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ÖM:s tankar.
Bröder!



Det lackar mot jul, nyår och ämbetsmannainstallering. Det börjar alltså bli
dags att tacka för mig. Det är med stort
förtroende som jag lämnar över till vår
broder Lennart Odhner. Det kommer
att bli bra med honom vid rodret.




Två år har gått med en rasande fart och det har varit två
händelserika år. Jag tänker på alla de föresatser som jag
hade för två år sedan. En del har jag lyckats med, en del
har jag inte hunnit med (än):




Jag ville modernisera ämbetsmannagruppens samarbetsformer. Det tror jag mig ha lyckats med.

Att vi äntligen har börjat att på allvar diskutera
etik, våra löften och frågan om vi lever som vi
lär.
Att vi kommit igång med välgörenhet i mer organiserad form, speciellt vad gäller personligt engagemang.
Afterwork: trevliga möten med både bröder och
systrar och andra intresserade. Inte minst de goda
smörrebröden och den vänliga atmosfären i regi
av bröderna Stefan och Bosse.
Träffarna för sällanbesökande bröder har också
uppfattats positivt.
Riksgolfen 2014: den varmaste och mest lyckade
(enligt deltagarna) golftävlingen för bröder och
systrar från hela landet som ordnats hittills.

Jag vill framföra ett varmt tack för väl utfört arbete till
alla ämbetsmän.

Jag ville följa Storsirens mål i förhållande till 2012: Antalet medlemmar högre, snittåldern lägre, närvaroprocenten
högre. Detta har jag inte lyckats med helt. Dock tror jag
mig se att broder Lennart Odhner kommer att driva frågorna vidare till ett positivt resultat.

Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack till de bröder i vår loge som varit ett stöd för mig i alla väder och
som verkligen levt upp till våra ledord: Vänskap, Kärlek,
Sanning.

Däremot har det hänt många positiva saker under min tid
som Övermästare:

Rutger Möller
ÖM

När detta nummer av Göingebladet distribueras
har Jul– och Nyårshelgerna passerat, men redaktionen hoppas att bröderna haft en:

Och får ett:
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Reportage från logemöten.
Logemöte den 14 september
Vid detta möte deltog 31 bröder.
Den stora frågan som avhandlades vid mötet var frackens
bärande.
Enkät hade skickats ut till alla bröder där man fick svara
på om fracken skulle vara kvar och i så fall vilka tillfällen
den skulle bäras.
59 % av bröderna svarade på enkäten, vilket får anses
som ett ganska bra resultat.
Majoriteten svarade att nuvarande bestämmelser var bra.
Det innebär att vi behåller frack vid Invigningsgraden,
Sanningens grad och vid ÄM-installering.
Däremot beslöt logen att vid all gradgivning utan rec gäller liten logedräkt, mörk kostym. Det beslutet togs efter
vädjan från ceremonielet.
KM ser till att ingen broder missar sin ”Nota Bene”.

Logen genomförde också första nominering av valämbetsmän och ersättare för arbetsterminen 2016—2017.
Vid brödramåltiden, som bestod av kalops med tillbehör
samt kaffe och kaka, hade vår CM satt ihop ett antal kluriga frågor som bröderna arbetade med bordsvis. De var
inte lätta och vi gick bet på de flesta!
KRI
Red

Går CM igenom klurigheterna?

Att fylla i ”Nota Bene” kräver sin man
(broder). Men UM förklarar pedagogiskt.

Och här sitter vårt ”argusöga” och ser till att klubbens
finanser går ihop.
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Logemötet den 24 september.
Vid mötet deltog 30 egna bröder och två gästande bröder
från Danmark.
Till detta möte var vår vänloge B 35 Concordia i Slagelse
inbjudna på sedvanligt sätt. Tyvärr hade uppslutningen
från Concordias sida varit för liten och de avlyste sitt besök vilket var väldigt tråkigt.
Dock besöktes vi ändå av br Henry O´Connor från Concordialogen och br Torben Ströh Jensen från logen B 12
Herlöf Trolle i Naestved.

Som avslappningsmusik inleddes detta möte med att br
Henry O´Connor på gitarr spelade ”Tears From Heaven”.
Anledningen till detta var att den spelades på br Waldemar Kristianssons begravning och vi höll också parentation för br Waldemar.
Brr Sune och Mogens i full (Dansk?) diskussion med br
Torben.

