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Reportage från logemöten mm. 

ÖM:s tankar. 
 

Bröder! 
 

  Det blev en start på min tid som Övermäs-

tare för b126 Göinge som man sent kommer 

att glömma.  

Tre möten genomfördes med god uppslut-

ning av bröder vid alla möten.  

Vid första mötet var det val till Storrepresentant. Logen 

valde den nominerade br Sune Malm till Storrepresentant 

för logen B126 Göinge för perioden 2021-2024.  

Vid brödramåltiden informerade diakon Jenny Magnus-

son om diakonin dess historia och dagens verksamhet. 

Nästa möte var det ballotering till vänskapens grad. Den 

utföll gynnsamt och tre bröder kallades till gradgivning 

vid nästa möte. 

Vi fick höra ett föredrag av Johan Jönsson Hessle-Citys 

verksamhetsledare. Hans uppgift är att samordna service-

funktionerna i staden, handel, restauranger samt att se till 

att det genomförs event i olika former. 

Så blev det tid för första gradgivningen för terminen vän-

skapens grad, under högtidliga former erhöll br Håkan                             
Claesson, br Leif Möllerström och br Michael Juhlin  

Ordens första grad Vänskapens grad. 

Som vanligt ett fint skådespel. 

Den 16 mars gick det ut ett brev till alla delar av Svenska 

Odd Fellow Orden.  

Det var från Storsiren, broder Björn Boström. 

Beslutet att tills vidare upphöra med all Odd Fellow-

verksamhet var förmodligen det svåraste beslut han har 

tagit. Att rycka bort den trygghet vi har genom att samlas 

på logen och i lägret som nu plötsligt är borta var inte lätt. 

I kristider måste man naturligtvis stå stark och ibland 

även fatta obehagliga beslut. 

Nu är det dags för nästa fas – att visa att vi är riktiga Odd 

Fellows. Hur lever vi upp till våra budord när vi inte kan 

samlas för vårt Ordensarbete? Att vara Odd Fellow är 

inget man är enbart på ett logesammanträde. Våra logeaft-

nar och övriga arrangemang kommer inte att hållas den 

närmaste tiden. 

Bröder var försiktiga be era bröder om hjälp om ni behö-

ver så hoppas jag på ett snart återseende. 
 

Med broderliga hälsningar i 

VÄNSKAP KÄRLEK SANNING 
 

Peter Olofsson    / ÖM 

After Work den 3 februari. 
 

Det tar sig! Efter dålig uppslutning under hösten 2019 vid 

after work kom det denna gång 35 systrar, bröder och 

vänner.  

Två extrabord fick tas fram. 

Som vanligt hade br Stefan tillverkat goda smörrebröd 

som åts med välbehag med tillhörande dryck. 

Nytt för denna gång , och framledes, var att den som ville 

ha smörrebröd anmälde det i förväg. Det känns inte bra 

för br Stefan att få flera smörrebröd över! 

Den som inte vill ha smörrebröd kan i stället njuta av ett 

antal olika kombinationer av pölsor, såväl röda som bru-

na. 

Stämningen var som vanligt bra och ”snacket” gick högt. 
 

RED 

Afterwork (AW) kallas det i Sverige när arbetskamrater går direkt från arbetet till något ställe för att umgås. Även om 

uttrycket är på engelska förekommer det inte i engelskspråkiga länder; det är alltså en pseudoanglicism.¹ 

Den vanligaste aktiviteten vid AW är socialt umgänge på restaurang eller bar, men AW kan också handla om andra ak-

tiviteter som träning eller föreläsningar. 

AW kan leda till ökad sammanhållning och ses ibland som ett sätt att träffas utanför de vanliga arenorna och diskutera 

problem och lösningar på ett mer kreativt sätt. 

¹Pseudoanglicism är ett ord som används i ett språk annat än engelskan och till synes har ett engelskt ursprung, men 

som i själva verket inte existerar inom engelskan eller där har en annan betydelse. Det kan vara en förenkling eller en 

felöversättning av en engelsk term. Detta kopplas ibland till begrepp som ”svengelska”.            (Utdrag ur Wikipedia) 
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Logemöte 10 februari 2020. 
 

Första ”riktiga” mötet med ny, nygammal, ÄM-

besättning. 
 

36 bröder deltog vid mötet. 

