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Övermästarens spalt
Årstiderna går fort, nu helgen deklarerades sommartid. När vi vaknade upp på söndagsmorgonen
hade dock ett tunt vitt snötäcke gjort intrång i
sommaren. Vi kan säkert vänta mer aprilväder, när
vi nu går in i den här månaden. Att deklarera är
också aktuellt med inkomster och avdrag, så att
var och en bidrar med en skälig summa till statens
finanser.
Den digitala mötestekniken fortsätter. Protokoll
från logekollegium och referat från fördjupningsloge är eller kommer att läggas ut på logens hemsida. Vi har bla diskuterat hur vi skall planera för
logens 75 års jubileum år 2023. Tj Ex ÖM Håkan
Carlsson har tagit på sig att vara jubileumsgeneral,
men kommer att behöva flera hjälpryttare i den
övningen.
Den digitala fördjupningslogen hade som huvudingrediens att dryfta frågan hur vi kan bli fler bröder samt att behålla de nuvarande. En mängd genomtänkta och några mindre genomtänkta förslag
kom fram under kvällen. Det blir nu flera utskott i
logen, som kommer att få fundera vidare på brödernas förslag. Denna gång deltog 25 bröder och
vi avser att fortsätta med fördjupade samtal redan
den 22 april kl 18:30. Ämne är ännu inte spikat
och du som inte provat kom med och delta i diskussionerna.
Nästa logekollegium kommer vi att genomföra
den 8 april. Har våra bröder frågor som ni vill att
vi ska ta upp, så hör av er till mig eller PS Lars
Petterson. Jag kan också notera, att de olika utskotten har börjat aktivera sig vilket är glädjande.
Några av våra äldre bröder är nu vaccinerade och
vi andra väntar tålmodigt på vår tur. Vi får svälja
förtreten och skölja
ner äggen i påsk med
något stärkande. Var
rädda om er och håll
avstånd.
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

Påskhälsning
Redaktionen önskar läsekretsen en riktigt Glad Påsk.

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
ODD FELLOW – en etisk livsstil
ODD FELLOW-ORDENS IDEOLOGI och rättesnöre lär sina medlemmar principerna för vänskap, kärlek och sanning. Vägen till andlig fostran är olika för oss alla – utmanande - men samtidigt också belönande.
Människor har i alla tider sökt olika former av tillhörighet. Att vara en del av något som man delar med andra.
Odd Fellow orden besannar denna verklighet.
Nätverk är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Ett tekniskt nätverk brukar beskrivas som en
struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer som tillsammans bildar ett nät.

På samma sätt kan ett mänskligt nätverk beskrivas. Det har också sin struktur där människorna är enheterna
som är sammanlänkade med den gemenskap de delar. I våra tider möter vi allt oftare människor som inte har
denna trygga, varma och omhuldande struktur i sin vardag. Det är de ensamma. De som inte har någon att dela
sorg, glädje, erfarenheter eller uppfattningar med.
Den som vi inom Odd Fellow kallar ”en av oss” är en del av en stor världsomfattande gemenskap. Det innefattar också en religiös tolerans och respekt för människovärdet som vår Orden på olika sätt söker inpränta hos
sina bröder och systrar.
Den som kommit med i vår gemenskap och delar våra grundsatser, blir för alltid en stark länk i vår kedja. Eller
med ett mer vardagligt uttryck – i vårt starka nätverk.

Man använder ofta symboliska begrepp som till exempel ”att knyta band mellan människor.”
Hos oss inom Odd Fellow känns begreppet ”band” mycket klent.
Vi har snarare en robust tross mellan oss. Den kan få olika former av påverkan, men trossen håller, även i tidens förlängning.
Just så är det med vårt nätverk. Vi delar med oss av våra livserfarenheter och vi får tillgodogöra oss andras erfarenheter, idéer och synpunkter.
Det gör oss till både bättre och starkare medmänniskor. Individer som får bättre förutsättningar att leva livet.
Det finns i vår komplicerade tillvaro ett behov av medmänsklig hjälp i livets svåra stunder, och det finns en
vilsenhet, en andlig nöd om man så vill uttrycka det. Detta gör att Odd Fellows värderingar och ideologi bör
kunna upplevas alltmer betydelsefulla i tiden.
Vi lever idag i en värld, som i alltför hög grad lider brist på medmänsklighet och vilja till samförstånd och omsorg om varandra.
I den världssituationen har den livsåskådning som Odd Fellow företräder en stor
uppgift – att söka få alltfler människor att inse värdet av och välsignelsen i att leva ett liv, präglat av människokärlek och en tro på livets gyllene regel –

”allt vad du vill att andra ska göra för dig – det ska du ock göra för dem. ”
Lennart Exius
Exkaplan
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Verksamhetsrapporter
Gemensamma ekonomiutskottet
Logens representant i Gemensamma Ekonomiutskottet (GEU), br Rolf B Johansson meddelar: det stora konferensrummet intill logekontoren och det omdisponerade rummet i före detta vaktmästarbostaden, har nu möblerats med nyanskaffade möbler.

