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TILL SAMTLIGA LOGER OCH LÄGER
All Odd Fellow verksamhet ställs in tillsvidare
Systrar och bröder!
Det är exceptionella tider vi lever i. Spridningen av Coronaviruset, Covid19, har tagit än större
proportioner och vi kan förvänta oss att det inte blir bättre i närtid. Vi har alla ett ansvar för vår
egen, men även för andras, hälsa och måste ha respekt för detta.
Storlogen har följt händelseutvecklingen och kommit ut med information och cirkulär löpande
efter vad vi erfarit av den information vi erhållit framförallt från Folkhälsomyndigheten och
Regeringen. Tyvärr är det i den här typen av situation lätt att skapa sin egen bild och agera på sitt
eget sätt, ofta med den begränsade information man har. Vi har noterat att vissa loger och läger nu
agerar enskilt, ibland i strid mot gällande lagar och bestämmelser inom vår Orden vilket i
normalfallet inte är acceptabelt. Bl.a. handlar det om att ställa in loge- och lägersammanträden
vilket inte är möjligt enligt ALL resp. ALRL/ALBL.
Det finns en stor oro i landet och med vår höga medelålder är risken för att våra medlemmar
drabbas om vi samlas i stora skaror stor. Men även resan till och från sammanträden kan
naturligtvis vara det som orsakar att man blir smittad. Vi måste därför, i linje med vad
myndigheterna rekommenderar, vara mycket försiktiga och inte medverka till en ökad spridning
av Coronaviruset.
Flera andra Ordenssällskap i Sverige har redan beslutat att ställa in all verksamhet, liksom även
Odd Fellow i Norge, Danmark, Island och Finland.
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På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har därför Storsiren i samråd
med storämbetsmännen beslutat att all Odd Fellow-verksamhet, loge- och
lägersammanträden, utbildningar, seniorklubbar m.m. samt även Storlogemötet ställs in
tillsvidare.
Storlogen fortsätter att följa utvecklingen och återkommer med mer information, bl.a. om hur
storlogemötet ska genomföras.
Ovanstående beslut innebär naturligtvis konsekvenser, vilka i vissa fall kan vara hårda. Vår hälsa
är dock vår första och högsta prioritering och vi hoppas på er förståelse för denna nödvändiga
handling. Andra, mer Ordensrelaterade konsekvenser med inställda gradgivningar m.m. kommer
vi att se över och det kan inte uteslutas att vi framöver kommer att utfärda generella dispenser för
att vi ska kunna komma tillbaka till vårt Ordensliv vilket vi hoppas inte ska behöva dröja allt för
länge.
Tillsammans ska vi klara även detta.
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