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Löddeköpinge, den 16 september 2020.   Till Samtliga medlemmar 

     i Odd Fellow Orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kära systrar och bröder, 

 

Det är inte lätt. Det låter som en dålig förklaring, men det är inte lätt att hantera situationen med 

covid-19. En av anledningarna är naturligtvis att vi alla har en egen uppfattning om vad vi borde, 

eller inte borde, göra. ”Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer” är idag 

ett lite slitet uttryck.  

 

Men, vad är det då för rekommendationer vi bör följa? Enligt Folkhälsomyndigheten bör 

föreningar undvika onödiga möten t.o.m. den 31/12 2020. Det är t.ex. en av anledningarna till att 

vi infört möjligheten för logens ämbetsmän att fatta nödvändiga beslut, utan att logen samlas. Och 

det är denna rekommendation som gäller för oss, inte bara att samlas max 50 personer, att hålla 

visst avstånd eller något annat. Vi skall helt enkelt undvika onödiga möten resten av året! 

 

Nu är detta en rekommendation, men vi ska vara mycket försiktiga i detta läge. Smittan finns 

fortfarande kvar bland oss. Även om den för hela Sverige minskar finns det områden och regioner 

med ett ökat antal smittade. Länderna runt omkring oss, t.ex. Danmark och Norge, har regioner 

med en stor ökning av smittade. Det är långt ifrån över. 

 

Vi Odd Fellows har varandra. Även om vi inte kan träffas på loge- och lägersammanträden kan vi 

ses på olika sätt, utomhus på promenader, i stora lokaler eller digitalt. Vi kan dock inte genomföra 

regelrätta sammanträden digitalt – ännu. Det är möjligt att vi måste finna andra möjligheter 

framöver, och det måste storlogen arbeta med. 

 

Vi har kommit till ett läge då de nya storämbetsmännen måste installeras för att driva detta 

framåtriktade arbete. Installering av valda och utnämnda STÄM, samt avtackning av avgående 

STÄM, kommer att ske i Stockholm den 10 oktober 2020.  Vid samma tillfälle kommer 

storlogegraden att ges till de STÄM och ledamöter i storlogens utskott som behöver den. Enbart 

installator och berörda STÄM och utskottsledamöter ska närvara.  

 

Så snart det kan ske ska även DSS installeras. 
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När de nya storämbetsmännen installerats får de fatta beslut om när och under vilka former 

erforderliga storlogegrader ska ges runt om i landet och när och under vilka former Ordens-

verksamheten kan återupptas. Förhoppningsvis kan det ske redan i höst, men det är viktigt att det 

sker med omtanke och respekt. Vi vill inte att vi är orsaken till att någon insjuknar eller att smittan 

sprids på nytt. 

 

Så systrar och bröder! Det är inte helt lätt, men vi arbetar nu på en plan enligt ovan. Installering av 

ny Ordensledning kommer att kungöras i Information 9–31. Tappa inte hoppet, behåll tålamodet 

och fortsätt hålla kontakten.  

 

Ta hand om er – och varandra! 

 

Med vänlig hälsning i 

VÄNSKAP KÄRLEK SANNING 

TRO HOPP BARMHÄRTIGHET 

 
 

 

 

 

Björn Boström 

Storsire 


