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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 
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Ämbetsmannainstallering i logen 23 januari 2020. 

Övre raden fr vä: Lars Hörberg StV, Sune Malm StM, Stefan Fridlund Tjg ExÖM, Peter Olofsson ÖM, Sven-Olof Lund-

gren CM, Bengt Heinmert FS, Lars-Gunnar Ström PS, Per Gillenius UM, Göran Wahlquist K. 

Sittande fr vä: Arne Jacobsson VSS, Arne Huléen StSkM, Paul Koos StK, Alf Frithiof Installator, Kjell Josefsson SSkM. 
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Reportage från logemöten mm. 

Senior och ”sällanbesökarträff”  5 december. 
 

Uppslutningen kunde varit bättre men 10 bröder, mer el-

ler mindre flitiga, passade på att få lite information och 

god förtäring. 
 

ÖM började med en välkomsthälsning och därefter tog 

red vid och berättade lite om Storlogen, vad som hänt och 

vad som är på gång. 

Br Ronny Pettersén talade om Fastighetsbolagets planer. 

Br PS, Lars-Gunnar Ström, om statistiken för vår loge 

och i distriktet. 

Sammankallande i DN, br Per Fridlund, om logens eko-

nomi och vad dt innebär med att vi blir momsredovis-

ningsskyldiga fr o m 2020. 

UM, pågående ÖM, Peter Olofsson om tankar inför nästa 

ÄM-termin och också lite från besöket av B 35 Concor-

dia, Slagelse, som var här i september. 
 

Br KM, Richard Roth, skötte det lekamliga som blev 

mycket uppskattat. 
 

RED 

Några ”välkända” profiler? 

ÖM:s tankar. 
 

Jag är stolt över att fått förtroendet att 

bli vald till Övermästare för b126 Gö-

inge.                
 

Hoppas att jag kan uppfylla de förvänt-

ningar som ni har.  
 

Ensam kommer jag inte att kunna föra vår Loge 

framåt. Men med den grupp av ämbetsmän, nämnder 

och utskott kan jag konstatera att med den beman-

ning vi har finns det förutsättningar för en lyckad 

ämbetsmannaperiod. 
 

Ett stort tack till Installator DSS Alf Frithiof och del-

tagande Storämbetsmän för en professionell och 

minnesvärd installering av oss ämbetsmän. 
 

En stor fråga som vi ämbetsmän under ÄM-perioden 

kommer att arbeta oförtrutet med är att se till att det 

blir en hiss installerad i Göingehuset. 
 

Eftersom ett annat mål är en växande loge under 

kommande period har vi en uppgift att försöka . 
 

 

behålla våra bröder och dessutom rekrytera nya brö-

der så att det blir en föryngring. 
 

Göra det lättare för äldre att komma och delta på lo-

geaftnarna.  
 

Intressanta föredragshållare under brödramåltiderna. 

Synliggöra vårt välgörenhetsarbete för alla som är 

med i vår loge och stöttar välgörenhet. 
 

Rekryteringsgruppen har börjat presentera vår orden 

tillsammans med R11 i och omkring Hässleholm ge-

nom att dela ut Oddbjörnar till Polis och Ambulans. 
 

En fortsättning att uppmuntra sällanbesökare till 

ökad närvaro kommer under våren. 
 

Jag hälsar alla bröder välkomna till våra logeaftnar 

och övriga arrangemang som kommer att hållas. 
 

Med Broderliga hälsningar i  

Vänskap Kärlek Sanning 
 

Peter Olofsson 

      ÖM 
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Logemöte den 9 december. 
 

27 brr från B 126 samt två gäster, brr Anders Enkel och 

Patrik Jensen, från B 32 Fraternitas deltog. 
 

Logen fortsatte sitt arbete med att ge StRepr uppgift om 

hur han ska rösta vid Storlogemötet. 

De avslagna motionerna nr 1—10 avhandlades denna 

gång. 
 

Val till utskott och nämnder mm genomfördes. 
 

Angående välgörenhet hade br Janne Lorensson haft kon-

takt med ICA-Maxi och de ger ett tillskott på 100:- till 

varje presentkort (totalt 400:-/ presentkort) som vi genom 

Diakoniverksamheten kommer att dela ut till behövande. 

