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Rec i invigningsgraden den 8 maj.

Rec, faddrar och ÖM. Från vänster: Sune Malm, Jesper Ahlgren, Bengt Ekorn, Jan-Erik Lorensson, Paul Koos (B 5
Concordia), Ewan Östensson och Lennart Odhner.

Innehåll i detta nummer:

Broder,
Välkommen
till din loge!

ÖM:s tankar sidan 2
Rapport från logemöten m m sidorna 2-9
OF-föredrag 27 april sidan 10
Logen och ceremonielet sidan 10
Vi gratulerar sidan 11
Redaktionsrutan sidan 11
Kommande logemöten sidan 11

Vad vill jag då säga med den här lilla personliga betraktelsen?
Jo, vi ska inte glömma betydelsen av vår loge i avseendet:
att träffa goda vänner och likasinnade.
Nej, invänder någon det gör vi väl inte. Glömmer den
delen menar jag.
Ja, ibland så är det – och ska så vara – lite ”stelt” och vi
undrar hur det ska vara enligt alla regler och lagar.
Det är vid dessa tillfällen vi ska komma ihåg att det är
viktigt att vi är där, till gagn och nöje för oss själva och
våra medbröder.
Vi är stolta över våra traditioner men ska också vara stolta över den mellanmänskliga sociala funktion som logen
ger uttryck för.
Till sist vill jag önska bröderna en fortsatt skön sommar.
Tyvärr brukar somrar ha en tendens att försvinna ganska
fort. Men vi har i alla fall något fint att se fram emot när
hösten kommer. Våra logemöten!! Att få träffa varandra
igen – det ser jag fram emot, lika mycket i dag som för 35
år sen.

ÖM:s tankar.
Bröder
I skrivande stund påminns jag av hustrun: ”Du, nu är det exakt 40 år sen vi
kom hit till Skåne”. Hoppsan! Tiden
går fort. Jag minns den här dagen när
vi landade i Vankiva med stor packning, två hundar och tre barn.
Den tiden som följde var bra för hustru och barn. Med sitt
stora hund och hästintresse hittade frun snart likasinnade
och barnen, ja ni vet, barn de hittar kompisar efter någon
timme på en ny plats.
Jag däremot hade inte mycket till socialt liv. Reste mycket i arbetet och kom hem sent. Men det gick några år och
en dag fick jag besök av min morbror från Göteborg.
Han bad mig att köra honom till Ignaberga kyrka.
Detta var en Allhelgonahelg och han visste att Odd Fellow hade en minneshögtid där. Jag följde med in och träffade broder Ingvar Andersson. Sen den stunden hade jag
inga problem med mitt sociala liv.
Jag upptogs i loge och Orden och togs emot på ett fantastiskt sätt av bröderna.

Lennart Odhner
ÖM

Reportage från logemöten mm.
Detta nummer av Göingebladet inleds med:

Glädjande var att se vår broder Clas Johnson bland oss.
Vi hoppas du kommer fler gånger br Clas, inte bara till
After Work utan också till logemöte.

After Work 30 mars.
Vi var ungefär 30 brr, sr och en vän, vår Kaplan Peter
Olofssons son, Mikael Olofsson, som samlades till dagens
After Work. Klubben hade, som vanligt, gjort alldeles
utsökta smörrebröd och det fanns även dansk pölsebricka
eller bara korv och bröd för de som så önskade. Till detta
övliga drycker. Kaffe och bröd saknades inte heller.

God stämning och mycket ”snack” blev det och när
klockan blev nitton var klubblokalen tom på gäster.
Nästa After Work är planerad i september men bröder,
HÅLL UT! Den som väntar på något gott …
RED

Gott och nyttigt? ...

… tycker även Perstorpsgänget.

UM och K i värvningstagen av Mikael Olofsson?

Ex ÖM och SL-medlem Clas Johnson i valsituation?
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ÖM B 85 Luntertun, Lars Carlsson, tackade för välkomstorden och såg fram emot gradgivningen i Sanningens
grad där två bröder från deras loge, Karl Englund och
Torbjörn Melin, tillsammans med vår br Ronny Pettersén
skulle erhålla graden.

