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Göingebladet får ny ”kostym” 

Broder, 
Välkommen 
till din loge! 

Allting utvecklas. Så även vårt Göingeblad. På försök kommer Göingebladet att distribueras i formatet A 4. En anled-

ning är att det blir mindre ”pappersspill” om det skrivs ut. Det är också lättare att lägga till fler sidor vid behov, antalet 

behöver inte vara jämt delbart med fyra. Ambitionen är också att leverera mer bildmaterial med bättre kvalitet. Redak-

tionen vill gärna ha brödernas synpunkter på layouten och innehållet. Ge era omdömen till br Lars Tegård eller br Ronny 

Kristensson. 

En unik bild tagen vid ExÖM:s afton den 23 maj 2013. Av våra dåvarande 12 ExÖM deltog 10! I bakre ledet från väns-

ter: Arne Jacobsson, Sune Malm, Kent Persson, Mac Persson, Clas Johnson, Lars Hörberg och Arne Huléen. I främre 

ledet: Kurth-Erik Thulin, Lennart Odhner och Anders Lomäng. 

Innehåll i detta nummer: 

ÖM:s tankar på sidan 2 

Reportage från logemöten på sidorna 2-6 

Reportage från ”After Work” på sidan 6-7 

Riksgolfen på sidan 8 

Vi gratulerar på sidan 9 

Kommande logemöten på sidan 9 

Redaktionsrutan på sidan 9 



Reportage från logemöten. 

                             ÖM:s tankar. 
 

                             Bröder! 

                               När jag skriver detta lyser vårsolen      

            med full kraft, vårblommorna har  

            kommit upp och tidigare idag såg jag    

            en stare! Det blir nog sommar i år     

            igen. 
 

Den första tiden för mig som övermästare har präglats av 

att tre av våra bröder har avlidit. Det är något som vi mås-

te inse att är oundvikligt, men det känns ändå arbetsamt. 

Frid över deras minnen! 
 

Vi har hittills i år två gradgivningar bakom oss. Båda 

genomfördes med en fantastisk precision och känsla. Jag 

tror att vi har ett av Sveriges bästa ceremoniel! Vi har 

ytterligare en invigningsgrad framför oss, den 12 maj, att  

se fram emot. 
 

Vi kan också se fram emot sommarens stora begivenhet, 

Odd Fellow Ordens Riksgolf 2014. För alla detaljer, se 

annan plats i Göingebladet.  

Just nu tar vi emot anmälningar till tävlingarna, rekryterar 

funktionärer (du behöver inte vara golfspelare!) bland 

B126 och R11 samt bearbetar partners för olika former av 

bidrag. Föreslå gärna lämpliga företag.  

Alla systrar och bröder är naturligtvis varmt välkomna på 

någon av middagarna, där du kan träffa systrar och bröder 

från hela landet. 

 

Rutger Möller 

ÖM B 126 Göinge 

 

 

Måndagen den 10 mars, rec i Vänskapens grad. 

ÖM Rutger Möller och våra två rec Per Gillenius och 

Lars Hallberg som erhållit Vänskapens grad. 

Höjdpunkten vid logemötet var naturligtvis gradgivning-

en i Vänskapens grad där vårt ceremoniel i sann Göinge-

anda genomförde ett utmärkt rollspel (att redaktören rod-

nar syns som väl är inte). 

Kvällens brödramåltid, vinmarinerad kassler med tillbe-

hör, smakade som vanligt utmärkt. Vår spirituelle UM 

Göran Wahlquist hälsade välkommen till bords och CM 

Sven-Olof Lundgren ledde oss igenom HMK Konungen 

och Fosterlandets skål med efterföljande fyrfaldigt leve 

och vår vackra Nationalsång. När det gäller Konungens 

skål är vår loge numera helt korrekt i sitt uppträdande. 

Heder till alla bröder! 

ÖM Rutger Möller höll det sedvanliga talet till rec och för 

dessa svarade br Lars Hallberg. Som avslutning sjöng vi 

Göingevisan. Ronny Kristensson / red. 

Några reportagebilder. 

God stämning vid borden. Brr P-O och Alf verkar ha nå-

gon hemlighet? 

Recipiend och fadderbord samt några andra brr som vill 

ha mat bland de första! 
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Fortsättning med bilder från 10 mars. 

ÖM talar till recipiender-

na …. 

… recipiend Lars Hallberg 

ger svar på tal. 

En nöjd? CM. En ”taggad” UM?  

Klubbmästeriet aviserar vår nya alkoholpolicy! 
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Logemöte torsdagen den 27 mars, BERABEND! 

Det blev ett långt möte den 27 mars, vilket berodde på 

den debatt som följde på det nya aktieägaravtalet för Fas-

tighets AB Göingehuset. Någon debatt för vi inte i detta 

blad utan detta var ett rent konstaterande. 

Logemötet var inte så välbesökt som väntat. Från de in-

bjudna logerna, nr 5 Concordia och 109 Bengt J:son 

Bergqvist kom inte någon. Däremot fick vi en broder från 

nr 32 Fraternitas, Kennet Fors, som besökare. 

