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Övermästarens spalt
Sommaren har gradvis gått över i höst. Just nu i
månadsskiftet mot september har vi några fina
sensommardagar. Jag hoppas alla har njutit av
sommaren. Stundtals var det väldigt varmt och
gräsmattorna blev alldeles bruna. Med ett strilade
regn har den gröna färgen återkommit.
Återkommer är också temat inom Odd Fellow, då
vår och andra loger kommer att återuppta verksamheten. Övergångsvis blir det inte riktigt som
tidigare. Pandemin har inte släppt sitt grepp om
Sverige och världen. Trots vaccinering så måste vi
fortsättningsvis vara försiktiga och hålla avstånd
till varandra.
Storlogen har utfärdat ett antal tvingande regler,
som vi förväntas leva efter. Det finns också tips
om hur vi kan hantera den uppkomna situationen.
Lokalt har GEU och Charlies kommit överens om
lokala anpassningar. Vi ska kunna ha en trevlig
gemenskap trots att vi ska minimera smittrisken.
På annan plats i BN finns ett sammandrag av våra
gemensamma förhållningsregler.
Höstens första loge kommer att inledas med en
parentation för våra fyra bröder som lämnat oss
sedan vi senast träffades i sedvanlig loge. Det gäller våra bröder Sven-Hugo Lind, Bertil Olofsson,
Jan Månsson och Åke Grahn. Det första mötet är
också en vänafton. Ta med en vän så kan han
delta i måltiden på kvällen och få en inblick i vår
verksamhet. Anmäl i My Club att du har vän som
ser fram mot gemenskapen i vår loge.
Höstens program blir något justerat jämfört med
det ursprungliga. Det redovisas även det på annan
plats i detta nummer.
Till sist önskar jag alla bröder välkomna till en
spännande höst. Med
allas vår goda vilja
kommer vi att genomföra logemöten på ett
bra sätt samt få en
trevlig gemenskap i
bankettsalen.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Meddelande om begravning
För deltagande vid br Åke Grahns begravning den
10 september kl. 14.00, kontaktas UM senast den 8
september.
Roger Thörn, UM

Ny adress
Br Jan Aspdahl har ny e-postadress:
janne.aspdahl@gmail.com.

Vad händer?
Program för perioden september—
november 2022
September:
Den 9 september kl. 18:30. Arbetsloge, första nominering ValÄM samt Vänafton
Den 23 september kl. 18:30. Arbetsloge, reception
III. Festmåltid.
Oktober:
Den 14 oktober, kl. 18:30. Arbetsloge, ballotering
INV, andra nominering ValÄM. Veteranafton. Festmåltid.
Den 28 oktober, kl. 18:30. Arbetsloge, reception
INV, val av ValÄM. Festmåltid.
November:
Den 6 november, kl. 16:00: Minnesloge. Värdloge
B117 Gustaf V.
Den 11 november, kl. 18:30. Arbetsloge DN:s budgetförslag för 2022 samt första nominering till utskott.
Den 25 november, kl. 18:30. Arbetsloge, jubilarernas
afton, budget 2022, andra nominering till utskott.
Festmåltid.

Observera!

Regelverk för återstart av Odd Fellows
verksamhet fr o m den 1 september: se
sidan 3.
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ExKaplans tankar och funderingar
Våga visa medmänsklighet
Att vara medmänniska är ett stort ansvar, men framför allt en stor utmaning. Äkta medmänsklighet är en livsstil. En hjärtefråga. Ibland misslyckas vi, och ibland lyckas vi
med att vara äkta medmänniskor. Av misslyckanden kan vi välja att lära något, eller
inte.
Det ställer inga tunga krav på oss för att vi ska agera som en medmänniska. Vår Orden
har som en av sina levnadsregler att lära oss leva ett liv i etik och moral. Ett liv i samhörighet med varandra. Ett innehållsrikt liv i gemenskap och med samma livsåskådning som grund. Respekt och förståelse för varandras olikheter. Du själv och dina
medmännniskor står i fokus.

Våga visa medmänsklighet! I det ideala samhället har alla individer möjligheten att utveckla sin egna inre potential, rätt att formulera sin egen sanning, och att leva i trygghet.

