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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 
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Den 12 december 2016 fick logen inviga två nya bröder. 
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ÖM:s tankar. 
Bröder! 

Nu skriver vi 2017! Nytt år. Nya förut-

sättningar. Nytt hopp om utveckling av 

vår loge. Nya planer på rekrytering.  

Jo, så är det väl alltid när man passerar 

en gräns som nyårsnatten  innebär.  
 

Men för att förvalta det nya som kommer så måste vi 

blicka tillbaka. Det gäller så väl för vår allmänna historia 

och framtid i Sverige,  så väl som för vår loge. Ingen 

framtid utan historia sägs det ju.  
 

Om vi tittar tillbaka på det gångna året så överväger de 

positiva minnena av vårt samarbete i ÄM-kretsen och 

med bröderna.  

Som den nygamle ÖM jag är så har det varit fantastiskt 

att känna stödet från er och jag tackar alla för den hjälp 

jag fått.  Det är så mycket som har utvecklats sen sist jag 

satt på den här posten.  Det har varit svårt att sätta sig in i 

allt det nya. Nu när ett år har gått av min ÖM-period så 

hoppas jag att jag fått mer rutin på de saker som ska uträt-

tas. Det är detta jag menar med att blicka tillbaka på hi-

storien för att lära och att utvecklas.   
 

Mina önskningar inför det nya året är att logen fortsätter 

att utvecklas och att fler bröder tas upp i vår krets.  
 

Jag önskar också att logen fortsätter sina möten i harmoni 

och med bra förutsättningar för ett gott logearbete i Odd 

Fellows anda.  

Jag ska göra mitt bästa för att prestigelöst och ansvarsfullt 

leda logen ytterligare ett år och förväntar mig fortsatt 

uppbackning. 
 

Som alla förstår är det ganska mycket arbete före, under 

och efter logemötena för mig och ÄM. Men oftast är det 

Så när nu rekryteringen pågår inför ÄM-perioden 2018-

2020 uppmanar jag bröderna att anta utmaningen att be-

kläda en post i    ÄM –kretsen.   

Var förvissade om att ni kommer att få mycket hjälp och 

stöd. 
 

Våra logemöten har varit varierande och innehållsrika och 

med mycken trevnad i matsal och klubb.   

Instruktionsutskottet och  TMU har gjort ett gediget arbe-

te, alltid med eftertanke. Ingenting tyder på att det ska bli 

någon förändrig under detta år. Framförhållningen är god. 
 

Därför hoppas jag att besöken i vår loge blir än mer fre-

kventa.   

Ju fler bröder som kommer  till logen desto mer ökar lus-

ten och njutningen i att umgås bland bröder.   
 

Till sist.  Det blir ljusare! Inte bara utomhus.  

Även i vår loge. Men precis som  dagarna långsamt går 

mot dessa ljusare tider så skyndar vi också långsamt.  

Vi måste ha tålamod och arbeta idogt och varje litet steg 

mot en ljusare framtid för vår loge är en stor seger.   

Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att logen ska 

växa och utvecklas.  Som ett knippe är vi starka tillsam-

mans. 

 

Med broderliga hälsningar i 
 

VÄNSKAP KÄRLEK SANNING 
 

Lennart Odhner 

ÖM 

 

 

 

 

 

Sommarsammanträde den 25 augusti. 
 

Vid mötet deltog 17! bröder. 
 

Logen antog för andra gången de nya stadgarna. Dessa 

har därefter skickats till Storlogen och är nu stadfästa av 

Storsiren. 

Samling utanför Tyringe museum. 

Efter mötet åkte bröderna, tillsammans med Rebeckasyst-

rar ur logen R 11 Ingrid, till Tyringe museum. Där fick vi 

en gedigen genomgång av Tyringes historia och avslutade 

kvällen med en gemensam måltid bestående av en allde-

les utmärkt hamburgare med många tillbehör.    

