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Löddeköpinge 2020-04-26 Till alla Odd Fellows 

 

 
 
 
Odd Fellow Ordens 201:a årsdag – i en orolig tid 
 
Kära systrar och bröder! 

 

Idag, för ett år sedan, firade vi Ordens 200-årsjubileum. En verkligt stor händelse med mycket 

glädje och stolthet. Tänk att det redan gått ett helt år, ett år som under de senaste månaderna 

tyvärr inte varit likt något annat år. Att vi skulle bli drabbade av ett virus som påverkar hela 

samhället var naturligtvis inget vi förväntade. Konsekvenserna är svåra. Många är, och kommer 

att bli, sjuka. 
 

När vi tvingats att ställa in vår verksamhet, åtminstone för tillfället, gäller det att vi alla har 

respekt för den situation vi befinner oss i men samtidigt fortsätter att hålla kontakten med 

varandra. Det är nu vi måste visa att vi är riktiga Odd Fellows. 
 

Många Odd Fellows sitter hemma, ensamma. Kan vi hjälpa dem på något sätt? En kontakt är 

alltid bra. Hur har du det själv? Har du kontakt med dina systrar och bröder i din loge eller ditt 

läger? Behöver du hjälp med att handla hem mat eller medicin? Varför vänta till någon annan 

kontaktar dig! Ibland måste man själv ta första steget. 
 

Situationen med Covid-19 kommer naturligtvis, med tiden, att försvinna och vi kommer att kunna 

träffas igen. Den stora och samtidigt svåra frågan är när det kan ske. Det vi kan sluta oss till via 

media är att vi troligtvis inte kommer att kunna bedriva någon mötesverksamhet i närtid. Vi kan 

hoppas att vi i september skulle kunna återuppta vår verksamhet, men det är på intet sätt säkert. 

Till dess vill jag att ni alla håller kontakten med varandra! Använd telefon, Skype, email, vanligt 

brev eller andra sätt som inte innebär ökad smittspridning. Endast fantasin sätter gränserna.  
 

Vi börjar nu vårt 202:a Ordensår. Låt oss hoppas att det blir bättre än det förra slutade. 

Tillsammans ska vi klara detta! 

 

 

Med vänlig hälsning i 

VÄNSKAP KÄRLEK SANNING 

TRO HOPP BARMHÄRTIGHET 

 

 

 

Björn Boström 

Storsire 


