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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 

Innehåll i detta nummer: 

 

ÖM:s tankar på sidan 2 

Reportage från logemöten på sidorna 2—7 

Vi gratulerar på sidan 8 

Redaktionsrutan på sidan 8 

Kommande logemöten på sidan 8 

Vid logemötet 10 december fick vi fint besök. 

Tjg ExHP Lars Karlsson, HP Per-Olov Karlsson (bröder i dubbel bemärkelse!), ExDSS Eva Hörberg och ÖM Stefan 

Fridlund efter väl förrättade värv i Ordenssalen. 
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Reportage från logemöten. 

ÖM:s tankar. 
 

 Sitter i skrivande stund och tittar ut. Vilken 

vinter, gräsmattan (mossmattan) fortfarande 

grön och det är i mitten av januari!  

Det återstår visserligen en och en halv vin-

termånad, men lite konstigt är det allt.  

Om jag minns rätt så kom vintern sent förra 

året och jag hoppas verkligen att detta inte upprepas. Vem 

vill ha snö i mars-april då man ju ska stöka runt i trädgår-

den och inte sitta inne och titta på småfåglarna runt fågel-

bordet. 
 

Fördelen är förståss att jag kan ägna all uppmärksamhet åt 

arbete med de ideella föreningar jag är medlem i.  

Odd Fellow tar i detta hänseende mesta tiden i anspråk. 

Detta är något jag inte på något sätt klagar över. Ett roli-

gare och mer utvecklande uppdrag har jag aldrig haft! 

Särskilt tillfredsställande är all uppmuntran jag får från er 

bröder.  
 

Vi har nu startat mitt andra år som övermästare och jag 

skall, tillsammans med övriga ämbetsmän, försöka göra 

året till det då vi vände vårt vikande medlemsantal till ett 

stort plus. Detta kan endast uppnås genom att två saker 

uppfylls: 
 

För det första: Väl genomförda logemöten med intressant 

innehåll som lockar till hög närvaro. Detta spiller över på 

viljan att delta i rekryteringen, då bröderna känner att vår 

verksamhet är något att saluföra. 
 

För det andra: En välfungerande Rekryteringsgrupp som 

ger oss verktyg att aktivt locka lämpliga kandidater till 

oss. 

Min bedömning vad gäller att uppfylla detta är att vi är på 

god väg. Inte minst p g a att vi nu har en mycket entusias-

tisk rekryteringsgrupp som av hjärtans lust börjat jobba.  

Jag hoppas också att vi kan bryta igenom hindret som 

innebär att du måste vara 60+ för att vara rekryteringsbar. 
 

Avslutningsvis vill jag delge dig lite statistik. 

Medelåldern: 2016 = 68,92, 2017 = 67,57, 2018 = 70,23. 

Detta bröder, är inte tillfredsställande. Vi måste rekrytera 

yngre bröder. Inte för statistikens skull, den kan vi bortse 

ifrån. Utan för logens överlevnad på sikt. Varje år med 

oförändrad medlemsstruktur blir vi ett år äldre och risken 

att någon eller några av oss rycks bort är uppenbar. 

Mötesnärvaro: 2016 = 36,3%, 2017 = 35,2%, 2018 = 

38,3%. 
 

Dessa siffror är mycket glädjande och vi har redan 2018 

nått det mål vi ställde upp för 2019 i vår utvecklingsplan. 

Låt oss spänna bågen ordentligt och sikta på 40% vid ut-

gång av 2019. 
 

Under 2019 firar vi Ordens 200-årsjubileum. Detta kom-

mer att uppmärksammas genom en extra festlig tilldragel-

se tillsammans med systrarna i R 11 Ingrid. Boka freda-

gen 26 april i Göingehuset!  Ytterligare information kom-

mer inom kort. 
 

Med dessa ord önskar jag alla bröder: 
 

En härlig vår, med många fantastiska Odd Fellow träffar, 

vare sig det gäller ordinarie logemöten, after work eller 

seniorträffar. 
 

Stefan Fridlund 
ÖM 

Logemöte 10 december. 
 

38 Göingebröder hade hörsammat kallelsen och vi gästa-

des av HP P-O  Karlsson och Tjg ExHP Lars Karlsson 

från lägret nr 20 Sju Stjärnor. 
 

Förslag till budget för 2019 föredrogs av DN ordf Per 

Fridlund. Beslut tas vid nästa möte. 
 

