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Övermästarens spalt
Återigen blir det ett Brodersnytt präglat av pandemin. Besluten från Storlogen är fortfarande att
logemöten inte får hållas. Det kan komma en öppning efter ett planerat möte den 10 oktober. Avsikten är att de nya Storämbetsmännen då ska
kunna tillträda och därefter kommer nya DSS att
också träda i tjänst. Det blir de nya storämbetsmännen som får i uppgift att ta beslut om fortsatt
stängda loger och läger. Samtidigt ökar spridningen av viruset i samhället, vilket gör att det är fortsatt oklart hur vi och Odd Fellow i sin helhet ska
agera.
Vi kommer att genomföra ett logekollegium
den 8 oktober och där ta upp frågor som vi kan
och har behörighet att hantera. Direkt efter vårt
möte har vi en gemensam måltid med alla bröder
som vill komma. En begräsning på 50 närvarande
gäller och vi får se hur många som anmäler sig.
Om inget annat händer så planerar vi att träffas
för gemensam måltid på vår första torsdag även i
fortsättningen, dvs i november och december.
Aktiviteten i Östra Stenby kyrka och efterföljande ”kura skymning” i bygdegården är inställt
detta år.
Sedan sist så har vi nåtts av ännu ett dödsbud
då vår broder Bertil Olofsson avled den 16 september 2020. Han uppnådde den aktningsvärda
åldern av 90 år. Parentation kommer vi att hålla
när logen öppnar.
Jag vill återigen påminna bröderna om att hålla
kontakt med våra bröder. Ett telefonsamtal eller
möte med avstånd kan underlätta den ensamhet
som kan ha blivit påfrestande under det här året.
Var rädda om varandra och vi ses i bankettsalen under gemytliga
former.
IVKS
Urban Trygg
Övermästare

Vad händer
Torsdag den 8 oktober kl. 19.00
Logekväll med mat och umgänge
Vi träffas för umgänge bröder i mellan med inslag av
lite "logeverksamhet". Valfri klädsel och vi håller till
enbart i bankettsalen, (inga regalier behövs).
Köket serverar Örtbakad fläsk ytterfilé med rödvinssås och krämig potatisgratäng, vatten/lättöl och
kaffe med kaka till ett pris av 195:- .
Brödralägret 15 Stegeborg
Lägrets verksamhet är fortsatt i ”Coronaläge”. Dock
har lägerkollegiet träffats och bl a behandlat NomU:s
förslag till valämbetsmän kommande arbetstermin.
Förslaget är distribuerat till logens patriarker i särskild ordning.
Anders Österlund och Peter Hallsten
Lägervärdar

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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Coronaanpassad aktivitet den 10 september
Ordensledningen har, med några få undantag, som vi alla vet Coronapausat vår reguljära verksamheter.
Många bröder saknar den samvaro som nu inte kan ske på vanligt sätt. För att ändå ge tillfälle till gemenskap
inbjöds bröderna till en rundvandring den 10 september i vårt fantastiska Industrilandskap och med professionell guidning. Ett drygt 30-tal bröder samlades vid Skvallertorget för en timslång vandring ”väster om Kungsgatan” där br Michael Hagdahl på ett som vanligt föredömligt sätt fördjupade våra kunskaper om vår hemstads
historia.

Efter avslutad vandring samlades huvuddelen av skaran för att avnjuta en pytt i panna med lämplig dryck i
en Coronamöblerad Bankettsal. I sann Gustav V-anda var vi många som därefter avslutade kvällen i Vinterträdgårdens soffor och fåtöljer
Anders Österlund, ExÖM

ExKaplan Lennart Exius tankar och funderingar:
Lägg på luren!
Min hustru och jag hade besök av vår dotterson Harry. Då och då mellan mobilsamtalen med kompisarna
hade Harry även tid för samtal med oss. Men korta! Och till och med utan telefon! Fast han hade den hela tiden i handen, beredd på samtal. Den var hans ögonsten.
Helt otroligt vad denna generation redan vid nioårsålder har snappat upp och anpassat sig till den nya teknik
som för oss reliker ibland förefaller vara av trolleriart. Vi kunde inte undgå att höra hans livliga och ibland högljudda konversation med kompisar från rummet intill. Det började bli matdags och min hustru knackade på
dörren och sa: Nu ska vi äta middag så nu får du lägga på luren. Och tvätta händerna. Men ingen Harry syntes
inte till. Så min hustru ropade: Harry, lägg på luren och kom och ät! Och nu kom han. Med en djup skrynkla i
pannan. Om ett frågetecken kan se levande ut – så var det Harry. Han tittade först på mormor – och sedan på
mig med samma förvånade blick.
Hans konversation var lika enkel som kortfattad: Va?? Vi förstod inte då vad ”va” avsåg. Så tittade han på
mormor och lade till: va´ skulle jag lägga på för nåt? Mormor försökte förklara att när man lägger på luren avslutar man det pågående telefonsamtalet. Va? Luren? Harry talade ofta i korta meningar, men med kärnfulla
uttryck. Luren? Vad är det? Och nu framstod generationsklyftorna tydligt. Mormor försökte förklara hur en
telefon fungerade förr i tiden. Med stigande förvåning, inte bara hörde Harry vad mormor sa´, utan läste också
direkt på mormors läppar. En konstig grej som man både talade i och hörde mottagarens röst i en annan del,
en sladd mellan den där tunga konstiga grejen som mormor kallade ”luren”, en apparat med en nummerskiva
istället för knappar, och en annan sladd från apparaten in i en väggkontakt. Laddade man den hela tiden?
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Nu hade både mormor och Harry helt glömt maten. De var helt uppslukade! av samtalet, den ene med att
förklara och den andre av att försöka förstå. Harrys tankar rörde sig mellan ”Är det första april idag?” till ”Hon
bara driver med mig. ” Vädjande tittade Harry på mig och jag försökte förklara att det enda vi kunde göra med
telefonen var att ringa till kompisar, för vi kunde inte messa, inte googla, inte skypa. Va´ hade man den till då `?
Och jag fortsatte och berättade att när vi fick lov att använda den, kunde vi sitta i telefon i timmar och bara
prata. Va´ - Satt ni i den? Var den sååå stor? Nä, nu äter vi …

