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Övermästarens spalt
Ännu har en månad förflutit. Diskussioner med
vänner och bekanta handlar om Corona och covid
-19. Samtalen förs mestadels på telefon eller enstaka möten på minst två meters avstånd mellan
oss. Det har blivit en besvärlig situation där vi alla
saknar den sociala kontakten via möten mellan
människor.
En positiv effekt verkar vara att empatin och förståelsen för olika människors situation har uppmärksammats och tagits på allvar. Det kan gälla
tilliten till alla som följer Folkhälsomyndighetens
anvisningar, respekterar avstånd, sjukvårdspersonalens insatser som hyllas och samstämmigheten
mellan olika politiska företrädare. På något sätt har
vi kommit närmare varandra i Sverige och i Världen trots att vi ska hålla avstånd till varandra.
Vår broder UM Roger Thörn tog ett fint initiativ
att förse personalen på Intensivvårdsavdelningen
vid Vrinnevisjukhuset med godis och frukt. Via
ICA Maxi blev det ett uppskattat bidrag till påskfirandet vid sjukhuset.
Broder Anders Österlund har blivit bättre och vårdas inte längre på sjukhuset. Jag önskar Anders
god bättring och att vi ses snart igen. Han är dessutom min Fadder och tidigare arbetskamrat.
Vad kan vi göra som goda Odd Fellows i detta
läge? Vi kan 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.
Var och hur vi kan träffas i logen står fortfarande
skrivet i stjärnorna. Varje vardag kl 14 lyssnar vi
på Anders Tegnell
och försöker tolka in
vad framtiden har i
sitt sköte.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Från Storlogen
Nya Storämbetsmän och Distriktstorsirer har valts
eller utnämnts på Storlogemötet, som vår Storrepresentant broder Bengt-Ove Jonsson redogjort på annan plats i BN. Eftersom installering inte har kunnat
genomföras kvarstår de nuvarande funktionärerna i
sina ämbeten till dess att installering av efterträdare
har skett.
Beträffande möten i logen så kan dessa inte genomföras fysiskt på obestämd tid. Storlogen rekommenderar logerna att genomföra möten i mindre konstellationer via Skype eller att man träffas i mindre grupper och håller avstånd. Det kan gälla ämbetsmannamöten eller möten i olika utskott. Några formella
beslut kan dock inte fattas för närvarande vid dessa
tillfällen. Storlogen kommer att återkomma med information om hur kniviga beslutsärenden ska kunna
hanteras.
Beträffande gratistjänsten Skype så finns det en
användarmanual tillgänglig, så om någon vill starta
upp ett sådant möte hör av er till mig eller broder
Bengt-Ove som säkert kan medverka till en lösning.
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

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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Från Storlogemötet - på distans
Nu är storlogemötet på distans avlutat
I förra BN berättade jag att Björn Boström blev omvald till Storsire och att storlogeavgiften blir densamma.
Och efter det har ett stort antal omröstningar ägt rum.
Vår loge röstade i höstas gällande några propositioner och motioner. En var prop. 7; att SkM ska överta FS
arbetsuppgifter. Vi röstade för att avslå motionen och det gjorde även Storlogemedlemmarna. 115 röstade bifall och 215 avslag. Tre av motionerna handlade om att återföra fria mandat för storrepresentanterna och här
röstade de röstberättigade i stort sätt samfällt för bifall.
Hur gick det med motionen som jag lämnade in? Angående att införa vårdad klädsel som ett alternativ till klädselföreskrifterna. 29 röstade på bifall och 300 på avslag. Här får väl vår nye StRer för stafettpinnen vidare.
Hoppas all mår bra i dessa Covid-19-tider. Var rädda om er…..
VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
TRO HOPP BARMHÄRTIGHET
Bengt-Ove Jonsson
Storrepresentant Logen nr 117 Gustaf V

