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Rec i Kärlekens Grad den 13 mars för br Ove Swärdhagen.

Broder Ove flankerad av ÖM Lennart Odhner och sin fadder CM Göran Persson.
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Att vara ÄM är utvecklande!
Att vara ÄM är lärorikt!
Att vara ÄM är en källa till glädje!
Att vara ÄM är ett privilegium!
Att vara ÄM är att lyssna på bröder!
Att vara ÄM är stärkande för självkänslan!
Att vara ÄM i logen gör att man lär känna övriga bröder
på ett närmare och mer personligt sätt.

ÖM:s tankar.
Bröder!
Jag tycker att det har gått väldigt fort
sen jag installerades som ÖM.
På något sätt känns det som tiden går
fortare ju äldre man blir och dessutom
har något betydelsefullt att göra.
För visst är det så att det där att vara ÄM i vår loge är
betydelsefullt. För att vår loge ska fungera och överhuvudtaget existera så behövs det ämbetsmän.
Visst, det är en del att göra. Men det är också det som gör
att tiden verkar gå fort. När ett logemöte har avhållits så
är det dags att bjuda in till nästa.
Däremellan är det ÄM möte eller möte i något av utskotten. Låter det mycket? Kanske det. Men allting är så förberett. ÄM-mötena är förberedda med färdig föredragningslista och dataprojektor och KM fixar kaffe och
mackor, logemötena är förberedda med ordagrant nedskrivna texter, utskottsmötena är förberedda av sammankallande broder och ÖM behöver bara lyssna.
Det finns mallar för allting som ska skrivas (utom detta).
Vad vill jag säga med all denna text?

Det är detta som utgör det komplexa , inte några kontroverser eller andra störande incidenter.
Vad vill jag säga med detta?
Jo, var inte rädda för att kandidera för en ämbetsmannapost. Ni kommer att tacka nomineringsutskottet om två år, för att ni fått förmånen, att bekläda ett
ämbete i logen!
Jag förutsätter att kommande ÄM får lika mycket hjälp
eller i alla fall så mycket hjälp de behöver, som jag fått.
Jag kommer dessutom att bidra med den erfarenhet jag
har skaffat mig under dessa två sejourer som jag varit
ÖM.
Tillsammans är ett ord jag hade tagit som lösen om jag
hade varit Storsire för IOOF i Sverige.
Det är tillsammans vi driver logearbetet framåt. Det är
tillsammans vi uträttar något.

Jo, det är lätt att vara ÖM när det gäller det administrativa arbetet!
Hur är det då att leda en OF-loge med drygt 100 bröder?
Efter ett drygt år måste jag säga att det har varit komplext. Jaha, ska jag skrämma bort presumtiva kandidater
till ÄM tycker någon. Nej, låt mig förklara vad denna
komplexitet består av.

Så tro inte att ni blir lämnade i sticket så fort ni blivit ämbetsman. Vi är många som står bakom er.
Till sist en vädjan: Ställ upp när NomU frågar om ni är
beredda att axla ett ämbete!!!
Vi gör det TILLSAMMANS!

Lennart Odhner
ÖM

En bild om kommande årstid samt två tänkvärda citat.
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Reportage från logemöten.
Efter brödramåltiden fick vi en genomgång av Hässleholm Free Flow, vad de är och vad de står för, av grundaren Tommy Karlsson och två av medlemmarna.
Logen överlämnade en ”check” på de 13 000 kr SL bidrog med. Norra Skåne uppmärksammade händelsen.

Måndagen den 9 januari 2017.
Vid första logemötet 2017 deltog 36 bröder.
De 13 000 kr logen delat ut till Hässleholm Free Flow
hade utökats med samma summa från Storlogen.

Litet efterprotokoll:
Vid tidigare logemöte beslöts att vi skulle dela ut Oddbjörnar till polis och ambulans.
Till polisen delades 14 björnar ut den 11 januari. Bild från
detta finns på nästa sida.

Under punkten Ordenskunskap talade StRepr Ronny
Kristensson om vår Ordens grundare, Thomas Wildey,
och om en del av de händelser som uppstod i samband
med institueringen i USA.
K, Peter Olofsson talade om ”Nytt år, nya möjligheter”.

RED

Kvällens brödramåltid bestod av rotmos, fläsklägg och
wienerkorv.

