
  

 

April - augusti 2015 

Information från Odd Fellowlogen nr 126 Göinge 

Folke Zettervalls gata 4 

281 33 Hässleholm 

Telefon logehuset: 0451-135 52 

Ansvarig utgivare: Rutger Möller 

Redaktörer: Lars Tegård, Ronny Kristensson 

Logens postadress: c/o L-G Ström 

Nyodlingsv 19 

281 46 Tormestorp 

Hemsida: www.oddfellow.se/go/b126 

Bankgironr FS: 5596-2559 

E-post: b-126@oddfellow.se 

Broder, 
Välkommen 
till din loge! 

 Innehåll i detta nummer: 
 

 ÖM:s tankar på sidan 2 
 

 Reportage från logemöten på sidorna 2 -  9 
 

 After work på sidan 10 
 

 ”Tankar om logen 126 Göinge” på sidan 11 
 

 Vi gratulerar och kommande logemöten på sidan 12 

Vår nye broder, Ove Svärdhagen, här tillsammans med ÖM Rutger Möller och sin fadder Göran Pers-

son, invigdes i Orden och loge den 11 maj 2015. 
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Reportage från logemöten. 

                            ÖM:s tankar. 
 

                            Bröder! 
 

                              Sommaren kom till slut! 
 

                              Jag skriver detta i början av augusti                          

           efter några underbara varma dagar     

   som har fått mig att tro på sommaren  

   igen! 
 

Snart kommer hösten och därmed startar vårt logearbete 

igen. Vi har en höst fylld med aktiviteter framför oss, äm-

betsmannaval, gradgivningar, ålagille och räkafton! 

När jag nu plötsligt inser att jag bara har ett drygt halvår 

kvar på min tid som övermästare så ser jag att det finns 

mycket kvar att göra av mina föresatser. Främst att öka 

nyrekryteringen. TMU har en underavdelning som ska 

stötta oss med detta. De har haft lite otur med bemanning-

en av den gruppen, men vi tar nu nya tag! 

Som jag nämnde i förra Göingebladet så finns det mycket 

som kan vitalisera vår loge utan att för den skull ge avkall 

på våra traditioner. Vi är en traditionsrik sammanslutning 

och ska så förbli, utan att för den skull stelna i formerna. 

Vi måste kunna ifrågasätta traditionerna och bevara det 

som är bra, men även vara öppna för den värld som vi 

lever i. 

Jag är övertygad om att alla bröder verkligen arbetar för 

logens bästa, det märks bland annat i att vi kommit igång 

med välgörenhetsarbetet, speciellt det personliga engage-

manget. Ibland agerar vi dock kanske utan att tänka efter 

vilka signaler vi sänder till omgivningen (till nya bröder 

exempelvis). Själv kommer på mig med att ibland vara 

onödigt omständlig och ibland lite gnällig. Vem vill um-

gås i en loge med sådana personer? 

Avslutningsvis vill jag önska alla bröder en riktigt trevlig 

höst!     Rutger Möller / ÖM 

Logemötet den 13 april. 

 
20! bröder deltog vid detta möte. 
 

Fråga om frackens vara eller inte vara och vid vilka till-

fällen diskuterades. Logen beslutade att en enkät skulle 

ske där, förhoppningsvis, alla bröder deltar och ger sin 

syn på detta. 
 

Det fanns ingen rec till Sanningens grad som ändå 

genomfördes. 

Den genomfördes på ett annorlunda sätt. Ingen dekor an-

vändes och ”statistrecipienden” infördes med ögonbindel 

och ”skådespelarna” läste sina roller från olika platser i 

ordenssalen. Detta beroende på ”manfall” i ceremonielet. 

Sättet är tillåtet enligt ritualboken. 
 

Efter gradgivningen sattes logen i dispens för att diskute-

ra denna form av gradgivning, vilken red veterligt, ej tidi-

gare genomförts i vår loge. 
 

Många synpunkter framfördes. De flesta menade att man 

genom att bära ögonbindel tappade mycket av budskapet i 

skådespelet. En del ansåg emellertid att 

det gav en extra dimension att tvingas skärpa hörselsinnet 

utan att distraheras av synintryck. Majoriteten ansåg dock 

att men hellre skulle ha ett öppet skådespel, vilket för till-

fället medför stora problem i avsaknad av aktörer för vik-

tiga roller. Det finns en stor risk att besöksfrekvensen går 

ner om skådespelet uteblir. 

B126 Göinges gradspel är välkänt och uppskattat och vi 

måste med alla till buds stående medel söka förhindra att 

ceremonielet utarmas. 