Odd Fellows värdegrund och budord omsatta i konkret handling
I samband med den gångna påskhelgen levererade br Röger Thörn, tillika logens UM, frukt och godis till intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Vrinnevisjukhuset. Gåvan mottags med stor tacksamhet och till stor glädje. Br
Rogers fantastiska och hedervärda insats har uppmärksammats av SOFT:s redaktion och något om detta kommer att publiceras (dock har BN:s redaktion ”första tjing” på den här typen av scoop. Red.anm.). Publiceringen
på logens Facebooksida samt Odd i Sverige har inbragt mängder av positiva reaktioner: 3365 har nåtts, 630
interaktioner, samt många delningar samt kommentarer.
Br Roger låter hälsa, via redaktionen, att logens Facebooksida är i full gång samt att bröderna ombeds skicka
lämpliga texter och bilder till honom för publicering. Gå in o gilla, kommentera och dela! Eftersom ICA Maxi
Norrköping sponsrade en del, så har br Roger möjlighet att skänka ännu en gång.
Reaktionen låter bilderna tala, då en bild
- som bekant - säger med än tusen ord.
Redaktionen i samarbete med UM Röger Thörn
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Funderingar och visdomsord från en ExKaplan
Min avsikt är att försöka utveckla ordet gemensamhet och ha det som dagens utgångspunkt. Gemensamhet smaka på ordet - ett mjukt och varmt ord. Men – här finns en paradox. Ett motsats-förhållande. Skala bort
de tre första bokstäverna – och kvar står ordet ensamhet.
Gemensamhet - ensamhet Under mina år i denna loge har jag haft den stora glädjen få träffa många av logens
bröder. En del ofta, en del vid enstaka tillfällen. Men de andra bröderna då? De som inte kommer ofta? Eller
inte alls! Var är dom? Vad gör dom? Var är alla dessa bröder som liksom vi en gång vann inträde i Odd Fellow Orden och som då gav de gängse löftena och får vi förmoda ansåg att Odd Fellows mål och inriktning vara
meningsfulla? Vad kan vi göra för att väcka dessa slumrande bröder?
De är för vår Orden och loge mycket lojala bröder som betalar sin månadsavgift, men i övrigt inte delar vår
gemensamhet eller gör det sporadiskt. Men genom att betala sin avgift visar ju våra saknade bröder att de vill
tillhöra vår Orden och loge. Sitter de måhända hemma i sin ensamhet och väntar på att någon broder i logen
ska höra av sig på ett eller annat sätt? De har kanske glömt gradernas tecken och vet inte lösenorden. De känner inte till nuvarande ritualer och hur logearbetet går till. För - ju längre tid man är borta – desto svårare att få
kicken att återkomma. Du broder som varit med länge i vår loge torde ju sakna många av de bröder du en gång
träffade här. Du bläddrar i vår medlemsmatrikel och minns den och den brodern. Undrar vad han gör idag?
Det var ju så länge sedan . . . Ensamhet är en fara i vårt samhälle. Ensamhet blir lätt isolering. Men han har
väl en fadder? Och vi har ju TMU, som ska ägna sig åt medlemsvård, säger du kanske. Javisst, men detta är en
ännu större uppgift än vad TMU kan hinna med. Låt oss därför tillsammans göra en kraftfull insats och se
till att saknade bröder återvänder till vår gemensamhet. Och det här måste man inte vara ämbetsman för. Här
kan vi alla visa ett aktivt deltagande.
Tag vad jag nu kommer att säga som en ren utmaning. Din matrikel är din utgångspunkt. Bläddra i den. Tag
vilken broder du vill som du länge saknat i vår loge, eller inte ens vet vem det är. Ring upp denne broder och
du ska se att samtalet är både välkommet och givande – för er båda. Det viktiga är att du och den saknade
brodern får kontakt med varandra och att han får ett livstecken från sin loge. Några saknade bröder får kanske
samtal från flera av oss. Desto bättre och tydligare! Då inser säkerligen vår saknade broder att ensamheten är
förbi och att logens bröder längtar efter just hans deltagande. Det är en utmaning och samtidigt en uppmaning. Minns liknelsen i den heliga skrift om den förlorade sonen som återvänder hem till fadershuset. Han
fick ett varmt och kärt välkomnande. Det ska vi tillsammans se till att våra saknade bröder också får. Redan
vid nästa logemöte har vi kanske en saknad broder åter bland oss, eller till och med flera.
Min broder! Minns denna uppmaning och låt ditt hjärta tala! Och – i dessa coronatider – med karantän och
därmed risk för isolering – är det viktigare än någonsin att hålla kontakt med bröderna. Bröder: tänk på att ett
telefonsamtal inte smittar med något virus – det smittar bara med glädje!
Lennart Exius,
ExKaplan B117

Det var så bra! Jag tror vi tar en ”Exius” till. Håll till godo ,Bröder! / Redaktören
Korta sentenser

Förr gifte man sig när man lärt känna varandra. Numera skiljer man sig – av samma anledning.

Förr hade föräldrar många barn. Nu för tiden har barn många föräldrar.

Förr var dagböcker hemliga. Numera kallas de blogg och helst läsas av så många som möjligt.

Det värsta jag vet är att bli fotograferad. Särskilt av fartkameror.
Lennart Exius,
ExKaplan B117
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Vårt brödraläger 15 Stegeborg
Håller vi på att tappa greppet i lägret?
Vår loge har under en ganska lång tid haft störst antal deltagande i BL15 Stegeborgs möten. I modern tid har
vår toppnotering på 26 patriarker stått som en fyrbåk i lägrets verksamheter. Den noteringen fick sig dock en
törn i våras. Antalet patriarker i vår egen loge är tyvärr också vikande. Under det senaste året har vi minskat
med nio (11%) och vi är idag 74 patriarker i vår loge. Det är hälften av våra medlemmar. Det är en bra siffra,
men både B 19 Louis De Geer och B 44 Sörmland har större andel patriarker och B156 Nyköpingshus har lika
stor andel som vi
Vi lägervärdar har känt oss ganska trygga med vår under senare år goda lägernärvaro. Men vi noterar nu att
våra patriarker inte besöker lägret i riktigt samma utsträckning som de senaste åren. Andra loger i distriktet, till
exempel Nyköpingslogerna B44 Sörmland (med 54 patriarker) och B156 Nyköpingshus (med 49 patriarker) har
nyligen samlat stora skaror patriarker till lägermötena. Till och med fler än vi själva lyckats med under senare år.
Vi lägervärdar i logen B117 Gustaf V tycker dock att det skulle vara trevligt om flera av våra egna patriarker
besökte lägrets möten i höst. Det är naturligtvis svårt att i Covid-19 tider sia om hur lägerverksamheten kommer att se ut då, men en sak är klar. Alla höstens lägermöten, utom jullägret, kommer att ske i Norrköping och
med gradgivningar. Du broder patriark som inte varit på ett lägermöte under senare tid, anmäl dig när inbjudan
kommer!
Välkomna när det blir dags!
Peter Hallsten, tel. 0709-405002, e-post: peter.hallsten@telia.com
Anders Österlund, tel. 0708-535530, e-post: anders.45.osterlund@gmail.com
Lägervärdar

