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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 

Innehåll i detta nummer: 

 

ÖM:s tankar på sidan 2 

Reportage från logemöten mm på sidorna 2-9 

Vi gratulerar på sidan 10 

Redaktionsrutan på sidan 10 

Kommande logemöten mm på sidan 10 

 

Två nya bröder invigda i Orden och loge den 13 maj 2019. 

Fadder Alf Jansson, rec Leif Möllerström, ÖM Stefan Fridlund, rec Håkan Claesson, fader Samuel Ek. 
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Reportage från logemöten. 

ÖM:s tankar. 
 

Bröder 
 

Först vill jag tacka för en fantastisk vår.  
 

Vi har haft härliga logeaftnar, fantastis-

ka gradgivningar och stort engagemang från våra 

ämbetsmän.  
 

Just detta har gjort våren synnerligen minnesvärd för 

mig. Jag vill också tacka för att jag fick möjlighet att 

övervara 200-årsjubileumet i Stockholm. 
 

Nu går vi in i sommaren med allt vad det innebär. Ta 

tillfället i akt att vila upp er, umgås med nära och 

kära och samla kraft till våra höstaktiviteter. 
 

Vi drar igång redan 8 augusti med ett besök hos brö-

derna i Eslöv och deras kräftsupé.  

Jag hoppas vi blir många som åker dit. 

I vår egen loge startar vi med sommarsammanträde 

tors 22/8.  
 

Detta följs av rec i Sanningens grad må 9/9 och be-

sök av våra Danska bröder tors-fre 26-27/9. 
 

Bröder – passa på att, under sommaren, jobba med 

nyrekrytering. Vi måste alla hjälpas åt! 
 

Jag önskar alla en härlig sommar och hoppas att vi är 

många som återses när vi drar igång höstterminen. 

 

Med Broderliga Hälsningar i 

Vänskap Kärlek Sanning 
 

Stefan Fridlund 
ÖM 

 

After Work 1 april. 
 

Nej, det var inget skämt! 
 

Mellan 25 och 30 hungriga och törstiga bröder, systrar 

och vänner samlades i klubblokalen för några timmars 

trevlig samvaro med gott att äta och dricka. 
 

Stämningen var, som vanligt, god (och ibland hög). 
 

RED 
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Högtidlig logeafton med rec i Sanningens grad 

den 8 april. 
 

Mötet lockade endast 25 bröder! 
 

Det hade kommit in två ansökningar om medlemskap vil-

ket är glädjande, men fler behövs. 
 

StRepr rapporterade kort från Distriktsnämndsmötet.  

När det gäller närvaro har logen ökat från 32% till 35,5%. 

Hoppas inte siffrorna dalat efter kvällen! 

Däremot har logen ”tappat” medlemmar så vi är nu 105 

bröder. 
 

Vidare en rapport om hur motioner till Storlogemötet ska 

hanteras. Alla inkomna motioner ska behandlas av logen 

före Storlogemötet så beroende på antalet kan det bli 

mycket att ta ställning till för bröderna. 

UM refererade från utdelningen av Oddbjörnar till polis 

och ambulans vilket faktiskt ledde till artiklar i såväl Nor-

ra Skåne som Lokaltidningen. 
 

Rec genomfördes för br Ove Svärdhagen till Sanningens 

grad med delvis nya agerande. Det gjordes med bravur. 

Välkommen i rollen br Lennart. 
 

K talade om sanningslöftet och gjorde vissa jämförelser 

med svärande av ed inför domstol. K hoppades att br Ove 

har förtroende för att bröderna i logen kommer att hjälpa 

honom att färdas på den rätta vägen. 
 

Brödramåltiden, gravad lax med dillstuvad potatis med 

därpå följande kaffe och kaka smakade utmärkt och till 

kaffet gav ÖM vår rec lite tankar om Sanningen. 

Br Ove tackade för gradgivningen och vi avslutade kväl-

len med vår Göingevisa. 
 

RED 

Rec i Sanningens Grad, br Ove Svärdhagen, ÖM, Stefan Fridlund, och br Oves fadder CM, Göran Persson. 

”Efter er min herre” sade sanningen och höll upp dörren för kärleken till nästan. 

C. J. Clauman 
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Två måndagar på rad! Vilka sitter på ”rätt” sida? Får meteorologerna en syl i vädret? 

Extra festlig stämning vid gradgivningsmåltid. 