Så var då storhelgerna över. Hur har det varit? Kom tomten (som vanligt)?

Tommy Karlsson (till höger om Per) och två medlemmar.

Vad skulle det nu stå på Nota Bene? Göran W eller?

Tommy berättade inlevelsefullt om Free Flow mm.

Och så var det checken!
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ÖM, Lennart Odhner och KM Stefan Fridlund överlämnade Oddbjörnar till polisen i Hässleholm som representerades
av gruppledaren Magnus Vendler. Vid tillfället fanns också reporter från Norra Skåne som hade reportage i tidningen.
Stämningen och det som serverades, KM:s danska smörrebröd, dansk pölsebricka, pölse med bröd, kaffe och våta
tillbehör, var alldeles utmärkt och, åtminstone redaktionen, ser farm emot näste tillfälle som är den 30 mars.

After Work den 24 januari.
Denna dag kl 1630 öppnades klubblokalen för en ny After
Work.
Dessa efrtermiddagar/kvällar har blivit mycket uppskattade och dragit såväl systrar, bröder, respektive och vänner.
Den här gången var besökarantalet lite lägre, drygt 30
personer, men det var kanske lite för nära storhelgerna.

Tyvärr ligger den dagen i skarven för detta Göingeblad så
det reportaget dröjer till septembernumret!
RED

Bilderna
talar för
sig själv!
4

Under punkten Ordenskunskap taladr StRepr denna gången om ”Ordens etiska grundsyn”.

Torsdagen den 26 januari.
Vid mötet deltog 41 bröder! Med tanke på medlemsantalet i logen är det 37,6%, vilket är glädjande.

Kaplan ställde frågan om han lyckats förmedla Ordens
värderingar, vilket ju är hans uppgift, till bröderna och på
den frågan fick han ett JA.

Efter logens öppnande genomfördes en instruktion för de
två nyinvigda bröderna som också kanske kunde ge oss
äldre bröder en liten AHA-upplevelse.

Kvällens brödramåltid bestod av isterband med tillbehör.

Välgörenhetsgruppen har nu fått ytterligare ”nallar” och
kommer att överlämna dessa till ambulanspersonalen.
Tyvärr var inte redaktören på plats så det finns inga bilder!

Efter brödramåltiden talade Thomas Rosendahl, son till
den välkände fader Gunnar, om sin far på ett mycket
varmt och även humoristiskt sätt.

Thomas Rosendahl i samspråk med Rutger.

Även här samspråkas det eller är det bara Curt-Erik?

CM väntar ivrigt på att få ”klippa till” gonggongen?

Våra nyinvigda brr hade kanske en del att tänka på?

När kommer isterbanden?

Ett väl utfört värv kräver sin belöning!

RED
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Ceremonielet genomförde den mörka delen av rec i Vänskapens grad, då vi ej hade rec men en broder som, för
fortsatt gradvandring, behövde se den delen.

Måndagen den 13 februari.
Denna kväll deltog 36 bröder.
Efter logens öppnande installerade StRepr Ronny Kristensson br Sven Andersson som ers för UM. Till Stormarskslk p t utnämndes CM Göran Persson.

Kaplan talade under sin punkt om vänskap och hur långt
den kan sträcka sig.
Kvällens brödramåltid bestod av baconlindad fläskfilé
med tillbehör.

DN ordf, br Sten-Åke Johansson, framlade den ekonomiska berättelsen för 2016. Den har även skickats ut till bröderna.

Efter brödramåltiden delade ÖM ut logens standar till
SkM Tony Mortensen som fyllt ”mogna” sextio år.
RED

En glad ”recipiend”!

Och en glad ”åskådare”.

Är det sjömansskrönor på gång?

Det gäller att fylla i Nota Bene rätt!

När kommer maten och hur många ”tageställen”?

Logens standar tilldelas i kväll … SkM Tony Mortensen.
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Till Fastighets AB Göingehusets årsstämma valdes att
representera aktieägarna i logen, br ÖM Lennart Odhner
och ordf i DN, br Sten-Åke Johansson.

Torsdagen den 23 februari.
Vid logemötet deltog 26 bröder. Vad beror så lågt deltagande på? Sportlovsvecka? Stekt sill? Eller något annat?

NomU ordf, tjg ExÖM Rutger Möller, beskrev NomU
problem att få villiga bröder till befattningar (se artikel i
detta nummer av Göingebladet).

