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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 
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Utdelning av veteran och jubelveterantecken 22 november. 

Roland Persson bitr StM, Lave Olsson veteran, Rolf Larsson jubelveteran, Sven-Olof Lundgren veteran och Stefan Frid-

lund ÖM. 
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Reportage från logemöten. 

ÖM:s tankar. Bröder! 
 

Tiden rusar iväg. Snart är det dags att byta 

kalender och komma ihåg att skriva 2019. 

För mig brukar denna omställning ta någon 

vecka. 

Att julen nu inte är många dagar bort märks 

sannerligen. Startsträckan tenderar att bli 

längre för varje år. Redan i oktober lockar affärerna med 

diverse julsaker. Detta dessutom uppblandat med Hallo-

wen-prylar och Allhelgonautsmyckning gör butiksbesö-

ken minst sagt irriterande. Tack och lov börjar man inte 

köra julsånger förrän en bit in i november.  

Det är lätt att tänka tillbaka på tider när allt var som det 

skulle. 

I vår loge har vi haft en omfattande verksamhet denna 

höst. Våra After Work-sammankomster är mycket välbe-

sökta och denna aktivitet har nu blivit närmast en institu-

tion. 

I september var vi fler än någonsin som reste till våra brö-

der i Slagelse. Som vanligt blev resan mycket lyckad. 

2019 är det vår tur att vara värd för detta utbyte. TMU har 

ett stort ansvar att få till ett trevligt program. 

I slutet av oktober genomfördes en, vad vi kallar, senior-

träff. Tyvärr blev vi färre än vad jag hoppats, men vi som 

var där tyckte att konceptet är värt att fortsätta med. Där-

för kommer jag under våren att inbjuda till en ny senior-

träff, där bröder som uppnått den aktningsvärda åldern av 

70 år är välkomna. 

Vi har haft gradgivning i invigningsgraden och sanning-

ens grad under hösten. Vid båda tillfällena har vårt cere-

moniel visat prov på enastående färdigheter. Visst kan 

kvällen bli sen, men gradgivningar är något alldeles spe-

ciellt som vi inte bör missa. 

En av mina käpphästar är att öka närvaron vid våra loge-

möten. När detta skrivs har jag inte siffrorna för hela året. 

Dock kan konstateras att vi ligger bättre till än tidigare år. 

Tyvärr tappade vi lite fart under november.  

Bröder – är vi dubbelt så många vid logemötena har vi 

dubbelt så trevligt! 

Med dessa ord önskar jag alla bröder 
 

GOD JUL och Gott Nytt År 

Stefan Fridlund 
ÖM 

Logemöte med efterföljande ålmiddag 8 oktober. 
 

39 egna bröder och 7 gästande bröder från B 23 Urania 

deltog. 
 

Eftersom red tillbringade tiden under mötet med en pre-

sumtiv broder blir reportaget grundat på protokoll och 

”hörsägen”! 
 

En broder hade begärt utträde ur Orden och loge och en 

ny ansökan om medlemskap hade inkommit. Summa + - 

0. 
 

Fyllnadsval enligt tidigare nomineringar genomfördes. 
 

Inbjudan från SL till 200-årsjubiléet där varje loge tillde-

lats två platser. Logen beslutar vid nästa sammanträde om 

eventuellt deltagande. 
 

K Göran Wahlquist uppehöll sig vid olika tal och vad de 

kan ha för innebörd i olika sammanhang. Vidare talade br 

Göran om våra budord, samt vissa ord i invigningsgraden, 

och vilken betydelse vi lägger in i dessa. 
 

Red deltog däremot vid brödramåltiden som, naturligtvis, 

denna kväll bestod av ål i många former samt äppelkaka 

med vaniljsås. 
 

TMU hade förberett och genomförde ett ållotteri och en 

tävling mellan logerna B 23 och B 126 som gjordes i 

form av ”blindtest”. 

Tävlingsdeltagarna ikläddes ögonbindlar och skulle kun-

na känna igen smaker (Nutella Nöt Creme och Losec), 

höra vem som sjöng (Robin Stjernberg och Peps Persson, 

känna textur (svart diabas och Norra Skåne). 
 

Vinnare blev B 23 (det hela verkade lite ”riggat”!). 
 

RED 

Att flå Rååål kräver sin man (broder)! Vår egen ÖM i 

egenskap av flåbuse! 