Under punkten ”Inbetalning till Finanssekreteraren” gjor-

de K, Göran Wahlquist, en, som han sa, ”pedagogisk” 

inbetalning av matrikelavgiften. 

Detta föranledde StRepr Sune Malm att ge en liten tillba-

kablick angående inbetalningar. 
 

En proposition till Storlogemötet föreslår att ämbetet som 

Finanssekreterare tas bort och uppgifterna överförs till 

Skattmästaren. 

Proppen bordlades vid förra logemötet för att dessa be-

fattningshavare skulle få ge sin syn på saken och brr 

Bengt Heinmert (FS) och Ronny Pettersén (SkM) före-

drog för logen vad deras arbetsuppgifter innebär. 

Båda ansåg att proppen skulle avslås. 

Diskussion företogs med ställning både för och mot. 

Logen röstade och beslöt att avslå proppen. 
 

Br Sune Malm valdes till logens StRepr för 2020-2024.  
 

Red önskar dej, br Sune, lycka till med arbetet! 

DN ordf, Per Fridlund, informerade om att bokslutet för 

209 nu är klart och överlämnas till revisorerna. 
 

NomU ordf, Stefan Fridlund, orienterade om utskottets 

uppgifter och meddelade att arbetet påbörjas snarast. 

Brr som känner att de vill göra en insats i logen är väl-

komna att kontakta br Stefan! 
 

K, Göran Wahlquist, riktade sig i sina tankar till ÖM och 

dennes uppgift att utan grundstötning lotsa logen framåt, 

bl a mot ett högre medlemsantal. Hissfrågan har aktuali-

serats och med tre inkomna offerter bör vi kunna ro detta 

i land. K betonade även betydelsen av rätt underlag för att 

kunna fatta riktiga beslut. 
 

Brödramåltiden, stekt fläsk med löksås och övriga tillbe-

hör samt kaffe och kaka avnjöts. 
 

Till kaffet fick vi höra ett mycket informativt föredrag av 

en av diakonerna i Hässleholm, Jenny Magnusson, som 

berättade om vad diakonin innebär och vilka verksamhe-

ter de bedriver. 

Det blev mycket uppskattat framför allt som logen till 

julhelgen skänkte presentkort till behövande via diakonin 

och för någon vecka sedan bidrog med 4 000:- i ett akut 

ärende också via diakonin. 
 

RED 

Bara glada miner! 

”Och detta är vår Övermästare”? Kaffe på maten sitter fint. 

(Några fler bilder på nästa sida). 
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Diakon Jenny Magnus-

son gav oss en mycket 

intressant bild av dia-

konins arbete i Hässle-

holms församling. 

Logemöte den 27 februari. 
 

Vid mötet deltog 37 bröder. 
 

Revisionsberättelsen för 2019 lästes upp av br Gunnar 

Segerholm som också lämnade över den ekonomiska be-

rättelsen. 

Beslut om ansvarsfrihet mm tas vid logemötet den 9 

mars. 
 

Ballotering till Vänskapens grad för brr Michael Juhlin, 

Leif Möllerström och Håkan Claesson genomfördes med 

gynnsamt resultat och brödrna kallas till gradgivning den 

9 mars. 
 

En ansökan om bidrag till inköp av en s k ”Side by Side” 

elcykel hade inkommit och välgörenhetsgruppen utreder 

denna. 
 

Under punkten ”Ordenskunskap” redogjorde ÖM, Peter 

Olofsson, och PS, Lars-Gunnar Ström, för vilka uppgifter 

de hade i sina ämbeten. 
 

K, Göran Wahlquist, reflekterade i sina tankar bl a om 

hur vi kan vilseledas av information som betraktas som 

sanning. 

Exvis framställdes Napoleon, särskilt i engelska karikaty-

rer, som kort och spinkig. Sanningen är att han var ganska 

normalt byggd jämfört med övriga män på den tiden. 
 

I matsalen serverades vi stekt sill med potatismos och 

några andra tillbehör, följt av kaffe och kaka. 
 

Till kaffet fick vi höra ett föredrag av Cityledaren i Häss-

leholm, Johan Jönsson. 
 

Hans uppdrag i kommunen är att samordna servicefunk-

tioner, handel, restauranger, fik mm samt att se till att det 

genomförs s k ”events” som får ut invånarna ”på stan”. 

Under ett år kan det vara 30-35 olika events. 
 

Det största problemet nu är alla nedlagda butiker som gör 

stadsbilden tråkig.  

