K, Peter Olofsson, tog i sin punkt upp ”Vad är en veteran”.

Logemöte den 24 november.
Veteranernas afton!

ÖM avslutade logen och Ex DSS Eva Hörberg och Ex FS
Margot Christensson från Rebeckalogen nr 9 Jenny Lind i
Stockholm fördes in i Ordenssalen för att närvara vid utdelning av veterantecken.

Vid mötet deltog 42 bröder och vid utdelningen av veteran– och jubelveterantecken även två systrar.
ÖM öppnade logen och därefter infördes, under sedvanliga hedersbetygelser, br Ex Storsire Anders Lundgren, br
bitr StM Roland Persson och br DSS Alf Svensson.

Bitr StM Roland Persson var tjänstgörande vid utdelningen som började med vår br Richard Roth som erhöll veterantecknet. Därefter utdelades jubelveterantecken med
tillhörande jubelveterancertifikat till br bitr ex StSekr Anders Lomäng efter 50-års medlemskap i Orden! Mycket
högtidligt och med bravur av br Roland!

DN förslag till budget 2017 antogs och månadsavgiften,
för närvarande 90 kr, lämnades oförändrad.
Andra nominering av logens ledamöter i fastighetsbolagets styrelse genomfördes utan att nya förslag framkom .

Vid måltiden serverades vi en alldeles utsökt kall kokt lax
med diverse tillbehör.

SL jubileumsgåva diskuterades och logen beslutade att av
kapitalet förskottera pengarna till SL.

Red

Roland Persson, Anders Lomäng, Anders Lundgren, Richard Roth och Alf Svensson efter välförrättat värv.

Och här kom även ÖM Lennart Odhner och systrarna
Margot och Eva med på bilden.

Nå, nu kan vi slappna av fast ÖM ser lite spänd ut fortfarande?

Här har vi en riktig jubelveteran. Br Anders, 50 års medlemskap för respekt med sig!
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Systrarna verkar trivas i brödernas sällskap.

God mat och trevlig samvaro. DN ordf är kanske mest
glad för att budgeten togs?

Br Roland höll sista talet på sitt vanliga fyndiga sätt.

Logemöte den 12 december.

Invigning av rec Oscar Löfroth och Bernard Podlinski
genomfördes på ett sedvanligt lysande sätt och logens
medlemsantal ökade medan medelåldern sjönk.

ÖM meddelade logen att en av våra bröder, Ragnar Thelander, gått ur tiden.

K p t Valter Didriksson anknöt under sin punkt naturligtvis till den nyss genomförda receptionen.

Denna högtidskväll, med invigning av två nya bröder i
Orden och loge, deltog 34 bröder varav en långväga gäst,
StRepr Thomas Vissgården från logen nr 42 Dalarne i
Falun. Br Thomas har anknytning till en av våra nya bröder, Bernard Podlinski.

Brödramåltiden bestod av en fantastiskt välsmakande kalops.

ÖM höll talet till rec och en mycket vältalig br Oscar
höll rec tacktal samt uppmanade CM att utbringa en
skål för vår loge.

Logen valde tidigare nominerade brr P-O Bengtsson och
Douglas Larsson till ordinarie ledamöter i Fastighetsbolagets styrelse med br Anders Thorsson som ersättare.

Red

11

(Bilder på nästa sida)

Peter Hallqvist, fadder, Bernard Podlinski, Thomas Vissgården, Oscar Löfroth och ÖM Lennart Odhner.

Aj då br ÖM, är inte talet färdigskrivet ännu?

Letar bröderna efter plånboken? Det är väl inte redan
dags att betala?

Ja, Peter. Vad är det nu en fadder ska göra!

Då var det dags att lyssna till ÖM:s ord.

Och lyssnar det gör både Bernard och Oscar.
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2016-12-22, sista logemötet för året, räkafton.

Rapport gavs om att alla bröder, 80 och 80+ erhållit sina
julhälsningar gavs. Br Ronny hälsade till ÖM och alla
bröder från vår äldsta broder, Bror Dahlblom, han fyller
103 år den 15 mars 2017!

Vid mötet deltog 43 bröder. Räkaftonen är populär.
Som inledning innan mötet fick vi traditionsenligt lyssna
till ”O helga natt” som denna gång framfördes av Tommy
Körberg.

K anknöt i sin punkt bl a till ”Den äldre broderns” ord vid
invigningen och även våra budord. Han påpekade att det
är viktigt inte bara att besöka de sjuka utan också de ensamma.

KM gav ett glädjande besked. Kvällens räkfrossa betingar
det facila priset av 100 kr!

Parentation för vår bortgångne broder Ragnar Thelander
hölls.