Val till styrelsemedlemmar i Fastighets AB Göingehuset 

företogs och tidigare nominerade, brr Douglas Larsson 

och Ronny Pettersén, valdes till ordinarie ledamöter med 

br Tony Mortensen som ersättare. 
 

InstrU ordf Bengt Ekorn föredrog programmet för våren 

2019 avseende instruktionsföredrag. Den 25 mars blir det 

riktigt intressant då en av grundarna till logen, br Rune 

Cristianson, numera broder i logen nr 30 Saxo i Lund, 

kommer att berätta om institueringen av B 126 Göinge. 

Missa inte detta! 

ÖM vill ha lite bättre ordning på anmälningar till logemö-

te! Två dagar före möte beställs maten och logen får beta-

la för antalet beställda! 
 

UM, Peter Olofsson framförde brödernas julhälsning i 

form av en blomma till ÖM (han är på resande fot vid 

nästa möte, närmare bestämt i Singapore!). 
 

K gjorde historiska återkopplingar till omröstningen av 

13:e tillägget i den amerikanska konstitutionen 

(avskaffandet av slaveriet). Dåvarande vicepresidenten 

och talmannen i representanthuset, Schyler Colfax, tog 

fram regler för bildande av Rebeckagrenen av Odd Fel-

low. 

Anledningen till denna koppling framgår senare i reporta-

get. 
 

Besöket från HP och Tjg ExHP syftade till att ge informa-

tion om lägret. I dialogform mellan K och Tjg ExHP re-

dogjordes för lägret, dess verksamhet och syften samt  
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Nu ska vi se … i dag är det måndag. Samspråk i väntan på laxen. 

Även här är det väntans tider. Logemeteorologen i aktion. Blir det en vit jul? 

Helén Annadotter och Johan Forssblad om Finjasjön. Syster Eva avslutade med en Skånehistoria. 

skillnader mellan loge och läger. I korthet: logen är läran-

de och lägret är reflekterande. 
 

Efter logens avslutande förde CM, Göran Persson med 

medhjälpare, in syster ExDSS Eva Hörberg i logesalen.  

Hon berättade på ett mycket informativt och trevligt sätt 

om Rebeckagrenens uppkomst i USA och den spridning 

som gjordes till Europa och så småningom även till Sveri-

ge och R 11 i Hässleholm. Där har vi kopplingen till 

Kaplans punkt! 
 

Brödramåltiden, kokt kall lax med en utsökt örtsås och 

andra tillbehör samt kaffe och fylld mandelmussla intogs  

och vi fick åhöra ett föredrag om Finjasjöns situation,  

som sannerligen inte är till sin fördel, av Heléne Annadot-

ter och Johan Forssblad från Regito.  

Mycket har gjorts under åren men det som gett bäst resul-

tat är utfiskningen av bottenlevande fisk. Hittills har över 

1 000 000 kg fiskats upp! Förutom den bottenlevande 

fisken finns ytterligare anledningar som måste utredas 

exvis bräddningar i reningsverken fosforhalt och ammo-

niumkvävetillförsel. Både Hässleholms kommun och 

länsstyrelsen måste ta ett större ansvar men svaret blir 

tydligen bara ”Fiska mer”! 
 

RED 
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Logemöte 19 december. 
 

Vid mötet deltog 39 bröder. 
 

Som ÖM tjänstgjorde br Peter Olofsson eftersom vår ÖM 

behagade befinna sig i Singapore! 
 

Beslut om 2019-års budget togs och månadsavgiften läm-

nades oförändrad, 100 kr/månad. 
 

StRepr meddelade att ny uppdaterad Allmän Lag (ALL)

finns att hämta på intranätet efter 1 januari 2019. 
 

K, Göran Wahlquist, informerade, i egenskap av webb-

master, om aktuella bankgironummer som är inlagda på 

oddfellow.se under information. Detta för att underlätta 

vid inbetalning av förekommande avgifter. 
 

Vidare uppehöll sig K vid jultraditioner, och då speciellt 

den hos B126 Göinge att äta räkor vid höstterminens sista 

logemöte.  

Ursprungligen ville man bryta av mot de vid denna tiden 

på året rikliga utbudet av julmat i alla dess former. Ny-

fångade, och tidigt på morgonen kokta, transporterades 

räkorna till B126 Göinge. Det var då det! 
 

Inledningsvis före brödramåltiden, läste vår hovpoet, br 

Lennart Odhner, en nyskriven dikt på räkfisketemat, som 

vanligt med en liten knorr på slutet. 
 

