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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 
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Gradgivningar i april och maj. 

 
Den 11 april erhöll br Ove Swärdhagen 

Vänskapens grad. 

Här tillsammans med ÖM, Lennart Odh-

ner, och sin fadder br Göran Persson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och den 9 maj erhöll br Ronny Pettersén 

Kärlekens grad. 

Här med ÖM och fadder br Sten Welan-

der. 
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 ÖM:s tankar. 
 

Bröder! 
 

I skrivande stund är den svenska 

”högsommaren” i full blom och fäg-

ring. Ömsom regn och ömsom sol, un-

gefär som en ordinär svensk sommar. 

Jag hoppas dock att bröderna  njuter av 

möjligheten att vistas ute och se vår vackra natur i full 

grönska. 
 

Dock närmar sig hösten. Om inte med stormsteg så i alla 

fall obönhörligt. Med hösten kommer också en ny period 

med Odd Fellow arbete.   

Ett arbete jag ser fram emot och hoppas på. Förhoppning-

en är att vi kan  utöka vår brödrakrets och att vi blir än 

flitigare när vi möts till våra rådslag. Besöksfrekvensen 

varierar ju ordentligt. 
 

Vi har också ett besök i Danmark hos vår broderloge 

Concordia att se fram emot.   

För mig personligen har detta utbyte med våra danska 

bröder varit mycket givande under åren och jag vet att 

många bröder har samma åsikt som jag.  

Jag uppmanar bröderna till att anmäla sig till resan. 

Under första halvåret som ÖM har jag fått mycket hjälp 

och stöttning av ÄM och övriga bröder.  

Detta samarbete har varit ovärderligt för mig, för att över-

huvudtaget kunna utföra mina plikter på ett tillfredställan-

de sätt.  

Jag hoppas att vi kan fortsätta med den här gemensamma 

satsningen i akt och mening utveckla vår loge. 
 

Alltså: Mycket har vi att se fram emot i höst. Endast det 

stora nöje och tillfredsställelsen att träffa bröderna ger 

mig en behaglig känsla.  

Därför: Mycket välkomna till augustis och höstens loge-

möten.  

Men till dess, fortsätt att ha det bra, bevaka våra budord 

och lev väl! 
 

Med broderliga hälsningar i 

VÄNSKAP KÄRLEK SANNING 

Lennart  Odhner 

ÖM 

  

Försöka duger ... 
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Reportage från logemöten (och andra begivenheter). 

Logemöte och bierabend den 31 mars. 
 

Det var tid för den årliga begivenheten ”Bierabend”.  

56 bröder inklusive gäster deltog. 

En av de gästande bröderna var br Rune Cristianson som 

vid vår loges instituering 1952 var en av de som erhöll 

samtliga logegrader. Br Rune är i dag medlem i logen nr 

30 Saxo. 
 

ÖM hälsade gäster och egna bröder välkomna och som 

gåva från B 85 Luntertun fick ÖM en burk hemlagad? 

senap! (Vi, övriga bröder, hoppas den smakade!). 
 

Bal till Vänskapens grad genomfördes för br Ove Swärd-

hagen. 
 

Br StRepr Arne Huléen gav en sammanfattning från SL-

mötet.  

Mer info från detta finns på OF:s hemsidor. Rekommen-

deras. 

 

För andra gången nominerades br Bo-Göran Persson som 

ordinarie i NomU och br Mac Persson som ordinarie i 

InstrU. 
 

K, Peter Olofsson, talade över uttrycket ”Tryggare kan 

ingen vara”. 
 

Efter logemötet intogs matsalen på sedvanligt sätt till to-

nerna från Grönsteds Umpa-Bumpa orkester som också 

underhöll både med välkända, och några kanske mindre 

välkända, melodier samt allsång. 
 

Br ÖM slog tappen ur tunnan och vi kunde förse oss med 

olika sorters wurstar, tillbehör och tillhörande drycker. 

Öllotteri blev det också och några bröder kunde medföra 

ett antal ölflaskor hem efter kvällen. 
 

Kvällen förflöt under gemytlig stämning tills det blev 

dags för ”Tap to”. 
 

KRI 

Spänd förväntan! Man kan nästa ta på stämningen. 

Nu verkar det ha kommit igång. 

Wurst, sauerkraut ... 

… und brezel. 