Mycket av detta beror på näthandeln som tar över mer 

och mer. 
 

En annan orsak (påpekad av bröderna) kan nog också 

vara den trafiksituation som blivit efter all omläggning 

samt (o)möjligheterna till parkeringsplatser. 

 

RED 

Då förbereder vi oss för sill. Två glada bröder från Östra Göinge! 

Några definitioner:   Surströmming  =  Missnöjd sill.   Strömming  =  Elektrificerad sill.    Inlagd sill  =  Sjuk fisk. 

Sill i Con Carne  =  Mexikansk maträtt innehållande västsvensk inlagd fisk. 
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Planläggning eller? Sillen har gått till! 

Cityledaren i berättartagen. Tack för en bra genomgång. 

Dags för årets andra After Work den 2 mars. 
 

Denna gång var det  också 35 deltagare vid vår After 

Work. 

Eftersom klubblokalen inte är särskilt stor så kan det anta-

let besökare sitta ganska bekvämt men det går alltid att 

ordna fler platser! 

Det dryftades naturligtvis många frågor både av Odd Fel-

low-karaktär och annat denna eftermiddag och man kan 

nog säga att sammankomsterna är uppskattade. 
 

Nu dröjer det till hösten innan vi kan njuta av br Stefans 

utsökta smörrebröd! 
 

RED 

En smörrebröd beställd! Trevligt att se brr Kent och Roland! 
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Fler bilder från After Work 3 mars. 

Det blir lite hektiskt i baren då och då. 

Logemöte den 9 mars med rec i Vänskapens grad. 
 

Vid mötet deltog 39 egna bröder samt en gäst, DSS Alf 

Frithiof. 
 

Den ekonomiska berättelsen och revisorernas rapport för 

2019 godkändes och ämbetsmän, ersättare samt drätsel-

nämnd beviljades ansvarsfrihet. 
 

Br DSS, Alf Frithiof, installerade br Ronny Pettersén i 

ämbetet som SkM, så nu är alla valda ÄM installerade för 

terminen 2020-2021. 
 

Så var det då dags för gradgivning. 

Brr Håkan Claesson, Micael Juhlin och Leif Möllerström 

fördes in i logen av yttre ceremonimästaren, Stefan Frid-

lund, och fick se ett skådespel grundat på temat Vänskap. 
 

K, Göran Wahlquist, höll i ”sina tankar” en betraktelse 

om vad vänner kan hjälpas åt med och betyda för var-

andra. 

Kvällens brödramåltid inleddes, som vanligt vid gradgiv-

ning, med skålen för Hans Majestät Konungen och Fos-

terlandet följt av ett fyrfaldigt leve och vår vackra Natio-

nalsång 
 

Det serverades helstekt kotlettrad med potatis, sås, rödkål 

och äppelmos följt av kaffe och kaka. 
 

ÖM, Peter Olofsson, talade till recepienderna med beto-

ning på vänskap och rec Michael Juhlin tackade på rec 

vägnar för gradgivningen. 
 

Br DSS, Alf Frithiof, tackade för maten och gradspelet 

samt för de tillfällen han fått besöka vår loge då han nu 

lämnar sitt ämbete. 
 

RED 

Honnörsbord och recipiendbord. 
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Två ”tunga” rollbröder! Vänskap är ... 

Uppmärksamma? recipiender. Br Michael i ”tacktagen”. 

Logemöte den 26 mars. 
 

Nej, det blev inget möte detta datum! 
 

Coronaviruset, som även slagit till i vårt land, gjorde att 

Storlogen fattade beslut om att alla loge– och lägerverk-

samhet skulle ställas in tills vidare. 

Det innebär också att det planerade Storlogemötet den 20-

22 mars ställs in. 
 

Logens ÄM hade ett extra sammanträde den 16 mars för 

att, om möjligt, analysera konsekvenserna och kom då 

fram till att det är alldeles för osäkert att göra någon pla-

nering i nuläget. 

Man kan nog anta att någon verksamhet före sommarup-

pehållet inte kommer att ske. 
 

Det vi nu måste koncentrera oss på är att  ta hand om oss 

själva och våra systrar och bröder.  
 