Glömde du säga något under rollspelet br Lennart? Och nu gäller sanning. Inte sannolikhet. 

Bierabend 25 april. 
 

Bierabend detta år ”hamnade” på fel datum! 

Dagen efter, 26 april, är ju Ordens högtidsdag och efter-

som vi firade 200 år hölls en högtidsloge tillsammans 

med systrarna i R 11 i Ordenshuset. Det blev kanske för 

mycket. 
 

29 egna bröder och 7 gästande bröder från B 32 Fraterni-

tas och B 109 Bengt J-son Bergqvist deltog. 
 

Undersökningsutskottet rapporterade angående två inträ-

desansökande, Leif Möllerström och Håkan Claesson, att 

de enhälligt tillstyrkte ansökan så ballotering för dessa 

gjordes men gynnsamt resultat. 

Invigningen kommer att ske den 13 maj. 

K, Göran Wahlquist, talade om alla de förväntningar som 

ställs på oss och som vi inte själva kan besluta över, från 

födseln och framåt i livet.  

Dock kommer det flera tillfällen då vi ställs inför aktiva 

val, ex.vis att gå med i Odd Fellow. 
 

Det kom inte som någon överraskning att Grönstedts häl-

sade oss välkomna till Tyrolermusik men trevligt var det. 

Wurstar av alla de slag, potatismos, sauerkraut, rotmos, 

fläsklägg och bretzel smakade bra. Därtill någon öl och 

kanske annan dryck samt mer musik, och ibland också 

allsång, så blev Bierabend fullbordad. 
 

Eftersom red skulle med morgontåg till Stockholm avslu-

tade han något tidigare än vanligt. 
 

RED 
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Logedirigenten ger sina sista anvisningar. Och ÖM är beredd att förklara bierabend öppnad. 

Tageställena fungerade smärtfritt och tallrikarna fylldes snabbt! 

En verkligt njutbar brödramåltid både vad avser mat och dryck. 

Och här har Nils B norpat kameran! Red, ÖM B 109 Ro-

bert Pettersson och ÖM B 126 Stefan Fridlund. 

Stilstudie av Grönstedts. 
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Odd Fellow-orden 200 år 2019-04-26! 

Nordskånska systrar och bröder firade! 
 

Frisyren fixad, fracken struken. Idel glada miner när syst-

rarna i R11 Ingrid och bröderna i B 126 Göinge tillsam-

mans följde ceremonien i Stockholms Stadshus och däref-

ter avnjöt en strålande 3-rätters måltid tillsammans. 
 

ÖM Thyra Axelsson och UM Peter Olofsson välkomnade 

sina systrar och bröder vid dörren till Göingehuset och 

därefter begav sig alla till klubblokalen där broder KM 

Richard Roth serverade en uppfriskande välkomstdrink.  
 

Att det var en extra högtidlig dag märktes bl.a på att alla 

gjort sitt yttersta för att hitta den rätta looken för aftonen. 
 

Så var det dags att bege sig till Ordenssalen. 

UM Peter Olofsson hälsade oss välkomna och erinrade 

om varför vi, systrar och bröder, gemensamt samlats den-

na dag.  
 

Bröderna hade ”riggat” upp tekniken för sändningen från 

Stockholm. Tack vare en fiffig syster fick vi även ljud till 

sändningen.  
 

Alla var imponerade av innehållet i Högtidslogen som 

givit oss en tänkvärd fördjupning av OF:s värdegrund. 
 

I matsalen hade KM Ingrid Hansson låtit duka med lo-

gens färger och ledde sina  systrar, våra valämbetsmän,  i 

konsten att servera vin på ett proffsigt sätt.  

I samband med våra olika rätter berättade  ÖM Thyra Ax-

elsson om vad som åts i Stockholm och det konstaterades 

att vår meny gott kunde mäta sig med Stadshusets.  
 

Vi sjöng också unisont ur vår OF-sångbok bl.a ”OF är ett 

sätt att leva” med text av syster Ingrid Emnell.  
 

Efter drygt fem timmars härligt jubileumsumgänge tacka-

de SLm Arne Huléen  ÖM och  UM för väl utfört jubile-

umsarrangemang. 
 

Thyra Axelsson 

ÖM R 11 
 

Tillägg från red, som deltog vid jubileet i Stockholms 

Stadshus. 
 

