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Årets sista After Work den 4 november.

… och så glömmer du inte att sätta
streck i bokföringen!

Extrapersonal inkallad!
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ÖM:s tankar.

bröderna kan se sig själva som framtida ÖM. Att ta på sig
ÖM-regalien är i sanning något att sträva efter. Liksom en
styrelsepost, i vilken förening som helst, innebär rollen som
ÖM att du på ett högst påtagligt sätt kan påverka utvecklingen i vår loge. Som ÖM får man också en djupare insikt i
Odd Fellows mål och mening. Arbetet underlättas av ett väl
sammansvetsat ämbetsmannagäng och hjälpsamma tidigare
övermästare. Här har jag varit lyckligt lottad. Jag vill redan
nu tacka er alla för allt arbete ni lagt ner i syfte att dels,
hjälpa mig men också för logens bästa. Storhelgerna stundar.
Glöm inte, mitt i julstressen, att försöka leva upp till två av
våra budord:
BESÖKA DE SJUKA OCH HJÄLPA DE NÖDSTÄLLDA...

Bröder!
Jag har nu satt mig ner för att författa mina
sista ”ÖM´s tankar” i Göingebladet. Det känns
onekligen lite vemodigt. 2019 går mot sitt slut.
Snart kommer nyårsklockorna att ljuda. Även i vår loge
ringer klockorna snart ut för undertecknad som ÖM. Två år
av stundtals ganska intensivt arbete är tillända. Med blicken
i backspegeln minns man såväl positiva som tråkiga saker.
Låt mig börja med det tråkiga.
Det är alltid lika sorgligt att följa en bortgången broder till
sista vilan och det har jag, liksom ÖM före mig tyvärr fått
uppleva flera gånger. Mitt i bedrövelsen är det dock skönt att
se hur mangrant bröder ställer upp vid begravningarna. Jag
kan inte nog understryka hur mycket detta uppskattas av de
närstående.Detta att vara ÖM innebär ganska mycket arbete
vid skrivbord, dator och i telefon. Det uppvägs dock med
råge, av allt som är stimulerande och roligt. Här vill jag
nämna logemöten, ÄM-möten och besök i andra loger som
särskilt utvecklande. Jag önskar verkligen att fler av

Jag önskar er alla en GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR!
Stefan Fridlund
ÖM

Reportage från logemöten.
After work 3 okt.

har till och med varit 40 någon gång.

Höstens första after work. Välbesökt? NEJ!
Endast 18 besökare!

Det var i alla fall inget fel på stämningen hos oss som var
där och smörrebröd, korv m m smakade lika bra som alltid.

Vid dessa tillfällen brukar vi vara över 30 besökare och vi

RED

Ingen platsbrist den här gången!

Och ingen brist på samtalsämnen.
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Logemöte med traditionell ålmiddag den 14 oktober.
34 egna bröder och två besökande bröder deltog.
Varför går besökssiffrorna ner?
Ni bröder som kan ge svar på detta får gärna höra av er
till ÖM eller annan ämbetsman.
Den här spiralen måste brytas!
K, Göran Wahlquist, läste, på uppdrag av ÖM, upp dokumentet ”Svenska Od Fellow Ordens värdegrund”.
Detta ska läsas upp i logen minst en gång om året.
StRepr, Sune Malm, talade om hur det kommer att gå till
vid Storlogemötet 2020 vad gäller propositioner och motioner. Det är logemedlemmarna som beslutar om logens
inställning till dessa. StRepr fria mandat är borttaget.
Logen kommer under hösten och vintern att få ta ställning
till dessa, några vid varje möte.
Och broder, om du inte kommer på mötena kan du inte
heller påverka!