Det är 25 st kort som delas ut. 
 

Bröderna har, tillsammans med systrarna i R 11 Ingrid, 

varit i Gallerian under julskyltningen för information om 

Odd Fellow.  

Dålig uppslutning av bröder! Endast br Lars Hörberg 

medverkade! 

K, Göran Wahlquist, uppehöll sig vid företeelser från 

gångna tider. Vid brödramåltiderna känns det bra att sam-

tala med äldre bröder som minns tryggheten i det gamla 

bondesamhället. 
 

Ordenskunskapen flyttade från Ordenssalen till matsalen 

eftersom teknink utrustning erfordrads. Mer om detta 

nedan. 
 

Brödramåltiden var kalops med rödbetor, kokt potatis och 

en krämig potatisgratäng. Kaffe och kaka. 
 

Under kaffet fick vi höra en dialog (fiktiv) mellan vår 

grundare Thomas Wildey och en yngre broder! 

Den har utformats av brr Anders Enkel och Patrik Jensen, 

B 32 Fraternitas. 

Bild och ljud via PowerPoint-presentation. 

Verkligen proffsigt gjort. 

Dialogen utspelar sig år 1860 och Thomas Wildey berät-

tar om allt som hänt från hans barndomsår i England, ut-

bildning, logemedlemskap i England, ankomsten till USA 

och arbetet med Odd Fellow där. 
 

Ett unikt program som många fler brr borde få ta del av! 
 

RED 

Anders Enkel, ÖM, Patrik Jensen och CM. Det var inget fel på kalopsen! 

Lite inledningssnack. Thomas Wildey (1860?) 

Red ber om ursäkt för dålig bildkvalité! 
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Sista logemötet 2019, den 18 december. 
 

Som traditionen bjuder blev det en räkafton. 

Vid mötet deltog 39 bröder.  
 

Logen fortsatte sitt arbete med att ge sin syn på motioner 

inlämnade till Storlogen. 
 

ÖM informerade om logens julgåva som nu ni form av 

presentkort överlämnats till Diakonin i Hässleholm. 
 

Information gavs också angående de julblommor som 

delats ut till bröder som fyllt 80 år. 

Logen har 18 bröder i det åldersskiktet men en broder 

vistas i Spanien vid den här årstiden (och logen ville inte 

bekosta resa dit för överlämnandet!) så det blev 17 motta-

gare. 

K talade till oss tänkande och resonerande bröder som 

ibland möjligen blir provocerade av honom, men vi behö-

ver inte nödvändigt ha balans i allt som sker i livet. 
 

Brödramåltiden bestod, naturligtvis, av räkor och tillbe-

hör samt paj följt av kaffe och ostbricka. 
 

UM ers, Sten Velander, tackade ÖM för det gångna året 

och överlämnade en lite gåva från logen. 
 

Ett jullotteri med mycket choklad i ”potten” genomfördes 

och så även årets sista dragning i andelslotteriet. 
 

Jultomte pro tempore, Lollo Lundgren läste ”Tomten” av 

Viktor Rydberg och sedan var det dags att önska varandra 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
 

RED 

I väntan på räkor och TOMTEN. Extra roligt att se br Niklas Johansson som inte varit hos oss på länge. 

Två, till synes, väldigt nöjda bröder! Men snälla tomten, låter tomtemor dej gå utan luvan! 
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2020-års första logemöte 13 januari. 
 

Vid mötet deltog 39 bröder. Det var också det sista hela 

mötet med nuvarande ÄM-besättning. 
 

Från och med årsskiftet är logen momspliktig och ny 

Nota Bene samt nytt betalningssystem ”provkördes”. 

Det går nu att betala kontant, vis Swish eller med kort. 

Vid Swishbetalning tillkommer en avgift på 5:-, kortbe-

talning 10:- medan det vid kontantbetalning inte tas ut 

extra avgift.  

Avgifterna för Swish och kort beror på att banken tar be-

talt för dessa tjänster. 
 

Klubbens priser för drycker har justerats något vilket 

framgår av Nota Bene. 
 