Andranominering av valämbetsmän och ersättare gjordes
och nomineringen avslutades.
Brödramåltiden bestod av fisksoppa med aioli samt äppelkaka med vaniljsås.
Under brödramåltiden underhöll br Henry O´Connor på
ett mycket uppskattat sätt med sin gitarr, (och lite andra
tekniska prylar), oss med framför allt Irländsk musik. Br
Henry skänkte dessutom logen en egenhändigt inspelad
CD med Irländska sånger. Logen fick tillstånd att kopiera
CD:n under förutsättning att den såldes till bröder för
100:- och pengarna tillfaller klubbkassan.
Bröder, passa på att köpa en av br Henrys CD. Den är
mycket bra!
KRI
Red

Bokar br Arne redan tid för vinterdäcken?

Broder Henry O´Connor i full aktion.

Äppelkakan hade strykande åtgång.
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After Work den 1 oktober.
Så var det dags för ett After Work.
Nyheten denna gång var att det serverades DANSKA
SMÖRREBRÖD av absolut högsta klass!
En stor eloge till klubbmästeriet för dessa ”sittningar”.
Det jag och KM efterlyser är fler deltagare. Det är ett bra
tillfälle att utbyta tankar om allting, inte bara Odd Fellowsnack.
Det är dessutom ett bra tillfälle att ta med vänner som
kanske kan bli intresserade av vår loge.
Förutom smörrebröden serveras Dansk korvbricka, varm
korv med bröd, ölkorv, kaffe och kaka samt naturligtvis
drycker av alla de slag. Allt till självkostnadspris.
Tankeutbytet är gratis.
KRI
Red

… för att därefter öka. Men det finns plats för många fler
bröder, systrar, respektive och vänner.
KM:s nyhet, Danska smörrebröd. Utsökta!

Det brukar vara ”mjukstart” vid 1630-tiden ...

En mätt och trött ODD-Björn vinkar farväl efter After
Work.
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Logemöte den 12 oktober.
Vid mötet deltog 32 egna bröder och 15 gästande bröder
från B 5 Concordia, B 23 Urania och B 85 Luntertun.
Logen valde följande bröder till ValÄM och ersättare för
arbetsterminen 2016-2017:
ÖM: Lennart Odhner
UM: Göran Wahlquist
PS: Peter Hallqvist
FS: Tommy Jagerwall
SkM: Tony Mortensen
CM: Göran Persson
K: Peter Olofsson
UM ers: Sven Andersson
PS ers: Lars-Gunnar Ström
FS ers: Bengt Heinmert
SkM ers: Per-Åke Olsson
CM ers: Sven-Olof Lundgren
K ers: Sune Malm

Har KM redan gett upp? Kvällen har ju knappt börjat!

Brödramåltiden gick i ”Ålens tecken”.
Rökt ål, stekt ål och kokt ål uppskattades av såväl egna
som gästande bröder. Broder Göran Wahlquist lotsade oss
igenom ett antal allsånger med anknytning till kvällens
tema.
Avslutningsvis avnjöt vi äppelkaka med vaniljsås samt
kaffe.
KRI
Red

Det är väl aldrig fel att kunna premiera en gäst med
högsta vinsten.

I spänd förväntan ...

… på denna delikatess.

Avslut med äppelkaka och vaniljsås, mums!
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Logemöte den 22 oktober.
Vid detta möte deltog 36 egna bröder och en gästande
broder, Paul Koos från lägret nr 20 Sju Stjärnor.
En sak som förtjänar att upprepas är br StRepr Arne
Huléens information om skadliga mejl som kan dyka upp.
Avsändarna ser ofta ut som seriösa myndigheter, banker
mm med korrekt logotype. Avsändaren bifogar en fil där
man ofta skall uppge kontonummer, lösenord mm. Naturligtvis fyller man inte i sådana privata uppgifter!
Men, det värsta är nog att dessa filer kan innehålla virus
och/eller trojaner som i lindrigaste fall detekteras av antivirusprogrammet och i värsta fall tar över datorn!
Br Paul Koos berättade om inte bara vårt läger utan också
om lägerinstitutionens historia.
Brödramåltiden bestod av ärtor (med varmt tillbehör för
de som önskade), pannkakor med grädde och sylt samt
kaffe.
Br Per Gillenius höll ett underhållande föredrag om
Höganäs AB och deras innovationer på materialsidan. Br
Per är patentchef i företaget.

… även vid detta bord.

KRI
Red

Här är frågan. Vilken klocka visar rätt tid? Den på väggen eller den i kameran?

F i lägret, Paul Koos med HP Sune Malm.

Som avslutning: ”Göingevisan”.

Föredragshållaren br Per engagerar ...
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After Work den 5 november.

Logemöte den 9 november.

Så var det dags för ännu ett After Work.

Denna kväll deltog 29 bröder vid mötet.

