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Onsdagen den 17 september 2014. Ett antal förväntansfulla Odd Fellowbröder beredda att ta bussen till Slagelse i Danmark för besök hos vänlogen nr 35 Concordia.

Broder,
Välkommen
till din loge!
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ÖM:s tankar
Bröder!
Vi går emot ljusare tider!
Den gångna hösten har varit fylld med
arrangemang. Det har varit Odd-Fel
lowföredrag, Luciasånger i logesalen
och ålagille, räkafton samt intressanta föredrag i matsalen. Mer om detta ser ni annan plats i detta blad.
Det är nu dags att med tillförsikt se fram emot våren
2015.
Som ni ser på sista sidan kommer våren att innehålla flera
gradgivningar. Jag ser verkligen fram emot ceremonielets
fantastiska spel. Även TMU och klubbmästeriet vet jag
har laddat ordentligt.

sidor, så slås jag ofta av hur få konstruktiva förslag som
framförs. Man är väldigt bra på att berätta hur saker inte
ska göras, inte hur de ska göras. Inom vår loge upplever
jag att detta inte är lika uttalat, vi är mer positiva. Jag tror
att vi genom att se positivt på vår omvärld bättre kan sprida våra budord och vår människosyn på ett bra sätt!
Jag vill till sist ta tillfället i akt att önska alla bröder en
god fortsättning på det nya året.
Varmt välkommen till alla våra aktiviteter i logen!
Rutger Möller
ÖM B126 Göinge

Vi de sista mötena under hösten kände jag en atmosfär av
entusiasm inför våra arbetsuppgifter, speciellt välgörenhet
och våra budord. Det uppdrogs åt ämbetsmännen att börja
arbeta med detta och jag upplevde det som att alla verkligen helhjärtat var intresserade av detta och inte bara uppdrog ärendet åt ämbetsmännen för att själv slippa fundera.
Det ska bli intressant att uppleva fortsättningen.
Jag kommer att göra allt som står i min makt för att få alla
bröder att känna sig hemma i logen, trivas och må bra.
Genom att vi sysslar med ett meningsfullt och roligt arbete utstrålar och sprider vi glädje och god stämning bland
oss själva. Detta är viktigt dels för att vi själva ska må
bra, men också för att vi ska kunna rekrytera nya bröder.
Det är smittsamt att må bra!
När jag ser på TV och läser tidningar, speciellt insändar-

Även om bilden inte har så god kvalitet kan red inte låta
bli! ÖM håller tacktal vid sin plats på svenska medan han
på videoduken talar danska?

Reportage från besöket i Slagelse.
Den 17 september kl 1000 var det dags att stiga på bussen
för transport till Slagelse.
Vädergudarna var oss nådiga och bröderna hade, som
vanligt, mycket att diskutera under resans gång så färden
gick fort.
Vid den vanliga rastplatsen väster om Köpenhamn stannade vi för att inta en god baguette med tillbehör som
vårt klubbmästeri hade fixat. Den smakade bra!
Vid ankomsten till Slagelse stannade vi till vid Bilka Supermarket för bunkring och för några bröder kanske även
en kopp kaffe med ett danskt wienerbröd.
Vid ankomsten till logehuset i Slagelse blev hjärtligt mottagna av våra danska bröder och trakterades med smörrebröd och tillhörande drycker.
Efter en stunds gemyt bar det av till motellet för installering och ombyte för kvällens logemöte.
Tillbaka till logehuset deltog vi vid logemötet och efterföljande brödramåltid med underhållning.

Torsdagen började med morgenmad i logehuset och därefter ett studiebesök vid marinbasen i Korsör. Vi blev
guidade på ett mycket trevligt och underhållande vis av
ett mycket kunnigt befäl som berättade med stor inlevelse
om danska marinens olika fartyg och deras uppgifter. Vi
fick också gå ombord på deras nyaste robotfregatt där vi
fick en rejäl rundtur från brygga till kölsvin. Vi fick också
besöka det allra heligaste, STRIDSLEDNINGSCENTRALEN! För vår broder Gunnar Segerholm, som har ett
förflutet inom den svenska marinen var det nog julafton.
Efter besöket på basen fick vi en liten historielektion och
ett museibesök om Korsörs historia.
Frokost avnjöts i logehuset och sedan var det dags att embarkera bussen för färden tillbaka till Sverige.
En liten bildsvit följer dessa korta rader. Red ber om ursäkt för ”borttappade” namn i artikeln. Minnesanteckningarna från besöket har ”försvunnit”!
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Har man inte beställt bord, kan det bli problem!