Kvällen avslutades i matsalen på sedvanligt sätt med in-

tåg till Grönstedts  ”Power Alpensound", 7-manna Umpa-

Umpa!!! Därefter inledde br ÖM med att slå ”Tappen ur 

tunnan”, ”O Zapft is´ es!” 

Måltiden bestod , som alltid denna kväll, av wurstar, po-

tatismos, sauerkraut och olika tillbehör samt avslutades 

med apfelstrudel och kaffe. 

Under Grönstedts skickligt utförda nummer blev det både 

allsång och förbrödring samt avsmakning av olika ölsor-

ter. 

ÖM avslutade kvällen genom att ”Slå tappen i tunnan”. 

Ronny Kristensson 

Red 

Förväntansfulla bröder på väg in i matsalen. Fler bilder 

på nästa sida. 
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Fler bilder från Bierabend, 27 mars. 

Noggranna förberedelser krävs inför startskottet! Vår 

Bierabendexpert UM Göran Wahlquist leder arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄNTLIGEN! 

 

Tappen är ur, ölet 

upphällt  och ÖM 

utbringar ”Ein 

Prosit”. 

GEMÜTLISCHKEIT! 

Kan det vara Tyrolerhatten? 

Grönstedts i full aktion. De är helt suveräna! 

Vår gästande broder, 

Kennet Fors, visade 

också sina sångkun-

skaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och den gemytliga 

samvaron fortsatte 

till ”Tap To”. 
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 Logemöte måndagen den 14 april, rec i Kärlekens 

Grad. 

ÖM Rutger Möller och våra nya bröder i Kärlekens 

Grad, Peter Hallqvist och Alf Jansson. 

Det blev ånyo en logeafton med gradgivning. 

Efter logesammanträdet, där det bland annat bestämdes 

att vår Odd Fellowskylt utanför entrén skall bytas ut, vi-

sade vårt utmärkta ceremoniel vad Odd Fellow menar 

med Brödrakärlek. Som vanligt gjorde dom en fantastiskt 

fin gradgivning (redaktören deltog ej!). 

Broder Kaplan delgav recipienderna och övriga bröder 

sina tankar om Brödrakärleken och bröder ÖM avslutade 

logen på sedvanligt sätt. 

Efter att de nya bröderna hälsats välkomna i denna grad 

samlades vi i matsalen för att som vanligt vid gradgivning 

skåla och hurra för Konung och Fädernesland samt sjunga 

vår nationalsång. 

Brödramåltiden bestod av en påskbuffé med såväl inlagd 

sill som småvarmt, smör och bröd. 

Kvällen avslutades med att vi sjöng vår logesång, Gö-

ingevisan. 
 

Ronny Kristensson 

Red 

ÖM:s tal till recipienderna. 

För recipienderna talade br Alf Jansson med bistånd av 

br Peter Hallqvist. 

Varför så bister br Hans-Inge? 

Några fler bilder från brödramåltiden. 

Br Mac Persson ser ut att ha fångat intresset, dock inte 

hos KM Stefan Fridlund, han har hört den förr! 

SE UPP broder Hans! Sätt dig inte på tallriken! 
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”After Work” onsdagen den 2 april. 

Den 2 april bjöd klubben in till After Work för tredje 

gången i år. Det blev den bäst besökta hittills. 

22 bröder och systrar samlades i Göingehusets klubblokal 

där det bjöds på korv med bröd och tillbehör, diverse 

drycker och kaffe med bröd. 

Stämningen var hög och diskussionerna många. Tillfällen 

som dessa är positiva, eftersom både systrar och bröder 

träffas på ett kanske mer lättsamt sätt än vid våra gemen-

samma möten. Det kan också skapas fler kontaktytor som 

kan gagna våra gemensamma strävanden. Både Rebecka-

logen nr 11 Ingrid och Brödralogen nr 126 Göinge är ju 

loger i samma orden, Odd Fellow, och har gemensamma 

mål. 

Ronny Kristensson 

Red. 

KM Stefan Fridlund och ExKM Bo Martinsson stod för 

utskänkningen 

Broder Birger Cederholm från logen nr 30 Saxo i Lund 

hade hört om våra ”fantastiska” After Works och gjorde 

oss sällskap. Övriga bilder får tala för sig själv. 

(En bild säger mer än tusen ord). 

Fortsättning från sidan 5. 

Njut av dessa i sommar men kom ihåg att vid brödramål-

tiden den 17 december äter vi en till! 

REKLAM 

Som vanligt finns det många diskussionsämnen under 

brödramåltiden. 
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Fler bilder från After Work. 

Diskussionsämnen saknas inte. 

 

 

 

En liten försmak av vad som kom-

mer på sidan 8. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AOCzb_RnqBju8M&tbnid=OjbItiNgZn62nM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.orebrogolf.se%2Fklubben%2Faktuellt%2Faktuellt%2F2013-04-17-mandagstraffar.html&ei=uXxVU9SUOpTY4QTl
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Bröder! 