ÖM:
UM:
PS:
CM:
K:
FS:
SkM:

Br Peter Olofsson
Br Per Gillenius
Br Lars-Gunnar Ström
Br Sven-Olof Lundgren
Br Göran Wahlquist
Br Bengt Heinmert
Br Ronny Pettersén

UM ers:
PS ers:
CM ers:
K ers:
FS ers:
SkM ers:

Br Ewan Östensson
Br Ove Svärdhagen
Br Peter Skagerholm
Br Pelle Olsson
Br Göran Blomberg
Br Tony Mortensen

Red önskar de valda lycka till!
K inledde sina tankar med en utläggning om det
”Farliga giftet vatten” och därefter lite tankar om ål.
Brödramåltiden bestod naturligtvis av ål. Rökt, stekt
och kokt med traditionella tillbehör.

Val av valÄM för 2020-2021 genomfördes och ÄMbesättningen ser ut så här:

Ållotteriet hade fem vinnare och broder Micke Juhlin
drog högsta vinsten. Grattis!
RED

Då var det dags att ta plats.

Rökt ål med krämig äggröra, mums!

Och kanske någon lämplig dryck!

I väntan på ”tageordning” och övriga bestämmelser.
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Parentation för vår bortgångne broder Mats Nilsson avhölls.

Logemöte den 24 oktober.
Trots att bröderna inte ännu läst detta Göingeblad ökade
närvaron! 40 bröder deltog!

P 15 Ordenskunskap förlades denna kväll till matsalen
eftersom den krävde viss teknisk utrustning.

StRepr, Sune Malm, redogjorde för kommande SL-möte
och att StRepr skall rösta enligt logens beslut om de propositioner och motioner som inkommit.
Samtliga bröder har fått dessa och logen kommer att ”beta
av” dem under hösten och vintern.
Propositionerna är fyra till antalet och logen understödde
dessa.

Brödramåltiden, stekt sill med potatismos, lingon och
gröna bönor, följt av kaffe och kaka avnjöts.
Därefter gladde Notarius Publicus (Per Fridlund) sex bröder genom dragning i andelslotteriet.
Så var det då dags för p 15 i föredragningslistan.
Bröderna Sune Malm och Mac Persson gav oss en reseberättelse från ”Pilgrimsresan till USA” där de i april, under
jubileumsåret, besökt ett flertal loger och andra, för Orden intressanta platser.
Berättelsen kryddades av ett bildspel både från logebesök
och besök på andra platser i det stora landet i väster.

UM, Peter Olofsson informerade från TMU bl a att faddrar för värvning av nya bröder ska utbildas och att ODDbjörnar ska delas ut i Ö Göinge enligt samma princip som
i Hässleholm. Det sker tillsammans med R 11 Ingrid.
ÖM, Stefan Fridlund, påpekade att vid betalning via
SWISH måste broder skriva sitt telefonnummer längst
ner på Nota Bene.

Bröderna blev också förärade varsin minneplakett, en
ordförande?-klubba och den nya Amerikanska ODD Fellow-slipsen, se bildbevis.

Det har kommit in betalning som ej går att härleda!

RED

« SKA DET VARA GILLE SA KÄRINGEN SÅ LÅT OSS STEKA DEN ANDRA SILLEN MED »
Okänt citat
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Nappar det?

En glad Notarius Publicus. Alla andelar sålda!

Klubba, plakett ...

… och slips!

After Work den 4 november.
Ja, det blev lite bättre än förra gången. Vi hade 24 hungriga, törstiga och pratsugna gäster.
Men varför har besökarantalet gått ner?
Om någon har svaret eller andra synpunkter tar ÖM gärna
emot dessa.
RED

De som kom hade i alla fall trevligt!
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ÄM föreslog logen att ge R 11 Ingrid en jubileumsgåva
om 1 000 kr vid deras 50-årsjubileum och logen beslutade detta.

Logemöte 11 november (utan rec i invigningsgraden).
37 deltagande bröder denna kväll, bättre men inte bra
nog.
StRepr, Sune Malm, föredrog närvarostatistik i distriktet
och konstaterade att om han höll listan upp och ner så låg
vi på andra plats!

K, Göran Wahlquist, anknöt till den inställda gradgivningen och de reflektioner man på ålderns höst kan göra
över händelser som inte inträffat tidigare i livet och som
man därmed missat.
Brödramåltiden bestod av Kreolskans fläskfilégryta med
rostad potatis och grönsallad. Efter serverades kaffe och
en överraskning, nämligen blåbärspaj med vaniljsås!