Klubbmästaren ser till att alla får sin beskärda del.

Mottagningskommittén var väl förberedd ...

… och ”det lille traktement” alldeles förträffligt.

Förbrödring i klubblokalerna före logemötet. Det finns
alltid mycket att avhandla före mötet. Det kan uppstå lite
språkförbistring en och annan gång men det brukar lösa
sig.

Musik brukar i alla fall inte leda till några språksvårigheter. Den är internationell. Det blev bland annat mycket
irländskt.
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Morgonmaden (svensk frukost) smakar alltid bra efter en
sen kväll.

Vår alldeles utmärkta guide har, precis som svenskt befäl,
lärt sig att peka med hela handen!

Marinfartyg till salu! Något för ÖB och CM att titta på?

Visst är det vackra linjer! Tyvärr var det fotoförbud ombord.

En lektion om Korsörs historia levererad på en insatt och
kunnigt sätt.

Så den avslutande frokosten (lunchen). Sen tog vi farväl
för denna gång. Nästa gång ses vi i september 2015 i
Hässleholm.
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Reportage från logemöten
Logemöte den 25 september.
Vid mötet genomfördes andranominering för en del utskottsmedlemmar. Vi fick också genom StRepr Arne Huléen installerat en logeläkare, br Johan Wernlund samt en
ersättare för bevakande broder, br Alf Jansson.
Br Stefan Fridlund rapporterade om den arbetsgrupp för
välgörenhet som bildats. I gruppen ingår brr Stefan Fridlund, P-O Bengtsson, Bengt Ekorn och Sven-Olof Lundgren. Arbetsgruppen tar tacksamt emot förslag från bröderna om mål för välgörenhet.
Br Lars Hörberg höll OF-föredrag om skillnaden mellan
välgörenhet och bistånd.
Bistånd är internt och riktar sig till medlemmar och anhöriga. För handläggning finns ett biståndsutskott.
Välgörenhet riktas utåt och handläggs av ämbetsmännen
och drätselnämnden.
I båda fallen är det logen som beslutar.
Logemötet avslutades med parentation för br Torsten
Pålsson.
Brödramåltiden bestod av kålpudding med tillbehör och i
matsalen fick vi se ett bildspel och höra lite om sommarens Riksgolf. ÖM Rutger Möller höll i detta.

Våra nyinstallerade ÄM, BB ers Alf Jansson Och LL Johan Wernlund.

Det är alltid ett nöje att se bröder som inte kommer så
ofta! Br Per Andersson klubbmästerisällskap.

Vid brödramåltiderna finns alltid mycket att diskutera.
Brr Martin Axelsson och Alf Jansson.
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Logemöte den 13 oktober, ålmiddag.
Årets möte med ålmiddagen samlade 51 bröder varav 14
var gäster från B 5 Concordia, b 23 Urania och B 85 Luntertun.
Vi fick information om lägret Sju Stjärnor av lägrets IB
patriark Lars Karlsson som en introduktion till de brr som
har möjlighet att upptas i lägret i februari 2015.
Information om Odd Fellows barnkoloni Buagården, som
fyller 100 år, gavs också och det kommer en jubileumsalmanacka därifrån.
I efterhand kan redaktören infoga att det senare beslutades vid ÄM-möte, att årets julgåva till brr 80 år och äldre,
dela ut denna almanacka.
Kvällens clou var ålmiddagen. I år bestod den av rökt,
stekt och kokt ål med diverse tillbehör.
Br UM, Göran Wahlquist, beledsagade medelst pianot
adekvata visor, skrivna av Lasse Dahlquist, som gjorts
välkända av Edvard Persson.
Det blev en munter och glad kväll.

Som synes är koncentrationen på ålen total! Bilderna talar för sig själva.
Tacktal hölls av ÖM Christer Bergqvist B 23 Urania och
ÖM Maths Kjellin B 85 Luntertun.
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Logens ”After work” den 22 oktober.
Några bröder och systrar samlades i klubblokalen den 22
oktober för lite ”snack” och snacks.
Det har blivit ett uppskattat inslag under 2014. Det skulle
vara trevligt om fler bröder kunde närvara vid dessa tillfällen och kanske även ta med någon (några) vänner!
Vem som helst kan komma med. Det behöver inte vara
någon presumtiv broder (men det kanske kan bli).
Utbudet är enkelt, korv med tillbehör, drycker och kaffe
med bulle samt allmänt ”snack” och gemenskap.