Den ekonomiska berättelsen för 2016, som tidigare sänts
ut till bröderna, föranledde ingen diskussion.
Revisionsberättelsen lästes upp, revisorerna föreslog ansvarsfrihet för logens ämbetsmän med ersättare och drätselnämndens ledamöter.
Logen beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen, bevilja ansvarsfrihet för de ovan nämnda och att
2016-års förlust överfördes till ny räkning.

Br Arne Huléen höll ett fördjupningsföredrag om logens
funktionärer, kopplat till NomU arbete.
Kaplan tog i sin punkt upp tacksamhet.
I matsalen var det så dags för stekt sill med tillbehör.

Tyvärr beviljades en broder utträde ur Orden och loge
med avgångsbrev.

Efter måltiden höll br UM, Göran Wahlquist, en genomgång i konsten att fotografera! Till förtret för redaktionen
av Göingebladet!
Redaktionen hoppas i alla fall att de bröder som är med
på bild känner igen sig (och kanske även andra bröder).

Ballotering för br Ove Swärdhagen till Kärlekens grad
genomfördes med gynnsamt resultat.
StRepr, Ronny Kristensson, informerade om DIN-mötet,
som avhölls i Hässleholm den 18 februari.
Huvudtemat denna gång var TMU där nu Storlogen ökar
aktiviteten.

RED

Stor, fet och härlig nordsjösill, inte strömming!

Vad har nu ordf i fastighetsbolaget att förtälja?

Så var då revisionen klar! Många, inte bara revisorerna,
drar en lättnadens suck.

Klubbmästeriet har bjudit in Cmtm på lite extraförplägnad?
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Måndagen den 13 mars.

direkt. Hoppas banken är nöjd.

Vid mötet deltog 32 bröder varav en var besökare från B
85 Luntertun.

Gradgivning i Kärlekens grad genomfördes med sedvanlig bravur med br Ove Swärdhagen som rec.

Br StRepr, Ronny Kristensson, meddelade att ny ritual för
firande av Ordens årsdag kommit från Storlogen. Eftersom det är R 11:s tur att genomföra detta i år har vi ett år
på oss att förbereda!

Vid brödramåltiden, som bestod av vårkyckling med goda
tillbehör, höll ÖM recipiendtalet och recipienden, br Ove,
tackade för gradgivningen.
Broder K, Peter Olofsson, hade nått den mogna åldern av
60 år och fick därför av br ÖM logens standar.

DN ordf, Sten-Åke Johansson, tog upp att banken vill ha
nytt utdrag från protokoll om vilka bröder som har behörighet att teckna firma, hantera konton mm. Logen ger ju
dessa behörigheter för en termin, d v s två år, men det
godtar inte banken. Logen beslutade att befintliga behörigheter gäller t o m 2018-02-28 och detta justerades

Kvällen avslutades med logesången, Göingevisan, och
bröderna vände hem i god ordning för att invänta nästa
loge som traditionsenligt innebär ”BIERABEND”!
RED

Efter väl förrättat värv i Ordenssalen är det dags för lekamlig spis och broderlig samvaro.

Svåra frågor?

Några ord till kvällens rec, Ove Swärdhagen.

Och kvällens standar går till ...

… vår Kaplan br Peter Olofsson.
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Br K gav oss lite tankar om våren, OF:s mål om medmäsklighet och, med tanke på kvällens tema, öl och vänskap!

Torsdagen den 23 mars, Bierabend!
Den traditionella bierabenden samlade 47 bröder och 6
vänner i Ordenshuset. Av bröderna var 39 st 126-bröder
och 8 st gäster från logerna 5 Concordia, 85 Luntertun,
109 Bengt J:son Bergqvist och Lägret nr 20 Sju Stjärnor.
Att få 6 vänner (blivande bröder?) vid ett och samma tillfälle tillhör ovanligheterna och är mycket positivt. Vi
hoppas på många ansökningar vid nästa logemöte så vi
kan öka vårt medlemsantal vid rec i invigningsgraden den
8 maj!

Så var det då dags för ”Bierabend”!
Förväntansfulla bröder och vänner intog matsalen under
tonerna från Grönsteds eminenta brassband.
ÖM, Lennart Odhner, inledde på sedvanligt sätt kvällen
med att alå ”tappen ur tunnan”, bildligt talat, eftersom
tunnan för kvällen inte fyllts (den läcker!).