StRepr tog upp motionerna 5—10 inför Storlogemötet
och logen tog beslut om dem.
Första nominering till utskott mm gjordes och efter viss
justering, med stöd av ALL och logens stadgar, avslutades första nomineringen.

Broder Sven-Olof Lundgren gav oss en lektion om hur
man bedriver släktforskning och varnade för att det kan
bli beroendeframkallande!
Det finns mängder av arkiv, såväl fysiska so digitala att
forska i.
Det gäller även att kunna läsa handskriven text i kyrkböcker långt tillbaka i tiden vilket inte är det lättaste.
Det finns även släktforskning genom DNA teknik
men ...var hamnar det DNA-prov jag lämnar?!

Budgetförslaget för 2020 antogs av logen som efter justering som visar på +2 700 kr.
Månadsavgiften blev oförändrad, 100 kr/mån.
ÖM, Stefan Fridlund informerade om utdelning av ODDbjörn tillsammans med R 11 Ingrid skett till polis och ambulans i Östra Göinge (se reportage och bilder på sidan
10).

Vår logemeteorolog, Göran Blomberg, gav oss en långtidsprognos, i alla fall de kommande 10 dagarna.
RED

Den eviga frågan ... Vilka bord tar först?

UM har svaret, men inte förrän alla satt sig!

Men alla får ju mat var man än sitter.
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Kreolskans fläskfilégryta var kryddig och god.

Det är bara att följa instruktionerna.

Men vänta bara tills jag förklarat!

Det verkar vara lågtryck på gång.
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Logemöte 28 nov, ”Veteranernas afton”.

Bankkort: 10:Swish: 5:Kontantbetalning: 0:-

42 b 126-bröder och DSS Alf frithiof deltog vid mötet.
Det blev ett digert möte med många punkter på agendan.

Fastighetsbolaget står inför ganska omfattande underhåll
av Göingehuset.
Byte av takfotsplåtar, ny dränering, målning av fönster
och viss ombyggnad av kök. Bolaget vill därför låna upp
400 000:- för att kunna göra dessa arbeten.
Logen beslutade att stödja bolagets förslag.

Tyvärr beviljades en broder utträde.
StRepr, Sune Malm, tog upp motionerna 11—15 till Storlogemötet och logen beslutade enligt STÄM förslag.
Sluten omröstning genomfördes för val av Storsire kommande Storlogeperiod.

K, Sven-Olof Lundgren, anknöt till våra veteraner och
ordet veteran som kommer av latinets vetus som betyder
gammal.
K gjorde paralleller med gamla romerska soldater som
efter 20 års tjänstgöring kunde pensionera sig som veteraner.
Vår nutida tolkning av ordet veteran är nog inte gammal
utan snarare vana och erfarenhet.

Nominerade var nuvarande Storsire Björn Boström och
vice Storsire Anette Petersson.
Logens röstning utföll med 34 röster för Björn Boström
och 7 röster för Anette Petersson.
Andra nominering av utskott mm i logen genomfördes.
Välgörenhet: Logen kommer att, med hjälp av diakonin i
Hässleholm, dela ut presentkort till behövande. Logen
ställer upp med 300:- / kort och MAXI ”spär på” med
ytterligare 200:-.
Totalt avsätter logen 7 500:- till detta vilket innebär 25
presentkort till behövande.

Under högtidliga former utdelade DSS Alf Frithiof veterantecken till br Mac Persson och br Mats Gustafsson.
Under ceremonin erinrades om innehållet i de olika gradgivningarna och symbolerna veterantecknet förklarades.
Brödramåltiden bestod av bruna bönor med stekt fläsk
och potatis följt av kaffe och kaka.

I och med momsens införande även i logen har br Sune
Malm tagit fram ett kassasystem som kan hantera alla
våra transaktioner.
Det är dessutom kompatibelt med Fortnox. Logen beslöt
att köpa in detta.