Logemöte den 10 april med gradgivning i Sanningens Grad.
Vid mötet deltog 29 bröder från vår loge och 5 bröder
från B 85 Luntertun.
Innan logen öppnades läste StRepr, Ronny Kristensson,
upp ett cirkulär från SL angående terrordådet i Stockholm
den 7 april. Logen avhöll därefter, på Storsirens uppmaning, en tyst minut för offren för attacken.

Därefter iordningställdes för gradgivning och ceremonielet gjorde, som vanligt, ett mycket fint skådespel.
Vår broder, Sven Andersson som numera bor i Helsingborg, besöker oss troget vid gradgivningar där han också
besätter flera tunga roller. Ett stort tack till br Sven!

KM meddelade att han vid brödramåltiden hade ett
”gratislotteri” med lite påskgodis till bröderna!

K ers, Sune Malm, anknöt i sina tankar till den nyss givna
graden samt, naturligtvis som Ex HP i lägret nr 20 Sju
Stjärnor, om vad som nu väntar i form av upptagning i
läger.

Glädjande hade två nya ansökningar om medlemskap i
Orden och loge inkommit efter vår vänafton. Det var Jesper Ahlgren och Ewan Östensson, båda föreslagna av br
Sune Malm, som lämnat in ansökan.
Sedan tidigare har vi en balloterad ansökan från Jan Lorensson föreslagen av br Bengt Ekorn. Ballotering av de
två förstnämnda sker vid logemötet den 27 april. Invigningsgrad ges den 8 maj.

Vid brödramåltiden, god italiensk fläskytterfilé med tillbehör, talade br ÖM till rec och för dessa talade vår br
Ronny Pettersén. ÖM B 85 Luntertun, Lars Carlsson,
tackade för att två brr från deras loge fått Sanningens
Grad denna kväll. Som epilog stämde bröderna in i Göingevisan.

StRepr läste upp cirk nr 14 om utnämning av Ordenshärold. SL har ju sedan SL-mötet i mars saknat någon på det
ämbetet.

RED

Rec tillsammans med respektive ÖM.

Och med sina faddrar.

Receptionen klar, brödramåltid!

Även för faddrarna.
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(Fler bilder på nästa sida.)

Andäktiga bröder lyssnar till ÖM?

Även kvällens rec lyssnar ...

… och talar. (Br Ronny höll rectalet).

Logemöte den 27 april.

Br Arne Huléen höll ett OF föredrag på ämnet Vänskap
Kärlek Sanning och dess innebörd och konsekvens för
den enskilde. Härvid anknöts till de bibeluppslag från
recipiendrummet och kaplanens pulpet som handlar om
den gyllene regeln och som är grundläggande för all OF
verksamhet.
Föredraget återges på sidan 10 i detta nummer av Göingebladet.

30 egna bröder och en gästande broder, Janne Bernsmark
från B 85 Luntertun, deltog vid mötet.
StRepr informerade om att Handbok för loger nu är uppdaterad och finns på nätet under administrativa hjälpen.
Vår vänloge B 35 Concordia i Slagelse har sänt hälsningar och önskar bröderna en fin sommar.

Med anledning av Ordens årsdag talade K på temat om då
Moses mottog stentavlorna med de tio budorden. Dessa
budord har stark koppling till Odd Fellows fyra budord.

TMU informerade om att vid sommarsammanträdet i juni
kommer vi att besöka ”Glada Geten” i Oberöd.

Kvällen brödramåltid gick i bönans tecken. Alltså den
bruna bönans. Serverad med stekt fläsk och som dessert
en syrlig och god rabarberpaj!

KM informerade om att After Work i höst kommer att
genomföras den 2 oktober respektive den 6 november.
Hemlösas förening i Hässleholm, HIH, har bett om ekonomiskt bistånd. Välgörenhetsgruppen kommer med förslag.