Ett vackert skånskt ålabord. 
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ÖM B 23, Alve Pålsson och till höger om vår ÖM pre-

sumtiv broder Michael Juhlin. 

Några av de gästande bröderna. 

Trevligt att se dej broder Lago. Förklaring av reglerna, brr Lollo och Göran. 

Solklart, eller hur? Bilden är dock inte solklar. Br Göran kände igen nötcremen direkt! 

En sten = 1 poäng, svart diabas = 2 poäng. 

Losec känner väl alla? Igen! 
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After Work 22 oktober. 
 

Höstens första After Work blev välbesökt. 

Start 1630 innebar att de första kom kl 1615! 

38 bröder, systrar och vänner samlades i klubblokalen. 

Stämningen (och volymen) var hög och klubbmästeriets 

danska smörrebröd gick åt som smör i solen! 
 

Ett stort och varmt tack till ÖM Stefan som agerar 

”smörrebrödsnisse” vid dessa träffar. 
 

RED 

KM ers, br Samuel, hade en bråd tid bakom disken! 

1633. Flera har anlänt. 1643. Fullsatt! (Lapp på luckan). 

Logemöte 25 oktober. 
 

Vid mötet deltog 33 bröder. 
 

Det blev ett möte med många punkter att avhandla. 
 

Ballotering för Michael Juhlin till invigningsgraden 

genomfördes och utföll gynnsamt. Vi får alltså ytterligare 

en broder 12 november. Eftersom en broder beviljades 

utträde är resultatet +- 0. 
 

TMU har gjort ett introduktionsprogram för nyare bröder 

som kommer att genomföras dels utanför öppnad loge 

och dels som ordenskunskap. Äldre bröder är naturligtvis 

även välkomna att delta. Speciellt när det gäller dukning 

och avdukning av Ordenssalen (påpekades särskilt av de 

bröder som under många år gjort detta!). 
 

Beslut togs att br Göran Wahlquist är logens webbmaster 

detta året ut. 
 

Beslut togs också att logen representeras av ÖM och 

StRepr vid Ordens 200-årsjubileum i Stadshuset i Stock-

holm 26 april 2019 och att logen står för kostnaderna.  
 

Brr Sune Malm och Ronny Kristensson representerar lo-

gen vid B 5 Concordias 125-årsjubileum (dock på egen 

bekostnad) och logen skänker 500 kr till Concordias väl-

görenhet. 

 

Punkten ordenskunskap handlade om Fribrevet. Inte om 

symboler utan om vad som händer om Storsiren återkallar 

detta.  

Han har nämligen möjlighet att göra det om inte logen 

följer Ordens lagar! 

Ett sådant beslut är förödande för logen. 

Varenda krona i kassakistan liksom aktieinnehavet i fas-

tighetsbolaget lämnas till storlogen.  

Det enda som kvarstår är Frivilliga Brödragåvan som är 

fristående. 

Därutöver ska all utrustning inklusive det vi själv tillver-

kat för scener och annat också lämnas till storlogen och vi 

är naturligtvis förbjudna att bedriva Odd Fellow-

verksamhet. 

Nu arbetar vår loge efter gällande lag så risken för åter-

kallande är inte särskilt stor. 
 

Brödramåltiden var kålpudding med gurka och lingonsylt 

följt av kaffe med kaka. 
 

Br Ronny Pettersén höll ett föredrag om vad han upplevt i 

livet. 

Aga som barn, mobbning i skolan men kämpat på med 

utbildning och även boxning! Västsvensk mästare så brö-

der: Passopp! 

Även organisation av diskotek förekom. 
 

RED 
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Så var det då ”tageordningen”. Br UM satt på fel sida! Är dt fel på finanserna? 

Nu väntar vi bara på kålpudding. 

Så var det visst någon som firat jämt. Br Jesper får lo-

gens tennljusstake efter att ha firat 50-årsdag. 

Br Ronny berättar inlevelsefullt om sitt liv. 
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Logemöte 11 november med rec i Invigningsgra-

den. 
 

Vid mötet deltog 36 bröder. 
 

Första nominering till Fastighets AB Göingehusets styrel-

se företogs och till ordinarie ledamöter nominerades brr 

Douglas Larsson och Ronny Pettersén och som ersättare 

br Tony Mortensen. 
 