Stiftelsen Odd Fellow-huset
Från logens representant i Stiftelsen Odd Fellowhuset, br Sven-Olov Johansson har vi fått följande rapport:
Inget nytt att rapportera denna gång.

Ny styrelse i Damklubben
Damklubben meddelar sin styrelsen för år 2021 i Odd Fellow Logen nr 117 Gustaf V damklubb enligt beslut
på årsmöte, genomfört under perioden 2021-03-04- 2021-03-08 via mejl och röstningsformulär.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande Kersti Thorn, kersti.thorn@hotmail.com
Vice ordförande Monica Nilsson, cmhh.nilsson@hotmail.com
Sekreterare Britt-Louise Ohlsson, brittlouiseohlsson@gmail.com
Kassör Anna-Karin Öhlund, akabengt@hotmail.com
Ledamot Catherine Svensson, catsve@outlook.com
Ledamot Elsy Sundström, resund47@gmail.com
Värdinna Margareth Oké, dennis.oke@telia.com
Värdinna Anne-Maj Oscarsson, annemaj.oscarsson@gmail.com
Klubbmästare Catharina Trygg, catharina.trygg@gmail.com

Kerstin Exius, avgående ordförande för Damklubben

Våra utskott:
Tillväxt-, medlemsvårds- och utvecklingsutskott – TMU
Tillväxt-, medlemsvårds- och utvecklingsutskott har för närvarande följande sammansättning:
•
•
•
•

Roger Thörn, ordförande
Jonas Mörnås-Bergmark
Fredrik Ringborg
Björn Johansson

Fokus för TMU är en god medlemsrekrytering och tillväxt inom vår loge B117. Syftet är att bromsa det medlemstapp vi har. För att nå dit måste samtliga logemedlemmar känna sig delaktiga i arbetet. Vi bör gemensamt
ventilera tips, tankar och idéer för att åstadkomma en förändring. Vid det senaste mötet med TMU reflekterade
vi över de bröder som sällan går på logemöten. Vad är det som gör att man väljer att inte komma? Vad kan vi
göra för att förändra det?
De senaste åren har logen tappat stort i medlemsantal. Idag är vi omkring 140 medlemmar från att för tre år
sedan varit cirka 160 medlemmar. Hur ska vi göra för att vända den trenden? Ett förslag kom om att vi skulle
använda en clubbkväll till brainstorming, nya idéer till förändring.

Har du fler tankar eller idéer är du välkommen att dela med dig till Roger Thörn, TMU.
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Vårt brödraläger 15 Stegeborg
Coronaläget har inte förändrats, åtminstone inte när det gäller Odd Fellows verksamhet. Med andra ord är aktiviteterna i lägret fortsatt begränsat till ”digitala” lägerkollegium. Ett sådant ägde rum den 13 mars. Mötet inleddes med att vår nyinstallerade Huvudpatriark (HP) Leif Rehn hälsade de likaledes nyinstallerade ämbetsmännen
välkomna. Han vände sig särskilt till Förstebevakande (IB) Roland Adolfsson (B 84 Österskär) och Skattmästaren (SkM) Håkan Carlsson från vår egen loge, som för första gången deltog i ett lägerkollegium,
Under mötet noterades bl a att fyra patriarker gått bort och att ytterligare en utträtt. Beträffande lägrets ekonomi kunde Drätselnämnden berätta att den är god.
Vårterminen kommer att avslutas med ett digitalt fördjupningsläger den 17 maj. Du patriark som läser detta,
gör gärna redan nu en notering i din almanacka. Lägerkollegiet träffas nästa gång den 12 april.
Anders Österlund, lägervärd

Rakt av!
… några kortisar från ExKaplan
En äldre man i Norrland stod åtalad för månggifte.
Ni har tydligen en hustru i Umeå, en i Karlstad och en i Stockholm. Hur förklarar ni det
Jo, herr domare – jag har färdtjänst !