RED

Tyvärr kom inte rabarberpajen med på
bild!
Men så här ser den ut
i ”vilt” tillstånd.
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Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge!
Så vidtog gradgivning i invigningsgraden.
Denna gång hade vi tre rec Jesper Ahlgren, Jan-Erik Lorensson och Ewan Östensson som företog vandringen i
Ordenssalen.
Eftersom jäv föreligger uttalar jag mig inte om hur tjg
CM genomförde sitt uppdrag (jag känner mig nöjd i alla
fall) men övriga agerande var, som vanligt, outstanding.
Ett stort tack även till de bröder, med BB Gert-Inge i
spetsen, som på ett snabbt sätt ”dukade om mellan scenerna”. Med sådant stöd kan man inte misslyckas!

Logemöte den 8 maj med rec i invigningsgraden.
Så var det då dags att inviga tre nya bröder i Orden och
loge.
35 bröder deltog vid mötet varav två gäster, StRepr Paul
Koos BL nr 20 och br Ossi Carlsson B 32.
Efter logen öppnande installerade StRepr Ronny Kristensson br Per-Åke Olsson i hans befattning som SkM
ers.
Logeförhandlingarna blev korta då inga längre frågor
krävde förhandling.
StRepr läste upp inbjudan till Odd Fellow Akademiens
årsmöte. Inbjudan har också sänts ut till bröderna via epost.

Kaplan anslöt i sina tankar till den nyss givna graden bl a
till den ”äldre broderns monolog” och också till Ordens
etik – moral. Avslutningsvis ”Glöm det inte, glöm det
aldrig!”
Brödramåltiden, vårkyckling med goda tillbehör, avnjöts
och br ÖM talade till rec och från dessa höll br Jan-Erik
Lorensson tacktalet.

NomU rapporterade att de nu ser mer optimistiskt på sin
uppgift att föreslå ÄM och utskottsmedlemmar vid nomineringarna i höst.

Red

Fler bilder nästa
sida.
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Det gäller ju att hamna vid rätt bord!

Även detta bord är inte så dumt.

Uppmärksamma rec ...

… och stolta faddrar!

Logemöte den 24 maj.

HP i BL nr 20 Sju Stjärnor, Lars Karlsson, besökte oss
denna kväll.

UM p t, Bengt Ekorn, framförde brödernas sommarhälsning till ÖM, Lennart Odhner.
ÖM tackade för hälsningen och framförde ett tack till ÄM
och övriga bröder för den hjälp han fått i sitt arbete som
ÖM.

Efter öppnande av logen genomfördes instruktionen för
nyinvigda bröder och avslutades med en demonstration av
hur man ”arbetar” sig in i en öppnad loge.

Kvällens OF-föredrag hölls av KM, Stefan Fridlund, som
gav oss en sammanfattning av den välgörenhet som bedrivs av Storlogen, lägret Sju Stjärnor och vår egen loge.

Vid detta möte deltog 35 bröder.

K, Peter Olofsson, talade om ”Visioner, drömmar, utopi”
och en värld i harmoni.

KM rapporterade att höstens menyer i stort sett är klara
och att årets ålamiddag flyttats till den 28 september med
anledning av besöket från vår vänloge B 35 Concordia i
Slagelse.
Menyerna vid brödramåltiden kommer att aviseras i Göingebladet på sidan: Kommande logemöten.

Kvällens brödramåltid, kall kokt lax med läckra tillbehör,
avslutades med kaffe och ”sommartårta”.
Efter måltiden blev det en liten frågesport som leddes av
CM, Göran Persson. Frågorna var knutna till logearbete
och det behövdes en utslagsfråga för avgörandet.
Det fanns mycket på prisbordet så flera bröder gick hem
med mer än de hade när de kom!

Tjg ExÖM, Rutger Möller, rapporterade att det nu finns
en ”lathund” angående IT-användning och den kommer
att mejlas ut till bröderna.

RED
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Mina bröder…
ordningsregler
för kvällen.
HP och Tjg ExHP dryftar lägerfrågor?

Bröder i väntan på napp? (Lax).

Och bröder som fått napp! (Lax).

Sommartårtan efter anstormning. Fotografen hann till
sist med att få en bit.

Litet collage med frågesportvinnarna.
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Sommarsammanträde med besök på ”Glada Geten:s gårdsmejeri” den 12 juni.

