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Nej broder,
Du har inget fel på dina ögon. Red vill bara illustrera vad
han känner för detta avbrott i verksamheten.
Det ligger liksom en dimma över alla de aktiviteter som
vi Odd Fellows så troget ägnar oss åt.
Alla bröder som erhållit Sanningens grad, före ritualändringen, kommer kanske ihåg denna strof:

”Ur nattomhöljda tider, emot ett mål fördolt för
dig ... Se, framom henne dimma och bakom henne
natt ... ”
Låt oss hoppas att de ”nattomhöljda tiderna” snart är
över.
RED

Innehåll i detta extranummer:

Broder,
Välkommen till din
loge, så snart som
möjligt!

Artiklar från några av våra ÄM samt lite skämt?
och lite allvar.

(Foto ÖM)

ÖM broder Peter Olofsson.

StRepr broder Sune Malm.

Bröder i logen B126 Göinge.

Storlogemötet denna gång beslutades av
de 397 röstberättigade att hållas på distans vilket jag och många fler kan se
som en framtida variant.

Då har vi att avrunda våren 2020 i vår
brödrakrets. Det har varit en händelserik
vår.

Som vanligt skulle det allra först väljas
funktionärer till själva mötet vilket var ganska snabbt avklarat.

Den har präglats av såväl trevliga som
tråkiga händelser.
När jag tänker tillbaka på det positiva, måste jag nämna
ert aktiva deltagande i våra logesammankomster.

Namnen på de föreslagna kom via mail och det var bara
att kryssa i.
Ett av namnen var ExDSS Eva Hörberg som föreslogs till
en av rösträknarna. Syster Eva var redan utsedd till mötessekreterare.

Vi kunde genomföra 5 logemöten under våren, positivt
var att 3 bröder kunde befordras till vänskapens grad detta
var den 9 mars.

Alla de frågeställningar gällande lagar, propositioner och
motioner som vi under ett antal logemöten gick igenom
delades sedan upp i fyra omgångar för röstning.

Den 16 mars gick det ut ett brev till alla delar av Svenska
Odd Fellow Orden.
Det var från Storsiren, broder Björn Boström. Beslutet
var att tills vidare upphöra med all Odd Fellowverksamhet.

För min del var det ganska lätt eftersom logen hade avgivit sitt beslut till min vägledning.
Vid varje omröstning vara det cirka 85% av de röstberättigade som röstade. Får nog anses som ett rimligt och gott
resultat.

Den trygghet vi har genom att samlas i logen och i lägret
var plötsligt borta.
Vi har nu att ta tag i när och hur kan vi mötas nästa gång,
när vi går in i sommaruppehåll för logen.

I andra röstomgången hade vi att ta ställning till diverse
arvoden och avgifter. Bl.a. logens avgift till Storlogen,
arvoden till STÄM (vissa). Samtliga avgifter och arvoden
blev i stort oförändrade.

Framför oss har vi, förhoppningsvis, en härlig sommar.
Vi hoppas på mycket sol, lagom med regn för trädgårdarna och så småningom möjlighet till umgänge med nära
och kära.

Nu var det dags för val av Storsire. I denna röstningen
deltog 380 av 397 röstberättigade vilket får betraktas som
fantastiskt.
Storsire Björn Boström blev omvald med mycket stor
majoritet.

Sedan har vi i slutet av sommaren, inte bara kräftorna att
se fram emot utan förhoppningsvis även återstart av vår
Odd Fellow verksamhet.
Vi startar lite försiktigt med vårt andra sommarmöte om
folkhälsomyndigheten har dragit ner på restriktionerna.

Övriga val, STÄM o utskott, tänker jag informera om vid
ett logemöte. Vill du redan nu veta så kontakta mig på det
sätt du känner lämpligt.

Redan vid mötet därefter är det dags att dra på sig fracken
eftersom vi då skulle ha reception i sanningens grad, vi
får väl se om det är möjligt.

Den femte röstomgången var uppdelad i fyra delar för nu
rörde det sig om alla de grundlagsändringar, motioner och
propositioner som inkommit.

Sedan är det snart dags för vårt besök i Slagelse hos B35
Concordia som ska ske 16 - 17 september 2020.

Varje röstberättigad fick inför denna röstningen komma
med argumentation för sin åsikt och de som inkom delgavs samtliga.