 
CM upprepade sin tidigare vädjan till bröderna om att 

överväga att ta en roll i något av gradspelen. 
 

I denna vädjan instämmer red helhjärtat. Jag har flera års 

erfarenhet av logens gradspel och att få vara med om att 

genoföra dessa skänker glädje och ger också en djupare 

inblick i Ordens budskap. 

Den broder som är intresserad får gärna ta kontakt med 

CM Sven-Olof Lundgren eller undertecknad för att få 

svar på eventuella frågor. 
 

 

 

 

 

Vid brödramåltiden avnjöt vi Italiensk fläskytterfilé men 

goda tillbehör samt därefter kaffe och en ”dammsugare”. 

Broder Peter Hallqvist fick, på sedvanligt sätt, logens 

standar sedan han fyllt 60 år. 
 

Ronny Kristensson, redaktör 

 
 

 

 

 

ÖM över-

lämnar 

standaret 

till br Pe-

ter. Br Nils 

kom också 

med på ett 

hörn. 
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Logemötet den 23 april. 

 
29 bröder deltog vid mötet. 
 

Ballotering till invgraden utföll positivt. 
 

StRepr Arne Huléen gav oss lite fakta om Storsirens mål 

och kunde meddela att logernas antal medlemmar variera-

de från 21 till 312! En ganska stor spännvidd. Med våra, 

idag 112 medlemmar, ligger vi något under medelantal, 

men bröder, arbeta med rekryteringen! 
 

Broder Alf Jansson installerades som BB för resterande 

del av arbetsterminen. 
 

Brödramåltiden denna kväll bestod av rotmos med rim-

mad fläsklägg och korv. 

Till kaffet, som serverades med en glassbit, lät CM oss få 

gnugga de små grå i en klurig frågesport. 
 

Redaktionen 

 

Nyinstallerad BB, Alf Jansson. 

Nu är fläskläggen ”släppt”! Kör hårt! 

Något verkar dra brödernas blickar till sig. Tyvärr är det 

inte ljudfilm. 

Nu kommer problemen! 

Om bilden verkar suddig, är det ingenting mot vad pro-

blemen som ställdes var! 
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Logemötet den 11 maj 
 

33 bröder deltog vid mötet och vi gästades av DSS broder 

Roland Persson. 
 

Denna kväll var höjdpunkten gradgivning i invignings-

graden då vi fick en ny broder, Ove Svärdhagen, invigd i 

Orden och logen. 

Vi hälsar dig välkommen broder Ove! 
 

Kvällens brödramåltid bestod helstekt vårkyckling med 

tillbehör och kaffe och kaka. 
 

ÖM Rutger Möller talade till br Ove och hälsade honom 

varmt välkommen till logen. 
 

Br Ove framförde sitt tack för gradgivningen och att han 

fått möjlighet att bli medlem i logen. 
 

DSS Roland Persson tackade för maten och den fina grad-

givningen. 
 

Redaktionen 

ÖM har några väl valda ord till rec. 

Rec Ove Svärdhagen replikerar ÖM:s tal. 

Som vanligt ser vår DSS, Roland Persson, ”klurig” ut. 

 

Vid kvällens gradgivning fanns de skådespelare 

som behövdes men …. 

Uppmaningen från CM återkommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaren 

2015? 

En glädje 

för rese-

branschen. 
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Logemötet den 28 maj. 
 

Vid mötet deltog 27 bröder. 
 

Vid detta möte sattes logen i sittande dispens och under 

br Bengt Ekorns ledning framförde brr Ronny Kristens-

son och Stefan Fridlund ett rollspel där en man vid en fest 

kommer i samtal med en logebroder och ställde frågor om 

Odd Fellow.  
 

Br Bengt avbröt spelet vid några tillfällen och bollade 

frågeställningarna vidare till åhörarna.  
 

Flera intressanta kommentarer till spelet och dialogen 

framkom, samt alternativa svar till mannens frågor. 
 

Syftet med spelet var att belysa hur man kan väcka intres-

se för Odd Fellow och vilken inriktning vi har och vad vi 

kan erbjuda, jämfört med andra sammanslutningar. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av gravad lax med stuvad 

potatis. 
 

Till efterföljande kaffe och kaka tog ÖM upp att vi bröder 

kanske inte känner varandra mer än till namn, utseende 

och (tidigare) yrkestitel enligt matrikeln. 
 

ÖM föreslog att vi vid måltiderna kan hålla en kort pre-

sentation av oss själva med en 5-minuters resumé av tidi-

gare liv, och höll därefter ett kort anförande över sin pri-

vata och yrkesaktiva karriär. 
 