Tjg ExÖM, Lennart Odhner, informerade om NomU ar-

bete inför ÄM-skiftet 2020. NomU är tillfreds med resul-

tatet hittills. Och du broder som får frågan om du vill ta 

ett ämbete, valt, utnämnt eller i något utskott tveka inte! 

Det är stimulerande att delta aktivt och ger djupare insikt 

i Ordens och logens verksamhet. 
 

Från vårt gemensamma ÄM-möte med R 11 informerade 

br Sune Malm bl a om att ett arbetsutskott från våra loger 

förbereder en högtid vid Ordens 200-årsjubileum med 

direktsändning på storbildsskärm från högtidslogen i 

Stockholms stadshus och en efterföljande middag. 

Hissfrågan är inte död! UM Peter Olofsson undersöker bl 

a vilka bidrag som finns att söka och även hur placering 

av en hiss kan göras. 
 

FS, Bengt Heinmert, har fått i uppdrag att införskaffa bl a 

Odd Fellow-slipsar att försäljas till bröderna. FS kan ock-

så hjälpa bröderna med inköp från SL nätbutik. 
 

Så var det dags för rec i Invigningsgraden. 

Den genomfördes, som vanligt, med ackuratess och rec 

Michael Juhlin fick förhoppningsvis ett minne för livet. 
 

K, Göran Wahlquist, vände sig med sina tankar till rec 

med innebörden: ”Medlemskap i Odd Fellow kan liknas 

vid allemansrätten, där man också har att ta hänsyn både 

till rättigheter och skyldigheter”.  
 

Kvällens brödramåltid, helstekt kotlettrad med adekvata 

tillbehör, blev mycket uppskattad av bröderna. Br ÖM, 

Stefan Fridlund, välkomnade recipienden Michael Juhlin i 

Orden och loge och br Michael tackade för den gradgiv-

ning han upplevt.  
 

RED 

Inget är som väntans tider! (OBS! Fotografen har sommartid i kameran!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖM Stefan 

Fridlund, vår 

nye broder 

Michael Juhlin 

och hans fader 

br Janne Lo-

rensson. 
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Lägg högra handen på hjärtat (eller plånboken?). Hallå broder Alf, Jesper anropar. 

Pratas det väder? Skål på dej br Lars! 

Några visdomsord på vägen från ÖM Och vår nye broder, Michael svarar. 

GOD JUL 
OCH 

GOTT NYTT 

ÅR 
ÖNSKAR 

REDAKTÖREN 
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Logemöte 22 november, veteranernas afton. 
 

Vid mötet deltog 41 logebröder och Ordens bitr StM, Ro-

land Persson som delade ut jubelveteran och veteranteck-

en. 
 

Denna kväll fanns mycket ”Inget att rapportera”! 
 

StRepr orienterade kort om distriktsnämndens (DiN, inte 

att förväxla med drätselnämnden DN) uppgifter och vad 

som avhandlas vid deras möten. 

Vår DiN består av StRepr från alla loger och läger i bröd-

radistrikt 15 och Rebeckadistrikt 11.DiN genomför främst 

informationsutbyte från och till SL och har inga beslutan-

de funktioner gentemot loger och läger. 
 

K Göran Wahlquist uppehöll sig denna kväll vid de nyin-

vigdas vita krage och veteranernas och jubelveteranernas 

tecken i silver resp. guld. De senare utgör bevis på stor 

erfarenhet och kunskap som förvärvats genom mångårigt 

medlemskap i Orden. 
 

Så var det då dags för kvällens höjdpunkt! 

Br bitr StM började med att dela ut veterantecken till brr 

Lave Olsson och Sven-Olof Lundgren. 

Därefter var det br Rolf Larssons tur att erhålla jubelvete-

rantecken och av Storsiren underskrivet jubelveteracertifi-

kat. 

Brödramåltiden denna kväll bestod av kalops med potatis 

och rödbetor. Kaffe och kaka. 
 

ÖM Stefan Fridlund talade till den nyutnämnde jubelvete-

ranen och de två veteranerna, och gick härvid igenom 

respektive broders mångåriga medlemskap i Orden och 

loge. Samtliga har innehaft flera uppdrag och har uppvisat 

hög närvaro. 
 

Jubelveteran Rolf Larsson tackade för utnämningen och 

talade om sina år inom Odd Fellow. 
 

