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Riksgolfen 2014 är nu genomförd i regi av R 11 och B 126.
Bilder och reportage i medföljande bilaga.

Broder,
Välkommen
till din loge!

Innehåll i detta nummer:
ÖM:s tankar på sidan 2.
Reportage från logemöten på sidorna 2-7.
Logemästerskap i Golf 2014 på sidan 8.
ÖM:s tankar om utbildning på sidan 8.
”Vi gratulerar, redaktionsrutan och kommande möten på
sidan 9.

ÖM:s tankar
Bröder!
Efter en arbetsam vår och en varm och
trivsam sommar vars höjdpunkt var
genomförandet av Odd Fellows Riksgolf är det nu dags att ta itu med höstens arbete.
Den första punkten är redan avklarad, genomförandet av
en gradgivning i Sanningens grad. Den genomfördes av
vårt utmärkta ceremoniel på ett fantastiskt sätt. Jag begriper inte hur de bär sig åt, de uppför sig ju som de bästa
Dramatenskådespelare!
Den andra punkten är vår utflykt till våra bröder i B35
Concordia, Slagelse. Mottagning, logemöte, brödramåltid
och studiebesök till Flådestationen i Korsör, allt arrangerat med danskarnas vanliga finess.
Därefter kommer vårt eget ålagille i början av oktober. Vi
kommer att bjuda in alla våra brödraloger i distriktet för
trivsam förbrödring i Edvard Perssons anda enligt vad jag
hört från TMU. Detta tillfälle är även att se som en vänafton. Alltså – ta med alla dina intresserade vänner som
ännu inte blivit Odd Fellowbröder! Visserligen kan vi
arrangera en vänafton när som helst (dock inte i samband
med gradgivningar), men denna kvällen blir förhoppningsvis något speciellt.

Vad gäller vänaftnar och därmed det närliggande området
medlemsrekrytering så vet jag att TMU kommer att satsa
mycket i höst. After work den 22 oktober är ett av arrangemangen.
TMU kommer också att försöka ha en aktivitet i matsalen
vid samtliga tillfällen som inte är gradgivningar.
Vi kommer att besöka B23 Urania i Landskrona i samband med deras gåsamiddag den 5 november, ett arrangemang att se fram emot!
Luciafirande tillsammans med R11 Ingrid är nu en tradition i december. Dock blir det tyvärr inget besök från Finjarevyn i år. Det blir nämligen ingen Finjarevy 2014!
Till sist en tanke vad gäller nyrekrytering till logen: Det
är du och jag som måste rekrytera, inte broder
”nånannan”!
Jag ser fram emot en trivsam höst i Vänskapens, Kärlekens och Sanningens tecken!
Rutger Möller
ÖM B126 Göinge

Reportage från logemöten.
Logen firade Ordens årsdag tillsammans med R 11 Ingrid den 24 april.
Vid logemötet genomfördes ballotering till Invigningsgraden för en sökande. Efter logemötet bjöd ÖM in systrarna
i Rebeckalogen nr 11 Ingrid till gemensamt firande av
Ordens årsdag. Ceremonin genomfördes efter den ritual
som gäller för detta. Därefter bjöd ÖM systrar och bröder
välkomna till bords för en gemensam måltid. Redaktionen
hade inte möjlighet att ”tjuvlyssna” på allt som avhandlades mellan systrar och bröder vid de olika borden men
diskussionerna flöt på under hela kvällen.
Nedan följer några bilder från kvällens samvaro.