Redaktionen. 

Broder Lars Hörberg tycks undra över var han skall skri-

va på! Det är bara att skriva Lars! 

UM har släppt kryckorna! Nu är han i full gång igen. 

Också vår alldeles egen logepoet br Lennart Odhner. Här 

får vi oss några klurigheter till livs. 

Mycket vackert finns i vår natur. 
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Sommarsammanträdet den 8 juni. 
 

15 bröder deltog vid sammanträdet och 5 bröder åkte di-

rekt till utflyktsmålet för att förbereda brödramåltiden. 
 

Efter det korta sammanträdet i ordenssalen begav vi oss 

till Artur Lundkvistgården i Hagstad. 

Vi blev guidade och fick en föreläsning om författaren. 

Hans produktion omfattade närmare 100 böcker inom 

olika genrer. Han fick också ett antal tunga priser under 

sin levnad. 
 

Efter den intressanta guidningen hade vårt klubbmästeri 

fått grillarna varma så det var bara att förse sig med kor-

var, tillbehör och dricka. Därefter kom kaffet fram och 

som grädden på moset var vädret nådigt! 
 

Redaktionen 

ÖM tillsammans med våra guider. 

På dessa tavlor är samtliga Artur Lundkvists böcker för-

tecknade med titel och utgivningsår. 

Fortsatt diskussion om Artur och hans liv? 

I väntan på grillen. Grillmästare  Bo avvaktar till höger. 
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Här njuts det! KM Stefan, Mogens och Per. 

ÖM  har tillkommit och S Lennart avviker. 

S Lennart, Lars-Gunnar, guiderna och Richard för också 

samtal. 

Diskuterar Hans och Tony maten? 

Så var det dags att avtacka våra guider. ÖM har, som 

synes, varit på Bolaget. 

Dessa fanns i alla fall att få till midsommar. 
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Sommarsammanträde den 27 augusti. 
 

Vid sammanträdet deltog 20 bröder. Dessutom ett par 

bröder som åkt i förväg till Tyringe för förberedelser av 

brödramåltiden. 
 

Före mötet samlades bröder och systrar, som också var 

inbjudna enligt tradition, i klubblokalen för en stunds 

samvaro.  

Efter det korta sammanträdet begav vi oss till Tyringe för 

ett besök hos Boulegetingarna. Boulegetingarna dispone-

rar, förutom utomhusbanor, även en väl tilltagen inom-

hushall med plats för 10 st boulebanor. Där gavs under-

visning i reglerna för spelet och även lite teknik.  

Så var det då dags för att prova på boulekloten. Vi lotta-

des in i lag och tilldelades banor. Det tog några kast med 

kloten för att komma underfund med hur dom betedde sig 

när dom landade. Men efterhand gick det allt bättre. 

Efter ungefär ½ timmes spel bjöd KM Stefan Fridlund till 

bords. Det bjöds på kassler, potatissallad och därefter kaf-

fe med prinsesstårta.  Allt utomordentligt gott!  

Efter förplägnaden fanns tid till ytterligare en spelomgång 

som fick avsluta kvällen. 
 

Ronny Kristensson 

Bouleredaktör 

Lite småsnack med snacks i klubblokalen. 

Nils! Det är boule, inte bowling! 
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ExÖM R 11 Evy Davidsson och vår instruktör. 

Även KM hade instruktioner att ge. 

Intresserade systrar och bröder. 

Här krävs millimetermätning, br Göran mäter. 

Spridningsbilden är en aning stor? 

Så här kan det också se ut.  

Redaktörens sista (och absolut bästa) klot får inte undan-

hållas läsarna!  
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After work den 31 mars. 
 

Något som numera blivit tradition är våra Afterworktill-

fällen. Två stycken på våren och två stycken på hösten. 

Från en blygsam start har det blivit fler och fler som gör 

ett besök i Göingehusets klubblokal dessa eftermiddagar/

kvällar. Denna gång utökades sortimentet med en riktigt 

dansk pølsetallrik och till nästa gång, den 1 oktober har 

KM utlovat danska smørrebrød! 

Till Afterworken har det de senaste gångerna även kom-

mit icke bröder och systrar. Det har tagits med vänner, 

grannar och arbetskamrater . Fortsätt så! Det är kanske en 

bra rekryteringsväg och, vi behöver verkligen rekrytera! 

 

Redaktionen 

Lugnet före stormen. Barmästaren Bo Martinsson invän-

tar gästerna. 

Ska´de´va´en dansk pølsetallrik med samtliga tillbehör? 

KM delade ut en enkät och Nils och Lennart ”svettas” 

över den. 