Jag avslutar med ett utdrag ur Storsirens brev till alla Odd 

Fellows: 

 

Beslutet att tills vidare upphöra med all Odd Fellow-

verksamhet var förmodligen det svåraste beslut jag har 

tagit. Att rycka bort den trygghet vi har genom att samlas  

på logen och i lägret som nu plötsligt är borta var inte 

lätt. I kristider måste man naturligtvis stå stark och 

ibland även fatta obehagliga beslut. Tack vare ett stort 

stöd från övriga storämbetsmän var det möjligt.  
 

Glöm inte bort dina systrar och bröder under den tid vi 

nu har framför oss. Telefonen är ett mycket bra redskap 

att hålla kontakten på! Ring varandra. Det finns t.o.m. 

gratistjänster för konferenssamtal där flera kan prata 

med varandra samtidigt. Håll kontakten, håll reda på 

varandra, prata med varandra även om vi just nu inte kan 

ses så ofta.  
 

I kölvattnet av Coronaviruset är det stor risk att någon av 

oss, förmodligen flera av oss, blir sjuka. Tänk då på att 

inte bara vänta på att någon annan tar kontakt med dig. 

Ta själv kontakt! Jag vill naturligtvis starkt avråda från 

fysisk närvaro vid sjukdom, men som jag skrivit ovan 

finns det goda möjligheter att hålla kontakten ändå. Och 

är man inte sjuk, då kan man naturligtvis träffas även om 

man måste vara försiktig ett tag framöver.  
 

Så, kära systrar och bröder! Odd Fellowskapet sätts nu 

på prov. Jag är övertygad om att vi alla lever upp till 

våra budord, vad vi lovat i våra löften och vad som krävs 

av oss just nu!  
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Eftersom inget logemöte avhölls 26 mars 

(bierabend var inplanerad då) fick redaktionen 

lite utrymme över och bidrar med några bilder 

från bierabend 22 mars 2018 och 25 april 2019. 

Frivilliga brödragåvan. 
 

Frivilliga Brödragåvan för medlemmar i logen nr 126 

Göinge IOOF har den 7 mars 2020 hållit sitt årsmöte i 

Göingehuset. 
 

Sedvanliga förhandlingar och val förrättades. I samtli-

ga val blev det omval på 2 år . Styrelsen består av 

följande ordinarie ledamöter:  
 

Ordförande Sune Malm,  

kassör Curt-Erik Karlsson   

samt Stefan Fridlund, Peter Olofsson och Khennet 

Tallinger som ordinarie ledamöter. 
 

Ersättare i styrelsen är Lars Hörberg, Tony Mortensen 

och Sten Werner.  
 

Nomineringsutskottet består av Göran Blomberg, 

Gert-Inge Andersson, Gunnar Segerholm och Nils 

Bergkvist ersättare. 
 

Revisorer är Bengt Heinmert och Bo Martinsson. 
 

Beslut togs om oförändrad inträdesavgift på 200:- för 

nya medlemmar och även penninggåvans storlek på 

5000:- kvarstår oförändrad. 
 

För övrigt beslutades också att samtliga som inte 

är medlemmar ska ånyo erbjudas medlemskap 

vilket är frivilligt.  

Bröder som inte är medlemmar kontaktar ordfö-

randen Sune Malm för registrering. Kontakt tas 

enklast via mail sunemalm@telia.com eller mobil 

0708-67 08 26. 

Fullsatt?, hög stämning och Grönstedts i full ornat! 

Maestro Wahlquist i högform! 
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Talande tecken del 3. 
 

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 ögonbindeln, bo-

jan, regalien och bantläret (bandoläret). 
 

Framför varje ÄM finns ett antependium¹, och i för-

sta avsnittet beskrevs ”Handen i hjärtat” (framför Tjg 

ExÖM) och nu tar jag upp några av de andra ante-

pendierna. 
 

Övermästaren har två korsade klubbor på sitt ante-

pendium. 
 

Klubban är sinnebilden för styrka.  
 

I den semitiska traditionen har klubban samma inne-

börd som himmelsgudens åskvigg. I nordisk mytolo-

gi motsvaras det av Tors hammare, Mjölner.  

Den hade kraft att uppsöka och döda. Den missade 

aldrig målet. Efter utfört dåd återvände den till äga-

ren.  
 

I grekisk-romersk mytologi är klubban sinnebild för 

Herakles/Hercules.  
 

Dubbelhammaren förknippas med alla kulturers åsk-

gudar men i synnerhet med den nordiske Tor.  
 

Undermästaren har ett timglas på sitt antependium. 
 