Syster ÖM R 11 Ingrid, Anna Karin Hansen, broder ÖM
B 126 Göinge, Rutger Möller, StRepr Arne Huléen B 126
Göinge samt bröderna Kurth-Erik Thulin, Lars-Gunnar
Ström och Tommy Jagerwall (och en väldigt ”blek” broder, vilket fotografen är skyldig till) vid ÖM-bordet.
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Logemöte den 12 maj med rec i invigningsgraden.
Klockan är kvart över sex på kvällen.
Några frackklädda herrar stiger in i Göingehuset. Vad är
på gång?
Efter hand kommer fler herrar i frack. De flesta går en
trappa ner och alla hälsar på varann, men en av de frackklädda går i stället upp för två trappor och in i ett något
dunkelt rum. I rummet sitter en gammal man som läser i
en gammal bok. Vad skall hända?
Jo, det är så att Odd Fellowlogen 126 Göinge skall ha en
invigning av en ny broder.
När logen öppnats och förhandlingarna är klara är det så
dags att inviga den nye brodern.
Utan att avslöja detaljer konstaterar jag att B 126 Göinge
har ett ceremoniel som är ”outstanding”!
Några av ceremonimästarens ord skall jag i alla fall delge
här för att ge bröderna en liten påminnelse:
”… som utanför dessa murar jäktar i oro och split! Här
för VÄNSKAP sin milda spira och samfällda strävanden
förenar oss i BRÖDRAKÄRLEKENS tjänst och ömsesidig TILLGIVENHET vederkvicker våra sinnen”.
Bröder! Det är tänkvärda ord och dom ska vara vår ledstjärna, nu och framledes!
Br Kaplan talade till vår nye broder, och även till övriga
bröder, om vikten av sammanhållning och om invigningen som en början på en livsresa.
Efter mötet samlades vi, som vanligt, till en brödramåltid
där br ÖM, Rutger Möller, välkomsttalade till vår rec.
Vi hälsar vår nye broder, Ronny Pettersén, varmt välkommen i Orden, logen och vår gemenskap.

Samspråk vid ÖM-bordet.

Vår nye broder Ronny Pettersén tillsammans med sin fadder Sten Velander och ÖM Rutger Möller.
Det samspråkades även vid de andra borden!
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Fler bilder från logemötet den 12 maj.

Logemötet den 22 maj.
Vid logemötet den 22 maj genomförde ÖM för första
gången den nya instruktionen för nyinvigda bröder. Det
gav nog även oss äldre bröder en ”uppfriskning” av hur
det går till att arbeta sig in i en öppnad loge.
Broder Johan Wernlund från logen nr 13 Gustaf Wasa
välkomnades som medlem i vår loge efter övergång. Br
Johan är legitimerad läkare och kommer därför att installeras som logeläkare i september.
Vi balloterade fyra bröder till Sanningens grad som kommer att ges den 9 september.

ÖM:s tal till rec. Uppmärksamma bröder lyssnar.

Den 4 juni kommer utbildning i HLR (Hjärt– och LungRäddning) att genomföras och samtidigt kommer en hjärtstartare, inköpt av Fastighetsbolaget, att monteras i förrummet utanför matsalen. All personal i köket samt 3
medlemmar av varje loge kommer att få utbildning.
OF-föredraget denna kväll handlade om ”Fadderns roll”.
Det är en av de viktigaste rollerna en broder kan ha. Logens hela framtid bygger på att vi rekryterar!!!
I matsalen höll ÖM, Rutger Möller, och UM, Göran
Wahlquist, ett mycket intressant föredrag om Svenska
Akademiens Ordbok som det fortfarande arbetas med
efter 200 år!
Av någon konstig orsak fanns det ingen fotograf närvarande vid mötet så bröderna får leta efter sina inre bilder
från den här kvällen.

Br Ronny ger svar på tal.

Recepiendens SKÅL!

Här kommer i stället en bild av Hässleholms kommunfågel, knipan, som väl alla bröder känner till?
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Sommarsammanträde den 9 juni

Logens grillmästare förbereder kvällens kulinariska upplevelse! Har de receptet i mobilen?
Sista logemötet före sommaruppehållet.
Efter det kortare sommarsammanträdet i Ordenssalen åkte
vi, som vanligt, till Björkviken vid Finjasjön för grillning.
Vädret var på vår sida och vi hade några fina timmar
med gott grillat och trevlig samvaro.
Nu stundar en lite längre tids uppehåll och vi samlas åter i
augusti med nya krafter.