Tony har anammat uppmaningen om att ta med vänner. 

Denna gång tog han med två. 

Som vanligt har Mac mycket att förtälja och Bengt, med 

hustru, lyssnar. 
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Tankar om logen nr 126 Göinge. 
 

Bröder i Göingelogen! 
 

Under den gångna sommaren har vi funderat en hel del om vår 

loge. 
 

1. Varför är deltagarantalet vid mötena så ojämnt och lågt?  
 

Det första halvåret har det varierat mellan 20 och 33 bröder, 

(sommarsammanträdet oräknat). Det blir ett genomsnitt på 

27,25 vilket ger en närvaroprocent på 24,33 %. Under våra 20 

respektive 30 år som logebröder har aldrig siffrorna varit så 

låga. 

Vi önskar det funnits någon enkel förklaring, men så är nog inte 

fallet. 

Är det så att bröder inte är ”bekväma” med vad som händer i 

logen? I så fall måste jag som broder ”göra min röst hörd”! Kan 

jag som enskild broder påtala / göra min röst hörd? Visst kan 

jag det! Det allra enklaste sättet är att delta vid mötena, där kan 

jag göra min röst hörd och framförallt delta i de beslut som 

fattas. Är jag inte med och beslutar får jag godta det som en 

minoritet, kanske bara 20 % av bröderna, har bestämt. Det hjäl-

per inte att sitta hemma och tycka. 

När det gäller det formella arbetet i logen är ju mycket bestämt 

i den dagordning Storlogen beslutat om men även här finns 

visst utrymme att spela med. Ett sätt är att sätta logen i dispens 

för att kunna diskutera mer fritt. Detta gjordes för övrigt vid 

rollspelet angående rekrytering och vid diskussionen om grad-

givningen av Sanningens grad. 

 

2. Varför är det så svårt att få bröder att åta sig ett ämbete eller 

att vara medlem i ett utskott? 
 

Här är en del av svaren givna. 

Logen har i skrivande stund 112 medlemmar. Av dessa skall 35 

vara valÄM med ersättare samt utnämnda ÄM och ersättare (ta 

bort organist med ersättare så återstår 33). De utgör ca 30 % av 

bröderna. 

Härutöver har logen medlemmar i utskott m m till ett antal av 

47 st. Till vissa utskott kan ej ÄM eller ersättare väljas och i 

andra är vissa ÄM självskrivna. Låt oss räkna på att det behövs 

30 utskottsmedlemmar förutom ÄM. Då skall logens bröder 

besätta totalt 63 befattningar, alltså drygt 56 % av medlemmar-

na. 

En annan orsak är den höga medelåldern samt att många bröder 

har varit med under många år och redan varit ÄM, ibland flera 

terminer. Se bara på antalet veterantecken och exregalier som 

bärs i logen. 

Här finns bara ett sätt att gå vidare, REKRYTERING. 

Och fram till den tidpunkt nya bröder har fått sin tredje grad 

måste vi som är äldre gå in och ta på oss uppgifter samt få nya-

re bröder intresserade av att åta sig uppgifter. 
 

3. Varför är det så svårt att få medlemmar till ceremonielet? 
 

En del av orsakerna framgår under punkt 2 ovan. 

En annan orsak är kanske att man intalar sig att ”Jag har svårt 

att lära utantill”. 

Här övergår vi till att föra rekryteringspropaganda. 

Det har väl inte undgått någon att CM rekryterar i detta num-

mer av Göingebladet? 

Vår loge är ”världsberömd” i hela distriktet för att på ett strin-

gent sätt genomföra gradgivningar. Eftersom de allra flesta, 

som i dag verkar i ceremonielet varit med i kanske 10 år eller  

mer, så har de en viss vana. CM kan inte kräva samma ”flyt” 

när någon ny broder agerar. Efter 2 - 3 gånger sitter det ganska 

bra.  

Vi kan också garantera att en ny aktör kommer att få fullständig 

stöttning i form av råd, tips, övningar och repetitioner innan 

han står på golvet första gången. Påpekas bör också att man 

behöver ”bara” ha den grad man agerar i. En andragradsbroder 

kan alltså agera vid gradgivning i första graden. 

Det finns roller av flera slag. Från roller som innebär ganska 

långa monologer / dialoger till stumma roller. 

Idealet vore att ha två bröder till varje roll, men det innebär 

också en nackdel. Eftersom gradgivning i varje grad, i regel, 

ges en gång om året blir det lång väntan mellan tillfällena. 

Du broder som kan tänka dig att göra någon roll, tala om det för 

CM så påbörjar vi arbetet snarast. 
 