En fylligare rapport har sänts ut till bröderna men som 

kommentar till syster Thyras artikel kan jag konstatera, 

efter att ha sett webbsändningen i efterhand, att ljudet 

från sändningen från Stadshuset inte var optimalt! 
 

Jag kan också hålla med om att logernas meny nog höll 

väl så god klass som den i Stadshuset. Och vinkyparen i 

Stadshuset borde nog gå en kurs hos syster KM! 
 

RED 

Bilder från firandet i Hässleholm.  

Fotograf ExFS Tommy Jagerwall B 126. 

 

 

Rökt abborre 

från Vänern! 
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Loge den 13 maj med rec i invigningsgraden. 
 

Återigen fick logen inviga två nya bröder! 

Vi önskar våra nya bröder välkomna i Orden och loge 

samt hoppas på flitiga besök! 
 

StRepr informerade om jubileumsgåvan som alltså blev 

hela 11,6 MKR. Hur medlen fördelades mellan olika fors-

kare och institutioner kan den broder som vill veta höra 

efter hos StRepr. 

Vidare har Storsiren beslutat att ”Ordens religiösa ställ-

ning” ersätts av ”Ordens värdegrund” som ska meddelas 

alla bröder minst en gång per år. 
 

NomU rapporterade att utskottet nu är i mål avseende 

ValÄM, ersättare, alla de utskott och övriga befattningar 

som ska tillträdas för terminen 2020-2021. 

BRA JOBBAT! 
 

En kort rapport från jubileet i Stockholm där StRepr ock-

så meddelade att det finns 233 foton på Storlogens hemsi-

da under rubriken ”Nyheter” för de som är intresserade. 

 

Så vidtog rec i invigningsgraden för rec Håkan Claes-

son och Leif Möllerström. På sedvanligt högtidligt sätt. 
 

K, Göran Wahlquist, riktade sig till de nyinvigda brö-

derna och berörde de yttre attributen och regler vilka 

faddern kan informera om. K tog även upp den inre re-

san som de står inför under kommande år i Odd Fellow. 
 

Vid brödramåltiden serverades vårkyckling , potatis, 

gurka, gele och grönsaker.  
 

Till kaffet talade ÖM Stefan Fridlund till recipiender-

na och uppehöll sig härvid bl.a. vid våra ledord. ÖM 

överlämnade en blombukett till de nyinvigda bröder-

na. 
 

Br Håkan Claesson tackade för gradgivningen och 

förklarade att han och br Leif kände sig välmottagna i 

logen. 
 

Br Leif Möllerström underströk det br Håkan talat om 

och berömde särskilt ceremonielet. 
 

RED 

Ja, då inväntar vi bara förhållningsordern från UM. 

Lite dryck kan man förse sig med föra maten. Några väl valda ord till rec från ÖM. 

Och så en liten blomma. Recipiendernas skål! 
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Logemöte den 23 maj. 
 

Vid mötet deltog 26! bröder. 
 

Vi balloterade sex bröder till rec i Sanningens grad och 

rec sker den 9 september. 
 

Bröderna Sune Malm och Mac Persson gav en kort orien-

tering om deras besök i USA i ”Thomas Wildeys fot-

spår”. 

En fylligare rapport, beledsagad av bilder, är planerad till 

hösten. Bröderna ser med spänning fram emot detta. 
 

Kaplan talade om måltidens symboliska betydelse i vår 

kultur och att våra brödramåltider inte är inriktade på 

främst näringsintaget utan mer på den själsliga samvaron. 

Bröderna genomförde en mycket värdig utrymningsöv-

ning under ledning av vår brandexpert br Richard Roth. 
 

Trots kaplans ord njöt bröderna både själsligt och kropps-

ligt av vår måltid som utgjordes av matjesfilé med nypo-

tatis, gräddfil och övriga tillbehör. 
 

Till kaffet fortsatte br Ronny Pettersén sin, vid tidigare 

tillfälle, påbörjade betraktelse över händelser i hans liv. 
 

DN ordf Per Fridlund företog, med hjälp av br Lave Ols-

son, den första dragningen i andelslotteriet. 

CM, Göran Persson, vann dubbelt d v s två fria måltider 

medan br Nils Bergkvist tog hem högsta vinsten. 

Grattis br Nils! 
 

RED 

Det ser ”somrigt” ut! Ingen ordning på ”tageordningen”. Bara två bord. 

Jourhavande meteorolog hade inte bättre väder heller! Broder Ronny i berättartagen. 