Logen behandlade Storämbetsmännens proposition nr 1-4 

som StRepr, Sune Malm, har att rösta på enligt logens 

beslut vid Storlogemötet i mars. 
 

Frågan om hiss i Göingehuset har varit en verklig långkö-

rare men nu verkar det som om det skulle ”lossna” och vi 

kommer kanske att få vår hiss inom en överskådlig tid. 

2020-års andelslotteri drog igång och detta år är det KlU 

som administrerar lotteriet. 
 

Under punkten Ordenskunskap berättade br Bengt Ekorn 

om alla de olika röstförfarande som framgår av ALL och 

Handboken. 
 

K, Göran Wahlquist, uppehöll sig i kväll bl a vid hundars 

förhållande till pengar; de funderar varken över det för-

gångna eller över framtiden. Vi människor är de enda djur 

som sparar från goda år inför kommande år. Vi kan då bli 

lite för säkra på att någon annan tar ansvar för vår över-

levnad. 
 

Brödramåltiden var en ”apelsindoftande” köttgryta med 

potatisgratäng (verkligen gott!) samt kaffe och kaka. 
 

Till kaffet fick vi åhöra ett föredrag av kommunpolis Rolf 

Paimensalo där han berättade om hur det är att vara i det 

yrket både i dåtid och nutid. 

Rolf har under alla sina år arbetat i yttre tjänst på många 

olika platser i vårt land och dessutom också i en TV-serie. 
 

RED 

Bilderna får tala för sig själv. (fler bilder nästa sida). 
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Kommunpolisen i aktion! 

Tack Rolf Paimensalo för ett intressant föredrag. 

 

 

 

 

 

En glad och positiv ordf i 

DN. 

Br Per Fridlund. 

Lägermöte med installering i Hässleholm den 20 

januari. 
 

Göingebladet brukar inte referera från vårt läger nr 20 Sju 

Stjärnors möten. 

Ett undantag gör vi för det läger som hölls enligt rubriken 

och anledningen till det är att vår broder Mac Persson 

installerades som Huvudpatriark. 
 

Det var ett välbesökt lägermöte, inte mindre än 116 patri-

arker var anmälda och det ställde stora krav på sittplatser 

i ordens-/lägersalen. 

Med hjälp av många 126-bröder gick det dock smidigt 

med både dukning och avdukning av salen, alla extrasto-

larna behövdes sedan i matsalen annars hade det blivit 

både gående bord och gående gäster! 

Ett tack till alla bröder som bar! 
 

RED 

ÄM i lägret nr 20 Sju Stjärnor terminen 2020-2021. 

Vår broder Mac Persson installerad som HP. 

Logemöte med installering av ÄM för 2020-2021 

den 23 januari 2020. 
 

Så var det då dags att installera logen nya ÄM. 

Vid mötet deltog 36 bröder och vid installeringen inför-

des ytterligare 7 varav 3 gästande bröder. 
 

Första nominering av StRepr genomfördes och br Sune 

Malm nominerades för 2020-2024. 
 

Logen beslutade, efter förfrågan från Diakonin i Hässle-

holm att skänka 4 000:- i ett angeläget ärende. 

HP i vårt läger, Mac Persson, berättade att lägret kommer 

att skänka 5 000:- till varje loge i distriktet.  

Det står logerna fritt att använda pengarna för välgörenhet 

efter eget gottfinnande. 
 

Så kom då p 15 som denna gång var installering. 
 

Under högtidliga former införde CM med medhjälpare 

först Stormarskalken som förvissade sig om att logen var 

redo för installering samt därefter de tjänstgörande Stor-

ämbetsmännen enligt följande: 
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Installator: br Alf Frithiof, DSS BD 15 

Vice Storsire: br Arne Jacobsson, ExDSS (B 126) 

Storsekreterare: br Kjell Josefsson, (StRepr B 5) 

Storskattmästare: br Arne Huléen (SlM B 126) 

Storkaplan: br Paul Koos (StRepr BL 20) 

Storvakt: br Lars Hörberg (SlM b 126) 

Stormarskalk: br Sune Malm (StRepr B 126). 

 

De som installerades var: 

*Ej närvarande 

*Ej närvarande 

 

Installator delade också ut hedersregalie för CM till br 

Göran Persson. 
 