Var rädda om er och utsätt er inte för onödiga risker.
Jag önskar alla bröder en härlig och avkopplande sommar.

Inga överraskande beslut togs, jo möjligen att Storrepresentantens fria mandat kommer att införas igen.

Med hopp om att vi återses i augusti efter ett långt uppehåll.

Vid lämplig tidpunkt kommer jag att informera om resultaten som berör logen och eventuella förändringar.

Peter Olofsson

Så Broder besök din loge så ofta du kan så kommer du få
senaste nytt om det som hänt och kommer att hända.

Övermästare

Då var vi framme vid Storlogemötets avslutning och där
delgavs vi Storsirens avsiktsförklaring samt de utnämningar som har att göra.
(Forts sidan 3)
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Två stycken berör oss i vår loge och det är StorKaplan
som blev broder Roland Persson B32 samt DSS som de
kommande fyra åren blir broder Johan Kruse B109.

Kalendern är tom. Jag har aldrig upplevt något liknande.
Dagar, veckor ja snart månader utan noteringar om möten
och andra måsten.
När man var mitt uppe i yrkeslivet drömde man om just
detta. Jo morsning – hur kul är det egentligen?
Om man mot förmodan ändå har något inplanerat så kanske man glömmer bort det.

Än en gång vill jag framhålla att detta är en grund att
bygga vidare på när det gäller kommande Storlogemöte.
Säkert, smidigt och ekonomiskt.
Även ExStorsire Anders Lundgren har i ett långt andragande framfört samma tankar.

Detta hände mig själv förra veckan:
Jag och hustrun är sedan en månad utflyttade till stugan
på Kullahalvön.
Efter att gjort allt som behövdes i trädgården hemma i
stan, packade vi och flyttade ut. Här har jag rätt mycket
odlingar som nu kan få min odelade uppmärksamhet.

Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Tro Hopp Barmhärtighet

Sune Malm

I torsdags förra veckan ringer man från Finja IF och undrar var jag är någonstans.
Dom sitter och väntar på mig till styrelsemötet.
Hoppsan, jag är sekreterare sedan drygt 30 år och har
själv skrivit kallelsen, med trots detta så låg jag i godan ro
och läste en deckare när samtalet kom.

StRepr B126

Tjg Ex ÖM, ordf NomU, broder Stefan Fridlund.
Bröder

Mitt misstag bestod i att inte fört in det på väggalmanackan.
Vi konstaterade att det inte fanns någon mening i att jag
kastade mig i bilen och reste de sju milen till Finja.

Det är sannerligen en ny värld vi har ställts
inför.
Många liknar den vid Ragnarrök.
Men om vi vänder blicken bakåt i historien så har även
tidigare generationer upplevt liknande händelser.
Vi behöver inte gå tillbaka till pesten under medeltiden
eller svältkatastroferna senare, då bl a ett vulkanutbrott
skapade en liten ”istid” i Europa. 1867 – 1869 blev för
Sverige en tid av svår svält p g a vädret och bäddade för
en massemigration, främst till Nordamerika.

Snacka om att få ett förändrat beteende i sitt förhållande
till sina åtaganden. Pinsamt värre är det i alla fall.
Dagarna flyter trots allt på och för varje dag som går
kommer vi närmare ett avslut på detta elände.
Vi får ägna tiden åt TV, böcker och naturen.
Jag har själv förmånen att bo intill ett fågelskyddsområde
där jag kan ägna mig åt lite amatörornitologi.
Det ligger längs stranden och sträcker sig några hundra
meter i på land.

Närmare oss ligger de tider som våra far- och farföräldrar
berättat om.
Hur Första och Andra världskriget påverkade livet för
dem, eller om hur trettiotalets ekonomiska kollaps slog
ekonomier i spillror.

Förutom strandängarna finns även våtmarkspartier med
enorma vassruggar. Där kan jag bl a se den Bruna Kärrhöken svävande över terrängen jaga byten.

Vi sitter med tak över huvudet och mat på bordet och
gnäller över att vi inte kan gå på fiket eller restaurangen.
Vi kan inte besöka köpcentrat eller fotbollsmatchen.

Hoppas att ni också passar på att gå runt utomhus och
njuta av denna fantastiska årstid.