Veteranerna Sven-Olof Lundgren och Lave Olsson tacka-

de likaledes för sina utnämningar och gjorde båda histo-

riska återblickar över sina respektive Odd Fellow-

medlemskap. 
 

Bitr StM Roland Persson talade till veteranerna och tack-

ade för att han fått förmånen att utnämna våra veteraner 

och vår jubelveteran. 

Br Roland tackade också för den utsökta husmanskosten 

och beskrev kortfattat sina egna färdigheter i matlagning. 
 

RED 

”Tageordningen” åtlyds som vanligt. 

Nöjda efter kvällens strapatser? Här är det nog veteransnack. 
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Och lite allmänt snack. Jo, det är an viss skillnad på guld och silver (25 år). 

After Work 26 november. 
 

Kl 1630 startade vår andra after work denna höst. 

Anslutningen blev lite sämre än tidigare AW-träffar. Fle-

ra bröder och Rebeckor var, enligt uppgift, på reande fot. 
 

KlU bjöd, som vanligt, på goda rätter och gott dricka och 

stämningen var god. 
 

RED 

Bilderna får tala för sig själv. Det blev i alla fall fullt i klubblokalen men extrabord behövdes inte denna gång. 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 10 december. 

Logemöte. 

Utskottsrapport: InstrU. 

Instruföredrag: ”Rebeckainstitutionen”, Ex DSS Eva 

Hörberg. 

Brödramåltiden: Kall kokt lax m m, kaffe och kaka. 

 

Onsdag den 19 december (OBS! dag). 

Logemöte. 

Utskottsrapport: KlU. 

Brödramåltiden: RÄKOR, RÄKOR, RÄKOR! 

 

Måndag den 14 januari 2019. 

Logemöte.  

Instruföredrag: ”Thomas Wildey”, StRepr 

Utskottsrapport: TMU 

Brödramåltiden: Ej bestämt 

 

Torsdag den 24 januari. 

Logemöte, bal Vänskapens grad 

Instruföredrag: ”Fadderns uppgift och ansvar”, br Bengt 

Ekorn 

Utskottsrapport: KlU 

Brödramåltiden: Ej bestämt 

 

Måndag den 11 februari. 

Logemöte, rec Vänskapens grad. Recvärd: Bengt Ekorn. 

Hos lägre grad: Gunnar Segerholm. 

Utskottsrapport: CerU, DN 

Brödramåltiden: Ej bestämt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Efter grundlig genomgång av matriken ändras följande: 
 

Arne Dahlström: mejl arne.dahlstrom@hassleholm.se 
 

Mats Gustafsson: hemtel stryks. Mobil 0793-40 64 54 

mejl: matgus00@hotmail.com 
 

Christer Harrysson: hemtel stryks 
 

Arne Huléen: mejl arnewlh39@gmail.com 
 

Jan-Erik Ljunggren: mobil 0709-30 85 92 
 

Hans Nielsen: mejl hansnielsen023@gmail.com 
 

Lennart Nilsson: mejl sperlingnilsson@gmail.com 
 

Lennart S Nilsson: mejl n.lennart@hotmail.com 
 

Per-Åke Olsson: mobil 0724-53 79 24 
 

Göran Persson: mobil 0703-38 15 98 
 

Pauli Petersson: adress Drottningg 41, 281 48 Hässle-

holm mejl pauli40@gmail.com 
 

Lars Sjöström: adress Hantverksg 9 D, 282 31 Tyringe 

hemtel stryks mejl larssj44@gmail.com 

 

Bröder som ej är med i matrikeln: (kontaktuppgift) 

 

Janne Bernsmark: tel 042-388 041, mobil 0708-32 90 

30, mejl janne.bernsmark@telecompagniet.se 
 

Bo Davidsson: mobil 0738-50 21 94,  

mejl davidsson.bo.evy@telia.com 
 

Arne Hansson: mobil 0709-55 58 80,  

mejl kollinge3@gmail.com 
 

Dan Lönn: tel 0451-363 74, mobil 0705-75 88 69, mejl 

danne.lonn@gmail.com 
 

Nils Åkesson: tel 0451-607 53, mobil 0705-89 04 59, 

mejl nils.aakesson@telia.com 
 

Michael Juhlin: tel 0451-808 08, mobil 0703-34 29 94, 

mejl michael.juhlin@imi-hydronic.com 

27 dec Kjell Håkansson 85 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 