Ord och innebörd i vår logesång
– som jag tolkar dem (sic)

I början av 1800-talet – hette studentsången ”Dåne liksom åskan bröder.” En strof däri säger - att ”sången ädla
känslor föder.” Javisst, det stämmer väl även för oss när vi med stor känsla och taktfasthet sjunger vår logesång i
Bankettsalen. Ja – sjunger och sjunger . . . . . . Vi kanske snarare framför den. Men – har du funderat på textens
innebörd? Vad är det vi egentligen sjunger om?
Vad säger dig orden? Du säger kanske att det ju känns så trevligt och roligt att sjunga i bröders gemenskap så texten är av underordnad betydelse! Men - då har du ju missat något väsentligt. Logernas sånger, och det är
genomgående i alla logesånger, utmynnar i Odd Fellow-ordens valspråk om vänskap – kärlek – sanning.
Vi sjunger i första versen av vår egen logesång –” i vänskap kärlek sanning ser - Odd Fellow ju sin grund.” Det är
stora ord. Och det är en stor konst av författaren att få med alla tre orden efter varandra - i en samma mening.
Det är just de tre ordens djupa mening och innebörd - som du i löftena utlovat - att du ska förverkliga - i det
dagliga livet.
De tre orden – vänskap – kärlek - sanning - binder oss samman till ett brödraförbund – och betecknar det
väsentliga i den sedliga utveckling – som en gång - ska fullkomna mänskligheten. I de tre orden har Odd Fellow sin grund! De utgör vår Ordens valspråk.
Innebörden av logesången ska du utöva överallt – inte bara bland bröder. Det finns ju som bekant - flera
människor utanför vårt Ordenshus – än inne i detsamma. ”Det ska inte töva (dröja) – vi många vänner har.” Så
bröder – när vi sjunger vår logesång nere i Bankettsalen nästa gång – när det nu blir? - ägna då några tankar åt
texterna.
I vänskap kärlek sanning ser – Odd Fellow ju sin grund.
Du kommer att finna att orden i vår logesång - har en djupare innebörd och mening - än vad bara några
strofer på ett sångblad innebär. Och tänk på texten: ”Odd Fellow - är oss alla kärt – för varje dag- allt mera värt!”
Lennart Exius, ExKaplan

En liten eftersläng från br ExKaplan

Nu får väl Folktandvården ta och skärpa sig !!! Vid mitt senaste besök hade
jag just satt mig i behandlingsstolen, så kom tandläkaren in. Efter ett ”Hej
och välkommen” säger hon : ” och så får du ta av dig munskyddet !!! ” Vaaa ! Jag tillhör ju riskgruppen. Inget munskydd ??? Har de inte
hört talas om den pågående pandemin ?

Årets 117-golf den 24 september
Årets 117-golf spelades i fint väder, regnet som vi trodde skulle komma blev endast till några droppar. Första
priserna gick till Kent och Karin som fick varsin golfande staty. Kent får dessutom en ingraverad plakett i den
stora statyn i Bankettsalen. Det blir Kents andra plakett, han vann även 2017 då vi spelade på Hylinge det året.
Tyvärr var det flera bröder som lämnat återbud men vi hoppas de kommer med nästa år. Nästa år ska vi försöka komma in på Klinga eller Hylinge när coronan kanske har minskat och vi kan få golftider. Resultaten
redovisas i nedanstående tabell.
Guy Viklund (text) och Roger Thörn (bilder)
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Resultat
Bröder
Placering Namn

Hcp

Poäng

1

Kent Jonsson

19,5

38

2

Claes Anell

28,9

36

3

Berndt Carlsson

18,8

35

4

Anders Jansson

21,0

33

5

Guy Viklund

22,8

30

6

Lars Gustavsson

28,3

28

7

Lars Petersson

27,7

20

Karin Hörnlund Knutsson

34,8

34

Catarina Carlsson

33,9

31

Annika Anell

33,2

27

Helen Jansson

34,5

24

Anhöriga

Bildcollage från 117-golfen