ÖM talade till den nya veteranerna och broder Mac Persson höll veteranernas tacktal med en liten, ”ekivok”, historia.
DSS, Alf Frithiof, tackade för en fin logekväll och prisade
vår husmanskost.

Eftersom det ”kostar pengar” att göra transaktioner via
systemet beslöt logen att från 2020-01-01 införa avgift för
betalning:

RED

Broder Mac Persson, ny veteran, DSS Alf Fithiof, ÖM Stefan Fridlund och broder Mats Gustafsson, ny veteran efter väl
förrättat värv.
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Lugn br Lago! Momsen gäller inte förrän nästa år!

Visdomsord från ÖM kräver koncentration.

Även vid detta bord koncentreras det.

Uppmärksamma bröder?

Br Mac blev lite ”ekivok”!

DSS berättade om svårigheten att hitta i ”storstan” Hlm!

Besök hos B 5 Concordia i Eslöv 21 november.
Eftersom vår gradgivning till invigningsgraden blev inställd ställde några bröder som skulle se graden från
”sidan” kosan till Eslöv.
Nu kan bröderna Leif Möllerström, Håkan Claesson och
Mikael Juhlin tryggt vandra vidare i gradgången.
Foto: Stefan Fridlund.
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Det här är en fortsättning, och utvidgning, på nalleutdelandet i Hässleholm och en logisk följd av att våra loger
har ett stort upptagningsområde.

Oddbjörnutdelning.
R 11 Ingrid och B 126 Göinge fortsätter att ge polis och
ambulanspersonal Oddnallar att delas ut till barn som
hamnat i svåra situationer.
Den 30 oktober var det dags att dela ut nallar i Östra Göinge.

Vi har medlemmar från Perstorp i väster, Östra Göinge i
öster, Markaryd i norr och Sösdala i söder.
Har redaktören missat någon ort utanför de angivna så
mejla!

Siw-Britt Martinsson och Lena Segerholm från R 11 och
Jesper Ahlgren och Ewan Östensson från B 126 överlämnade 40 st nallar till Thomas Oredsson, ambulansen, och
Rolf Paimensalo, polisen. 10 st gick till polisen och 30 st
till ambulansen.

RED

RED deltog inte själv vid överlämnandet men tackar br Lars-Gunnar för foton och konstaterar att det var en riktigt solig
dag i flera avseenden!
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Talande Tecken

Hjärtat i handen

I Svenska Storlogens skriftserie finns en bok med titeln
Talande Tecken. En sammanställning av Odd Fellow Ordens symboler skriven av framlidne br Birger Fors, B 13
Gustaf Wasa.
Red avsikt är att i Göingebladet framöver beskriva en
eller två symboler i varje nummer. (Efter idé från StRepr
Sune Malm).
Jag börjar med en symbol som möter varje broder när han
stiger in i Ordenssalen.

Det Allseende Ögat.

Hjärtat i handen finns som symbol vid Tjg ExÖM:s
plats.
Det är en sinnebild för allomfattande barmhärtighet
(caritas), överensstämmelse mellan känsla och handling.
”Vad hjärtat vill skall handen vara snar att utföra”.
De sju barmhärtighetsbuden är.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ögat är sinnebild för guddom och det gudomliga. I
fornegyptisk mytologi var ögat sinnebild för guden
Ra, solguden. För att markera sitt gudomliga ursprung bar farao Ras öga i form av en kobra.
Ögat är också en sinnebild för ljus, upplysning, kunskap, själ, intellekt, vaksamhet och beskydd. Ögat är
en bild av målmedvetenhet och det synligas begränsning. Himlens oräkneliga stjärnor är ”nattens ögon”
och symboliserar allseende, ofelbarhet och vaksamhet
som aldrig förtröttas.

Kläda de nakna
Ge de törstande att dricka
Mätta hungrande
Friköpa fångar
Härbärgera husvilla
Besöka de sjuka
Begrava de döda

Ytterligare sju bud har sedermera tillagts av den västerländska kyrkan:
1)
2)
3)
4)
5)

I sakral arkitektur utgör öppningen i helgedomens
takmitt ögats solport mot de himmelska nejderna.
Ögat i profan arkitektur omges oftast av en nimbus
(symbolbild exvis helgongloria, strålglans).

