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Övermästarens spalt
April har återigen levt upp till sitt rykte med
blandning av vårvindar och kyla. Nu väntar dock
maj med grönska och förhoppningsvis varmare
väder. Altaner ska fixas, utemöblerna ska ut, gräsmattor gödslas och dressas, båtar ska poleras och
målas. Glöm inte bort människorna runt omkring
dig, dom ska också underhållas och bli sedda. Låt
vårkänslorna spira.
På mötesfronten har vi genomfört ett logekollegium. Protokoll finns på hemsidan. Fördjupningslogerna de senaste två gångerna har vi ägnat
åt problematiken med rekryteringar. Att i nuläget
rekrytera nya bröder är inte lätt, då verksamheten
enbart genomförs digitalt. Alla bröder bör inventera vilka nya tilltänkta vänner kan tillföras vår
loge. Planen just nu är att vi ska ha en vänafton så
fort vi startar i höst. På vår senaste fördjupningsloge, den 22 april, firade vi Ordens Årsdag enligt
en ritual som Storlogen hade beslutat om. Tyvärr
var deltagandet något skralt med 19 bröder i en
loge, som idag har 142 medlemmar.
Pandemin håller Sverige och många andra länder i ett järngrepp. Vi ser ingen ljusning i att få
träffas i större grupper. Även om ett flertal av oss
har fått sin första dos vaccin så ligger restriktionerna om att umgås med andra kvar. När och hur
storlogen kommer att besluta om öppning är fortfarande mycket oklart. Förhoppningsvis kan det
ske i september men många tvivlar även på den
prognosen.
I sann Odd Fellow anda vill jag påminna våra
bröder om, att vår viktigaste uppgift är att leva
våra liv i Vänskap, Kärlek, Sanning. Med dessa tre
ord, som betyder så mycket, kan vi alla gå ut och
möta våren och våra
medmänniskor. Var
rädda om er och vi
möts igen när Storlogen så beslutar.

IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Från Nomineringsutskottet en vädjan om hjälp
Arbetet för Nomineringsutskottet är nu i i nästa
fas, vilket innebär att hitta ledamöter till våra 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. Som ni fått information om tidigare
så vill vi ha in skriftliga förslag på ledamöter till utskott till den 19 april. Tiden har gått ut. Hittills har
bidragen varit väldigt få. Vi har c:a 30 lediga platser
till utskott som skall besättas. Man kan naturligtvis
vara med i flera utskott. Detta är ett stort pussel att
lägga! På grund av det dåliga gensvaret på att få
in förslag, så förlänger vi svarstiden till den 15
maj.
För de flesta utskotten krävs att man är röstberättigad medlem, dvs har 1:a graden och är gottstående.
Undantag är Ceremoniutskottet, Fördjupnings o Instruktionsutskottet samt Drätselnämnden där det
krävs att man har 3:e graden. (I praktiken 2:a graden
nu, och få 3:e graden till hösten). Detta är ett ypperligt tillfälle för ”nya bröder” att få en insikt i vad vår
Loge arbetar med.


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

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

Adress: Odd Fellow logen 117 Gustaf V Norrköping eller
@oddfellownkpg117.
Länk finns på vår hemsida.
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ExKaplans tankar och funderingar
Varthän går din väg i livet?
För ca 650 år sedan skrev den heliga Birgitta - - ”visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vådligt är att dröja
och farligt att gå vidare. Så uppfyll då min längtan och visa mig den rätta vägen.”
Den rätta vägen … Varthän går din väg i livet?
Vägen - som i ett vidare perspektiv för oss, innebär att följa Odd Fellows mål och mening i livet.
•
Att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland våra medmänniskor
•
Att undervisa dem om kärleken till nästan
•
Att lära dem att bara ord inte är tillräckligt utan att våra lärdomar måste omsättas i praktisk handling
•
Att var och en efter sin förmåga kan bidra till mänsklighetens utveckling.
Ha alltid den gyllene regeln som ditt rättesnöre: ” allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra
för dem. ”
Min broder – idag är första dagen av resten av ditt liv. Tänk på all den visdom som vi delar med varandra i vår
Orden. Ritualernas texter kan förefalla höra hemma i en gången tid – men dess djupa innehåll är ständigt aktuellt. Dess syfte, mål och mening är levande. Texterna ska få dig att reflektera.
Att vara en Odd Fellow innebär att du valt en etisk livsstil - och det ska märkas - i det dagliga umgänget med
andra människor, på arbetsplatsen, i föreningslivet, bland vänner och bekanta.

”Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa - kommer att dö av törst - i okunnighetens öken.”
I vårt samhälle är det många som har tappat bort sin passion. Det är inte en romantisk passion jag menar även
om det också kan vara en ingrediens i en lyckad och inspirerad tillvaro. Det jag menar är vår passion för livet.
Glädjen att få vakna varje morgon, full av ny energi och upprymdhet. En ny härlig dag väntar på dig. Tag vara
på den.
Hitta till din förundran inför livet och fira alla dess underverk. Vakna upp och känn tankarnas skapande kraft.
Vem som helst kan revolutionera sitt liv bara genom att ändra sin riktning och inställning.
Men om du inte ens vet vart du är på väg i livet, hur ska du då någonsin veta om och när du kommit fram?
Så - visa mig den rätta vägen – och gör mig villig att vandra den.

Min broder - Varthän går din väg i livet?
Lennart Exius
Exkaplan
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Verksamhetsrapporter
Gemensamma ekonomiutskottet
Logens representant i Gemensamma Ekonomiutskottet, GEU, br Rolf B Johansson meddelar: GEU har tömt
Bankettsalen så att golvslipningen kan komma igång, vidare har vår loge nu tillgång till nya skåp för inventarier
i rummet utanför Ordenssalen

Stiftelsen Odd Fellow-huset
Från logens representant i Stiftelsen Odd Fellowhuset, br Roland W Johansson, har vi fått följande rapport:
Stiftelsen har tack vare sin goda ekonomi amorterat 564 000 kronor på 1 500 000 kronorslånet för att minska
räntekostnaderna. Hela det i tidigare BN rapporterade projektet med ventilation och fläktsystemen, är i fas
med budget.

Våra utskott och nämnder
Drätselnämnden
Drätselnämndens (DN) uppdrag är att vårda och förvalta logens egendom. För övrigt ska DN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se till att logens egendom är betryggande försäkrad.
Föra logens räkenskaper.
Ange förslag på kapitalplacering samt verkställa logens beslut.
Framlägga budgetförslag för nästa år.
Föreslå månadsavgift.
Upprätta bokslut.
Upprätta självdeklaration.
Ansvara för att logen har väl framtagna rutiner för redovisning och medelsförvaltning.

DN består av tre ledamöter och två ersättare. Innevarande valperiod är ledamöterna Björn Johansson
(ordförande), Ralf Sandman och Per Johansson samt Axel Olofsson som ersättare.
En för DN aktuell fråga är att lämna förslag på finansiering av logen 75-årsjubileum. Nämnas kan att i Jubileumsfonden finns 96 000 kronor och på logens skattekonto finns drygt 50 000 kronor.
Björn Johansson
Ordförande i Drätselnämnden

På påskafton …
På påskaftonen bjöd vi iva personalen på frukost. Det mottogs tacksamt jag skulle framföra ett tack till vår
Loge. Det var godkänt av välgörenhetsutskottets ordförande Mikael Hagdahl.
Roger Thörn, Undermästare
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Vårt brödraläger 15 Stegeborg
För vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg gäller fortsatt ”Coronaläge” – precis som för logen – inga ”vanliga möten”. Däremot fortsätter ValÄM att arbeta som vanligt i lägerkollegiet. Låt vara med hjälp av bildskärmar och
telefoner...
Från lägerkollegiet den 12 april kan bland annat noteras att berörda ValÄM har informerats om Ordens nya
medlemssytem SVOMS som kommer att driftsättas under våren. Vidare noterades att lägrets ekonomi är god.
På grund av den alltmer minskande hanteringen av kontanter undersöker lägret vad en eventuell anslutning till
betalningssystemet Swish skulle innebära - bland annat för patriarkers betalning av bussresor vid vandringsläger. Lägrets patriarker har med hjälp av digital teknik godkänt revisorernas rapport över förvaltningen 2020 och
även beviljat ValÄM och DN:s ordförande ansvarsfrihet för detta år.
Anders Österlund
”Kvardröjande” Lägervärd (de nyvalda lägervärdarna har av naturliga skäl inte kunnat installeras…)

Rakt av!
… några kortisar från ExKaplan
Lilla Lotta 7 år, kommer inrusande i rummet där mamma fikar med sina väninnor.
” Mamma, mamma – vad heter det när två människor ligger ovanpå varandra? ”
Mamman, blir alldeles blossande röd i ansiktet inför sina väninnor, stammar fram till Lotta:
- ”att de, de, det får vi tala om sedan. ”

Efter en kort stund kommer Lotta inrusande igen:
- ”Mamma, mamma – nu vet jag vad det heter. ”
Och den mycket generade mamman försöker förgäves tysta ned dottern:
- ” Jo mamma, det heter våningssäng! ”
En mycket lättad mor återgick till väninnorna och fikat.

Turisten: -Det sägs att bilister här i stan aldrig använder blinkers. Är det sant?
Stadsbon: -Va? Vad hette det, sa du?

