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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 
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Kommande logemöten på sidan 10 

Rec i Sanningens grad den 10 september. 

Fadder Lennart S Nilsson, ÖM Stefan Fridlund och vår nye broder i Sanningens grad Bo Davidsson. 
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Reportage från logemöten. 

ÖM:s tankar. 
 

 Bröder 
 

Efter en fantastisk sommar, har vårt ar-

bete inom Odd Fellow åter startat upp. 

Vi har att se fram emot en omfattande 

verksamhet i höst. 
 

En nyhet blir att, vi måndagen den 29 okt kommer 

att bjuda in våra äldre bröder till en träff. Den äger 

rum i våra lokaler under eftermiddagen och är av in-

formell natur. Delar av ämbetsmannakåren informe-

rar, vi äter en bit och umgås under trevliga former. 

Inbjudna blir bröder som passerat 70 år. För de brö-

der som har problem att ta sig till Göingehuset, ska 

vi försöka ordna transport. 
 

Vår uppskattade After work återkommer vid två till-

fällen i höst ( 22/10 och26/11). 

Sommarsammanträdet den 23 augusti startade 

höstterminen. 
 

Det korta mötet hölls i Ordenshuset med närvaro av 24 

bröder. 
 

StRepr rapporterade att storlogemötet på skriftlig grund, 

som bl a gällde tidigareläggning av inlämning av motio-

ner, som erfordrade att grundlagen ändrades nu är genom-

förd och den ändrade grundlagen är tillgänglig på storlo-

gens hemsida efter den 1 september. 
 

Efter mötet förflyttade bröderna sig till Hässleholms Mu-

seum där vi började med att inta tre läckra danska  

smörrebröd levererade genom broder Bo Martinssons för-

sorg. Tack broder Bo, de var delikata! 
 

Därefter guidades vi runt museet under ledning av Peter 

Alf som kunnig och insatt berättade allt om de olika ut-

ställningarna. Äldre och nyare brandfordon / brandred-

skap, gamla hästdragna vagnar av olika typer samt, natur-

ligtvis, all den militära utrustningen från de två förband, T 

4 och P 2 som haft Hässleholm som garnisonsstad. 
 

Kaffe med tillbehör avnjöts och därefter bröt bröderna 

upp för hemfärd. 
 

RED  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling vid pumpen som i 

det här fallet är en brolägg-

ningsbandvagn. (Av sovje-

tiskt ursprung). 

Uppslutningen vid dessa arrangemang har varit 

mycket stor. Min förhoppning är att broder Ronny 

åter igen får besöka pannrummet i jakt på extra bord 

och stolar. 
 

Vad som i övrigt tilldrar sig i vår loge försöker jag 

belysa i mina nyhetsbrev, så detta lämnar jag utanför 

här i Göingebladet. 
 

Bröder! Ni är varmt välkomna till våra logemöten 

och andra aktiviteter under hösten. Jag hoppas upp-

slutningen blir lika stor som under vårterminen. 

Vi ämbetsmän skall göra allt vi kan för att göra kväl-

larna innehållsrika och minnesvärda. 
 

Stefan Fridlund 
ÖM  
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Peter Alf och Sten Werner i animerad diskussion. Likaså Clas Johnson och Nils-Olof Sandberg. 

Censu-

rerat! 

Bo och Richard i full action! Det var inte smörrebröden som krävde åtgärd! 

Logemöte den 10 september med rec i Sanningens 

grad. 
 

Logemötet började med att vi avhöll en tyst minut för vår 

bortgångne äldste broder, Bror Dahlblom. Bror blev hela 

104 år och invigdes i Orden och loge 1960. 
 

StRepr installerade KM, Richard Roth, och KM ers, Sa-

muel Ek, i sina ämbeten.  

Efter broder Rutgers bortgång har logen fått flera vakan-

ser att fylla upp. 

Därför genomfördes nominering och val enligt följande: 

Broder Per Fridlund valdes till ordinarie ledamot och 

sammankallande i DN. 

Första nomineringar bröderna: 

Lars Hallberg, ordinarie ledamot DN, 

Jan Lorensson, ordinarie ledamot TMU, 

Sten-Åke Johansson, ordinarie ledamot BistU, 

Bo-Göran Persson, ordinarie ledamot NomU, 

Bengt Ekorn, ers i NomU. 
 