Därefter tog sig systrar och bröder billedes till Oberöd,
några km NO om Hovdala slott, där vi serverades en
smaklig getostsallad med hembakt bröd till.

Vid sommarsammanträdet deltog 23 bröder och till
”glada Geten” tillkom en broder och fem systrar från R
11 Ingrid.

Efter måltiden fick vi en liten information om ”Glada Geten”, hur det hela började och nuvarande status.
Naturligtvis kom även historien om den ”kidnappade”
geten Getrud på tal.

Sommarsammanträdet leddes av ÖM ers, br UM Göran
Wahlquist, som snabbt tog oss igenom föredragningslistan.

Efter kaffet var gårdsbutiken öppen och några systrar och
bröder passade nog på att förse kylskåpet med lite läckerheter.
RED

Henrik Mårtensson tar emot Odd Fellow brodern
(bröderna) på trappan.

Det kom några fler än på förra bilden. Både systrar och
bröder.

Visserligen är det den 12 juni, men försommarvärmen har kommit av sig.
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Vi serverades en välsmakande getostsallad med hembakat bröd m m.

Systrar och bröder lät sig väl smaka.

Henrik Mårtensson i berättartagen om både mejeriet och
Getrud och försvunna skyltar.

Så var det dags att göra rätt för sig och kanske inhandla
något ”godis”.

Andäktiga åhörare.
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Det målet är kanske lite för mycket att hoppas på men att
vi måste bli fler som kan agera i rollerna är nödvändigt.

Nedan följer det OF-föredrag som SL-medlem br
Arne Huléen höll vid logemötet den 27 april.

Vilka är då rollerna? Eftersom artikeln kan läsas av bröder med lägre grad än Sanningens kan jag inte precisera
varje roll men ge en allmän översikt.

VÄNSKAP, KÄRLEK, SANNING.
Innebörd och konsekvens för den enskilde.

I invigningsgraden är det enligt gradritualen CM, hans
medhjälpare och K som agerar.
Det behöver inte vara de fysiska ämbetsmännen utan, som
det står i anvisningarna, bröder som är ”lämpade” att
genomföra rollerna.
Det står också att ”innehållet i texten får inte förändras”
vilket jag tolkar som att ordalydelsen inte behöver vara
bokstavlig utan det är budskapet som är viktigast.
CM:s ”monologer” är ganska omfattande men absolut
inte så svåra att lära in.
Medhjälparna har varsin vers att läsa och K, ”Den äldre
brodern”, har en monolog. Därutöver tillkommer fyra
bröder utan talroll.

Ovanstående ämne kan man tala länge om.
Det här föredraget kommer att bli mycket
kort så jag ber er att lyssna till varje ord.
När recipienderna till invigningsgraden kommer upp i recipiendrummet ligger bibeln
uppslagen på Galaterbrevet 6:7.
Där står ”VAD MÄNNISKAN SÅR
SKALL HON OCK SKÖRDA”.

I Vänskapens grad är det tre bröder som har talroller.
Mycket i dialogform.

När logen är öppnad ligger på kaplans bord
en bibel uppslagen på Matteus 7:12
där står ”ALLT VAD NI VILL ATT MÄNNISKORNA SKALL GÖRA FÖR ER,
DET SKALL NI OCKSÅ GÖRA FÖR
DEM”.

I Kärlekens grad är det fyra agerande med talroll. Två av
dessa är väldigt korta. Dialog och monolog.
I Sanningens grad är det två agerande med talroll. Växlande dialog/monolog.
Texterna kan upplevas som ganska ålderdomliga. De är
skrivna vid tidpunkten för Ordens etablering i Sverige
men har i flera fall ”moderniserats”, något i alla fall.

Ovanstående båda citat kallas för den gyllene
regeln. Den är grundläggande för all Odd
Fellows verksamhet.

När det gäller monolog kontra dialog är det oftast så att
dialogen är lättare att lära in. Du har ju en motspelare som
ger dig ”input” till nästa svar/fråga.

Glöm det inte, glöm det aldrig.