Efter en högtidlig installeringsritual läste Installator upp 

ett brev från Storsiren riktat till alla landets loger samt 

delgav årets lösen (tyvärr, det skriver jag inte här!). 
 

Logemötet avslutades av nye ÖM, Peter Olofsson, på sed-

vanligt sätt med Kaplans visdomsord och ljussläcknings-

ceremoni. 

Som musik vid ceremonin har ÖM valt musik ur filmen 

Romeo och Juliet. 
 

Brödramåltiden, marinerad fläskytterfilé med rostad pota-

tis följt av kaffe och kaka avåts. 
 

Tjg ExÖM, Stefan Fridlund, tackade sina ÄM för gott 

stöd under sina två år och överlämnade ÖM-kedjan till 

Peter Olofsson. 
 

Peter tackade för förtroendet och ser fram mot en 

”växande” loge samt framförde sitt tack till de tjänstgö-

rande STÄM för en fin installering. 
 

Red önskar alla ÄM, valda som utnämnda/utsedda lycka 

till under den kommande terminen! 
 

RED 

VALÄM ERSÄTTARE 

ÖM, Peter Olofsson - 

UM, Per Gillenius Ewan Östensson 

PS, Lars-Gunnar Ström Ove Svärdhagen 

FS, Bengt Heinmert Göran Blomberg 

SkM, Ronny Pettersén* Tony Mortensen 

K, Göran Wahlquist Pelle Olsson* 

CM, Sven-Olof Lundgren Peter Skagerholm 

UTNÄMNDA ÄM ERSÄTTARE 

BB, Jan-Erik Lorensson Bo-Göran Persson 

KM, Richard Roth Vakant 

YV, Bengt-Arne Hagsten - 

IV, Göran Persson Jesper Ahlgren 

ÖMhm, Alf Jansson - 

ÖMvm, Mogens Groth Hansen Bo Davidsson 

UMhm, Bo Martinsson - 

UMvm, Janne Bernsmark Hans Nielsen* 

CMhm, Per Fridlund - 

CMvm, Lars Tegård Ronny Kristensson 

CMtm, Nils Bergkvist Mac Persson 

Ett bildcollage från brödramåltiden efter installeringen som fortsätter på nästa sida. 

Samtliga foton samt fotot på sidan 1 tagna av br Lars-Gunnar Ström. 
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Talande tecken del 2. 
 

Här fortsätter redaktionen den påbörjade artikeln 

med utdrag ur boken ”Talande Tecken” . En sam-

manställning av Ordens Symboler skriven av fram-

lidne broder Birger Fors, B 113 Gustaf Wasa. 
 

I förra Göingebladet behandlades Det Allseende 

Ögat och Hjärtat i Handen. 

I detta Göingeblad ska red försöka börja från början! 
 

Alla bröder har genomgått reception i invigningsgra-

den och då passar det bra att beskriva vad som står 

om ögonbindeln, bojan, regalien och bantlär 

(bandolär). 

 

Ögonbindeln, är sinnebild för oförmågan att se lju-

set och den rätta vägen.  
 

Bindeln står för okunnighet, synd, 

pliktförgätenhet och omdömeslös-

het, men också för godtrogenhet och 

det irrationella-i likhet med den 

blinda vreden.  
 

Att förse någon med en ögonbindel 

kan beteckna ont uppsåt eller önskan att bedra och 

vilseleda, men också att med ledsagarens fasta 

hand i sin ledas förbi hotande faror och framåt 

mot ett hägrande mål. 

 

Bojan, (kedjan) är sinnebild för allt som binder, 

fjättrar och snärjer.  
 

Kedjor, band, klovar och rep är 

attribut till gudar och väsen med 

makt över liv och död.  

De kan binda och lösa. De både 

dömer och befriar.  
 

I en del kulturer anses att ett band av silver binder 

själen vid kroppen.  

Bandet skärs av i dödsögonblicket så att själen frigö-

res.  
 

Snoddar och band på uniformer och regalier binder 

bäraren vid det ämbete bandet företräder.  
 

Ordet frälsa är en sammanfattning av orden fri och 

hals.  