Ytterligare glädje, en ny ansökan om medlemskap i Orden och loge hade inkommit från Jan-Erik Lorensson!
Hans fadder, in spe, heter br Bengt Ekorn.

Brödramåltiden bestod inte bara av räkor med goda tillbehör utan även två olika sorters paj stod på menyn.

Under välgörenhetspunkten beslöt logen att köpa in ytterligare ett antal ODD-Björn att dela ut till polis och ambulans för att delas ut till barn som råkat ut för olyckor eller
andra svåra saker.

Br Lollo Lundgren och br Göran Wahlquist läste julevangeliet från två olika biblar. 1700-hundratal och 2000-tal.
Det var lite skillnad i språket!

Logens bröder tackade, via UM, br ÖM för det gångna
året med en blomma (och något annat gott).

Viktor Rydbergs ”Tomten” lästes traditionsenligt av br
Sten Werner.

ÖM tackade ÄM och alla bröder för det hjälp och stöd
han fått under året samt önskade alla bröder med nära och
kära en god jul och ett gott nytt år.

Innan bröderna bröt upp framförde ÖM logens tack till
våra ”töser” i köket och överlämnade vars en flaska vin
till dem.
Red

RÄKFROSSA MM!

Anfall mot räkorna.

Det är roligt att se bröder som inte besöker oss så ofta, av olika anledningar.
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Nu väntar vi bara på ”tageordningen”.

Även här.

Bibliska textjämförelser.

Är den gåtan allt för svår?

Riktigt så här blev inte julen 2016 men det går ju att njuta
av bilden.
”Töserna i köket”. Tack för god mat och service 2016.
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Frivilliga Brödragåvan för medlemmar i logen nr
126 Göinge IOOF.
Vad är Frivilliga Brödragåvan nedan kallat Brödragåvan?
Brödragåvan är en frivillig sammanslutning av bröder i
logen 126 Göinge.
Brödragåvan bildades sannolikt redan 1952 när logen instituerades och liknande sammanslutningar finns i många
andra loger.
Kanske har viss inspiration kommit från Danmark och de
bröder som vår loge under alla år haft kontakt med.
Vår vänloge i Slagelse nr 35 Concordia har en liknande
sammanslutning.
Brödragåvans uppgift är att efter en broders bortgång till
efterlevande maka eller annan förmånstagare överlämna
en penninggåva vars storlek har beslutats av årsmötet.
Varför finns Brödragåvan?
När Brödragåvan bildades var det säkert ännu viktigare
än idag att änkan snabbt fick en ekonomisk hjälp till det
mest akuta utgifterna.
Som medlem i Brödragåvan bidrar du samtidigt till att
uppfylla ett av våra budord: ”Att begrava de döda”.
Vem kan bli medlem i Brödragåvan?
Varje Broder i logen 126 Göinge äger inträda som medlem i Brödragåvan.
Du sätter bara in 200:-på Brödragåvans bankgiro 55962641 och ange ditt namn.
Du kan också kontakta Brödragåvans ordförande Sune
Malm, telefon 04465180, 0708670826 eller sunemalm@telia.com för ytterligare upplysningar.
Hjärsås 2016-09-02
Styrelsen för Brödragåvan
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Kommande logemöten
Måndag den 9 januari
Logemöte
Utskottsrapport: DN, NomU
OF-föredrag: Thomas Wildeys födelsedag
Brödramåltiden: Rotmos, rimmad skinka, kokt korv,
senap. Kaffe kaka

Vi Gratulerar!
12 jan

Lennart Lindborg

75 år

24 jan

Lennart Lidén

85 år

4 feb

Tony Mortensen

60 år

6 feb

Per-Olof Bengtsson

70 år

21 feb

Bengt-Ehrling Ohlsson

60 år

5 mar

Peter Olofsson

60 år

11 mar

Per-Åke Olsson

50 år

Tisdag den 24 januari
After Work i klubblokalen.
Bröder, systrar, vänner! Kom och smaka klubbens specialiteter. Drop in mellan 1630 och 1830
Torsdag den 26 januari
Logemöte, bal Vänskapens grad
Utskottsrapport: EkU, KlU
OF-föredrag: Odd Fellow, den etiska grundsynen
Brödramåltiden: Isterband, stuvad potatis, rödbetor, senap. Kaffe kaka

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

Måndag den 13 februari
Logemöte, rec Vänskapens grad
Utskottsrapport: CerU, TMU
Brödramåltiden: Baconlindad fläskfilé, potatisgratäng,
grönsaker, rödvinsås. Kaffe, kaka

Broder Per Fridlund har ny e-postadress:
peringe@fridlund.net

Torsdag den 23 februari
Logemöte, bal Kärlekens grad
Utskottsrapport: InstrU, BistU
OF-föredrag: VÄNSKAP KÄRLEK SANNING, innebörd och konsekvens för den enskilde
Brödramåltiden: Stekt strömming, potatismos, lingon,
ärtor. Kaffe kaka

Broder Sven Andersson har ny adress:
Sven Andersson
Mangårdsgatan 68 lgh 1101
256 67 Helsingborg
Redaktionen för Göingebladet önskar alla bröder med
nära och kära ett riktigt GOTT NYTT ÅR 2017 med
många logebesök och nyinvigningar.