Men Bröder, detta är en stilla västanfläkt med de umbäranden som under årtusenden drabbat oss människor.
Ja fortfarande, i våra dagar, drabbar dem som inte är lika
lyckligt lottade som vi här i den industrialiserade världen.

Oftast har man inte tid till detta men i år har vi ju alla
oceaner av just - TID.
Önskar alla Bröder allt gott och hoppas på ett snart återseende!

Visst, vår vardag ser inte längre ut som vi önskar.
Det största bekymret för många av oss är att inte få träffa
våra äldre eller barn, barnbarn eller barnbarns barn.
Som tur är, kan vi med teknikens hjälp ändå hålla kontakt
med hjälp av telefon, Skype, Messinger och dylikt.
Tänk tanken att dessa hjälpmedel inte funnits, hur skulle
då vår oro för varandra kunnat hanteras?

Stefan Fridlund
Tjg EXÖM
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PS, broder Lars-Gunnar Ström.

CM, broder Sven-Olof Lundgren.

Kära bröder i logen 126 Göinge.

Bästa Bröder!

Här är lite tankar och information från
protokollsekreteraren.

Skulle CM, i dessa tider av social distansering kunna fresta med ett förslag till att lära
in någon av de roller som ingår i gradspelen?

Det är mycket som är olikt i dessa tider, inte minst inom
Odd Fellow. Förmodligen kan vi alla ändå fylla vardagen
med meningsfulla uppgifter.

CM har under många år efterlyst och uppmanat om hjälp
vid våra gradgivningar. Resultatet har tyvärr varit magert.
Nu gör jag ett nytt upprop för denna goda och nödvändiga
sak.

En viktig del som berör PS ämbete är rapportering från
logemötena, som av naturliga skäl ligger nere tills vidare,
och det är inte utan att jag börjar sakna dessa och övriga
rutiner som jag haft under ett antal år.

I dessa tider av social distansering kan det väl finnas möjlighet att åtminstone känna på vad det innebär att läsa in
en roll. Bröder av tredje graden känner alla karaktärer vi
spelar och vet att det finns roller av varierande omfång,
Allt från små poem/ dikter till att memorera några sidor
text.

”Lyckligtvis” har ju PS ett flertal andra uppgifter som inte
påverkas i lika hög grad (eller inte alls) av Corona.
Som informerats om vid PS-presentationer under logemötena innehåller ”pliktkatalogen” i handboken ett stort antal punkter att gå igenom vid olika tidpunkter under året;
här är ett litet urval:


Medlemsregistret ska uppdateras i förekommande
fall.



Logens webmail ska regelbundet kontrolleras och
vid behov ska information (fakturor, storlogeinformation mm), vidarebefordras till övriga respektive ämbetsmän och logemedlemmar.



Jag lovar- inget är omöjligt och sällan så svårt som ni
tror.
Du Broder som kan tänka dig att pröva på, hör av dig till
mig så har jag möjlighet att sända över ett utdrag ur
Handboken för gradritual för just den roll du kan tänka
dig läsa in.
Välkommen med positivt svar!

S O Lundgren
CM

Logens arkiv ska ses över och underhållas; här
gives under nuvarande omständigheter tillfälle till
extra insatser. Arkivet är virusfritt, hoppas jag,
och där kan man borra ostört helt avskild från
världen utanför. Jag kommer att gå igenom de
olika avsnitten och vid behov kontakta övriga
ÄM om jag saknar något.

PS: Inlärningsmetoder kan variera, Ett bra förslag är att
läsa in några rader eller ett stycke.
Ta med dessa rader i minnet under dagen och repetera
inombords när du tar en promenad, går ut med hunden,
står i kassakön, vid eftermiddagsfikat eller tycker det är
tråkigt på TV´n.
Det fungerar-jag lovar Och på en vecka garanterar jag att
du har lärt in texten till en roll. Det är dessutom god träning för ”de små grå”.

Vi har fått inbjudan från logen 35 Concordia i Slagelse att
besöka dem 16-17 september i år.
Hoppas nu bara att pandemin klingar av så att besöket
kan genomföras. De brukar ju bjuda på fina program med
intressanta studiebesök.
De hälsar till alla bröder i 126 Göinge och önskar oss en
fin sommar.

Några små historier för att få ett litet skratt kommer i detta Göingeblad.