Det var förhör på kaserngården vid Kavalleriet i Sollefteå.
Furiren: - Nå, menige Linna, vem är högst på regementet?
Soldaten: - Dä´ ä´ nog Ryttmästar´n dä´.
Furiren: - Och närmast under honom ?
Soldaten: ? ? ? ? ? ?
Furiren: - Nååå ?? Vet inte Linna vem som är närmast under Ryttmästar´n?
Soldaten: Jo, dä´ måst´ väl va´ hanses häst dä´ !

Om man tänker på sin hjärna – är det ju den som tänker det!
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Ett litet lättsamt kåseri från ExKaplan:
Är jag gammal eller är jag äldre?
Innan pandemin och den nya mycket generaliserande vokabulär den har medfört, betecknades jag och andra
reliker över 80 år - som gamla.
I det nya språkbruket är jag inte längre gammal – nu tillhör jag ”de äldre.” Ordet gammal tycks ha utgått ur
språksortimentet och ersatts med äldre. Jag tillhör numera gruppen ”80 år och äldre” – men – de som är över
90 är inte äldre, utan kallas ”över 90.”
Åt andra hållet är man inte längre ung, utan ”yngre än 60.”, o.s.v.

Det gäller att hänga med i svängarna så man inte hamnar i fel grupp.
Och en förändring av begreppen innebär ju t ex att kända sånger som ”gamla och unga, kom låt oss sjunga”
skulle tappa både sin karaktär och sin rytm. Det är ju svårt att rimma på ”äldre och yngre” och behålla sångens
känslor.
Och vad händer med texten i vår nationalsång om detta får fortsätta . . .
Och därmed kommer jag in på sång och musik. Hemmaisolering och karantän medför att nu finns det ju gott
om tid i hemmets lugna tillvaro, att sitta ned i favoritfåtöljen och lyssna på allehanda CD:n. och även bli nostalgisk med vinylskivor. Många minnen tränger på. Och på omslaget till min favoritskiva har jag nu i karantänens
dagar satt på en post-it lapp: ”min bästa isoleringsskiva .” Anpassning i den nya tillvaron!

Och i dessa karantänens tider får man ju lätt tankar i filosofisk riktning. Är en ”gammal” människa längre till
åren kommen, än den som är ”äldre” – eller är det tvärtom?” Gäller fortfarande mina registreringsuppgifter
hos myndigheterna, eller har mina data blivit äldre eller yngre?
En slutsats står emellertid helt klar för mig, och det är att just i denna stund då du läser mitt kåseri, har jag uppnått min hittills allra högsta ålder. Rekord! Jag har avancerat i min grupp ” äldre än 80”!
Och nu kommer jag till ett moment som förbryllar mig. Det tillrådes av FHM att vi som är äldre ska hålla oss
i karantän och bara umgås inom närmaste familjen. Men om vi lever isolerade i hemmiljön och inte träffar
några andra människor – hur ska vi då kunna få flockimmunitet?
Flocken, i mitt fall, är ju bara min hustru och jag.
Dock - en liten tröst i sammanhanget är ju att vi kommer allt närmare den tid då alla är fullt besprutade. Och
därmed, förhoppningsvis, ett steg åter mot det liv, om än för alltid i förändrad form, som vi levde innan farsoten drabbade oss.

Futurum nobis est - FRAMTIDEN ÄR VÅR!
Lennart Exius, Exkaplan
En tidsanpassad stilla reflexion: I dessa tider bör vi väl alla solidariskt gå ut på gator och torg och protestera mot folksamlingar !
Lennart Exius
ExKaplan
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”1906”
Vem minns vad som hände inför förberedelserna till Norrköpings konst och industriutställning 1906?

Vad gjorde Moa, Werner och Pehr?
Vandring i gamla stan tors 20 maj, samling kl
18.30 på Tyska torget. Anmälan i My club.
Välkomna!
Mikael Hagdahl
ExÖvermästare

Bilaga till BrodersNytt
Till detta nummer av BrodersNytt följer en bilaga i form av ett bildcollage, sammanställt av br Anders Österlund och som visar vad som händer i Odd Fellow-huset under pågående pandemi.

Odd Fellow-huset –
vad händer under pandemin…

Ny soffa i entrén

Nya möbler i lilla sammanträdesrummet i
”lägenheten”

Ny möbel i ”Stora konferensrummet”

Golvbyte i Bankettsalen p g a vattenskada

Nya element – som förhoppningsvis inte läcker…

”Temporär” möblering i Vinterträdgården

Ny ventilationsanläggning i omklädningsrummet utanför
Ordenssalen

Och slutligen – alternativanvändning av en Ordenssal….