KM med personal hade, som vanligt, dukat upp festligt
med Danska smörrebröd, Dansk pölsetallrik, korv med
bröd mm. Till detta behöriga drycker.

Första nominering för ständiga utskott mm genomfördes.
Trots att ingen rec fanns gavs ingivningsgradens mörka
del.

Besöksantalet denna gång var lägre än vanligt, vilket är
förvånande, då så många bröder tycker att dessa tillfällen
skapar en annorlunda stämning, där inte bara logeangeläenheter kan diskuteras. Det är ju också ett gyllene tillfälle
att ta med gäster, som kan få en inblick i vad det är vi står
för, och då menar jag inte bara After Work, utan även en
form av ”minivänafton”.

Br StRepr Arne Huléen höll en fördjupning av löftena vi
avger vid invigningen. Dessa löften innefattar hela Ordens mål och mening.
Kvällens brödramåltid bestod av kokt kall lax som serverades med potatis, kall sås och grönsaker. Kaffe och kaka.
KRI
Red

BRÖDER! BÄTTREN EDER!
KRI
Red

Verkligen läckert!

Är det en skål för Orden och loge?

Bröderna S Lennart och Pauli i enskilt samråd?
Se på smörrebröden! Delikat.
(S Lennart har tydligen också jagat älg).

Som alltid råder naturens lag. De starkaste tar för sig
först ( i detta fall med hjälp av UM).
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Logemöte den 26 november.
Vid mötet deltog 37 bröder.
Andra nominering för ständiga utskott mm hölls och nomineringen i sin helhet avslutades.
Eftersom det var veteranernas afton erhöll brr Stig Alllansson och Gunnar Segerholm tecknet för 25 års medlemskap i Orden och loge.
Veteranteckenutdelare var vår egen br Ex DSS Arne
Jacobsson då DSS br Roland Persson blivit sjuk.
Det var en mycket värdig högtidsstund.
Kvällens brödramåltid bestod av kålpudding samt kaffe
och kaka. Bröderna Stig Allansson samt Gunnar Segerholm höll varsitt tacktal som nyblivna veteraner och för
veteranernas ”tack för maten” svarade br Kurth-Erik Thulin.

Som alltid, en festlig stämning och förväntningar på kvällen.

KRI
Red

Ex DSS br Arne, nya veteranerna brr Stig och Gunnar
och ÖM br Rutger vederbörligen poserande.

Br ÖM harangerar våra nya veteraner ...

Veteranernas skål!

… och får som vanligt svar på tal.
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Logemöte den 7 december.
Vid mötet deltog 30 egna bröder och en gästande broder.
Valet till ständiga utskott mm genomfördes.
Vår välgörenhetsgrupp har av br Ronny Pettersén fått ett
antal kassar med bl a skridskor att dela ut till ensamkommande barn.
Så till kvällens clou.
Två rec, brr Per Gillenius och Lars Hallberg erhöll Sanningens Grad. Ytterligare en rec var anmäld från logen B
109 Bengt J:son Bergqvist men hade tyvärr blivit sjuk.
Enligt vissa kritiker blev det ett bra gradspel trots att den
vanlige ”prästen” konverterat och ersatts av en novis.
Kvällens brödramåltid bestod av köttgryta med syrliga
tillbehör som serverades med gratäng på pressad potatis.
Kaffe och dammsugare.

Faddrarna koncentrerar sig? ...

KRI
Red

… liksom recipienderna.

Våra nya brr i Sanningens Grad, Per Gillenius och Lars
Hallberg med ÖM och faddrarna Mogens Groth Hansen
och Bengt-Arne Hagsten. Notera att båda faddrarna är
vakter i logen.

KM dirigerar med van hand trupperna i matsalen.

Också var det dags att tacka för gradgivningen.
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Logemöte den 16 december.
Vid mötet deltog 42 bröder.
Som avslappningsmusik fick vi, på sedvanligt vis lyssna
till Adams julsång, O Helga natt. Denna gång med Roger
Pontare som sångsolist.
Så till kvällens höjdpunkt, räkor med tillbehör. I år kompletterades dom med god paj samt därefter kaffe och en
god kaka serverad med vispgrädde och hjortronsylt.
TMU hade några överraskningar också. Unison julsång,
br Lollo med sång och gitarr, kluriga julrim, lotteri och
som avslutning Viktor Rydbergs dikt ”Tomten” som vanligt framförd av br Sten Werner.

God jul på er också brr Lennart, Rolf och P-O!