4 . Varför är det så svårt att rekrytera nya bröder? 
 

En av orsakerna som ofta anges är att ”Jag är så gammal så 

mina vänner är också för gamla för att bli medlemmar”. 

När är man för gammal att gå med i Odd Fellow? 

Storlogen talar sig varm för föryngring och visst måste vi för-

yngras. Men med den medelålder vi har i dag så gör varje ny 

medlem under 66 år att vi föryngras. Det betyder då att vi som 

är äldre kanske skall börja se på barn och barnbarn, grannar och 

deras barn, före detta yrkeskollegor och deras barn. Det är ju 

heller inte fel att ”känna lite” på människor som man träffar i 

sitt dagliga liv. Alla går vi väl och handlar på olika ställen, be-

söker tandläkaren, tankar och servar bilen och går till frisören, 

för att nämna några aktiviteter.  

Och trots allt har vi även yrkesarbetande bröder i logen som 

kanske kan rekrytera genom sina yrkeskontakter. 

 

Till ”syvende og sidst” bröder, Kavla upp ärmarna, spotta i 

nävarna, kom på logemötena, gör er röst hörd, åta er uppgifter, 

agera i ceremonielet och rekrytera! 

Annars överlever inte logen 126 Göinge. 

 

Bröder! Låt oss aldrig glömma de löften vi gav när vi erhöll 

våra logegrader! 

 

Ronny Kristensson 

Tjg ExÖM 

Arne Huléen 

StRepr 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 12 oktober 

Logemöte, val av ValÄM och ers. 

Ålamiddag med besök från andra loger. 

Utskottsrapport: DN, NomU. 

Brödramåltid: Ål & ål. Kaffe & kaka 160:- 

 

Torsdag den 22 oktober 

Logemöte, bal invgrad. 

Utskottsrapport: EkU, KlU. 

OF-föredrag: Utskottens arbete, NomU, InstrU. 

Brödramåltid: Ärtsoppa med tillbehör, pannkakor med 

tillbehör, kaffe & choklad 150:- 

 

Lördag den 31 oktober 

Minnesloge kl 1500 tillsammans med R 11 Ingrid. 

 

Måndag den 9 november 

Logemöte, första nom utskott mm, rec invgraden OBS! 

Frack. 

Utskottsrapport: CerU, TMU. 

Brödramåltid: Kokt kall lax, kaffe & kaka  160:- 

 

Torsdag den 26 november 

Logemöte, andra nom utskott m m. OBS! Veteranernas 

afton. (Har tyvärr inte kommit med i årsprogrammet). 

Utskottsrapport: InstrU, BistU. 

OF-föredrag: Utskottens arbete, DN, TMU. 

Brödramåltid: Kålpudding med tillbehör, kaffe & kaka 

150:- 

 

Måndag den 7 december 

Logemöte, val av utskott m m. rec Sanningens grad. 

OBS! Frack. 

Utskottsrapport: DN, NomU. 

Brödramåltid: Köttgryta, pressad potatisgratäng, kaffe & 

kaka 150:- 

 

Onsdag (OBS!) 16 december 

Logemöte. 

Utskottsrapport: EkU, KlU. 

Brödramåltid: Räkfrossa, paj, kaffe & kaka 160:- 

 

Med reservation för ändringar. 

 

 

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. 

 

 

 

2 sept Sten-Åke Johansson 75 år 

4 okt Khennet Tallinger 70 år 

7 nov Göran Olsson 60 år 

14 nov Niklas Johansson 50 år 

17 nov Arne Jacobsson 80 år 

25 dec Åke Andersson 75 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 14 september 

Logemöte, Första nom ValÄM och ers.  OBS! Rec 

inställd. 
Utskottsrapport: CerU, TMU. 

Brödramåltid: Kalops med tillbehör, kaffe & kaka 

150:- 

 

Torsdag den 24 september 
Logemöte, andra nom ValÄM och ers. 

Besök av vänlogen nr 35 Concordia, Slagelse. 

Utskottsrapport: InstrU, BistU. 

OF-föredrag: ÖM-kedjan. 

Brödramåltid: Fisksoppa m aioli, äppelkaka m va-

niljsås, kaffe & kaka 160:- 

 

Fredag den 25 september 

Studiebesök med 35 Concordia på Lekoseum Osby. 

OBS! Stående anmälningslista gäller ej. 

 

Torsdag den 1 oktober 

After Work. Göingehusets klubblokal från kl 1630 

till (tidigast) 1900. 

Klubben serverar korv, smørrebrød, kaffe & kaka 

samt tillhörande dryck. Kom som du är, ta med 

vänner! 