Måndag den 13 mars
Logemöte, rec i Kärlekens grad
Utskottsrapport: DN, NomU
Brödramåltiden: Festkyckling, krossad potatis, sallad,
Kaffe ,kaka

Detta nummer av Göingebladet blev extra ”fullmatat” och
redaktionen funderar på att dela in hösten i två nummer i
stället för ett.

Torsdag den 23 mars
Förklaring Kärlekens grad kl 1745
Logemöte, bal Sanningens grad, Bierabend
Utskottsrapport: EkU, KlU
Brödramåltiden: 3-4 sorters korv, surkål, potatismos,
bretzel, apfelstrudel. Kaffe kaka

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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Slagelsebesök den 28—29 september 2016.

22 bröder företog resan till Slagelse. På bilden (förutom fotografen) saknas 5 bröder! Men lite ”spill” får
man räkna med! (De kom tillrätta senare).
Den 28 september kl 1000 avgick bussen från Göingehuset med destination Brödralogen nr 35 Concordia i Slagelse!

Med bussen, där även de danska bröderna fick plats,
åkte vi så till Stignaes havn där vi körde ombord på Omöfärjan.
Den var väl inte så stor men bussen fick i alla fall plats.
Färjeturen gick via Agersö till Omö.

Efter upphämtning av bröder längs färdvägen var vi till
sist 22 bröder som färdades över Öresundsbron mot målet.
Vid vårt vanliga fikaställe mellan Köpenhamn och Slagelse stannade vi för en alldeles utmärkt baguette med tillhörande? dryck. Då behagade även solen skina över församlingen.

Vi blev väl briefade, redan ombord på färjan, av broder
Carsten om historien kring och livet på öarna.
På Omö guidades vi runt av broder Carsten Larsen och
fick veta hur man lever livet på en liten ö med litet antal
åretruntboende men ändå med fungerande sociala inrättningar.

Eftersom vi var lite tidiga kunde vi checka in på vårt vanliga hotell, Antvorskov, före ankomsten till logehuset på
Frederiksgade nr 15 i Slagelse.

Efter rundturen bjöds vi på en dansk frokost på restaurang
Perlen. Däri ingick naturligtvis flera av havets läckerheter.

Väl där blev vi förplägade med goda smörrebröd och
drycker. Det blev också ett kärt återseende med många av
våra danska bröder.

Eftersom färjorna hade lagts om till vintertidtabell blev
vårt besök lite längre än vanligt och tillbaka vid logehuset
tog vi tack och farväl för denna gång 18-tiden.

Så var det dags att återvända till hotellet för ombyte till
logemötet som startade kl 1930.
Efter mötet avnjöts en måltid i goda bröders lag med underhållning av br Henry O´Connor och vi åkte till hotellet
för en god natts vila.

Under bussfärden hem var det en hel del trötta bröder
som ”lurade till” i sätena.
RED

Dagen efter bjöds vi på en god morgenmad i logens matsal. Det fattades inget, inte ens de danska wienerbröden!

Lite bilder från resan på nästa sida.
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Eftersom vi är i DK får detta kallas frokost.

Som alltid ett varmt välkomnande vid logehuset ...

… och stela bröder som behövde en bensträckare.

Väl förplägnade ...

… som alltid!

Lite att dryfta före logen.

Blev det en vinst Sune?

I väntan på huvudrätten.
18

Henry laddar upp.

Skånsk specialitet: Spettkaka! Finns spettkakssåg?

Så var det dags för fr… förlåt morgenmad.

Med tillbehör!

Bussen och bröderna kom ombord.

Omös hamn.

Och bussen och bröderna kom av.

Broder Carsten i guidningstagen..
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Här tjärades fiskenäten förr i tiden.

Alla? Såväl danska som svenska bröder med på Omö.

En (tre?) något udda figur (er).

Altaret i Omö kyrka.

Handelsboden.

Byskolan.

Frokost på restaurang Perlen.

Tack till våra danska värdar för två fina dagar.
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