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Logens ÄM och ersättare terminen 2016-2017 installerades den 28 januari. 
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ÖM:s tankar. 
 

Tiden  från det jag valdes till dags dato 

har gått väldigt fort. Många möten och 

sammanträden.  

Man lär sig fantastiskt mycket när man 

bevistar ÄM-, TMU-, och instruktions-

utskottens sammanträden. Det finns så 

mycket kunskap av olika slag i logen, och det är jag som 

”ny” ÖM tacksam för. Mycket har hänt sedan jag inneha-

de den här posten senast.  Så det har varit mycket nytt att 

sätta sig in i. Men tack och lov så har jag god hjälp av 

flera bröder. 
 

Någonting som jag är väldigt glad över är att vi nu fått 

material och möjlighet att marknadsföra Logen och Or-

den. Snygga rollups 0ch därtill mycket informativa flyers. 

Det är ju naturligtvis en chansning att rekrytera ”på stan” 

men jag tycker det är värt ett försök.  

Vi kommer att finnas ute en gång under våren och sen 

utvärderar vi detta för att sen åter vara ute två gånger i 

höst. Visst är rekrytering viktig, men det är också viktigt 

att vi gör Odd Fellow mer känt. Syns man inte så finns 

man inte.  
 

När det gäller rekrytering så finns det många förslag. Ett 

är att vi ”äldre” nu börjar se om inte våra barnbarn är in-

tresserade.  Det kan vara chockartat att som ung komma 

till ett logemöte där medelåldern är hög. Då kan det vara 

bra med ett gäng yngre som rekryteras samtidigt och sen 

kan vandra tillsammans genom graderna. 
 

Vi  vill ju också se att våra logemöten är välbesökta. Där-

för manar jag alla bröder att och särskilt faddrarna att  

motivera sällanbesökarna  till att besöka sin loge. Vi ska 

också upprepa konceptet med att bjuda in dessa till ett 

eget möte. 
 

I skrivande stund kommer jag från ett möte med InstrU 

där vi tittade på kommande aktiviteter i och omkring lo-

gearbetet. Jag kan lova bröderna att vi har mycket intres-

sant, lärorikt och trevliga arrangemang att se fram emot.  
 

Det är ett ambitiöst arbete som  läggs ner för att vi ska 

kunna trivas i logen. Den enda smolken i glädjebägaren är 

att någon gradgivning inte har någon kandidat.  
 

Jag ser fram mot en spännande vår i första hand. Sedan så 

kommer sommarsammanträden med kanske lite ny vink-

ling innan vi tar nya tag inför höstarbetet. 
 

Till sist bröder: Under de första åren i logen var jag aktiv 

i ceremonielet. Det var mycket intressant. Ingen annan-

stans får man så mycket inblick i vår ordens läror som när 

man studerar och lär sig innebörden i gradernas texter. 

Jag vädjar därför till er. Anmäl  er hos br CM, ni kommer 

inte ångra er. 

 

Lennart Odhner 

ÖM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrängen till en väl-

känd Sven-Ingvars-låt 

får illustrera vad vi 

alla längtar efter. 
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Reportage från logemöten. 

Logemötet den 11 januari. 
 

34 bröder deltog vid mötet. 
 

Br Arne Huléen höll ett föredrag om Thomas Wildey och 

hur han byggde upp  Odd Fellow i USA och blev dess 

första Storsire. Vid sin död uppgick antalet  medlemmar i 

USA till mer än 200 000. 

K P-O Bengtsson utvecklade sina tankar inför det nya året 

med dess svårigheter och möjligheter. Rekryteringen 

har härvid högsta prioritet. Vi måste öka omvärldens 

vetskap och kunskap om vår orden. 

ÖM Rutger Möller avslutade sammanträdet och tackade 

alla ÄM och övriga bröder  för allt stöd under sin tid som 

ÖM, samt hälsade bröderna välkomna till den väntande 

brödramåltiden.  

Kvällens brödramåltid bestod av en utsökt hemlagad rot-

mos med rimmad skinka och kokt korv. Kaffe och kaka. 
 