 

 

 

En vacker uppställning! 
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Grönstedts in in-action... .. och in action. 

Br Sune i diskussion med br Rune Cristianson. Br Henry O´Connor från vår vänloge nr 35 Concordia i 

Slagelse och br Nils i samspråk? 

After Work den 7 april. 
 

After Work-konceptet har fallit väl ut. 

Från de första gångerna med lite drygt 10 deltagare har vi 

de senaste gångerna varit över 30 bröder, systrar och vän-

ner som kommit och gått under eftermiddagen—kvällen. 
 

Vårt klubbmästeri, med br KM i täten, skall ha en stor 

eloge för både idén till dessa och ett proffsigt genomfö-

rande! 

Vem kan motstå några danska smörrebröd eller en dansk 

pölse med något gott att dricka till och därtill trevlig sam-

varo där det mesta kan diskuteras. 
 

Så blev det även denna gång och inte bara redaktören 

utan många fler bröder och systrar ser fram emot fler till-

fällen framöver. 
 

KRI 

Samling vid pump… baren! 

Borden är inte stora men med lite balans så ... 
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Bilderna får förmedla stämningen. 

Logemöte med rec i Vänskapens grad. 
 

Den 11 april hade logen nöjet att få ge Vänskapens grad 

till br Ove Swärdhagen. 
 

35 bröder var närvarande. 
 

Logen valde br Bo-Göran Persson till ordinarie ledamot 

av NomU och br Mac Persson till ordinarie ledamot av 

InstrU. 
 

KM gav ett, för många, tråkigt besked. Nästa logemötes 

utlovade bruna bönor med fläsk har bytts ut mot lax! Det-

ta efter påtryckning från R 11 Ingrid som är inbjudna att 

fira Ordens årsdag med oss. 
 

 

Gradgivningen genomfördes, som vanligt, på ett mycket 

bra sätt. Ett extra stort tack från ceremonielet till br Sven 

Andersson, som trots flytt till de nordvästra delarna av 

länet, ställer upp och hjälper till! 
 

Om vi skall fortsätta vår fina tradition med agerande 

vid gradgivningar måste fler bröder ställa upp och 

delta i ceremonielet annars får vi övergå till 

”radioteater”! 

CM väntar ivrigt på anmälningar. 
 

Br K talade om olika sorters vänskap. 
 

Vid brödramåltiden höll ÖM tal till rec som därefter tack-

ade för gradgivningen. 
 

KRI 

Efter Konungens skål och det fyrfaldiga levet tonar vår 

vackra Nationalsång ut i lokalen. Bröderna sjunger med 

inlevelse. 

Bröderna Kent Persson och Åke Rundberg ser ut att tri-

vas. 
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ÖM och rec talade till varandra. Dock inte i munnen på 

varandra. 

Så återstår efterarbetet. Br Richard och br Ronny drar 

sitt strå till stacken. Längst bak i bild bevakar KM kassa-

skrinet. 

Logemöte den 28 april och firande av Ordens års-

dag tillsammans med R 11 Ingrid. 
 

Vid det ordinarie mötet deltog 35 bröder. 
 

Bal till Kärlekens grad genomfördes för br Ronny Petter-

sén. 
 

K talade denna gång om Ordens årsdag. 
 

Undertecknad höll en kort fördjupning under punkten 

Ordenskunskap om vad löftet som avges vid rec i Vän-

skapens grad betyder. 
 

Med anledning av den följande ritualen tillsammans med 

R 11 Ingrid hölls mötet kort. 

Efter avslutandet förde CM in ÖM Elisabeth Jagerwall 

och 13 systrar från R 11 Ingrid.  

ÖM hälsade systrarna välkomna och ritualen för firandet 

av årsdagen genomfördes. 
 

ÖM bjöd systrar och bröder välkomna till matsalen där vi 

serverades chililax med tillbehör (i stället för bruna bönor 

och fläsk). 

Det blev jubel i matsalen när vår största förespråkare av 

bruna bönor, UM Göran Wahlquist, serverades just detta! 

Undrar hur många bröder som blev avundsjuka? 
 

KRI 

Systrar och bröder i glatt samspråk. 
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Chililax som ersättning för bruna bönor. Fast inte för alla! En av kuppmakarna har också fångats 

av övervakningskameran. 

Citylördag i Hässleholm den 30 april. 
 