Och ”snackisarna” kom igång. Vad dryftas? Livets gåtor? Logernas framtid? Varför har R 11 fler ansökningar
till medlemskap än B 126? Hur skall vi bröder bli bättre
på att rekrytera? Frågorna är många och svaren i vissa
fall svåra.

”Trycket i baren” var, som vanligt, stort. Våra bartendrar Stefan Fridlund och Bo Martinsson hade fullt upp
hela tiden.

Någon ”lånade” redaktionskameran och fick en bild av
ÖM och redaktören!
Är det så här det ser
ut innan gästerna
kommer?
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Logemöte den 23 oktober.

Logemöte den 10 november.

Budgetförslag för 2015 lades fram och diskuterades. Eftersom vissa oklarheter angående välgörenhet fanns beslutade logen att återremittera ärendet till ÄM för komplettering. Beslut avses tas vid nästa logemöte.
InstrU ordf Bengt Ekorn redogjorde för utskottets arbete
och vilka ämnen som kommer att avhandlas för höstens
återstående möten. Utskottet vill gärna ha förslag från
bröderna om vad som kan vara intressant att höra om.
Program för 2015 skall tas fram och i kommande Göingeblad kommer dessa att anges på sista sidan under kommande logemöten.
Fastighetsbolagets förslag angående de uppsagda reverserna behandlades och återremitterades till ÄM för fortsatt behandling. Beslut avses tas vid nästa logemöte.
Brödramåltiden bestod av en mycket god köttgryta med
tillbehör.
Efter måltiden visade Leif Jaensson en film om Hässleholm från 1964 tagen med dåtidens dubbel 8 smalfilm
som han klippt ihop. Många bröder kände igen vyerna
från den tiden.

Det blev en ovanlig inledning av logemötet.
Logen sattes i dispens för inbetalning till FS! Detta är
något som sällan inträffar men som en påminnelse till
bröderna: ”Broder som ej är gottstående äger ej delta i
omröstning eller ballotering”.
Man kan alltså göra sig gottstående när ett möte öppnats.
Logen godkände budgetförslaget för 2015.
DN har nu konstituerat sig efter br Torstens tragiska bortgång och arbetar vidare med våra finanser.
NomU ordf, br Ronny Kristensson rapporterade att
NomU nu ligger i fas med de mål NomU satt upp. Han
påpekade också, speciellt för yngre bröder, att i många av
utskotten är det inte krav att vara tredjegradsbroder, så
yngre bröder, anmäl intresse till NomU ”och ni skall bli
givna uppdrag”!
Det nya skuldbrevet från Fastighets AB Göingehuset som
behandlats av ÄM antogs av logen.
Brödramåltiden denna afton bestod av ärtsoppa med tillbehör (varm punsch m m) samt därefter pannkaka med
sylt och grädde.
Efter måltiden berättade br Peter Olofsson om jakt, jägare, utbildning, lagar, vapen och redskap för en jägare.

ÖM och Leif Jaensson i samspråk.

Ärtorna hade en strykande åtgång!
Ett fotografiskt försök att visa filmens titelsida.
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Logemöte den 27 november.

En glad klubbmästare med
något varmt
både i handen
och blicken.

Broder Peter Olofsson höll ett initierat föredrag om jakt
och alla aktiviteter runt om denna. Frågorna var många
och Peter fick klargöra begreppen.

Veteranernas afton!
Tyvärr hade vi inga nya veteraner att utnämna men de
tidigare ställde upp i stor omfattning.
Br Stefan Fridlund rapporterade under punkten välgörenhet om det arbete ”välgörenhetsgruppen” tillsammans
med R 11 Ingrid påbörjat.
B 126 har ca 15 000 kr på välgörenhetskontot och gruppen tar gärna emot förslag från bröderna på lämpliga mottagare. Några förslag lades fram under mötet och gruppen
räknar med att kunna föreslå bröderna projekt under senvintern.
StRepr br Arne Huléen höll ett intressant OF-föredrag om
logens historia med tillkomsten av vårt nuvarande ordenshus som huvudtema. Det verkar ha varit en arbetsam period men med lyckosamt resultat. Det är omvittnat av andra
loger att vårt ordenshus är ett av de bättre (kan det bero
på våra bekväma stolar i ordenssalen?).
Brödramåltiden, som var helstekt kotlettrad med tillbehör,
avnjöts och därefter höll br P-O Bengtsson ett föredrag
om ”God man och vad det innebär” både för den gode
mannen och hans huvudman.

UM bjöd till bords ...