Bortsett från PS-”plikterna” saknas det inte sysselsättning
så här års; hus och trädgård ska underhållas och bigården
ses över; hoppas på en god skörd även i år.
Och om arbetsuppgifterna tryter finns det, som tur är, alltid en innovativ hustru att tillgå som ser till att man inte
slöar till.
Jag önskar alla bröder en fin sommar och att vi kan ses
som vanligt när höstterminen startar.

Chefen till sin anställde:
- Det var en förfärligt sliten och skrynklig kostym du går
omkring i.
Den anställde:
- Ja, den är gammal, jag köpte den vid min senaste löneförhöjning ...

Lars-Gunnar Ström
PS.
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Skm, kassör Fastighetsbolaget, broder Ronny Pettersén.

DN ordf, Per Fridlund.
DN, vi i drätselnämnden, har ambitionen
att fungera som en nämnd, vi är tre ledamöter Lars Hallberg, Curt-Erik Karlsson
och undertecknad Per Fridlund.

Vad händer i Göingehuset?
Coronapandemin har även påverkat aktiviteterna i Göingehuset.

Corona pandemin har gjort att vi ej kan
träffas, vi skickar e-mail till varandra istället. Avståndet
Hässleholm – Perstorp är också en fördröjande faktor.

De förut så livliga aktiviteterna har nu nästan helt avstannat.
Däremot har underhållsarbetena i och utanför fastigheten
fortsatt.

DN ska enligt ”handboken punkt 4” för logens räkning
föra logens räkenskaper i det internetbaserade bokföringsprogrammet Fortnox med hjälp av FS:s och SkM:s originalverifikationer samt upprätta budget, periodbokslut,
årsbokslut och självdeklaration.

I matsalen har nya skåp och bänkar monterats i syfte att
porslin mm ska förvaras där och också ge utrymme att i
köket placera ytterligare ett kylskåp, vilket är ett krav från
kommunen.

Här nämns dock inte något om KM men klubbmästarens
räkenskaper ska också bokföras i bokföringsprogrammet.
Den aktuella frågan är hur KM ska redovisa och dokumentera. Hur det har fungerat tidigare är det svårigheter
att i detalj bestämma.

Arbetet med att byta ut dräneringen runt huset är klart och
ny asfalt har lagts på.
När det gäller takarbetet och målning av fönster ska det,
enlig plan, genomföras i vår och under försommaren.

Det går ej heller att jämföra rätt av, då det har tillkommit
att vi ska vara momsregistrerade.
Och att vi har fått tillgång till det nya verktyget iZettle
som är ett av Skatteverket godkänt betalningssystem. Detta verktyg kan kommunicera direkt med vårt bokföringssystem Fortnox.

Fastighetsbolagets redovisade vinst 2019 blev 12 874 kr
och avskrivningarna 40 228 kr.
Vi hoppas att i nästa nummer av Göingebladet kunna rapportera att även tak och fönster är klart.

Ronny Pettersén

Då ingen av oss är kunniga i iZettle måste vi därför ”lära”
oss själva.
Vi hoppas att det kommer att fungera med överföring direkt från iZettle och Fortnox.
Vi ser iZettle som ett ypperligt verktyg, som i framtiden
kommer att serva oss väl.

Kassör fastighets AB

Ronny Kristensson
Vaktmästare

Vi jobbar med att kunna direkt överföra uppgifterna i
iZettle till Fortnox, då är det uppenbart att vi behöver
ändra utformningen på notabene, det hoppas vi på att klara av med hjälp av Sune Malm och hans kunskaper.
Vi kan inte ha en post ”Övrigt” det kommer inte att fungera vid överföring till Fortnox med mindre än att det
finns ett konto.

Den här skylten lär finnas i Bälaryds socken,
Aneby!

Varning!
Lösa djur,
förvirrad gubbe
(kärringen är inte
klok hon heller)

För övrigt saknar vi logemöten. Där fanns det möjlighet
att få stöd i olika frågor.

Per Fridlund
DN

OBS! OBS! OBS!

Kör sakta så
att du hinner
se spektaklet!