Lite från utskott och andraganden: 

After Work är inplanerat vid två tillfällen i höst. 

Den 22 oktober samt den 26 november med start kl 1630. 

Bröder! Anteckna i era agendor! 

B 23 Urania i Landskrona inbjuder till sedvanlig gåsmid-

dag den 7 november kl 1900. 
 

Logen avslutades i invigningsgraden och öppnades i San-

ningens grad och rec för broder Bo Davidsson genomför-

des. Broder Sven Andersson gjorde en lysande rollgestalt-

ning! Tack broder Sven.  
 

K anknöt i sina tankar till Sanningen och sanningssökan-

det ur olika aspekter och konstaterade att det i vissa situa-

tioner kan vara mindre positivt att konfronteras med san-

ningen! 
 

Kvällen avslutades sedan med en utsökt brödramåltid be-

stående av Jettes fisksoppa med aioli och därpå en äppel-

paj med vaniljsås. Naturligtvis ingick även kaffe. 
 

Vår logesång, Göingevisan blev kvällens epilog. 

 

RED 

(bilder på nästa sida) 
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Bilder från logemötet den 10 september) 

Som synes hade vi besök av danska bröder. Alltid trevligt! Djup koncentration eller? 

Sten och Arne backar. Undrar om S Lennart studerar vinlistan? 

En ”vandringsman” efter fullgjort uppdrag. Här är det koncentration i olika nivåer. 

Talar du sanning eller sannolikt Stefan? Det svarar Bo på. 
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Logemöte den 27 september. 
 

Vi var 37 bröder vid mötet. 
 

Efter logens öppnande hölls parentation för bröderna Rut-

ger Möller och Bror Dahlblom. 
 

Från storlogen rapporterades att den medlemspärm som 

under några år tilldelats nyinvigda bröder blivit för dyr 

och den fysiska pärmen utgår! Kommer den som lös-

bladssystem? Kan bli intressant. 
 

Vidare kommer den ändrade Grundlagen att finnas på 

intranätet någon gång i Oktober. 
 

Instruktionsutskottet, InstrU, ändrar namn till Fördjup-

nings– och instruktionsutskott. Hur förkortas det? I ut-

skottet skall kaplan ingå, vilket redan är fallet i B 126. 
 

Andranominering för bröderna nämnda i föregående arti-

kel genomfördes och nomineringen avslutades, Det blir 

val vid nästa möte. 

Logen godkände den välgörenhetspolicy som utarbetats 

av br Sven-Olof Lundgren så nu finns ett styrdokument 

för den verksamheten. 
 

Till välgörenhetsgruppen utsåg ÖM ytterligare två bröder, 

Nils Åkesson och Bo Davidsson och till rekryteringsgrup-

pen även ytterligare två bröder, Ewan Östensson och Jes-

per Ahlgren. 
 

Br Mac Persson höll ett instruktivt föredrag om Odd Fel-

low Akademien.  
 

Kvällens brödramåltid, stekt sill med potatismos, lingon 

och skirat smör följt av kaffe och kaka avnjöts och efter 

måltiden fick vi ett föredrag av Claes Ruderstam om den 

stora utvandringen till Amerika i allmänhet och från Vitt-

sjö i synnerhet. Mycket underhållande. 
 

RED 

Taktiksnack? Det ser ut att smaka! 

Fler bröder som gillar sill. 

ÖM och föredragshållare Claes Ruderstam. UM avtackar Claes. 
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Slagelseresan den 19-20 september. 
 

Onsdagen den 19 september kl 1000 avgick buss från Gö-

ingehuset med 20 bröder till destination Slagelse via Pers-

torp. 

Det var dags för det årliga utbytet med brödralogen nr 35 

Concordia. Denna gång var det B 126 som fick företa 

resan. 
 

Vi mellanlandade, som alltid, vid vårt vattenhål någon 

mil utanför Köpenhamn för en god baguette med goda 

tillbehör och fortsatte till Slagelse. Ett kort stopp vid Bil-

ka (också enligt rutin) för något inköp. Med tanke på den 

svenska pesetans nuvarande värde är det inte någon större 

förtjänst att handla i Danmark! 
 

Nästa anhalt blev vårt boende på hotell Antvortskov för 

uppackning och uppfräschning inför eftermiddagens mot-

tagande på Concordialogen. 
 