Mycket gott att hämta. Det gäller att förse sig!

Bröder i skugga, bröder i sol och bröder som sitter inne.

5

Sommarsammanträde den 28 augusti med studiebesök och fika i Hembygdsparken tillsammans
med R 11 Ingrid.
Brödralogen nr 126 Göinge startade hösten 2014 med ett
sommarsammanträde i Ordenssalen.
Efter detta bjöd ÖM, br Rutger, bröderna och Rebeckasystrar från logen R 11 Ingrid till fortsatt samvaro i Hässleholms Hembygdspark.
I caféet hade förberetts räkmacka till deltagarna.
Därefter fick vi besök av ”Axel Ebbe” i vår broder Peter
Alf:s gestalt. Br Peter berättade initierat om statyn Snapphanens tillkomst och och de turer som varit mellan
”Värpatorparen” (P-A Persson, Norra Skånes grundare)
och Axel Ebbe angående statyns utformning. Slutresultatet blev att Värpatorparen fick som han ville, han höll i
pengarna.
Efter Axel Ebbes besök trakterades vi med kaffe och våfflor.
Kvällen avslutades med en genomgång och bildvisning
från boken ”Hässleholm 1914-2014” tillkomst. Det var
mycket intressant att se skillnad, och ibland likhet, mellan
bilder från 1914 och 2014.

Br UM, Göran Wahlquist, hälsa systrar och bröder välkomna till Hembygdsparkens Café.

Stilstudie av Peter Ebbe eller är det Axel Alf?
Och Snapphanen.
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Gradgivning i Sanningens Grad den 8 september.

ÖM med våra nya bröder i Sanningens Grad, Alf Jansson, Peter Hallqvist, Peter Olofsson och Rolf Enroth.
En extra festlig logeafton. Fyra bröder ”gnuggades” i recepiendrummet inför gradgivning i Sanningens Grad.

Br Peter leder rec i svarstalet.

När inte kamera och fotograf är överens om inställningen finns ”räddningsplankan”: Svartvitt!

Vid mötet hade NomU lyckats få villiga bröder att ta plats
i InstrU och DN. Första nomineringen genomfördes för
dessa. För innevarande termin söker nu NomU efter ytterligare en ersättare i DN, så bröder, anmäl intresse!
Så kom då kvällens höjdpunkt, Gradgivning.
Vårt ceremoniel genomförde med bravur gradspelet och
det var nog nära att de hade blivit ”inropade” efteråt.
K, Per-Olof Bengtsson framförde i Kaplans tankar till
recepienderna vad som är Odd Fellows sanning och att de
nu nått slutet på den vandring en broder gör i egen loge.
Brödramåltiden bestod av kall kokt lax med en mycket
välsmakande sås och övriga tillbehör.
Br ÖM, Rutger Möller; höll det sedvanliga talet till Recepienderna och för dessa svarade br Peter Hallqvist.

Br ÖM talar sanning till rec.
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Logens eget golfmästerskap 2014
I skuggan av den kommande Riksgolfen avhöll logen sitt
eget årliga golfmästerskap.
Veckan före midsommar samlades 4 förväntansfulla bröder i Sölvesborg.

Broder ÖM:s tankar om utbildning.
Tanke 1:
Utbildning / studiecirkel om logen

Deltagande var Kent Cronqvist, Göran Blomberg, Richard Roth samt Lars Tegård.

Det finns tankar på att arrangera något om ordenskunskap. Stadgar, Allmän lag, Handbok för ämbetsmän loge.
B126 Göinges historia. Hur fungerar Odd Fellow Orden?

Tävlingen blev spännande ända till sista hålet då broder
Kent lyckades avgöra med 1 slag tillgodo före broder Göran.

Jag vill ha hjälp med idéer, synpunkter, innehåll, praktiska former: när, hur länge, lämpliga dagar (kväll i veckan
eller söndag förmiddag).

Övriga bröder hade kamp om 3:e platsen där broder Richard triumferade.