Dragningen i medlemslotteriet som skulle
skett den 28 maj har, av naturliga skäl,
inte genomförts.
Ambitionen är att det ska ske i höst.
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UM, broder Per Gillenius.
Tankar från undermästarstolen.
Först och främst vill jag ta tillfället i akt att
tacka för det stora förtroendet som visats
mig genom att jag fått bli er Undermästare
under de kommande två åren.
Det känns både roligt och spännande!
Tyvärr kan jag konstatera att det blivit ett abrupt avbrott i
tjänsteutövningen innan jag ens hunnit komma igång och
bekanta mig med uppgifterna.
Förhoppningsvis skall det dock inte dröja alltför länge
innan det kan bli en omstart i någon form.
Vi uppmanas nu att följa det nya begreppet – ”social distans” och många med mig arbetar nu hemifrån utan direktkontakt med arbetskamrater.
Själv har jag börjat lära mig hantera ”digitala möten”,
delade skärmar etc. och det fungerar bra men kan aldrig
ersätta ett personligt möte.
Vi borde nog hellre uppmanas till ”fysisk distans” då de
känns ännu viktigare att i dessa tider upprätthålla de sociala kontakterna!
Brösarps backar.

Våren har kommit, med en tillfällig tvekan, och visst är
det härligt att kunna vistas ute.
Tid har vi nu haft för vandringar i närområdena och vi har
kunnat följa hur naturen vaknar obekymrad om epidemiologiska strategier!
Ser fram emot att återigen få mötas i logemöten!
Med broderliga hälsningar,

Per Gillenius
UM

Några bilder från br UM:s vårvandringar.

Verkeån möter havet vid Haväng.
Br UM rastar en Stegosaurus!
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FS, broder Bengt Heinmert.

Något mera att skatta? åt.
- Det här är från bilverkstaden, hördes en upprörd
röst i telefonen.
Er fru körde just ner bilen här för en reparation,
och jag undrar vem som ska ...
- OK avbröt mannen trött, jag ska givetvis betala
för alla reparationskostnader för bilen.

Finanssekreterarens rapport
Rapport för Mars 2020:
Inkomster: Medlemsavgifter
Gradavgifter
Sålda Matriklar
Utgående moms
Totalt

- Vem bryr sej om den? Fortsatte rösten.
Jag vill veta vem som ska betala reparationerna på
min verkstad!

5900:600:480:120:7100:-

En kvinna vände sig till sin advokat och önskade
skilsmässa från sin man.
- Och skälet då?

Rapport för April 2020:
Inkomster: Medlemsavgifter
Sålda Matriklar
Utgående moms
Totalt

- Han är fuktansvärt egoistisk. Han har tecknat en
försäkring på sitt eget liv i stället för mitt!

2500:160:40:2700:-

På en finare restaurang betraktade en herre notan,
flämtade till, men tog sig samman och sa:

Vid skrivande stund 2020-05-15 var 5 Bröder ej gottstående (när man ej är gottstående kommer jag att redovisa
nedan) och 34 st Bröder har ej betalt matrikeln.

– Det var dyrt med 600 kr för en sådan måltid, men
jag hoppas ni ger rabatt till en kollega.

Angående medlemsavgift så bestäms denna vid ett logemöte i början av året , för 2020 100:-/månad , denna kan
betalas månadsvis kvartals- , halvårs- eller årsvis totalt
1200:- / år.

– Är ni också servitör?
– Nej, jag är tjuv.

Varje Broder är gottstående 3 månader efter sista betalning. Finanssekreteraren bokför inbetalda belopp.

Sedan en tid tillbaka har jag fått hotelsebrev, som
jag är alldeles maktlös emot.

Angående Matrikeln så utkommer den vart annat år och
kostar 100:-Varav 20:- är moms.

– Gå till polisen, så hjälper de dig.
– Det tror jag inte. Breven är från kronofogden.

I år har många Bröder endast betalat medlemsavgiften på
1200:- men glömt matrikeln. Vänligen kontrollera era
inbetalningar.

Interpol hade efterlyst en brottsling i Norge och
skickade foton på denne fotograferad framifrån,
från vänster och från höger.

Inbetalningar görs till Finanssekreteraren BG 5596-2559
Med en förhoppning om att vi snart skall träffas igen önskar jag alla Bröder en god fortsatt vår och en skön sommar utan Corona.

En vecka senare svarade polisen i Bergen:
– Vi har gripit mannen till vänster och mannen till
höger, men han i mitten har rymt till Sverige.