Logen hade fått plats på torget i Hässleholm under city-

lördagen och syftet var att visa oss och kanske få någon 

intresserad av att veta mer. 
 

Denna gång (det blir fler) föll inte så bra ut. 
 

Nu måste redaktören få ”gnälla” lite. 

Platsen vi fick var totalt fel. Gömd bakom ett större for-

don. Vädret var inte bra. HIF hade auktion på torget. Da-

gens aktiviteter i övrigt var för barnen. Det var alltså 

många mödrar med barn ute. Inte vår målgrupp. 

Nu har jag ”gnällt” färdigt. 
 

Vid nästa tillfälle den 27 augusti måste vi se till att vår 

tilldelade placering blir bättre. Vi bör också vara fler brö-

der som deltar och kan engagera folk. Det var för få med 

två på varje pass.  

Bröder! Engagera er! Vi måste bli fler! 

Vi måste bli sedda! 
 

KRI 

Det var inte bara broder Nils som ställde upp men han 

fastnade på bild. 
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Logemöte den 9 maj med rec i Kärlekens grad. 
 

Vid mötet deltog 27 bröder. 
 

CerU meddelade att situationen nu börjar bli akut vid våra 

gradgivningar. Även denna gång ställde br Sven Anders-

son upp i rollspelet vilket för övrigt genomfördes mycket 

bra. 
 

Br Gert-Inge har, med hjälp av sin fru Inger, lagt ner ett 

stort arbete för att underlätta ”scenbyggeriet” vid våra 

gradgivningar.  

För detta arbete tackade ÖM, och undertecknad som till-

sammans med br Gert-Inge och br Nils ”kämpar” med 

scenbygget vid våra gradgivningar är också tacksamma! 

Som nämnts ovan genomfördes gradgivning i Kärlekens 

grad för br Ronny Pettersén på ett, som vanligt, lysande 

sätt. 
 

Br K tog upp ämnet kärlek i olika former. 
 

Vid brödramåltiden talade br ÖM till vår rec om Tro, 

Hopp och Kärlek och störst av de tre är kärleken. 
 

Br Ronny tackade för gradgivningen och Br Nils Berg-

kvist gav en extra eloge till ceremonielet. 
 

KRI 

Festlig ”gradgivningsstämning”. Har någon sagt något olämpligt? ÖM och Tjg ExÖM? 

SkM diskuterar problem med Ex SkM. Här ser det också lite allvarligt ut! 

ÖM talar om Tro, Hopp och Kärlek till rec. Och rec br Ronny tackade för gradgivningen. 
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Logemötet den 26 maj. 
 

31 bröder var närvarande vid mötet. 
 

Br P-O Bengtsson informerade om att Fastighetsbolaget 

nu beslutat om att de livligt debatterade ljudanläggningar-

na, i såväl Ordenssal som matsal, är beställda. 

De skall förhoppningsvis vara installerade till höstens 

möten. 

(Red anm: Anläggningarna är installerade och klara före 

midsommar). 
 

Ex DSS, br Arne Jacobsson, höll ett OF-föredrag om in-

nebörden av löftet i Kärlekens grad. Br. Arne gjorde detta 

så initierat och underhållande att även veteraner kände sig 

nöjda. 

Br K talade intressant om vänskap och avslutade med en 

dikt om vänskap. 
 

Br ÖM tackade ÄM och alla bröder för det stöd han er-

hållit under första halvåret samt önskade en skön och av-

kopplande sommar. 
 

Kvällens brödramåltid gick i försommarens tecken och 

bestod av matjessill, gräddfil och nypotatis vilket inmun-

digades av bröderna med välbehag med där tillhörande 

drycker.  
 

KRI 

Sill– och huggsexa. Tala om att låta maten tysta mun! 

Sill med tillbehör är en allvarlig sak! Och en delikat avslutning på måltiden. 



10 

Logens sommarsammanträde den 13 juni. 
 

Sommarsammanträdet avhölls, efter tillstånd av DSS, i 

Kristinelunds Trädgårdar (plantskola) utanför Tyringe. 
 

24 bröder deltog vid sammanträdet och 14 systrar och 

medföljande vid den efterföljande grillningen. 
 

Eftersom ÖM, Lennart Odhner, lämnat återbud fick UM, 

Göran Wahlquist, axla ämbetet att leda mötet. 
 

