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Övermästarens spalt

Adressändringar

Nu närmar sig sommaren med stormsteg. Visserligen har det varit ganska blåsigt denna vår eller försommar och kylan kom åter efter några tidiga solskensdagar.

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

Själv lever jag och Catharina ett liv i karantän med
några veckodagar i huset i Bjärbytorpet och några
dagar i fritidshuset i Kaggebo. Vi tycker det är omväxlande med att pyssla hemma och på skogstomten på landet. Det finns alltid något att göra men
det innebär att ibland måste trädgårds- eller byggmaterial införskaffas. Då tullar vi lite på kontaktförbudet, men vad göra.
Från ICA Smedby kan vi handla online och personalen bär ut varorna direkt in i bilen, suveränt.
Annars är Odd Fellow fortfarande stängt. Vi har
haft ett Logekollegium per mail och beslutat om
fullmäktigeledamöter i Stiftelsen Odd Fellow huset. Valet föll på Br. Krister Andersson och Br.
Anders Österlund. Protokoll om detta kommer i
särskild ordning.
Om det kan bli någon Kräftafton den 27 augusti
är tveksamt, men vi hoppas dock att det öppnas
upp, så att vi kan börja hösten den 10 september.
Jag har inte hört om någon broder, med undantag
från den tillfrisknande Anders Österlund, som
drabbats av viruset. Det hoppas jag består till faran blåses över. Tveka inte att kontakta dina bröder. Stanna hemma om du känner dig sjuk, håll
avstånd till andra och tvätta händerna ofta.
Till sist vill jag önska
alla en fin och trevlig
sommar. Njut av den
svenska naturen och
umgås med nära och
kära med förstånd.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

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.

Nästa nummer av BrodersNytt
Nästa nummer av BrodersNytt, nummer 7 för
2020, är planerat att publiceras den 2 september.
Redaktionens fromma förhoppning är, att farsotens
tid ska ha rasat ut och att det blir ett ”vanligt” nummer med program för logen, lägret och Damklubben.

Med det sagt, passar redaktionen på att tillönska läsarna en avkopplande och skön sommar.
Redaktionen
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Undermästarens fortsatta arbete med att leverera frukt och
godis Vrinnevisjukhuset
Bröder, tidigare har jag lämnat
frukt o godis till IVA Vrinnevisjukhuset, Norrköping som togs
emot med stor tacksamhet. Jag
skulle framföra ett stort tack till
vår brödraloge 117 Gustaf V,
Norrköping.
Jag har gjort en ny resa till Vrinnevisjukhuset, Norrköping lastad
med frukt, dricka o godis. Jag besökte denna gång Labb och Fysioterapin, de är en grupp som man
inte pratar om i dessa oroliga tider men även de har mycket att
stå i. De blev mycket förvånade
och mycket tacksamma när jag
lämnade över gåvorna. De undrade vad Odd Fellow är, självklart berättade jag vilka vi är samt vad vi står för och att det även finns Rebeckaloger.
Roger Thörn,
Undermästare

Splittrade tankar, men kanske tänkvärda
Tankar och funderingar från ExKaplan Lennart Exius
Odd Fellow Orden, liksom även övriga ordnar, bygger på gemenskap. Att räcka någon handen är en bild för
gemenskap. Vi hälsar på varandra och genom handslaget känner vi oss då förenade. (här bortser jag från nuvarande coronarelaterade förhållanden). Förenade i samma anda. Med samma intresse. Med samma livssyn. Vi
gläds åt och tillsammans med varandra.
En för vår Ordens budskap engagerad broder präglas av stark vilja och livskraft att leva efter vår Ordens syften
och grundbegrepp. Det är lust och glädje hos alla våra medlemmar som är de drivande krafterna för vår Ordens utveckling. Utan personligt engagemang – ingen utveckling. Att leva efter och i vardagen minnas de löften vi avgivit vid olika gradgivningar. Och ju äldre man blir – desto flera minnen.
Min broder, hur är det egentligen med ditt egna minne i livet ? När kommer vi själva ihåg episoder från barndomen ? Det vore ju oerhört intressant att kunna minnas den allra första tiden. När jag föddes och mötte
verkligheten. En värld från mörker till ljus. Vad mötte jag ? När börjar vi minnas ? Treårsåldern ? Fyra år ?
Eller ?
Det är ju lätt att förledas tro att man själv minns de episoder i livet som föräldrar och släktingar berättar om,
ibland kanske förstärkta av fotografier. Men på ålderns höst är det ändå just episoderna och bilderna från barndom och ungdomsår den åldrade minns bäst. Platser och namn minns den gamle - men inte alltid vad som
bjöds till lunch igår.
Mina bröder , är hjärnan kanske redan helt full och kan inte ta in flera händelser ? Det finns helt enkelt inte
plats för mera i minnesavdelningen.
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Är hjärnan kanske att jämföra med ett glas - allt vad som under många levnadsår tillförts hjärnan - gör ju att
hjärnan underhand blir full - precis som ett glas blir då du häller vatten däri. Är det fullt - så är det fullt.
Glaset kan inte ta emot allt nytt vatten, alla nya intryck, som därefter tillkommer, det nya får inte plats, utan
det nya rinner, bildligt talat, utanför. Är det därför hjärnan minns, så att säga från botten av glaset vad som
skett långt bakåt i tiden, men inte upptill, d.v.s. vad som hänt i nutiden ?
Minnet är en förunderlig gåva. Men vi kan inte styra över det. Ibland försöker vi förtränga vissa minnesbilder
- utan att lyckas. Ibland försöker vi minnas – utan att lyckas.
Den mångsidige konstnären Pablo Picasso sa : Vi åldras inte – vi mognar. Och bröder – tänk på att en stigande ålder har också rentav hälsomässiga fördelar. En ostadig och darrande hand – spiller ju ut en hel del av
den alkohol - som du annars skulle ha druckit.
Bröder - Det man inte vet – det har man ingen aning om !
Haec satis sunt dicta nobis – jag har sagt nog om detta !
Lennart Exius
ExKaplan
Vi rundar av med några korta funderingar från br Lennart:
Mode – är ett konfektionellt jippo för de som saknar egen smak

Dans – är ett närgånget tidsfördriv för den som inte har råd att stå i baren.
Frun ironiskt till sin man :
- Hör du, tror du verkligen att det hjälper att hålla in magen när du står på vågen ?
- Det är klart att det hjälper. Annars kan jag ju inte se siffrorna.
Jag hörde att den järnvägsräls man lagt ut för byggandet av den blivande Kardonbanan, har blivit stulen. Det
sägs att Polisen har inga spår.

Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägervärdarna meddelar att lägerverksamheten är vilande tills vidare med hänvisning till Coronapandemin.