Under logesammanträdet fick vännerna information av
brr Sune Malm och Ronny Pettersén.

Klubbmästeriet bjöd på ett antal olika wurstar med tillhörande potatismos, sauerkraut och bretzel.
Till detta fanns öl av alla de slag och även andra drycker.

Ballotering till rec i Sanningens grad genomfördes för br
Ronny Pettersén och han kommer att få graden den 10
april.

Allsång med bieranknytning till Grönsteds och även ren
underhållningsmusik framfördes.
Kvällen avrundades och bröderna kom lyckligt? hem.

Inbjudan till årets Riksgolf den 20-21 juli i Norrköping
har kommit.

RED

Inmarsch i matsalen till ...

… musik av Grönstedts brassorkester.

Serveringsbordet, den berömda tunnan kom också med!

Då är det bara att ”köra” igång!
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Det tycks inte saknas samtalsämnen!

Här har vi också fått med några av kvällens vänner.

ÖM B 5 Concordia, Mats Isaksson i tacktagen.

Och Grönstedts i traditionella lederhosen mm avtackas
för sin medverkan.

Med tanke på kommande årstider bjuder redaktionen på dessa bilder. Bröder, njut av den kommande våren
och sommaren!
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Ingenstans i ALL eller Handbok för ÄM, loger finns något stadgat om hur man skall förfara om logen ej får villiga bröder att besätta valämbetsmannaposterna!
Det enda som anges är det som står med röd text i föregående spalt.

Några tankar om logen B 126 överlevnad.
Logens bröder har hört, på logemötet den 23 februari, och
förhoppningsvis läst den skrivelse som bifogats protokollet från samma möte och även bifogats kallelsen till mötet
den 13 mars.

Nomineringsutskottet skall i år vid första logemötet i september, den 11, förelägga logen namn på valämbetsmän
och ersättare.
Utskottet arbetar under sekretess men av den skrivelse
utskottets ordförande läst upp, och som även kommit bröderna till del på andra sätt, är det tydligt att utskottet har
svårt att få bröder till alla ämbeten.

Vår broder, SL-medlem Arne Huléen, gick också vid mötet den 23 februari igenom vad som gäller för att åta sig
uppdrag i logen. Tyvärr var deltagarantalet lågt vid detta
möte så det är kanske på plats med en upprepning.
En liten uppdatering av vad som står i ALL (Allmän Lag
för Loger) kan vara på sin plats. Uppdateringen är endast
i utdrag och således ej heltäckande.

Att få frågan om att bli nominerad till ett valämbete borde
uppfattas som ett hedersuppdrag!

I loge skall finnas följande (valda) ämbetsmän:
Övermästare
Undermästare
Protokollsekreterare
Ceremonimästare
Kaplan
Finanssekreterare
Skattmästare

Vilket av svaren, kan inte, vill inte, har inte tid, vill ej
ha kritik, som är mest frekvent vet jag inte men:
Kan inte, vad är det brodern inte kan? Är det okunskap
om vad ämbetet innebär? Varje ämbetes uppgifter står
klart och tydligt i handboken.
Eller är det kan inte för att jag …?
Vill inte, om viljan saknas är det kanske värre. Men jag
vill gärna vara med om logemötena och brödramåltiderna.

För samtliga, utom ÖM, väljs ersättare (logens stadgar).
Ämbetsmännen utses för en arbetstermin, som omfattar
två kalenderår, men frånträder inte sina ämbeten förrän deras efterträdare installerats.

Har inte tid, vi har bröder som fortfarande är aktiva i
arbetslivet men om vi ser till medelåldern i logen borde
det vara ett flertal bröder som njuter sitt otium efter ett
arbetsliv och därför skulle kunna lägga någon timme i
veckan på logearbete. Mer behövs inte.

Valbar till ÖM är:
1 den som innehar utfärdat ExÖM-certifikat,
2 den som i loge under en arbetstermin varit eller under
pågående arbetstermin i logen sedan minst sex månader
är ordinarie ämbetsman.