Brödramåltiden, räkor i riklig mängd med vitlöksrik aioli 

samt skinkpaj och efterföljande ostbricka och kaffe med 

kaka uppskattades av samtliga. 
 

Som traditionen bjuder fick vi lyssna till ”Tomten” av 

Viktor Rydberg. I år lästes denna av br Sven-Olof Lund-

gren. 
 

RED 

Ja, det gick ju utmärkt br Peter! Laddat och klart! 

Alltid trevligt att se br Peter och Urban. Bordsservering! Inte var gång. 

 

 

 

 

 

Och så var 

det RÄ-

KORNA! 

ÖM har privilegier! 
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Logemöte 14 januari 2019. 
 

Vid mötet deltog 42 bröder. 
 

DN ordf, Per Fridlund aviserade att logen kommer att 

anordna ett lotteri i framlidne br Lennart Timstens anda 

för att förstärka budgeten. Br Lennart var ju en i högsta 

grad driftig FS när det gällde att få in medel till logen. 

Vem av de äldre bröderna har inte hört hans kommentar: 

” Här är slipsen du beställde”! Oavsett om man beställt 

någon slips eller inte. 
 

Br ÖM meddelade årets lösen som är …….! 
 

StRepr meddelade från SL att jubileumsgåvan, som ska 

delas ut vid högtidslogen i Stockholm 26 april nu är uppe 

i drygt 5,6 millioner kr och ytterligare större summor är 

på ingång. 
 

Våra gradritualer är föremål för översyn och som i högsta 

grad aktiv vid gradgivning önskade han inga stora föränd-

ringar, men det återstår att se! 
 

ALL har skärpts bl a vad avser utstrykning av medlem. 

Nu får inte Ordensmedlem restera med fler än 6 månaders 

avgifter innan åtgärd vidtas. 
 

Nytt medlemssystem kommer att införas under 2019. 
 

TMU rapporterade att introduktionsprogrammet för yngre 

brr har startat och fortgår under året.  
 

Från senaste ÄM-mötet rapporterade br Sune Malm bl a 

att Odd Fellow disponerar Göingehuset 26 april vid firan-

det av Ordens 200-årsjubileum. 

Tanken är att vi tillsammans med R 11 Ingrid deltar vid 

jubileumslogen i Stockholms Stadshus via storbilds TV 

och därefter avnjuter gemensam jubileumsmiddag i mat-

salen. 

Bröder! Missa inte detta unika tillfälle. 
 

Under andraganden gjorde K, Br Göran Wahlquist, en  

komplettering till tidigare information angående det avi-

serade lotteriet ”Vi bör med gott humör acceptera att vi i 

någon mån blir lurade, men för  ett gott ändamål”. 
 

StRepr höll under punkten Ordenskunskap en liten be-

traktelse om vår Ordens grundare Thomas Wildey. 
 

K, Göran Wahlquist, blev lite djurisk i sina tankar. Han 

gjorde en del kopplingar till beteenden i djurvärlden och 

konstaterade att Odd Fellow strukturellt är att likna vid en 

apflock, där det ofta etablerar sig en gynnsam maximal 

storlek om 130-150 individer, dvs en lagom logestorlek. 
 

Vi måste arbeta för att komma till den storleken. (Red 

anm). 
 

Innan brödramåltiden i matsalen höll webbmaster, Göran 

Wahlquist en genomgång bl a om de nya möjligheterna 

till anmälan och avanmälan till brödramåltider och nytt är 

att även anmälan till läger kan göras via denna länk. 

Brödramåltiden bestående av kalops med tillbehör avnjöts 

av bröderna och till kaffet, med en mycket god kaka, le-

vererade br Sven-Olof Lundgren en klurig frågesport. 

 

RED 

Broder Göran! En sådan koncentration upplever man sällan! 
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Logemöte 24 januari. 
 

Detta möte samlade 37 bröder. 
 

Ballotering till Vänskapens grad företogs för br Nils 

Åkesson som kommer att erhålla graden 11 februari. 
 

StRepr Ronny Kristensson, som träffat SSkM Mats Ahl 

vid installering i B 85 Luntertun kvällen före, kunde be-

rätta att jubileumsgåvan nu är uppe i över 6 millioner kro-

nor och att ytterligare över 1 million är på väg! 

Det lutar alltså åt att Orden kommer att skänka 7,5 millio-

ner vid jubileet 26 april. 