Råda tvivlande
Varna vilsegångna
Undervisa okunniga
Trösta bedrövade
Förlåta smedare (om någon broder kan förklara
uttrycket är det välkommet. Wikipedia kan det
inte!)
Tålmodigt bära oförrätter
Bedja för levande och döda

Ett av en triangel omslutet öga används uteslutande
inom kristen kyrkoarkitektur.

6)
7)

I västerlandet representerar det högra ögat solen, dagen och framtiden medan det vänstra är månens, nattens och det förflutnas öga.

Känner vi Odd Fellows igen en del av dessa budord?

Efter vad som ovan angetts skulle red kunna utlysa en
tävling bland bröderna ”Finn två fel”!

RED

Bearbetning av texten i ”Talande Tecken” av
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Kommande logemöten
Måndag den 9 december
Logemöte, val av utskott mm.
Instruktionsföredrag: ”Utdrag ur äldre protokoll”. Brr
Stefan Fridlund och Ronny Kristensson.
Utskottsrapport: InstrU.
Brödramåltiden: Kalops, potatis, rödbetor, kaffe, kaka

Vi Gratulerar!
16 januari

Peter Skagerholm

70 år

8 februari

Ola Nilsson

50 år

Onsdag den 18 december OBS! dag!
Logemöte
Utskottsrapport: KlU.
Brödramåltiden: RÄKOR!

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 januari 2020
Logemöte
Instruktionsföredrag: Röstningsförfarande Loge -Öppen
och sluten – Br Bengt Ekorn.
Utskottsrapport: TMU.
Brödramåltiden: Apelsindoftande köttryta med pressad
potatisgratäng och grönsaker. Kaffe och kaka.

Stackars jultomten!
Han åtalas för följande:
Brott mot Schengen-avtalet genom att varje år den 24:e
december olagligt inpasserat i Finland, Sverige m.fl.
EU-länder utan giltigt pass.
Bedrivit näringsverksamhet i form av leksaksfabrik utan
att registrera verksamheten hos vederbörande myndighet och utan att erforderlig miljöprövning av verksamheten gjorts.
Underlåtit att betala nissarna avtalsenlig minimilön, semesterlön, samt brutit mot den lagstadgade 40timmarsveckan.
Brott mot gällande skattelagstiftningen genom att ej lämna erforderliga deklarationer och därigenom undanhållit bolagsskatt, moms och sociala avgifter.
Olaga intrång sk. hemfridsbrott i miljontals svenska hem
den 24:e december varje år.
Ej deklarerat skattepliktig förmån av glögg och miljontals
pepparkakor.
Genom att hindra fri konkurrens upprätthållit monopolställning för verksamheten och därmed brutit mot
konkurrenslagstiftningen.
Underlåtit att anmäla flygrutter till vederbörande flygtrafikledning.
Brister på transportfordonet som saknat säkerhetsbälten
och erforderlig nödbroms på renarna.
Skäligen misstänkt för narkotikabrott, p g a Rudolfs röda
mule.
Parkerat på icke parkeringszon, nämligen på villatak.
Olovligt framförande av fordon, då herr Tomte saknar
såväl av Vägverket utfärdat körkort som av Luftfartsverket utfärdad pilotlicens.

Torsdag den 23 januari
Logemöte, installering av ÄM 2020-2021.
Utskottsrapport: KlU.
Brödramåltiden: Italiensk fläskytterfilé med tillbehör.
Kaffe och kaka.
Måndag den 10 februari
Logemöte
Instruktionsföredrag: Presentation av ämbete – Vald
ÖM och FS.
Utskottsrapport: CerU, DN.
Brödramåltiden: Stekt fläsk med löksås och tillbehör.
Kaffe och kaka.
Med reservation för ändringar.

Broder, om du inte är med på stående anmälningslistan,
anmäl deltagande på ioofhassleholm.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.

GOD JUL
och

GOTT NYTT ÅR
önskar
RED
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