Br Sven-Olof Lundgren läste ett stycke ur Claes Lind-

skogs bok ”Från Frithiof Nilsson Piratens värld” 

KRI 

Som vanligt drog matbordet till sig bröderna. Glatt samspråk, Hans, Valter och Kenth-Olof. 

Även Gunnar och Gö-

ran höll igång. Ronny 

ser lite betänksam ut. 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof i högläs-

ningstagen. 

Allvarligare diskussion? Kurth-Erik, Göran och Åke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugn bröder! 

Den här tiden kommer! 
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Logemötet den 28 januari. 
 

41 egna bröder och 5 gästande bröder deltog. 
 

1:a nom till StRepr SL-perioden 2016-2020 genomfördes. 

Br Ronny Kristensson nominerades. 
 

Installering av ÄM och ers 2016-2017: 

Under ledning av Installator DSS br Roland Persson,  

Vice Storsire ExDSS br Arne Jacobsson,  Storsekreterare 

SLmedlem br Alf Svensson,  Storskattmästare StRepr br 

Kai-Åke Nilsson,  Storkaplan StRepr br Anders Enkel,  

Stormarskalk StRepr br Arne Huléen och Storvakt 

SLmedlem  br Kurth-Erik Thulin installerades logens ÄM 

och ers under högtidliga former. 

Tjg ExÖM br Ronny Kristensson avtackades och avgåen-

de ÖM br Rutger Möller installerades som Tjg ExÖM. 

Avgående CM, br Sven-Olof Lundgren, erhöll exregalie. 

Installator br Roland Persson talade om den oro som råder 

i världen och Odd Fellows roll i denna. Vi behöver leva 

upp till våra budord.  

ÖM, Lennart Odhner, tackade storämbetsmännen för den 

högtidliga installeringen. 

K, Peter Olofsson, tackade för förtroendet samt talade om 

etik och svårigheterna att leva som vi lär.   

Kvällens brödramåltid bestod av kreolskans fläskfilegryta 

serverad tillsammans med ugnsrostad potatis och sallad, 

kaffe och kaka. 
 

Tjg ExÖM Rutger Möller överlämnade ÖM-kedjan till br 

Lennart Odhner och önskade lycka till. Br Rutger tackade 

alla bröder som stöttat honom under de gångna åren som 

ÖM. 
 

ÖM Lennart Odhner tackade för en värdig och högtidlig 

installering och tackade bröderna i B126 för förtroendet 

att få leda logen under kommande termin. Br Lennart ser 

som en av sina främsta arbetsuppgifter att öka medlems-

antalet och förbättra närvarofrekvensen. Br Lennart gjor-

de även återblickar till sin tidigare ämbetsperiod som 

ÖM. 
 

DSS Roland Persson tackade för förtroendet at få leda 

installeringen. 

KRI 

ÖM, Lennart Odhner ikläs ÖM-kedjan. 

 

 

 

 

 

 

Lennart tycks 

fråga sig: 

”Vad har jag 

tagit på mig?” 

Kvällens Installator, DSS Roland Persson, ser också all-

varlig ut! 

Men nu har tydligen läget ljusnat. 
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After Work den 4 februari. 
 

Denna gång räknade jag in 35 deltagare! 
 

Stämningen (och ljudnivån) var hög och diskussionerna 

var många och av skiftande karaktär. 

KM svettades och bredde danska smörrebröd på löpande 

band! 
 

Vi passade också på att utbringa ett leve för br Tony Mor-

tensen som, trots sin födelsedag, kom och besökte After 

Work! 
 

Som vanligt var allt utsökt gott och deltagarna njöt av 

förtäringen. Det är bara att hoppas på att trenden håller i 

sig.  

Det är ju också ett gyllene tillfälle att ta med ickebröder 

för att ge lite information om Odd Fellow. Detta som en 

introduktion före en vänafton. 
 

KRI 

Trängsel i baren, men det blev värre! 

Trångt vid borden när man skall husera bricka med smör-

rebröd och något att dricka! 