I det ideala samhället uppfattas alla individer som medmänniskor och bemöter också
andra som medmänniskor. Men verkligheten kan vara helt annan. En okänd man
framför dig faller plötsligt ihop på trottoaren. Helt utslagen. Avsvimmad. Snabb åtgärd är nödvändig. Du ställer dig på knä och påbörjar den konstgjorda andning du lärt
dig. Men nu kommet ett moment du kanske skyggar inför. Mun- mot munnen metoden! På en okänd man. En livsviktig del i hjärt- lungräddningen. Nu gäller det hans
liv – våga då visa sann medmänsklighet i verkliga livet.
Många människor skulle bara ha gått förbi den fallne mannen, men du agerade rakryggat. En del fnyste åt dig när du försökte få liv i mannen igen. Men du brydde dig inte
om det. Du visade sann medmänsklighet!
Ditt egna inre mår gott av din strävan att ständigt utvecklas i en med-mänsklig riktning, där ett av nyckelorden är ödmjukhet. Respekt och ödmjukhet inför livet och alla
dess möjligheter att göra gott för våra medmänniskor. Våga visa din respekt, tolerans
och medkänsla mot andra människor och deras levnadssätt, tro och uppfattningar.

Den människa som säger sig ha ett rent samvete – har egentligen bara ett dåligt minne!
Lennart Exius, ExKaplan
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Regelverk för återstart av Odd Fellows verksamhet från och
med den 1 september 2021
Föreskrifter från Storlogen
Riktlinjer från FHM ska följas exvis max antal närvarande och avstånd mellan bröderna.
Onödiga förflyttningar eller rörelser i Ordenssalen ska undvikas.
Undvik trängsel t ex vid inträde och utträde ur Ordenssalen.
ÖM ska påminna om att bröderna ska hålla avstånd i olika situationer.
Föreskrifter
Inga lösen ska avges IV/YV ska i förväg förvissa sig om att alla är bröderna.
Deltagarlistan ska innehålla Namn, Grad och Logetillhörighet.
Inga brödrakedjor ska bildas.
Regalie, bandolär, tecken o dyl ska inte iklädas utan bara överlämnas. Mottagaren klär sig själv.
Samtliga lokaler ska anpassas t ex markering av sittplatser som inte får användas, tillgänglighet till handsprit,
användning av munskydd och information om lokala föreskrifter.
Tips & råd
Gemensam sång och körsång bör undvikas.
Vid gradgivningar undvik att gå runt. Recipiend kan sitta med förare bakom. ÖM och övriga agerande går fram
mot recipienden.
En recipiend kan företräda de andra vid löften mm. De andra sitter.
Handskar alternativt handsprit bör användas.
Någon ordningsvakt bör finnas i kapprummet och påminna om att hålla avstånd.
Utträdet ur Ordensalen bör styras av CM så att trängsel undviks.
Parentation kan genomföras från respektive platser.

Regler utfärdade av GEU
Handsprit kommer att finnas på strategiska ställen i lokalerna.
Förebygg trängsel, tänk på att komma i tid!
Utse någon broder/syster som ser till att det inte blir någon trängsel, varken när vi kommer, går upp i logesalen, går ner till bankettsalen, eller ska gå hem.
Hälsning sker utan fysisk kontakt.
Betalning av mat och dryck kommer att ske via baren från kl 17:30
Därefter går vi direkt upp i Ordenssalen och sätter oss på markerad plats.
Efter loge- eller lägermötet sker uttåget i etapper utan trängsel.

Måltider
Dukning, servering och avdukning sker enligt coronariktlinjer.
Systrar och bröder går direkt in i bankettsalen och sätter sig.
Maten serveras på tallrik.
Charlies kommer att ha serveringspersonal tillgänglig första gångerna.
Baren kommer ej att vara öppen, servering av dryck sker vid borden.
Stora honnörsbordet kommer att ersättas av ett litet honnörsbord.

Verksamhetsrapporter
Gemensamma ekonomiutskottet
Regelverk utfärdade av GEU för återstart av Odd Fellow-verksamheten. Se ovan.

Stiftelsen Odd Fellow-huset
Besiktning av ventilation ej utförd samt reparation i Bankettsalen efter vattenskadan färdigställd.
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Odd Fellow 117-golf
Boka in söndagen den 19
september 2021!

Vi kommer då att spela vår egen Gustaf V
117-golftävling. I år kommer vi att spela
på Söderköpings golfbana (Hylinge 18
hål). Besök gärna deras hemsida https://
www.nsgk.se/hylinge/
På hemsidan hittar du även Banguide och
Slopetabeller.
Sex starttider är bokade. Alla är välkomna, även respektive. Vinnaren bland
bröderna får en inteckning i ”golfaren”
som står i bankettsalen. Damerna får
också pris. Första start kl 13:00, sista
13:50.
För er som önskar så erbjuder restaurangen lunch. Efter nio hål dags för en
fikapaus.
Anmäl senast onsdag 15 september, med golfid
till:
Guy Viklund 0734 - 075076, eller mail: guy.viklund@gmail.com
Välkomna