… och veteranerna (med flera) lät sig väl smaka.
HÖGVILT!
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Logemöte den 8 december.
Vid mötet lade DN ordf br Sten-Åke Johansson fram DN
förslag om ändring av logens nuvarande tre konton till
endast ett. Ändringen kan göras med nuvarande bestämmelser i ALL (Allmän Lag). Det innebär att DN:s, FS och
SkM arbete kan löpa smidigare.
Logen röstade för förslaget.
Frågan om bland annat annonsering vid broders bortgång
togs upp. Att tänka på är ju det av våra budord som lyder
”Att begrava de döda”. Det finns även en biståndsaspekt i
detta. Logen beslutade att frågan utreds av ÄM som
kommer med förslag i ärendet.
Före mötets avslutande hölls parentation över vår bortgångne broder Arne Sohl.
Brödramåltiden denna kväll var den alltid uppskattade
”Jette´s fisksoppa med aioli” och tillbehör.
Efter måltiden gav br Göran Wahlquist lite tankar om sin
utbildning inom fotografikonsten. Vi fick även några tips
om kameror, motiv och fotograferingskonst.

Är det diskussion angående receptet?

Några bröder har ätit färdigt? Andra njuter fortfarande.

Kvällens föredrag behandlade fotograferingskonst. Originalbilden, i färg, gick inte att använda så det blev lite
manipulering i datorn.
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Årets sista logemöte den 17 december.
Mötet inleddes med att vi fick lyssna till Adams Julsång
med Håkan Hagegård. Julsången har varit tradition i
många år. Mötet blev kort och vi ledsagades ut ur ordenssalen till tonerna av Stilla Natt framförd av Spotnicks orkester.
Brödramåltiden denna kväll var också traditionsenlig,
RÄKOR, RÄKOR och RÄKOR. Till dessa fanns bl a en
härlig aioli och bröd. Ostbrickan avslutade måltiden.
Ett litet bildspel om Buagården, med tillhörande text, visades av ÖM och som avslutning framförde br Sten Werner Viktor Rydbergs ”Tomten” iklädd passande huvudbonad. Detta har ju också blivit en tradition.
Bröderna önskade varandra GOD JUL och GOTT NYTT
ÅR.

Ett tack för det gångna året till ”våra” pigga tjejer, Pernilla och ”Myran”.

Viktor Rydbergs ”Tomten” framfördes stilfullt och värdigt av vår tomte, br Sten Werner.

Skål på er bröder och en God Jul!

Br SkM, Tony Mortensen, ser
som vanligt ”klurig” ut. Funderar han på något sätt att
kunna ”minska” på våra utgifter?

Så var då ”klåfingerbrodern” framme igen!
Det var andra gången, broder Nils!
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Kommande logemöten
Vi Gratulerar!
9 jan

Göran Wahlquist

60 år

3 feb

Anders Rosengren

40 år

6 feb

Peter Hallqvist

60 år

Redaktionsrutan
Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör
bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela
PS, Lars-Gunnar Ström.
Bo-Göran Persson:
Ny adress: Servins väg 1 G, 280 20 BJÄRNUM
Ny mejl: bo-g.persson@telia.com

Göingebladets redaktion önskar
alla bröder ett:

Måndag 12 januari
Logemöte.
OF-föredrag: Hågkomst av Thomas Wildey´s födelsedag.
Brödramåltiden: Kalops med tillbehör, kaffe & kaka.
130:Torsdag 22 januari
Logemöte, bal till Vänskapens grad.
OF-föredrag: Ordens välgörenhet.
Brödramåltiden: Stekt fläsk med löksås, kaffe & kaka.
140:Måndag 9 februari
Logemöte, rec i Vänskapens grad.
Brödramåltiden: Isterband med stuvad potatis, kaffe &
kaka. 130:Torsdag 26 februari
Logemöte, bal till Kärlekens grad, DN och revisorernas
rapporter, förklaring Vänskapens grad.
OF-föredrag: Gudsbegreppet—synen på det Högsta Väsendet och konfessionstillhörighet.
Brödramåltiden: Stekt strömming med potatismos, kaffe
& kaka. 130:Måndag 9 mars
Logemöte, rec i Kärlekens grad.
Brödramåltiden: Pannbiff med lök, kaffe & kaka. 130:Torsdag den 26 mars
Logemöte, besök från andra loger i distriktet, bal till
Sanningens grad.
Underhållning i matsalen: Bierabend med sedvanliga
traditioner, Grönsteds Umpa-bumpa-orkester.
Brödramåltiden: Wurst av olika slag, sauerkraut m m.
150:-

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.

Nästa Göingeblad beräknas komma ut i början av april
2015.
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