Här kommer notarius publicus med lottnumren. Dubbelvinnaren gratuleras. 
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Sommarsammanträde 10 juni. 
 

Vårens sista begivenhet i logesammanhang! 

38 bröder i logesalen. Tyvärr räknas inte sommarsam-

manträden in i närvarostatistiken! 
 

Som avslappning fick vi lyssna till ”Idas Sommarvisa” i 

lite jazzig version. 
 

Broder Gunnar Segerholm fick ett varmt välkomnande 

efter sin operation och sjukperiod. Och broder Bo Mar-

tinsson ett tack för sin föredömliga insats son sjukutskott. 
 

StRepr läste upp delar av ett förtydligande angående tidi-

gare uppläst dokument om Ordens värdegrund. 

Dokumentet, som ska läsas upp årligen ersätter inte Or-

dens religiösa ställning men det dokumentet är nu under 

granskning av de nordiska Storsirerna och vi kan nog för-

vänta oss en ny skrivning. 

UM framförde sitt och brödernas tack till ÖM för det 

gångna halvåret och önskade honom en skön sommar 

med en blombukett. 

ÖM tackade för all hjälp han fått och önskade bröderna 

en glad sommar och såg fram emot höstens aktiviteter. 
 

Trots frånvaron av Kaplans punkt i sommaragendan höll 

K, Göran Wahlquist, en liten betraktelse grundad på två 

kända svenska sommarpsalmer. 
 

Efter sammanträdet ”drog” bröderna iväg till Björkviken 

och båtklubbens grillplats där det serverades grillade vild-

svinsskivor med diverse tillbehör. 

Mycket gott och med god stämning. 
 

Det verkade som om bröderna trivdes med den ”gamla 

traditionen” att avsluta vårterminen vid Finjasjön. 
 

RED 

En , som alltid, glad Gunnar i samspråk med brr Bo och 

S Lennart. 

Fler förväntansfulla bröder. ÖM har, för en gångs skull, 

hamnat i bakgrunden. 

Och här har UM hamnat i bakgrunden. Det är han som 

är ansvarig för grisen (med viss hjälp). 

Här är en del av hjälpen. Br Peter övervakar? 

Glad sommar 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

 

Torsdag den 22 augusti 

Logemöte, sommarsammanträde. Studiebesök tillsam-

mans med Rebecklogen nr 11 Ingrid 

Brödramåltiden: Ej fastställt. 

 

Måndag den 9 september 

Logemöte, I. nominering Val-ÄM 2020-2021, rec San-

ningens grad. OBS! FRACK!  
Recvärd: Lars Hörberg. Hos lägre grad: S-O Lundgren. 

Utskottsrapport: InstrU, TMU 

Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad, potatis, sås, rödkål, 

äpplemos, kaffe, kaka. 

 

Måndag den 16 september 

Lägermöte i Hässleholm utan gradgivning. 

Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad, potatis, sås, rödkål, 

äpplemos, kaffe, kaka. 

 

Torsdag den 26 september 

Logemöte: II. nominering val-ÄM 2020-2021, besök 

från B 35 Concordia, Slagelse. 

Utskottsrapport: KlU, TMU, Rekrygrp. 

Brödramåltiden: Fisksoppa, bröd, aioli, äppelkaka m 

vaniljsås, Kaffe. 

 

Fredag den 27 september 

Studiebesök tillsammans med B 35 Concordia enligt 

särskilt program. 

 

Måndag den 7 oktober 

After work i klubblokalen. God förtäring, goda drycker. 

Kom som du är och tag med vänner, bekanta och pre-

sumtiva bröder! 

Start kl 1630 och avslut kl 1900. 

 

Måndag den 14 oktober 
Logemöte, val av val-ÄM 2020-2021, vänafton. 

Utskottsrapport: CerU, EkU. 

Brödramåltiden: Ål middag? 

 

 

 

 

 

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. 

Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör 

bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela 

PS, Lars-Gunnar Ström. 

 

Bröder! 
 

Nu är det SOMMAR!? 
 

Red önskar alla bröder en skön och avkopplande ledighet 

innan logearbetet startar igen den 22 augusti. Låt oss i 

höst trappa upp närvaron!  

5 juli Stig Allansson 75 år 

21 aug Sten Werner 80 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

Så här vill vi se vår skog i sommar. 

Inte så här! 