Rakt av!
… några kortisar från ExKaplan
Ett tyvärr sant påstående - En cigarett – det är en pinne med glöd i ena ändan och en riktig tok i den andra.
⧫⧫⧫

Eller den här - Säga vad man vill om min fru – men tur i kärlek, det har hon
⧫⧫⧫

Damen till en liten flicka:
- Hur gammal är du?
- Jag är åtta år.
- Går du i skolan varje dag?
- Ja.
- Jag är 50 år gammal och även jag går till skolan varje dag. Kan du gissa vad jag är?
- Ja, du har mycket svårt att lära dig!
⧫⧫⧫

En dam i telefon till resebyrån:
. Jag måste tyvärr lämna återbud till den resa jag beställt till imorgon. Jag råkade sätta mig på en spik igår.
- Jaha, men finns det ingen som kan få loss er från spiken till imorgon?


Månadens reflexion
För en tid sedan mötte jag en vän som jag inte sett på länge. Återseendets glädje var stor och ömsesidig. Men
efter en stunds samtal och återkallanden av minnen, kom vi på att vi var ingen av oss.
ExKaplan
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Ett litet lättsamt kåseri från ExKaplan:
Har lite du tid för mig??? Ett kåseri i tiden …
Min broder – oavsett om vi fortfarande lever i pandemirestriktioner eller inte när du läser detta kåseri, omfattar
varje dygn tjugofyra timmar. Det betyder i sin tur att på en månad har vi drygt sjuhundra timmar till vårt förfogande. Visserligen sover och vilar vi väl bort cirka en tredjedel – men de återstående fyrahundrafemtio - femhundra timmarna – hur tillbringar du dem?
Efter umgängen med de närmaste, efter tvätt, disk och handling, hobbies med mera, kanske det återstår stunder även för annat? Kan man då tänka sig att någon av de överblivna stunderna kan inkludera samtal med en
logebroder? Samtal via telefon, mail, Skype, Teams, Zoom – möjligheterna är oändliga.

Man måste vara minst två människor för ett samtal - och – en stillsam förhoppning - du är en av de två.

OBS - Om du vill undvika känna dig provocerad av fortsättningen kan du nu läsa vidare i annan del
av BrodersNytt.

Men för den tuffa brodern fortsätter jag. Hur många bröder har du löpande kontakter med? Och då menar jag
inte logebröder som du möter spontant på gatan eller i affärer, inte heller bröder som du möter i föreningar
eller andra planerade sammanhang. Utan – jag menar logebröder som du själv måste ta initiativ till för att träffa.
Träffa fysiskt utomhus vid gemensamma promenader eller via något tekniskt media, eller på annat sätt.
Om du sanningsenligt svarar att under en vecka samtalar jag med minst tio bröder – då är du beundransvärd!
Ett föredöme för gemenskapen i vår loge. Hurra ! Men jag tror att du, liksom nog till och med de flesta av oss,
inte når upp till tio samtal ens under en hel månad !
Om du svarar att du nog inte räknat antalet men att du håller kontakter – kanske kan du i så fall utöka skaran
med någon eller några bröder?
Och nu – läs bara med ett öga - för nu blir jag kanske väl så dyster i sinnet – jag tror att alltför många av oss,
och dessutom helt självförvållat, hamnar på siffran noll. O,O, O- 0 ! Inga samtal alls ! Inga egna initiativ till
kontakter! Båda ögonen igen - Men inte vill väl du framstå som en nolla ? Alltså kan någon broder /några
bröder nu vänta på ett plingeling från dig, eller hur?
Men, säger du kanske, du har ju i alla fall tänkt att ringa, men tiden räcker inte. Du har ju så mycket att göra,
har ingen ledig stund bland de fyra-femhundra timmar som du har till ditt förfogande varje månad.
”Ja, du vet – jag tänkte ringa - men ” . . . ” Jag vet ju inte vad jag ska prata om . ifall jag ringer. ” Nonsens !
Usel ursäkt – som du inte ens själv tror på!
Och påstå inte att du inte vet nummer eller mejladress. På My Club direkt under ”kalender” = platsen där du
anmäler dig till varje logemöte, ser du rubriken ”gruppmedlemmar, ” med brödernas telefonnummer och mejladress.
Alltså - Ring, mejla, Skypa, Teama, OBS ! (en hemlighet - inget av dessa alternativ till kontakter är
smittsamt !!! ETT VÄLKOMMET SAMTAL VIA TEKNIK – SMITTAR ALDRIG !!!