Att bli frihalsad betydde förr att frias från träldomens 

halsring, att lösgöras från fångenskap. 
 

Alla bröder har burit ögonbindeln och bojan.  

Regalien (kragen, halsbandet, halskedjan) är sinne-

bild för bärarens genom ämbetet vunna värdighet.  
 

De egyptiska faraonerna bar en kra-

ge som tecken på sin gudomliga här-

komst.  
 

En krage kan emellertid, i likhet med 

halsbandet och halskedjan, samtidigt 

beteckna underkastelse och träldom.  
 

Inom yrkes– och ordenssamfund förekommer både 

regalier och halskedjor som ämbetstecken.  
 

En regalie av tyg (franskans frange) varmed ur-

sprungligen avsågs de från ett tygstycke löst hängan-

de varp– och instickningstrådar, som sammanfogats 

till mönstar genom flätning eller knytning. 
 

Regaliefransen avslutas i vissa fall med en eller flera 

tofsar. Tofsarna är avsedda att påminna regaliens 

bärare om budorden. 

 

Bantläret, bandoläret, (italienskans banderola = ax-

elrem, gehäng) är i likhet med bandet sinnebild för 

människans liv; bandet brister då 

människan dör. 
 

Både bandet och bantläret är dubbel-

tydiga.  
 

De binder och begränsar samtidigt 

som de ger möjlighet till utsträckning 

och frihet.  
 

De kan leda människan framåt eller binda henne vid 

ödet.  
 

Ariadnes tråd i den grekiska sagan ledde Teseus ut ur 

labyrinten. 
 

Alla bröder bär regalie eller bantlär (bandolär) 

under logearbete. Valda ÄM bär regalie medan 

utnämnda ÄM bär bantlär (bandolär). 

 

Med tanke på att Göingebladet läses av fler än invig-

da bröder beskrivs inte hur dessa detaljer används 

vid gradgivning eller under logemöte. 

 

Bearbetning av text i ”Talande Tecken” gjord av red 

Göingebladet. 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 10 februari 

Logemöte. 

Utskottsrapport: CerU, DN. 

Instruktionsföredrag: Presentation ämbete - ÖM, FS  

Brödramåltiden: Stekt fläsk m löksås, potatis, lingon. 

Kaffe & kaka. 

 

 

Torsdag den 27 februari 

Logemöte, ballotering till Vänskapens grad.  

Utskottsrapport: InstrU. 

Instruktionsföredrag: Presentation ämbete - PS, SkM. 

Brödramåltiden: Stekt strömming, potatismos, lingon, 

ärtor. Kaffe & kaka 

 

 

Måndag den 9 mars 

Logemöte, reception i Vänskapens grad.   

Utskottsrapport: BistU, GemEkU, EkU. 

Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad, potatis, sås, rödkål, 

äpplemos.  Kaffe & kaka. 

 

 

Torsdag den 26 mars 

Logemöte, bierabend, ballotering till Kärlekens grad.  

Utskottsrapport: TMUs rekryteringsgrupp.  

Brödramåltiden: Sedvanligt biertilltugg! 

 

Måndag den 6 april, OBS! DATUM! 

Logemöte, reception i Kärlekens grad.   

Utskottsrapport: CerU, TMU. 

Brödramåltiden: Vårkyckling, sås, potatis, gelé, gurka, 

grönsaker. Kaffe & 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. 

Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör 

bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela 

PS, Lars-Gunnar Ström. 

 

Ny adress: 

Greger Karlsson: Hovdalavägen 75,  

281 46 TORMESTORP. 

 

Jan-Erik Lorensson: Vattugatan 10, 

281 31 HÄSSLEHOLM 

 

Ny e-postadress: 

Leif Möllerström: 

leif.mollerstrom45@gmail.com 

 

Mac Persson: 

macph@telia.com 

 

 

Red för Göingebladet önskar alla bröder en god fortsätt-

ning 2020. 

8 februari Ola Nilsson 50 år 

28 februari Lars Hallberg 70 år 

12 mars Michael Juhlin 60 år 

16 april Göran Blomberg 75 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

 

 

 

 

 

 

 

Några bilder 

av den tid 

som kommer. 