Vi blev väl mottagna av våra danska bröder som utspisa-

de oss med ett ”lille traktement”.  
 

Tillbaka till hotellet för ombyte till kvällens logemöte. Kl 

1830 landade vi i klubblokalen för en stunds hygge före 

logemötet som skulle börja kl 1930. 
 

Skulle börja, ja! Strömavbrott som mörklade halva Sla-

gelse, naturligtvis i den halvan logehuset ligger! 

Det hela blev försenat och Concordiabröderna fick belysa 

Ordenssalen med levande ljus samt ordna handlampor att 

lysa upp trappan till Ordenssalen. I köket uttalades ord, 

som inte återges här, men som kanske hjälpte till att få 

upp temperaturen på maten. 
 

Mötet avhölls i alla fall något försenat och strömmen åter-

kom, och gick igen. Innan mötet var slut hade avbrottet 

avhjälpts och köket kommit i kapp. 
 

Brödramåltiden som bjöds inleddes med två utsökta tarte-

letter. Därpå kom ”Svinekam” (enligt menyn), fläskesteg? 

Måltiden avslutades med kaffe och ”Islagkage”, mycket 

god glasstårta. 
 

Kvällen avslutades med underhållning av broder Henry 

O´Connor, välkänd hos bröderna i B 126, som ackompan-

jerades på flygel av sin sonson!  

Underhållningen fick kortas av med anledning av att tiden 

rann iväg mycket beroende på strömavbrottet och 126-

bröderna anlände till hotellet runt midnatt. 

Några timmars sömn och sedan var det dags att äntra bus-

sen igen för färd till logehuset där morgenmad serverades 

kl 0800. 

Det blev en dejelig morgenmad med färska frallor, pålägg 

och danska wienerbröd! 
 

Kl 0930 var det dags att inta bussen igen. Nu för en ut-

flykt till Roskilde. 
 

I Roskilde hade Concordiabröderna anordnat en guidad 

rundvisning i Roskilde domkyrka. 
 

Efter en genomgång av Danmarks kristna historia och 

kungalängd, som vi fick av en kunnig guide, blev det så 

rundvandring under hennes ledning. 

Domkyrkan är stor och har flera gravkor på båda sidor av 

mittskeppet. 
 

Fascinerande var alla de pampiga monumenten över 

kungar och drottningar som vilar där. 

Också alla väggmålningarna som skildrade olika händel-

ser i Danmarks, och deras kungars historia, imponerade. 
 

Efter ca en och en halv timmes lektion fortsatte vi till lo-

gehuset i Roskilde som bar det imponerande namnet 

”Odd Fellow Paläet”! 

Det ligger faktiskt granne med domkyrkan! 
 

Här huserar tre brödraloger och två Rebeckaloger. 

B 26 Kung Hroar, B 77 Rolf Krake, B 91 Albert Schwei-

zer, R 5 Dronning Margrethe, R 93 Estrid. 
 

Vi fick lite historia om Ordenshuset och några fina mål-

ningar i taket i Ordenssalen över ÄM-platserna som sym-

boliserade de fyra logegraderna. 
 

Sedan var det dags för frokost. Goda smörrebröd med 

tillbehör och efter sedvanliga tacktal från våra respektive 

övermästare var det dags för att ta avsked för denna gång. 
 

Bussen gick över Öresundsbron och efter ett kort stopp 

via Perstorp till Hässleholm och Göingehuset. 
 

Det var nog ett antal trötta men nöjda och glada Göinge-

bröder som tackade för de här två dagarna. 
 

Ett STORT TACK! till de bröder som anordnat och med 

varsam hand lett oss genom dessa två dagar. 
 

RED 

 

 

 

 

 

 

Lite 

”taktiksnack”? 

 

 

 

 

 

 

 

KM har lastat. 

Nu åker vi! 
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Lunchdags. Baguette och något att dricka. Som bord kan vad som helst användas. 

Dags att checka in. Tag rätt bagage! ”Ett lille traktemennt”. 

Härifrån går ingen hungrig! 

Så föll då mörkret över logehuset! 

Broder Torben gömmer sig bakom flaggan. 
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Sune och DDSS¹ Lars Bo Hansen BD 13 DK. 

¹ I Danmark används fortfarande beteckningen DDSS, 

Deputerad Distriktsstorsire. 