Det går faktiskt att använda ”hjälpmedel” vid vissa roller.
Vilka de är avslöjar jag inte här!
Du broder, som kanske kan tänka dig att delta vid rollspelen, tag kontakt med CM och tala om det.
Du kommer inte att ”kastas in” direkt utan vi kommer
naturligtvis att ÖVA, ÖVA och ÖVA.

Logen 126 Göinge och ceremonielet.
Vår loge har sedan lång tid tillbaka ett mycket gott rykte
för sitt genomförande av rollspelen i de olika graderna.
Vi har under min tid som logemedlem, och även dessförinnan, haft legendariska bröder som agerat i ceremonielet,
ingen nämnd och ingen glömd.

Och … tänk på att de bröder som i dag agerar har gjort
dessa roller under många år! Då är det kanske inte så
märkvärdigt att det ”flyter” bra.
Det är också så att man behöver bara ha den grad som
man ska agera i, d v s en broder som innehar Kärlekens
grad kan agera vid invigningsgraden, Vänskapens grad
och Kärlekens grad.

I dag är situationen den att många tyvärr, av olika anledningar, slutat i ceremonielet. Vi behöver påfyllnad!
Att gestalta en roll vid gradgivning, och på så sätt ge bröder i gradvandring en bild av vad graden innebär, inte
bara en läst text, är något av det finaste en broder kan
göra.

Åter igen broder, PRÖVA, PRÖVA, PRÖVA!
Ronny Kristensson / Rollspelare

Det finns vid våra gradspel sammanlagt 22 roller. I dag är
vi ca 10 bröder som agerar. Det blir i längden ohållbart.
Idealet är att kunna besätta varje roll med två bröder, någon kan bli sjuk eller vara borta av annan anledning.
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Kommande logemöten
Torsdag den 24 augusti
Sommarsammanträde med utflykt.
Brödramåltid: Ej fastställt.

Vi Gratulerar!
9 juli

Mats Nilsson

60 år

25 juli

Sune Malm

70 år

11 augusti

Rolf Larsson

80 år

2 september

Clas Johnson

80 år

22 september Åke Rundberg

Måndag den 11 september
Logemöte, 1:a nom valÄM och ers.
Utskottsrapport: CerU, TMU.
OF-föredrag: Ballotering.
Brödramåltid: Kalops med tillbehör, kaffe & kaka.

75 år

Torsdag den 28 september
OBS!
Besök av B 35 Concordia, Slagelse enligt särskilt program. Ålmiddag med inbjudan till logerna i distriktet.
Logemöte, 2:a nom valÄM och ers.
Utskottsrapport: InstrU, BistU.
Brödramåltid: ÅL, ÅL, och ÅL med tillbehör.

Redaktionsrutan
Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör
bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela
PS, Peter Hallqvist.
Br Clas Johnson har ny mejladress:
clasagneta@gmail.com

Fredag den 29 september
Morgonmad, studiebesök och frokost med våra danska
gäster enligt särskilt program.

Br Gunnar Segerholm har ny mejladress:
p.gunnarsegerholm@gmail.com
Br Gunnars fasta telefon är borttagen och mobil
0730-47 25 81 är det som gäller.

Måndag den 9 oktober
OBS! Ej Ålmiddag!
Logemöte, Val av valÄM och ers.
Utskottsrapport: DN, NomU.
Brödramåltid: Fisksoppa med aioli, äppelkaka, kaffe.

Göingebröder!
Nu är det sommar? och redaktionen tar en paus och laddar inför nästa nummer av Göingebladet som beräknas
komma ut omkring den 1 oktober.
Redaktionen önskar alla bröder en riktigt skön och avkopplande sommar samt att vi ses med nya krafter och
idéer når höstterminen börjar!
RED

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.

Var nöjd med allt som livet ger, och allting som du
kring dej ser, glöm bort bekymmer, sorger och besvär!
”Jag hoppas att du har förstått …” (sa Baloo till
Mowgli).
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Sommar, sommar, sommar!
Inför sommarledigheten och i väntan på nästa Göingeblad bjuder redaktionen på lite
somriga bilder.

12