Eller bara en intresseanmälan!

Efter tävlingen bjöds på mat hemma hos broder Kent i
Hällevik.
Den var väldigt god och stämningen påminde starkt om
våra kvällar i Göingehuset, d.v.s. toppen.
Stort tack till broder Kent som dessutom får arrangera
nästa års tävling.
Lars Tegård

Hör av dig till mig rutger@merutbildning.se
Rutger Möller
ÖM
Tanke 2:
Utbildning / studiecirkel om etik
Det finns tankar på att arrangera något om etik. Odd Fellow Orden kallas ju ”Den etiska Orden”, men vad är
egentligen etik och hur arbetar vi med det?
Jag vill ha hjälp med idéer, synpunkter, innehåll, praktiska former: när, hur länge, lämpliga dagar (kväll i veckan
eller söndag förmiddag) och inte minst förslag till föreläsare eller litteratur.
Eller bara en intresseanmälan!
Hör av dig till mig rutger@merutbildning.se

”Trötta”? Bröder vilar ut efter en tuff kamp!

Rutger Möller
ÖM

En ”golfbrödramåltid” sitter nog bra efteråt.
Så närmar sig den vår de svaga kallar höst!
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Kommande logemöten
Vi Gratulerar!
20 oktober

Jan Heed

80 år

24 oktober

Olof Westerdahl

80 år

29 oktober

Mogens Groth Hansen

80 år

5 november

Rolf Enroth

50 år

12 november

Lars Sjöström

70 år

27 november

Per Fridlund

70 år

9 januari

Göran Wahlquist

60 år

6 februari

Peter Hallqvist

60 år

Redaktionsrutan
Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör
bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela
PS, Lars-Gunnar Ström.

Måndag den 13 oktober
Logeafton med besök från B 23 Urania och B 85 Luntertun.
Utskottsrapport: CerU och TMU.
Brödramåltiden: Olika sorters ål, kaffe & kaka. Dagspris
på ål.
Torsdag den 23 oktober
Logeafton.
Utskottsrapport: InstrU och BistU.
Brödramåltiden: Köttgryta, pressad potatisgratäng, kaffe
& kaka. Pris 130:-.
Lördag den 1 november
Minnesloge tillsammans med R 11 Ingrid.
Måndag den 10 november
Logeafton.
Utskottsrapport: DN och NomU.
Brödramåltiden: Ärtsoppa med tillbehör, pannkakor,
kaffe & choklad. Pris 130:-.

Ny e-postadress:
Gert-Inge Andersson,
gert.inge.andersson.41@gmail.com
Nytt mobilnr:
Göran Persson, 0728-86 65 04

Torsdag den 27 november
Veteranernas afton. Ballotering Invigningsgraden.
Utskottsrapport: EkU och KlU.
Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad med tillbehör, kaffe
& kaka. Pris 130:- ( för alla bröder som inte har veterantecken).

Bröder!
Med tanke på att vi har en rec i Invigningsgraden den
8 december så påminns ni om att vänafton har vi alla
logeaftnar då inte gradgivning förkommer.
Tag nu tillfället i akt och ta med en eller flera vänner
senast vid mötet den 10 november!

Måndag den 8 december
Rec Invigningsgraden.
Utskottsrapport: CerU och TMU.
Brödramåltiden: Fisksoppa, bröd, aioli, äppelkaka med
vaniljsås, kaffe & kaka. Pris 150:-.

Eftersom nästa nummer av Göingebladet utkommer i februari 2015 vill redaktionen passa på att önska alla bröder
en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Onsdag (OBS!) den 17 december
Räkafton.
Utskottsrapport: InstrU och BistU.
Underhållning i matsalen, i avsaknad av Finjarevyn?
Brödramåltiden: Räkor med tillbehör, kaffe & kaka.
Pris: dagspris på räkor.

Broder, om du inte är med på stående anmälningslistan,
anmäl deltagande via logens hemsida eller mejla till
ÖM rutger@merutbildning.se
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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