Red 

 

 

 

 

 

Det blev en 

”lysande” genom-

gång av Tyringes 

historia! 

Reportage från logemöten mm. 
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Det fanns mycket gott att plocka till burgarna. 

Och burgare med tillbehör avnjöts med välbehag. 

 

Logemöte den 12 september. 
 

34 bröder deltog vid logemötet. 
 

Efter logens öppnande genomfördes Ritual vid byte av 

Storrepresentant. 
 

Avgående StRepr, br Arne Huléen, gav pågående StRepr, 

Ronny Kristensson några visdomsord och förmaningar. 
 

Br Ronny tackade för det förtroende han fått och påpeka-

de att StRepr numera inte har eget mandat vid röstning 

mm i Storlogen utan företräder vad logebröderna beslutat.  
 

Br Arne tackade bröderna för de ”flydda” fyra åren. 

Denna ritual skrevs för över 20 år sedan av vår br Kurth-

Erik Thulin och har använts i vår loge sedan dess. 
 

Under punkten Ordenskunskap visades en av de filmer 

SL tagit fram. Det var delen som hade rubriken ”De fyra 

budorden”. En kort diskussion följde därpå. 
 

Kaplan talade denna gång om våra löften. 
 

Brödramåltiden bestod denna gång av bruna bönor med 

fläsk. Även UM fick denna rätt! 
 

Efter måltiden höll br Lars-Gunnar Ström ett föredrag om 

biodling under rubriken ”Bin, en bisyssla som ger en 

blygsam biinkomst”. Mycket uppskattat. 

Red 

Pågående och avgående StRepr fastnade på bild. Stekt fläsk åt bröderna! 
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Logemöte den 22 september. 
 

Vid mötet deltog 33 bröder och vi gästades av HP Lars 

Karlsson och StRepr Paul Koos från Lägret nr 20 Sju 

Stjärnor. 
 

Vi fick en information om det kommande besöket hos vår 

vänloge B 35 Concordia i Slagelse. Uppslutningen i år 

verkar vara en av de största! 
 

HP Lars Karlsson och StRepr Paul Koos informerade om  

Lägret Sju Stjärnor, vad lägret kan ge bröderna och vad 

som gäller för att bli upptagen. 
 

Broder Arne Huléen höll ett OF-föredrag om sanningens 

grad och framför allt det löfte som avläggs under recep-

tionen. 
 

Vår K, Peter Olofssons punkt handlade om etik. 
 

Brödramåltiden denna kväll bestod av Jettes berömda 

fisksoppa med aioli och andra tillbehör. 
 

Red. 

Fisksoppa, aioli och hembakat bröd! 

Br Lars-Gunnar berättar om biodlarens vedermödor. Och här är resultatet. 
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Bröderna anfaller fisksoppan! Är din soppa lika god som min? 

FS, Tommy, blev så lyrisk att han höll tal till personalen! Fler soppnjutare. 

Logemöte den 10 oktober. 
(Här skulle, tidsmässigt, reportage från danmarksresan 

hamnat. Redaktionen har valt att lägga den sist i stället). 
 

Vid mötet deltog 36 bröder samt 7 gästande bröder från B 

5 Concordia, B 23 Urania och B 85 Luntertun. Det var ju 

ålamiddag som väntade! 

CM, Göran Persson, efterlyste fler aktörer till gradgiv-

ningarna. Läget är akut! 
 

K ers, br Sune Malm, talade om Ordens värderingar. Be-

höver de kanske omvärderas? 
 

Matsalen intogs där ål i flera former med adekvata tillbe-

hör avnjöts. 
 

Red. 

Dessa bilder får tala för sig själv! 
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Vissa gör allt för att slippa vara med på bild! Andra visar upp sin glada sida. 

Glada miner. Alltid trevligt med gäster från andra loger. 

Det tycker br Lars också. 