Till vänster om br Lollo sitter Henry O´Connors sonson. 

Broderlig samvaro över gränserna. 

Odd Fellow Paläet i Roskilde. 

Egen skåpbil ingår! 

Ytterligare ett ”lille traktement” innan hemfärden. 

Bilder från domkyrkan i Roskilde på nästa sida. 

OBS! att en del bilder är hämtade från internet beroende 

på otillräcklighet hos red kamera. 
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Harald Blåtand var grundaren till Roskilde domkyrka. På 

900-talet lät han bygga den första kyrkan på denna plats 

till ära för den heliga treenigheten. Han var den som 

kristnade Danmark och vid sin död begravdes han i kyr-

kan. Den första kyrkan var av trä.  

Sedermera, i slutet av 1100-talet, ersattes träkyrkan av 

sten och tegelsten och rymmer idag mera än 1000 år av 

Danmarks och Nordens historia, då alla kungar och 

drottningar som regerat för Danmark – och vissa även 

för Norge och/eller Sverige – är begravda här. 

Kyrkan ingår i UNESCO:s världsarv. 

Exteriörbild. (Bild Wikipedia). En imponerande storlek. (Bild Depositphotos). 

Altaret och altartavlan. (Bild red). Sarkofager. Två av många! (Bild red). 

Ytterligare exempel på kungliga sarkofager. (Bild okänt 

ursprung). 

Nuvarande Drottning Margrethes blivande sarkofag.(Bild 

okänt ursprung). 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 8 oktober. 

Logemöte, vänafton, ålmiddag. Inbjudna loger. 

Utskottsrapport: CerU, EkU. 

Brödramåltiden: ÅL, ÅL, ÅL! 

 

Torsdag den 25 oktober. 

Logemöte, bal Invigningsgraden. 

Utskottsrapport: TMU. 

OF-föredrag: ”Återkallande av Fribrev”. 

Brödramåltiden: Kålpudding, m m. Kaffe och kaka. 

 

Lördag den 3 november. 

Minnesloge i Göingehuset tillsammans med Rebeckalo-

gen nr 11 Ingrid. 

Logen börjar kl 1500. Mörk kostym med grå Odd-

Fellowslips. 

 

Måndag den 12 november. 

Logemöte, rec Invigningsgraden. OBS! Frack. 

Utskottsrapport: DN, NomU. 

Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad, med tillbehör. Kaf-

fe och kaka. 

 

Måndag den 19 november. 

Lägermöte med rec i Kungspurpurgraden. 

B 126 värdloge. 

 

Torsdag den 22 november. 

Logemöte, utdelning av veteran och jubelveterantecken. 

Veteranernas afton. 

Utskottsrapport: EkU, BistU. 

Brödramåltiden: Kalops m m. 

 

Måndag den 10 december. 

Logemöte. 

Utskottsrapport: InstrU. 

OF-föredrag: ”Rebeckainstitutionen”. Eva Hörberg 

ExDSS RD 11. 

Brödramåltiden: Kall kokt lax m m. Kaffe och kaka. 

 

 

 

 

 

Broder, om du inte är med på stående anmälningslistan, 

anmäl deltagande via logens hemsida eller mejla till  

ÖM:  stefan.fridlund@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. 

 

 

OBS!  OBS!  OBS! 
Eftersom utrymmet till höger om kommande loge-

möten är begränsat påminner red om de två tillfällen 

klubben anordnar after work under hösten. 

 

Måndagen den 22 oktober och måndagen den 26 

november. 

Platsen är, som vanligt, Göingehusets klubblokal 

med start kl 1630. 

Bröder, systrar, med respektive, vänner, bekanta, 

presumtiva bröder och systrar! 

Alla är välkomna! 

KM serverar smörrebröd, dansk bricka, korv med 

bröd och diverse tillbehör, allt till ett pris understi-

gande den danska kronans växelkurs trots att en del 

av menyn är dansk! 

4 okt Jesper Ahlgren 50 år 

15 nov Lars-Gunnar Ström 70 år 

23 nov Arne Dahlström 75 år 

25 nov Christer Harrysson 75 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

Efter en fantastisk sommar kommer nu hösten. Red öns-

kar alla bröder en fin höst med många tillfällen till att 

mötas vid våra sammanträden och delta i brödragemen-

skapen. 