Bröderna blev nog något förvånade när KM vid betalningen satt gömd bakom en duk! Notan firades ner med
spö tillsammans med betalningen och ev växel firades
upp tillsammans med en liten julklapp! Det var alltså
barnkalas med fiskdamm!
KRI
Red

Här går också räkorna åt. Brr Peter, Urban, Valter och
Kenth

Då är det bara att gå lös på fägnaden.

Och en god jul till våra flitiga tjejer som ser till att vi får
sovel på tallrikarna.

Det är alltid roligt att kunna hälsa en br, Åke Andersson,
välkommen efter längre tids frånvaro!

Och till sist (men inte minst) dikten ”Tomten”.
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Kommande logemöten
Måndag den 11 januari
Logemöte.
Rapport: CerU, TMU.
OF-föredrag: Thomas Wildey:s födelsedag.
Brödramåltiden: Rotmos, rimmad skinka, korv, kaffe &
kaka. 140:-.

Vi Gratulerar!
8 feb

Kurth-Erik Thulin

90 år

25 mars

Mats Gustafsson

60 år

31 mars

Jan Hansson

60 år

Torsdag den 28 januari
Logemöte, installering av ÄM 2016—2017, I. nom
StRepr.
Rapport: InstrU, BistU.
OBS! Frack.
Brödramåltiden: Kreolskans fläskfilégryta, ugnsrostad
potatis, kaffe & kaka. 150:-.

Redaktionsrutan
Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör
bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela PS,
Peter Hallqvist.

Torsdag den 4 februari
1630-1900 After Work i klubblokalen.
Måndag den 8 februari
Logemöte, II. nom StRepr.
Rapport: DN, NomU.
OF-föredrag: Inför Storlogemötet.
Brödramåltiden: Stekt strömming, potatismos, kaffe &
kaka. 140:-.

Bröder i logen 126 Göinge!
Det går att göra statistik av det mesta.
En som är intressant? för oss är nog närvarostatistiken.
Under första halvåret 2015 var genomsnittsantalet besökande bröder 27,25 vilket då innebar en närvaro på 24,33
%. (Se artikel i september 2015 sida 11).
Under andra halvåret 2015 varierade närvaron från som
lägst 29 till som mest 42 bröder.
Det blir ett genomsnitt på 33,37 bröder vilket, med dagens medlemsantal, ger en närvaro på 30,33 %.
Alltså en klar förbättring.
Vika orsakerna är till detta går jag inte in på här men det
kan vara intressant att analysera för ÄM och TMU.

Torsdag den 25 februari
Logemöte, bal till Invgraden, val av StRepr, årsbokslut,
revrapport. Finjarevyn i matsalen!
Rapport: EkU, KlU.
Brödramåltiden: Isterband, stuvad potatis, kaffe & kaka.
140:-.
Måndag den 14 mars
Logemöte, rec Invgraden.
Rapport: CerU, TMU.
OBS! Frack om rec finns. Annars liten logedräkt.
Brödramåltiden: Sillamacka, grönpepparbiff, potatis,
kaffe & kaka. 160:-.

Jag hoppas detta är en bestående trend och att 2016 blir
än mer välbesökt.
Det är vår loge värd och inte minst de bröder som gör
våra logekvällar till intressanta och minnesvärda tillfällen.
Ingen nämnd och ingen glömd.
Så bröder, besök logen!

Torsdag den 31 mars OBS! dagen!
Logemöte, Bierabend, bal Vänskapens grad.
Rapport: InstrU, BistU.
OF-föredrag: Rapport från SL-mötet.
Brödramåltiden: Sedvanliga wurstar med tillbehör, kaffe
& kaka. 160:- + musikavgift.

Nu några tankar om Göingebladet.
Det är inspirerande att göra bladet men det är lätt att
fastna i gamla spår. Bröder, ge red tips på hur vi skall förbättra Göingebladet.
Red försöker få in så mycket bilder som möjligt men bilder tar plats även om de komprimeras. Av uppenbara skäl
kommer samma bröder med i flera reportage. Det är ju
ofta så, att vissa bröder agerar mer än andra vid brödramåltiden. Red vill se många nya ansikten vid brödramåltiderna så att nya ”nunor” kan få plats i Göingebladet!
Beroende på vilket utrymme, i MB räknat, Göingebladet
tar kan det tänkas att det får mejlas i två delar.

Torsdag den 7 april
1630-1900 After Work i klubblokalen.
Broder, om du inte är med på stående anmälningslistan,
anmäl deltagande via logens hemsida eller mejla till
ÖM odhner.lennart@gmail.com
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.

Nu önskar redaktionen alla bröder ett GOTT NYTT 2016
med många logebesök och trevlig samvaro!
KRI
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