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Ordens-Sällskapet W.F.  
Stor-Logen 

 
  

Stå starka bröder! 
 
Kära bröder! 
 
Vi upplever alla just nu en tid av oro och rädsla. Vi förväntas att hålla avstånd och vara försiktiga i 
kontakt med varandra och många drabbas av ensamhet och isolering som följd. I normala fall när 
orosmoln hopas kan W.F. och alla bröder samlas och diskutera sinsemellan och på så sätt 
tillsammans bearbeta den oro som kan finnas. Men i rådande läge med en pandemi som omöjliggör 
fysiska möten fråntas vi vårt mest effektiva sätt att hjälpa våra bröder igenom svåra tider; nämligen 
det fysiska mötet och det direkta stödet som en broder kan ge. 
Vi berörs alla av detta faktum och vår gemenskap prövas därför grundligt i dessa tider. Stor-Logens 
förhoppning och inriktning är att vi alla skall kunna återuppta vår normala verksamhet med 
försiktighet under hösten. I planeringen för hösten ingår den tidigare inställda 8:e graden och Stor-
Logemötet som skulle gått av stapeln nu i maj. Vår nya förhoppning är att kunna genomföra dessa 
aktiviteter i slutet av oktober. Detaljplanering med en något anpassad ritual och ett anpassat 
program är påbörjat. 
Samtidigt kan vi förstå den längtan och det sökande som bröderna kan uppleva just nu och vi hoppas 
att alla de lokala logerna har hittat sätt att hålla kontinuerlig kontakt med varandra i dessa underliga 
tider. Vi måste fortsätta att verka för gemenskap och brödraskap, vi måste vara uthålliga i detta 
arbete och med all vår makt och styrka undvika isolering och utsatthet hos bröderna.  
Vi har alla ett ansvar gentemot varandra att vara den stödjande brodern i tider av olycka och 
osäkerhet.  
Samtidigt är det ett ypperligt tillfälle att visa på vår kraft i dessa tider att kunna bibehålla en stark 
gemenskap som senare kan visa sig vara en faktor för framgång för en förening som vår. Vi står 
starka i tider av osäkerhet och lämnar inte våra bröder i sticket när det blåser kallt. Vi i Stor-Logen 
tror mycket på ett framtida starkare W.F. som efter dessa tider av förändrad verklighet och tillvaro 
hos många människor kan vara en stark bas att vända sig till och tillhöra.  
Vi vill därför skicka med en uppmaning att ta med beskrivningar av vår tradition och kontinuitet med 
gemenskap och brödrakärlek i ert framtida arbete för att erbjuda nya bröder inträde till oss. 
 
Ta väl hand om er och även om vi inte kan samlas i en fysisk brödrakedja just nu har jag alltid min 
hand på er axel och mitt hjärta slår för var och en av er! 
 
Med broderlig hälsning 

 
 
 

Thomas Segelberg 
 
Ordens Stormästare 
Stor-Logen  
Ordens-Sällskapet Wänskapsförbundet 