Siktet var 15 millioner men siktar man på stjärnorna når 

man trädtopparna. 
 

Ett andelslotteri typ Lennart Timsten har sjösatts och det 

är bara att köpa in sig! En andel kostar 100:- och betal-

ning kan ske kontant eller med Swish. Det finns 150 an-

delar. 
 

Br Bengt Ekorn, för kvällen även UM p t, höll en infor-

mation om fadderns uppgifter. 

Att vara fadder för en Odd Fellowbroder är en MYCKET 

VIKTIG UPPGIFT och ett åtagande som inte slutar när 

adepten är invigd utan följer med hela tiden! 

K Göran Wahlquist beskrev hur en skidtävling med delta-

gare av elever i andra klass i vårt västra grannland och då 

hur placeringarna kunde vara avgörande för kommande 

yrkesval! 

Slutsatsen blev: ”Vill man så kan man”. 
 

Brödramåltiden var en utsökt pannbiff med lök, potatis, 

sås, pressgurka och lingon följt av kaffe med god kaka. 
 

Till kaffet fick vi ett intressant fördrag av tidigare jord-

bruks– och EU-ministern Karl Erik Olsson där han berät-

tade om förändringar i världen under de senaste 30 åren. 

Han började till och med sin berättelse redan 1945 med 

bildandet av EEC och så småningom EU. Han tog också 

upp både bra och dåliga saker inom jordbruket och fisket 

i EU och poängterade frågan om användande av antibioti-

ka i djurfoder, som Sverige väckt för många år sedan, 

men som EU nu kommit överens om. 

Det tar tid i EU! 
 

RED 

UM för kvällen br Bengt Ekorn ger anvisningar. Och åhörarna gör sig redo! 

Smaklig spis! 



7 

Det finns alltid många frågor att diskutera vid brödramåltiden. 

F d EU och jordbruksministern Karl Erik Olsson berättade från förr till i dag med humor och inlevelse. 

Det var värt en flaska vin! 

Ett par bilder med anknytning till Karl Erik? 



8 

 

Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 11 februari 

Logemöte, rec i Vänskapens grad, recvärd Bengt Ekorn, 

hos lägre grad Arne Huléen 

Utskottsrapport: CerU, DN 

Brödramåltiden: Italiensk fläskytterfilé, ungsrostad pota-

tis, grönsaker. Kaffe kaka. 

 

Torsdag den 28 februari 

Logemöte, bal Kärlekens grad 

Utskottsrapport: InstrU 

OF-föredrag: ”Från Mythos och logos till etik och moral 

Brödramåltiden: Stekt fläsk med löksås, potatis, lingon. 

Kaffe kaka. 

 

Måndag den 11 mars 

Logemöte, rec i Kärlekens grad, recvärd Lars Hörberg, 

hos lägre grad Ronny Kristensson  

Utskottsrapport: BistU, EkU, gem EkU 

Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad, potatis, sås, rödkål, 

äppelmos. Kaffe kaka. 

 

Torsdag den 25 mars 

Logemöte, bal Sanningens grad 

Utskottsrapport: TMU, RekrGrp 

OF-föredrag: Logens instituering, SLm Rune Cristian-

son B 30 Saxo. 

Brödramåltiden: Stekt strömming, potatismos, lingon, 

ärter. Kaffe kaka. 

 

Måndag den 8 april 

Logemöte, rec Sanningens grad, recvärd S-O Lundgren 

hos lägre grad Arne Huléen. OBS! FRACK! 

Utskottsrapport: TMU, CerU 

Brödramåltiden: Gravad lax, dillstuvad potatis. Kaffe 

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. 

 

Nya matrikeluppgifter: 

 

Sven Andersson ny adress: 

Mangårdsgatan 68 lgh 1101 

256 67 HELSINGBORG 

 

Per Fridlund nytt mobilnr: 0763-19 11 85 

 

Lars Hörberg hemtfn stryks, ny mejladress: 

larsb.hoerberg@gmail.com 

 

Hans Nielsen ny mejladress: 

hansnielsen023@gmail.com 

 

Bo Wahlgren ny adress: 

Åkaregatan 17 A 

281 38 HÄSSLEHOLM 

17 feb Nils Åkesson 70 år 

28 feb Lennart Odhner 75 år 

9 mars Bengt Magnstedt 70 år 

14 mars Stefan Fridlund 70 år 

17 mars Kennert Jonasson 80 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

Så kom då vintern till Skåne också. Hur länge stannar 

den denna gång? 


