
     

 

 

 

 

Corona - information från Gävle frimurarsamhälle 

OM/O har via överläggningar valt att informera bröderna om det rådande läget. 

Ordens Stormästare beslutade 2020-03-11 att, med anledning av befarad spridning av Corona virus, 

omedelbart ställa in all loge- och sammankomstverksamhet t.o.m 2020-04-13. Beslutet omfattar all 

verksamhet där bröder samlas. Vi blev därmed ålagda att ställa in samtliga loger och 

sammankomster inom vårt frimurarsamhälle t.o.m. 2020-04-13.  

Vad som därefter kommer att gälla var dock oklart. 

Coronapandemin tenderar att öka, kulmen av drabbade är långt ifrån nådd. Samhällets strategi är att 

trycka ned den sk ”puckeln” för att minska belastningen på sjukvården. Det innebär att pandemin 

kommer att påverka samhället över en längre tid. Vi åläggs t.ex. att arbeta hemifrån och inte 

exponera oss i större grupper. Sverige stänger sina gränser, högskolor och universitet och samhällets 

åtgärder koncentreras mot de sk riskgrupperna; hög ålder, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, 

lungsjukdom och diabetes.  

Med stor sannolikhet är pandemin inte över den 14 april då det var tänkt att vi skulle återgå till 

ordinarie verksamhet.  

Under gårdagens OM/O möte diskuterade vi olika alternativ för vägen framåt. Vi kom fram till att det 

inte är rimligt att planera för att verksamheten återupptas efter påskhelgen. Orsakerna är att många 

av våra medlemmar tillhör riskgruppen ”ålder” och att flera beslut om att förlänga stoppet är sämre 

än ett beslut som omfattar hela den överblickbara tiden. Utöver det behöver våra redan inplanerade 

recipienter få en chans att också planera in sina receptioner utan risk för att de ställs in eller flyttas 

framåt i tiden. Efter kontakt med Presidiet, Ordens högsta ledning och Sveas utnämnde 

Provinsialmästare, fick vi oförbehållsamt medhåll för vår planering.  

 

För Frimurarsamhället i Gävle gäller nu följande; 

• Vårterminens verksamhet är inställd! 

• Vi arbetar för att återstarta enligt tidigare planering i augusti, men vi måste vara beredda på 

att även verksamheten i augusti blir inställd – vi återkommer om detta.  

• D7L högtidsdag lördagen den 18 april flyttas till ett senare tillfälle, vi återkommer om detta. 

 

Vad gör vi då istället? Ja, vi är alla medvetna om det stora behovet av nya recipienter. Det är en 

överlevnadsfråga för hela vårt frimurarsamhälle. Använd gärna er tid under uppehållet åt att 



kontakta släkt, vänner och bekanta eller varför inte den där arbetskamraten som du gått och 

funderat över om inte han skulle kunna bli en bra frimurare. Det är ni alla ni bröder som sitter inne 

med både kunskap och makt att skapa ett livskraftigt frimurarsamhälle i Gävle med omnejd. 

 

Beslutet är fattat gemensamt av ledningen för Gävle frimurarsamhälle. 

 

Bröder! Var försiktiga och ta väl hand om er. 

 

2020-03-18 

 

 

 

OM SJL Polstjernan OM SAL Gevalia O KBRF De Sju Lampor 

 

 

PS/Den gemensamma sommaraktiviteten på Husseliiharen den 6 juni är det för närvarande osäkert 

om den kan genomföras. Information om ett eventuellt genomförande kommer att läggs ut på 

Frigepo.se.  

 

 