Broderliga Hälsningar

Bengt Heinmert
FS

Har inte ett otal fotbollsspelare många tatueringar
med tanke på vilken låg smärttröskel de har?
Här blir jag anställd på en ledig tjänst och så får
jag en massa arbetsuppgifter?!
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Lite fakta om epidemier och pandemier.

Man brukar säga att det förekommit fem pandemier sedan
år 1900 som varit varianter av influensa.

Wikipedia definierar epidemi respektive pandemi
enligt följande.

Större pandemier.
Ofta har det varit influensa, pest, kolera eller tyfus som
orsakat pandemier, men även smittkoppor och tuberkulos.

En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen
infektionsjukdomar, som sprider sig mellan människor
(motsvarande för djur heter epizooti).

Pandemier av pest har utbrutit åtminstone tre gånger, varje gång med start i Kina:

En epidemi som sprider sig över stora delar av världen
kallas för pandemi. En sjukdom som är vanlig inom en
begränsad grupp eller inom ett begränsat geografiskt område kallas endemi.

Justinianska pesten nådde bysantinska riket 541–542
e.Kr. och har fått sitt namn efter kejsar Justinianus I.

Forskare som undersöker epidemier, epidemiologer, kan
ägna sig åt olyckor, psykiska sjukdomar eller beteenden.
Kriteriet på en epidemi är att antalet drabbade stadigt ökar
tills epidemin har nått sin kulmen. Om antalet drabbade
sedan inte minskar, utan ligger kvar på ungefär samma
nivå, har epidemin blivit en endemisk sjukdom.

Digerdöden i mitten av 1300-talet med utbrott fram till
1700-talets början. Den drabbade Sverige mer än tjugo
gånger under denna tid. Forskare beräknar att mellan 225
000 och 500 000 svenskar dog i digerdöden.

Luftburna smittämnen som influensa riskerar att orsaka
de största epidemierna, tillsammans med smittämnen som
sprids via vatten – som kolera.

Spanska sjukan, 1918–1921 minst 35 000 svenskar avled.
Totalt uppgick antalet döda till 50–100 miljoner i hela
världen.

Ett tredje pestutbrott började i Kina 1894.

Ordet epidemi kommer från senlatinets epidemia, som i
sin tur hämtats från grekiskans epidēmia (nosos) – '(sjukdom) utbredd bland folket'.

Asiaten, 1957 mer än 300 000 svenskar insjuknade.

Epidemi kan också användas som en allmän term över
något som får en tillfällig och stor spridning.

Hongkong-influensan, 1968–1970. Det uppskattas att 1
miljon människor kan ha insjuknat under åren 1968–70.

Sjukdomar som kan orsaka epidemier.

H1N1-utbrottet 2009, 2009–2010, med 18 500 läkarbekräftade dödsfall totalt i världen, men det totala antalet
dödsfall har senare uppskattats till 201 000.
Den 11 juni 2009 uppgraderades influensan (A/H1N1) till
pandemi av Världshälsoorganisationen.

Difteri, influensa, kolera, mässling, pest, salmonella,
smittkoppor, tuberkulos, tyfus.
En pandemi (av grekiska pandemias, ”hela folket”), förr
farsot, är en epidemi som får spridning över stora delar av
världen och drabbar många individer.

Covid-19, 2019– pågående. Den 11 mars 2020, efter att
över 100 000 människor smittats, kategoriserade WHO
Covid-19 som en pandemi.
Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 upptäcktes först i
Wuhan i Kina i slutet av 2019 och har spridit sig till stora
delar av världen. Detta är ett pågående utbrott och antalet
insjuknade ökar.

Begreppet används även epidemier som drabbar jordbruket, där boskap, grödor, fiskar, träd eller andra organismer smittas.
Socialstyrelsen har definierat pandemi enligt följande: En
pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora
delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.
Drabbas bara ett enskilt land talar man istället om en epidemi.

Nuläget går bl a att följa upp på Folkhälsomyndighetens
hemsida.
Det vi kan hoppas på nu är att forskningen kan ta fram ett
vaccin.
Forskning pågår för fullt och de mest optimistiska forskarna tror på ett vaccin kan vara klart i september 2020.