Före detta 126-bröder återkommer när det vankas ål. 

Lennart Arvell och Christer Jönsson trivs. 

Vad har hänt br KM? Har ålen smitit? Och här sitter fler bröder och väntar. 

Här måste fotografen påpeka att klockan i kameran visar 

fel tid! 
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After Work den 24 oktober. 
 

Det blev den hittills största uppslutning vi haft vid After 

Work! 
 

Ca 40 bröder, systrar, anhöriga och två presumtiva bröder 

kom denna eftermiddag.  

Det har spridit sig att vårt klubbmästeri är suveräna på 

smörrebröd mm. 
 

Smörrebröden var slut efter en halv timme! 

Extra bord och stolar fick bäras in i klubblokalen men det 

vara bara ett nöje. 
 

Glädjande var att se en av våra jubelveteraner, Karl Erik 

Almquist, besöka oss. Välkommen tillbaka broder Karl 

Erik. 
 

Red. 

Klockan i kameran är fortfarande felinställd! 

Första sittningen startade kl 1640 (ej 1540!). 

God stämning, många samtalsämnen. 

Broder Karl Erik ser också ut att trivas. 
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Logemöte den 27 oktober. 
 

Vid mötet deltog 34 bröder. 
 

Till detta möte hade två ansökningar om medlemskap i 

Orden och loge inkommit. Följden av rekrytering vid Af-

ter Work? 
 

Broder Stefan Fridlund och välgörenhetsgruppen föreslog 

två bidrag till ensamkommande flyktingar. Dels ett bidrag 

på 5 000:- den 1 december som hyresbidrag, dels 8 000:- 

den 15 december som avser bidrag till vinterkläder och en 

liten förgyllning av julen. Logen utanordnade beloppen. 
 

OF-föredrag genomfördes som ett rollspel. ”Hur svarar 

man på frågor från en presumtiv broder vid en vänafton?”  

Broder Stefan Fridlund var vän och broder Mac Persson 

brodern som svarade. Det hela leddes med broder Arne 

Huléen som moderator. 
 

Broder K gav oss lite tankar om medmänsklighet. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av kålpudding med tillbe-

hör samt stekt äpple med vaniljsås till efterrätt. 
 

Efter måltiden talade broder Patrik Jensen, B 32 Fraterni-

tas, som till yrket är begravningsentreprenör, om olika 

typer av begravning. Ett ämne som nog inte lämnade nå-

gon broder oberörd. 
 

Red. 

Lugn br Nils! Slipsen är tvättbar. Kålpuddingen verkar vara till belåtenhet. 

Broder Patrik fick svara på många frågor. Och avtackades på sedvanligt sätt av ÖM. 



9 

Logemöte den 14 november. 
 

Vid detta möte deltog 36 bröder. 
 

Det tidigare utsända budgetförslaget för år 2017 diskute-

rades. 
 

Ballotering för två sökande, Oscar Löfroth och Bernard 

Podlinski genomfördes och utföll gynnsamt. Rec i invig-

ningsgraden kommer att ske den 12 december. 
 

I. nominering till logens representanter i Fastighets AB 

Göingehusets styrelse genomfördes.  

Som ordinarie ledamöter nominerades br P-O Bengtsson 

och Douglas Larsson. Som ersättare br Anders Thorsson. 
 

K, Peter Olofsson, ställde under sin punkt frågan: ”Vad är 

det som gör att man hjälper en medmänniska?”. 
 

Brödramåltiden bestod av helstekt kotlettrad med goda 

tillbehör samt kaffe och kaka. 
 

Efter måltiden höll br Bengt Ekorn ett föredrag om 

”Gotlands strategiska betydelse”, ett nog så aktuellt ämne 

i dagens läge. 
 

Red. 

Kvällens UM, Sune Malm, ger förhållningsorder ... … och bröderna lyssnar? 

God mat, goda samtal och gemytlig brödrastämning. 