Timglaset är sinnebilden för tiden och därjämte för 

förgängelse, livets snabba flykt, tiden som rinner ut, 

döden.  
 

De båda sektionerna, glaskulorna, är sinnebilden för 

dödens och livets cykliska återkomst samt för him-

mel och jord.  

Sanden rinner på grund av jordens dragningskraft.  
 

Livet är förgängligt.  
 

Timglaset är attribut för liemannen. Timglaset sym-

boliserar omvändhet, motsatsernas växelverkan, en 

egenskap ger upphov till sin motsats, döden ger upp-

hov till livet, det onda till det goda.  
 

Förr fyllde det också en praktisk funktion som tid-

mätare på predikstolarna! (Kanske något för ÖM?). 
 

Kaplan har två boksidor på sitt antependium.  
 

Vad boksidorna representerar är upp till varje loge-

broder att själv avgöra. 

Helt neutralt kan det vara en bokrulle. 
 

Bokrullar förekom under antiken som sammanfoga-

de remsor av papyrusblad som förvarades hoprulla-

de.  

Skriften var ordnad i kolumner på tvären och blott 

skriven på bladets ena sida.  
 

Den nu gängse bokformen med bladen hopfogade 

vid vänstra kanten började ersätta bokrullen på 100-

talet.  

Samtidigt ersattes papyrusbladen med pergament, 

som i sin tur ersattes av pappret.  
 

Det svenska ordet ”bok” härstammar från de med 

skrivtecken försedda och sammanhäftade skivorna 

av bokträ, som användes före pergamentet. 
 

Skattmästaren har två korsade nycklar på sitt ante-

pendium. 
 

Nyckeln är sinnebilden för makten att öppna och 

stänga, lösa och binda, för befrielse och kunskap 

samt för mysterier och invigning. 
 

Den förknippas med den fornromerske gudomlighe-

ten Janus.  
 

En silvernyckel symboliserar världslig makt medan 

en guldnyckel symboliserar andlig. 

 

¹ Antependium från latinets 

ante = framför 

pendere = hänga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbetning av texter i ”Talande Tecken” gjord av 

red  Göingebladet. 

Övermästare Undermästare 

Kaplan Skattmästare 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 6 april, OBS! datum! 

Logemöte: Rec Kärlekens grad. Recvärd Bengt Ekorn. 

Utskottsrapport: CerU, TMU. 

Brödramåltiden: Vårkyckling med tillbehör, kaffe & 

kaka. 

 

Torsdag den 23 april. 

Logemöte: Bal till invigningsgraden. 

Utskottsrapport: KlU. 

Instruktionsföredrag: Presentation av ValÄM, UM, K. 

Brödramåltiden: Pannbiff m löksås, kaffe & kaka. 

 

Måndag den 11 maj. 

Logemöte: Rec invigningsgraden. Recvärd Stefan Frid-

lund. 

Utskottsrapport: DN, NomU. 

Brödramåltiden: Gravad lax m dillstuvad potatis, kaffe 

& kaka. 

 

Torsdag den 28 maj. 

Logemöte: Bal till Sanningens grad. 

Utskottsrapport: EkU, BistU. 

Instruktionsföredrag: Presentation av ValÄM, CM, Tjg 

ExÖM. 

Brödramåltiden: Matjesfilé, m adekvata tillbehör, kaffe 

& kaka. 

 

Måndag den 8 juni. OBS! kl 1830! 

Logemöte: Sommarsammanträde 

Brödramåltiden:  

 

Med reservation för ändringar. 

 

Med anledning av coronaviruset ställs alla logemöten 

och lägermöten in på obestämd tid. 

Det innebär att alla möten fr o m 2020-04-06 är osäkra 

och att ändringar kan komma att ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, (Namn) 

 

Br Ingvar Björklunds mejladress stryks. 

 

Bröder i logen 126 Göinge! 
 

Just nu verkar det inte troligt att vi träffas före sommarup-

pehållet! 
 

Redaktionen vill önska alla bröder en skön och varm vår 

och att alla bröder håller sig friska så vi kan återuppta 

våra sammankomster när coronapandemin ebbat ut. 

16 april Göran Blomberg 75 år 

28 april Bo Davidsson 75 år 

22 maj Hans Nielsen 80 år 

28 maj Alf Jansson 80 år 

16 juni Leif Möllerström 75 år 

23 juni Anders Lomäng 80 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

RED 