Vid motsatta väggen av den stora öppna eldstaden i matsalen på Sprutteholms slott finns, sedan flera hundra
år, en lönndörr. Genom den kan man, t ex vid brand, rädda sig ut i korridoren. Men nu har myndigheter beslutat att den får inte kallas för lönndörr eftersom den är gjord av furuträ! Häpp!



Tidsanpassat ordspråk: Borta bra – men hemma mest.



I forna tider då lönen utbetalades på fredagar, skaldade någon yngling följande:
Ordning och reda – avlöning på fredag. Tjejen på lörda – pengarna förstörda.
Men – det var ju förr i tiden ...



Rosa är den bästa kamouflagefärgen för en soldat !
Rosa ? Jag har aldrig sett en rosa soldat.
Nej, just det !
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Ett litet lättsamt kåseri från ExKaplan:
Påsk – en äggande högtid
Våren är tiden för återfödelse. Detta firas i de flesta kulturer genom diverse fruktbarhetsritualer. Ägg symboliserar just återfödelse och fruktbarhet. Men varför har vi traditionen att äta ägg just till påsk? Detta lär hänga
samman med att hönsen, genetiskt och med begränsad tillgång till foder, hade uppehåll i äggproduktionen under vintern. Produktionen kom igång ungefär vid tiden för fastan, men eftersom man inte åt ägg under fastan,
uppstod ett överskott av ägg till påsken. Detta enligt traditionen. Men det berör inte dagens framavlade höns
som kan lägga ägg året runt.

För den som är allergisk mot hönsägg, finns ju ägg utan gula och vita. Av glättig och färgglad papp. Ja gott
om! - även för oss andra. Den sortens ägg, alltså påskägg, har ett innehåll som domineras av godis av de mest
skiftande slag. Mmmmmm,
Förr i tiden inleddes påsken med långfredagen. Numera börjar påsken med skärtorsdagen. Varför heter den
skärtorsdagen? Jo – den heter så för det är bara nästan en röd dag.
I min ungdom var alla nöjen inställda på långfredagen och påskdagen och biografer fick bara visa filmer av religiös natur. Butiker var stängda och ett stort lugn och stillhet präglade dessa helgdagar. Men sedan många år
har förändringar inträffat.
Av den ärevördiga Bondepraktikan, utgiven första gången år 1508 i Tyskland, kan vi lära att ” om det är klart
månsken i april kommer fruktblommorna att ta skada. Om det däremot är klart väder på palmsöndagen kan du
fira med att korn och råg kommer att växa bra under årets gång. Och – om det skulle det regna på långfredagen kommer sommaren att bli mycket varm och torr. ” Hoppas det regnar den dagen, eller?
Påsken är den största kristna högtiden. Den är en rörlig helg i almanackan och påsk-dagen infaller alltid söndagen efter första fullmåne efter vårdagjämningen. Puh, lättare att titta i almanackan.
Nu hoppar jag framåt i tiden. År 2285 kommer långfredagen enligt beräkningar infalla redan 22 mars, det tidigaste datumet då påsk kan inträffa. Det blir första gången sedan 1818 som påsken inträffar vid denna tidpunkt.
Uttrycket ”håll ut” har blivit ett mantra i de tider vi upplever sedan ett år tillbaka. Och i detta fall måste du
verkligen hålla ut, men det finns ju gränser. År 2285 känns avlägset och inte ens med ett aldrig så sunt leverne,
med eller utan ägg, lär någon av oss få uppleva denna tilldragelse.
Ibland kan det uppstå påskris. Ja, påskris kan väl sägas ha blivit resultatet av att det i
handeln numera kostar sju kronor för en simpel plastpåse, som vi tidigare hade sån nytta
av som soppåse!
Nu är kåseriet slut – för nu ska jag måla ägg.
Lennart Exius, ExKaplan

Ett annorlunda frieri. . .
När jag återigen ser August Strindbergs härligt mustiga Hemsöborna, påminns jag om
författarens frieri till Harriet Bosse ”vill ni ha ett litet barn med mig, fröken Bosse?”
Augusts annorlunda frieri leder mig till att helt frankt fråga dig: hur friade du ? eller var det
din käresta som friade? Vad hände? Och hur och var?
Maila din version av frieriet till BrodersNytt eller till mig så publiceras det i kommande
nummer. Ange om du vill vara anonym, du kan lita på sekretessen.
Lennart Exius, Exkaplan