Denna sommar arrangeras, som du säkert redan vet, 

Odd Fellow Ordens Riksgolf av B126 Göinge och 

R11 Ingrid här i Hässleholm under tiden 23 – 25 juli. 

Det kompletta programmet, anmälningsblankett med 

mera finns på www.riksgolf2014.se 

Vi kommer att umgås under tre dagar och spela golf 

under två. För att umgås behöver du inte vara golf-

spelare. Du kan träffa systrar och bröder från hela 

landet dels under middagarna, dels om du ställer upp 

som funktionär. Om du vill deltaga i middagarna el-

ler utflykterna (kringarrangemangen) går det bra att 

anmäla sig via Riksgolfens webbsida även om man 

inte spelar golf. 

På onsdagen (23 juli) tar vi emot gästerna på Gö-

ingehuset och äter en buffé. Här behövs funktionärer 

för ankomstregistrering, servering i baren, dukning/

avdukning, visning av Ordenssalen med mera. 

På torsdagen och fredagen spelar vi golf på Hässle-

gården och Wittsjö. Här behövs funktionärer för an-

komstregistrering och forecaddies (den enda funktio-

nen under alla dagarna som fordrar golfkunnande!).  

Det kommer också att behövas chaufförer till de bi-

lar som vi får låna för att hjälpa till med transporter 

av såväl varor som personer. 

Till torsdagens middag på Farozon behövs funktio-

närer för avprickning av deltagare. 

På fredagens bankett på Björksäter behövs funktio-

närer för avprickning av deltagare samt hjälp vid 

prisutdelningen. 

Vi kommer också att anordna lotterier för att samla 

in pengar till välgörenhet. Även här behövs det funk-

tionärer. 

I enlighet med Odd Fellows anda så kommer insam-

lade medel att skänkas till välgörenhet. Vi har valt 

att främja simundervisning för barn i Hässleholm. 

Ekonomiskt sett sker Riksgolfen helt fristående från 

såväl R11 Ingrid som B126 Göinge. Detta har påpe-

kats tidigare men det finns skäl att upprepa det. 

Samtliga inblandade, arbetsgruppen såväl som funk-

tionärer ställer upp helt ideellt och betalar själva våra 

måltider och får inga ersättningar i övrigt. 

Förutom hjälp med funktionärer behöver vi även 

hjälp med att samla in pengar. Om du vet något före-

tag som vill ställa upp som parter (eller om du själv 

vill bidra med något) så är du välkommen att kontak-

ta Rutger (projekt@riksgolf2014.se) eller Richard 

(marknad@riksgolf2014.se). 

Vi samarbetar även med Hässleholms 

kommun. 

mailto:projekt@riksgolf2014.se
mailto:marknad@riksgolf2014.se
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag 12 maj 

Rec Invigningsgraden. Recvärd Arne Jacobsson. 

OBS! Frack. 

Brödramåltiden: Vårkyckling med tillbehör, kaffe & 

kaka. 130:- 

 

Torsdag 22 maj 

Bal till Sanningens grad, OF-föredrag: Fadderns uppgif-

ter, underhållning i matsalen. 

Brödramåltiden: Matjessill, nypotatis, kaffe & kaka. 

130:- 

 

Måndag 9 juni 

Sommarsammanträde kl 1830, grillkväll i Björkviken. 

Brödramåltiden: Grillat med tillbehör. Dagspris. 

 

Torsdag den 28 augusti 

Sommarsammanträde kl 1830, studiebesök  

R 11 Ingrid inbjudna. 

Brödramåltiden: Ej fastställt 

 

Måndag den 8 september 

Rec i Sanningens grad. Recvärd Lars Hörberg. 

OBS! Frack 

Brödramåltiden: Kokt kall lax, potatis, kall sås, grönsa-

ker, kaffe & choklad. 150:- 

 

Onsdag 17 och torsdag 18 september 

Besök hos vänlogen nr 35 Concordia i Slagelse. 

Program och bestämmelser sänds ut separat. 

 

Torsdag den 25 september 
Logeafton, OF-föredrag: Välgörenhet / bistånd. 

Brödramåltiden: Kålpudding, potatis, sås, lingon, gurka, 

kaffe & kaka. 130:- 

 

 

 

 

 

 

 

Broder, om du inte är med på stående anmälningslistan, 

anmäl deltagande via logens hemsida eller mejla till 

ÖM  rutger@merutbildning.se 

senast kl 1800 två dagar före avsett möte. 

Om du är med på stående listan, glöm ej att avanmäla 

om du inte kommer eller ej avser att äta, senast kl 1800 

två dagar före avsett möte. 

Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör 

bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela 

PS, Lars-Gunnar Ström. 

 

 

Redaktionen för Göingebladet önskar alla bröder en 

skön och avkopplande sommar 2014 och på återseen-

de i augusti. 

Nästa nummer av Göingebladet beräknas utkomma 

den 1 oktober 2014. 

 

14 maj Reidar Gyllström 60 år 

3 juni Arne Huléen 75 år 

5 juli Stig Allansson 70 år 

21 aug Sten Werner 75 år 

22 aug Hans-Inge Lindulf 70 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 