Det ser njutbart ut (och det var det också). 

Och här också. 

Ett grattis och ett leve för Tony som trots födelsedag kom 

till vår After Work. 
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Logemöte den 8 februari. 
 

Vid mötet deltog 40 bröder. 
 

Andranominering för StRepr 2016-2020 genomfördes. 
 

Inom ”marknadsföring” av Orden och loge har ett stort 

steg tagits.  

Br ÖM, Lennart Odhner, berättade att Hesslecity ger oss 

möjlighet att under långlördagarna i Hässleholm få lov att 

marknadsföra oss någonstans i staden. Logen beslöt att 

införskaffa två st så kallade rollups från SL samt att utar-

beta ett informationsblad att dela ut. 

ÄM bereder ärendet och tar fram lämpliga tillfällen vid de 

långlördagar Hesslecity anordnar. 

Br StRepr, Arne Huléen, genomförde tilläggsinstallation 

av IV, br Per Gillenius, och K ers, br Sune Malm. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av stekt sill och potatismos 

som serverades med ärtor och lingon.. Kaffe och kaka. 

Klubbmästeriet fick denna gång vara först vid 

”tageställena”. 
 

Under måltiden utbringades en skål för frånvarande jubi-

laren Kurth-Erik Thulin som fyllde 90 år denna dag. 
 

KRI 

Den stekta sillen med tillbehör är på plats. I spänd förväntan på att ”tageordningen” skall meddelas. 

Br ÖM pustar ut efter sitt första logemöte. BB Gert-Inge ser ganska nöjd ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är det 

som intres-

serar? 

 

 

 

 

Det ser ut 

som om br 

Kennert 

redan bör-

jat funde-

ra på revi-

sionen! 
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Logemöte den 25 februari. 
 

Vid mötet deltog 40 bröder. 
 

StRepr, Arne Huléen, gav en liten inblick i vad SL-mötet 

kommer att avhandla. 
 

Val av StRepr för 2016-202 genomfördes och nominerad 

br, Ronny Kristensson, valdes. 
 

Slutet val av logens representanter i fastighetsbolaget 

genomfördes och brr Per-Olof Bengtsson och Douglas 

Larsson valdes som ordinarie ledamöter med br Anders 

Thorsson som ersättare. 

Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för räken-

skapsåret 2015 godkändes innebärande att ÄM, ersättare 

och DN:s ledamöter drog en lättnadens suck! 
 

Kvällens måltid bestod av småländska isterband med dill-

stuvad potatis, kaffe & kaka. De som till äventyrs inte 

gillade isterband kunde få vanlig korv. 
 

Därefter underhölls vi med utvalda nummer ur Finjarevyn 

under KM, Stefan Fridlunds ledning. Till måltid och revy 

var även R 11 Ingrid inbjudna och 10 systrar deltog. 
 

KRI 

 

 

Kvällens 

toastmas-

ter br Mac 

ger för-

hållnings-

order. 

 

 

Isterband 

i långa 

banor (det 

fanns ock-

så annan 

korv). 

 

 

 

 

 

Och så 

var det 

dags att 

förse sig. 

Alla väntade på Finjarevyns entré. 

 

 

Det skul-

le ha 

varit ljud 

till den 

här tid-

ningen! 

Undrar 

hur 

många 

brr som 

anlitar 

Kullaflyg 

efter 

denna 

färd! 

 

 

 

 

 

Fin(j)

alupp-

ställ-

ning. 

Ett av ÖM:s privilegium! 
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Logemöte den 14 mars. 
 

Vid mötet deltog 39 bröder. 
 

Första nominering till två vakanta befattningar företogs. 

Som ordinarie ledamot i InstrU nominerades br Mac Pers-

son och som ordinarie ledamot i NomU br Bo-Göran 

Persson. 
 

Logen kommer att delta vid Hesslecitys långlördag den 

30 april. Vilken plats vi får på stan är ännu ej klart. Två st 

roll-up:s har köpts och bröderna kunde se en av dessa vid 

”incheckningen” före logemötet. Ett PR-blad har också 

utarbetats och fanns också utlagt. 
 