Vill ej ha kritik, detta är nog det allvarligaste svaret! Är
vi för kritiska till hur våra ämbetsmän sköter sina uppgifter? Framför vi kritik offentligt eller bakom ryggen på
ämbetsmännen?
I så fall har vi totalt missuppfattat Ordens etik!
Tänk på Den gyllene regeln”:

Valbar till UM är:
1 den som i loge under en arbetstermin varit eller under
pågående arbetstermin i logen sedan minst sex månader
är ordinarie ämbetsman.

”Allt vad du vill att andra ska göra för dig ska du
också göra för dem.”
Tänk då också på att även det motsatta gäller,
dvs allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig
ska du inte heller göra mot dina medmänniskor.

2 den som i loge under en arbetstermin varit eller under
pågående arbetstermin sedan dennas början är ersättare
för valämbetsman.
Varje röstberättigad medlem som innehar tredje logegraden är dock valbar till ÖM och UM:

Här, mina bröder, skall vi rannsaka oss själva.

1. under de två första arbetsterminerna efter logens instituering,

Mina bröder, tänk efter. B 126 Göinge är en loge som
sedan länge haft ett mycket gott rykte. Låt oss inte svärta
ner det ryktet genom att vara tvungna att till Storsiren
anmäla att logen inte klarar av sina egna problem!
Låt logen stolt kunna anmäla att ”Vi har valt följande bröder till ämbetsmän terminen 2018-2019”.

2. vid varje följande val, om alla enligt första och
andra styckena valbara medlemmar nekar att ta emot
ämbetet.
Utöver dessa valämbetsmän skall ÖM, UM och CM utnämna och utse ett antal medhjälpare, vilka inte tas upp
här.
Dessutom skall logen ha medlemmar i ordinarie utskott
enligt ALL och andra befattningar som anges i logens
stadgar.

I VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
Ronny Kristensson
StRepr B 126 Göinge
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Kommande logemöten
Måndag den 10 april
Logemöte, rec Sanningens grad. OBS! FRACK!
Recvärd: br Arne Huléen, lägre grad: br Stefan Fridlund.
Utskottsrapport: CerU, TMU
Brödramåltiden: Italiensk fläskytterfilé med tillbehör,
kaffe & kaka. 160:-

Vi Gratulerar!
2 maj

Ronny Pettersén

70 år

8 maj

Bo Martinsson

70 år

7 juni

Greger Gustafsson

70 år

28 juni

Nils-Olof Sandberg

70 år

9 juli

Mats Nilsson

60 år

25 juli

Sune Malm

70 år

11 augusti

Rolf Larsson

80 år

3 september Clas Johnson

80 år

Torsdag den 27 april
Logemöte, bal invgrad, Ordens årsdag.
Utskottsrapport: InstrU, BistU.
OF föredrag: VÄNSKAP KÄRLEK SANNING, innebörd och konsekvens för den enskilde
Brödramåltiden: Bruna bönor med fläsk, kaffe & kaka.
150:Måndag den 8 maj
Logemöte, rec invgrad. OBS! FRACK!
Recvärd: br Gunnar Segerholm.
Utskottsrapport: DN, NomU.
Brödramåltiden: Vårkyckling med tillbehör, 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.

OBS! Onsdag den 24 maj
Logemöte.
Utskottsrapport: EkU, KlU.
OF föredrag: Ordens och logens välgörenhet, brr Stefan
Fridlund och S-O Lundgren.
Brödramåltiden: Kall kokt lax med tillbehör, kaffe &
kaka. 160:-

Göingebladet har hittills kommit ut med tre nummer / år.
Januari, april och september.
Eftersom vissa utgåvor blir mer omfattande med anledning av fler logemöten och framför allt när vi har vårt
årliga utbyte med vår vänloge nr 35 Concordia i Slagelse
kommer redaktionen att dela upp Göingebladets utgivning till fyra nummer / år.
Januari med reportage från mötena i oktober, november
och december.
April med mötena i januari, februari och mars.
Juni / juli med mötena i april, maj och juni.
Oktober med mötena i augusti, september och utbytet
med B 35 Concordia.

Måndag den 12 juni
Sommarsammanträde med utflykt.
Brödramåltiden: Grillat.
Torsdag den 24 augusti
Sommarsammanträde med utflykt.
Brödramåltiden: Ej fastställt.

Nu önskar redaktionen alla bröder en skön vår och
sommar!

Måndag den 11 september
Logemöte, 1:a nom valÄM och ers.
Utskottsrapport: CerU, TMU.
Övrigt ej fastställt.

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.
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