denna dag.
Vad vi alla med full säkerhet vet - det är att vi föddes en gång – och att vi alla en gång ska dö – men det är ingen brådska dit. Vad som sker däremellan kallas inom vår Orden för livsvandringen. Den har en början och
ett slut. Det är däremellan vi lever. Min broder - hur tar du tillvara på den tiden? En symbolik i ett vidare
perspektiv är del av en text från Beppe Wolgers/Olle Adolpsons sång : För när människorna har varandra –
bor de alla i samma land.

Optimisten ser en möjlighet i varje svårighet – pessimisten ser en svårighet i varje möjlighet. Därför – gör det
enkelt och härligt att leva - följ optimistens inställning !!
Lennart Exius,
ExKaplan B117

I senaste SOFT nummer 1, Svensk Odd Fellow-Tidning ...
… står bl a denna gamla sanning. ”Syns vi inte utanför våra Ordenshus så finns vi inte.”
Vi kan säkerligen ta ut svängarna betydligt mer än vad som sker idag utan att vi riskerar vårt fina varumärke (se
sid 5 i SOFT). Just den här frågan diskuterade vi i det senaste TMU mötet, Vi måste visa oss mer utanför vårt
Ordenshus, helt enkelt göra oss kända. TMU kommer under hösten jobba mycket med den frågan.
Roger Thörn,
Undermästare

Vårt brödraläger 15 Stegeborg
Som väl alla läsare av BN vet så beslutade lägrets HP Anders Strand Gustavsson dagen före det planerade lägermöte den 13 mars, efterhörande av Lägerkollegiet (lägrets valämbetsmän), att ställa in detta möte. Det innebar bl a att receptionen i Patriarkgraden blev inställd. Tråkigt, inte minst för våra egna bröder Mats Linder och
Leif Sandberg som kallats till upptagning i lägret. Några dagar senare beslutade Storsiren att alla Odd Fellows
mötesaktiviteter med fysisk närvaro ställs in tills vidare. Hur länge detta moratorium kommer att vara vet vi
inte. Det beror naturligtvis på Coronautvecklingen och vilka bedömningar och beslut som regeringen och olika
myndigheter kommer att ta i ljuset av den - men naturligtvis även på hur vår Ordensledning agerar. Självklart
hoppa vi på ett så snart återupptagande av verksamheten som möjligt, men sannolikheten att det planerade lägermötet i Finspång den 17 april kommer kunna genomföras bedömer vi som låg.

Vi lägervärdar kommer att informera logens patriarker så fort vi vet något mer konkret om utvecklingen. Till
dess hoppas vi att alla håller ut och laddar batterierna in för nästa lägermöte när det nu blir av.
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708-535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com
Lägervärdar
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Från Storlogemötet - på distans
På grund av Covid-19 blev det planerade Storlogemötet mellan 20-22 mars inställt. De röstberättigade delegaterna (397 personer) fick på mail förslag att genomföra Storlogemötet på distans och över 300 delegater röstade
på det förslaget och då blev det så, då det utgjorde 2/3 majoritet, vilket var vad som krävdes.
Nu på pågår Storlogemötet för fullt och vi får fortlöpande punkter vi ska rösta på. Nu till en början har det varit mycket formalia, men två viktiga punkter har behandlats, dels budget och dels val av Storsire. Vad gäller
budget så fastställdes att Storlogeavgiften ska bibehållas som tidigare dvs 260 kr per år och logemedlem. Angående val av Storsire blev det som vår loge röstade på dvs omval av Björn Boström. I nästa nummer kommer en
mer utförlig rapport vad som hänt på Storlogemöte.
Ta hand om er, tvätta händerna, åk inte buss eller spårvagn och träffa bara era barnbarn via facetime eller
Skype.
VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
TRO HOPP BARMHÄRTIGHET

Bengt-Ove Jonsson
Storrepresentant Logen nr 117 Gustaf V

Nya Distriktsstorsirer
Till Distriktstorsire, DSS har utsetts, för Brödradistrikt nr 17 ExÖM Per-Olof Lindsäter (B44 Sörmland)
Samt för Rebeckadistrikt nr 15 ExÖM Britt-Marie Carlsson (R95 Mathilda Lenning)
Urban Trygg
Övermästare