Br StRepr Arne Huléen gav en liten inblick i det kom-

mande SL-mötet som äger rum den 18—20 mars på hotell 

Clarion vid Arlanda. Det var inte lite material att gå ige-

nom! Vi väntar med spänning på vad som beslutas vid 

mötet. 

Den ”mörka delen” av rec i invgraden genomfördes, och 

enligt några bröder blev det bra. (Hur bra det blev undan-

drar sig red:s bedömning). 
 

Tilläggsinstallering av UM:s medhjälpare genomfördes 

och därefter var det dags att ta del av brödramåltiden som 

denna kväll bestod av en smaskig ”sillamacka” med efter-

följande grönpepparbiff och adekvata tillbehör. Efter det 

kom det obligatoriska kaffet med en liten kaka. 
 

Trots det digra programmet kunde bröderna vandra hem i 

vanlig tid. 
 

KRI 

Den svåra delen! Fyll i rätt! Har Richard glömt glasögo-

nen? 

Glad tjänstgörande CM. Det gick bra denna gång också. 

Gert-Inge, Per och Lars uppskattade ”sillamackan”? Och vårt ”argusöga” KM kollar så att allt blir rätt. 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Torsdag 7 april 

After Work! 

Kl 1630-1900 i klubben. Kom som du är, tag med vän-

ner! 
 

Måndag 11 april 

Logemöte, rec i Vänskapens grad. Recvärd : Sven-Olof 

Lundgren. 

Info lägregrad: ExPS Gunnar Segerholm. 

Utskottsrapport: DN, NomU. 

Brödramåltiden: Italiensk fläskytterfilé, kaffe & kaka. 

150:- 
 

Torsdag 28 april 

Logemöte, bal till Kärlekens grad, OF-föredrag: ”Löftet 

Vänskapens grad”, ExÖM Ronny Kristensson. 

Utskottsrapport: EkU, KlU. 

Ordens årsdag tillsammans med R 11. 

Brödramåltiden: Bruna bönor & fläsk, kaffe & kaka. 

140:- 
 

Måndag 9 maj 

Logemöte, rec Kärlekens grad. Recvärd Arne Jacobsson. 

Info lägregrad: ExÖM Ronny Kristensson. 

Utskottsrapport: CerU, TMU. 

Rapport från SL-mötet: Arne Huléen. 

Brödramåltiden: Vårkyckling, kaffe & kaka. 140:- 
 

Torsdag 26 maj 

Logemöte, bal Sanningens grad. OF-föredrag: ”Löftet 

Kärlekens grad”, ExDSS Arne Jacobsson. 

Utskottsrapport: InstrU, BistU. 

Brödramåltiden: Matjessill, kaffe & kaka. 150:- 
 

Måndag 13 juni 

Sommarsammanträde. 

Utflykt med grillning. Plats enligt senare. Dagspris. 
 

Torsdag 25 augusti 

Sommarsammanträde. Utflykt med R 11. 

Plats och måltid enligt senare. 
 

Med reservation för ändringar i programmet. 

 

 

 

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. 

Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör 

bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela 

PS, Lars-Gunnar Ström. 

 

 

Så blev det då ett nytt nummer av Göingebladet. 

Bierabend, som skulle varit med denna gång blev så sen, 

den 31 mars, att redaktionen inte hann med eftersom det 

här numret skulle ut senast den 1 april! OBS! det är inget 

skämt! 

Nästa nummer av Göingebladet kommer ut den 1 septem-

ber. 

Till dess önskar redaktionen alla bröder en lång och skön 

sommar. 

Redaktörens egen sommarönskan kan ni se nedan. 

KRI 

18 maj Nils Bergkvist 80 år 

23 juni Greger Karlsson 70 år 

4 juli Kenth Cronqvist 75 år 

22 juli Ingvar Björklund 70 år 

7 augusti Gert-Inge Andersson 75 år 

7 augusti Sven Andersson 70 år 

28 augusti S Lennart Nilsson 75 år 

10 september Richard Roth 70 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 