Vid mötet tog logen det första beslutet om de ändrade 

stadgarna. Dessa har förhandsgranskats av SL och efter 

ett andra beslut vid nästa sammanträde returneras dom till 

Storsiren för stadfästande. 

Efter mötet hade KM med medhjälpare dukat upp grillade 

korvar och hamburgare med diverse tillbehör. 
 

Det fanns också tid att se sig om i de olika anläggningar-

na på plantskolan. Här visas flera olika typer av trädgår-

dar och inte bara rader av krukor med växter. 
 

Bröder och systrar tog farväl och önskade varandra en 

skön sommar och ett gott återseende vid höstterminens 

början. 
 

KRI 

Vår eminente KM förbereder anstormningen. I väntan på sammanträdet. 

Kanske något att ta med i bilen hem? Fast alla var inte lika intresserade av växtligheten. 

 

 

 

 

 

Inspira-

tion? 
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Nåväl, det fanns annat att roa sig med också. 

Små bord och stolar fanns utplacerade så det var bara att leta upp någonstans att slå sig ned. 

Nåja, några fick nöja sig med stolar men det gick bra. 

 

 

Och alla bröder och systrar önskade: 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 12 september 

Logemöte, byte av StRepr.  OBS! Ej gradgivning! Li-

ten logedräkt. 
Utskottsrapport: DN, NomU 

OF-föredrag: ”Samtal i en logesal” SL video. 

Brödramåltiden: Bruna bönor och fläsk. 140:- 
 

Torsdag den 22 september 

Logemöte. 

Utskottsrapport: EkU, KlU. 

OF-föredrag: ”Fördjupning av löftet i Sanningens grad”. 

Brödramåltiden: Fisksoppa med tillbehör. 160:- 
 

Onsdag 28, torsdag 29 september 
Besök hos B 35 Concordia, Slagelse enligt särskilt program. 
 

Måndag den 10 oktober 

Logemöte, besök av andra loger, ”Ålmiddag”.  

Utskottsrapport: CerU, TMU. 

Brödramåltiden: ÅL, ÅL, ÅL! 160:- 
 

Torsdag den 27 oktober 

Logemöte, bal Invigningsgraden. 

Utskottsrapport: InstrU, BistU. 

OF-föredrag: ”Rollspel 2”, samtal vid vänafton. 

Brödramåltiden: Kålpudding mm. 150:- 
 

Lördag den 5 november 

Kl 1500, Minnesloge tillsammans med R 11 Ingrid. 
 

Måndag den 14 november 

Logemöte, rec i Invigningsgraden. OBS! Stor loge-

dräkt. 
Utskottsrapport: DN, NomU. 

Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad mm. 150:- 
 

Torsdag den 24 november 
Logemöte, ”Veteranernas afton”, utdelning av veteran– 

och jubelveterantecken! 

Utskottsrapport: EkU, KlU. 

Brödramåltiden: Kall kokt lax mm. 160:- 
 

Måndagen den 12 december 

Logemöte 

Utskottsrapport: CerU, TMU. 

OF-föredrag: EkU och gemensamt EkU:s arbete. 

Brödramåltiden: Kalops mm. 150:- 
 

Torsdag den 22 december 

Logemöte, ”Räkafton”. 

Utskottsrapport: InstrU, BistU. 

Brödramåltiden: Räkor mm. 160:- 

 

Kaffe och kaka ingår i brödramåltiderna. 

 

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. 

Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör 

bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela 

PS, Peter Hallqvist. 

 

Ny mejladress: Kjell ”Nonne” Håkansson,  

nonne.hakansson@gmail.com 

 

 

Redaktionen tar gärna emot artiklar, inlägg och bilder 

från bröderna! 

Det är bara att mejla bidragen till: 

ronnykr@telia.com 

Redaktören förbehåller sig dock rätten att tillsammans 

med ansvarig utgivare avgöra vad som publiceras. 

 

När detta skrivs är vi mitt i högsommaren som varit både 

hög och låg! 

Manusstopp för detta nummer var den 1 augusti så ännu 

finns nog lite sommar kvar. 

 

Redaktionen har i alla fall bett om en prognos som brö-

derna kan ta del av nedan. 

 

10 sep Richard Roth 70 år 

17 sep Rutger Möller 70 år 

4 okt Lennart Nilsson 85 år 

21 dec Sune Persson 80 år 

   

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 