En epidemi kategoriseras inte som pandemi om den inte
kontinuerligt infekterar många människor.
Det räcker alltså inte att en epidemi är spridd över stora
delar av världen och orsakar många dödsfall – den måste
även vara smittsam. En epidemi som förekommer och
sprids hos en begränsad grupp av människor eller geografiskt område, eller där antalet drabbade är på en jämn och
konstant nivå, definieras som en endemi.

När det gäller Asiaten och Honkong-influensan finns
ingen statistik över dödsfall i Sverige att tillgå.

Förutom digerdöden var Spanska sjukan den
dödligaste pandemi vi upplevt i Sverige.
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Då gäller det att kunna sovra, vilket inte alltid är så lätt.
Det är nog så att den mänskliga naturen hellre tar till sej
de positiva än de negativa nyheterna.

Spanska sjukan 1918-20.
På våren för hundra år sedan blev invånarna i ett litet
jordbrukssamhälle i Kansas, USA, plötsligt sjuka i en influensa som ingen varit med om tidigare.
Bondpojkarna från trakten tog med sig smittan till en närliggande armébas, där soldater tränades för sin kommande insats i första världskriget.
Via de amerikanska trupperna fördes smittan vidare till
Europa och började spridas på båda sidor av skyttegravarna.

Nu gäller det bara att härda ut och framförallt följa de råd
och föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ger.
De flesta bröderna i logen (ett sjuttiotal) tillhör riskgruppen 70+ och, kanske en del yngre bröder, ingår i riskgrupper av andra anledningar.
Jag hoppas att alla som har behov av stöd för inhandling
mm kan lösa det med hjälp av nära och kära, goda grannar, bröder etc.

Det är en av många teorier om hur den influensapandemi
som så småningom fick namnet spanska sjukan började
spridas över världen.

Kontakter får vi uppehålla via telefoner och datorer.
Däremot ska vi inte ”sitta inne” utan gå ut i naturen, dock
utan att vara för nära varandra!

50 miljoner dog
En tredjedel av jordens befolkning smittades, framförallt
unga personer, och minst 50 miljoner dog.

Det jag och förmodligen alla bröder ser fram emot är ju
att kunna mötas igen i en snar framtid både i loge och
läger som vid andra tillfällen.

Det är siffror som inte går att begripa egentligen. Det är
ju i paritet med ett kometnedslag, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet, som
beräknar att det dog runt 185.000 människor per dygn i
världen när Spanska sjukan härjade som värst.

Mina bröder, tag väl hand om er!
Med broderliga hälsningar i
VÄNSKP KÄRLEK SANNING

Ronny Kristensson

I dag vet forskarna att viruset ursprungligen kom från
vilda gräsänder, där det cirkulerat i tusentals år utan att
göra någon större skada, tills det plötsligt en dag färdades
vidare och infekterade en annan djurart, troligtvis grisar,
och därefter människor, vars immunförsvar aldrig stött på
något liknande.

RED

Redaktör Göingebladet, broder Ronny
Kristensson.

Till sist:

Varför skriver jag en artikel om alla de epidemier och pandemier som drabbat världen
och vårt land?

Svensson går förbi en byggplats, där man håller på att
uppföra en ny högstadieskola.
Till sin häpnad får han se att en av arbetarna är klädd i
smoking.

Eftersom vi nu drabbats av Covid-19 så är det nog av ren
nyfikenhet.

- Varför går karln klädd så där? Frågar han basen.

Vi har varit förskonade från virus som vi upplevt
”dödliga” under många, många år.
Asiaten , Honkong, H1N1 orsakade förvisso dödsfall men
inte i den omfattning som dagens Covid-19 gör.

- Jo, det är skoldirektören. Han kom hit för att mura
första stenen, men när han hörde vad en murare tjänar
så stannade han.

Vi lever dessutom i en medievärld vi inte upplevt tidigare. Vi ”matas” dagligen via massmedia och sociala medier med nyheter, goda och dåliga? Men dagens rapportering är blixtsnabb.
Det var den inte tidigare.
Vi följer utvecklingen i staplar och grafer, som i bland
kan vara svåra att ta till sej.

RED tackar br Sune för historieinslagen och för bilden av
varningsskylten.

Med alla de medier som finns i dag måste man också vara
uppmärksam på att det förekommer en hel del
”tyckanden” och rena felaktigheter.
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