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Det blev ingen invigningsgrad våren 2020!
Red bjuder i stället på foton från invigningsgraderna som genomfördes 2018-2019.

14 maj 2018.

12 november 2018.

?
13 maj 2019.

Så här ser det ut just nu!

Innehåll i detta nummer:

Broder,
Välkommen till
din loge, så snart
som möjligt!

Eftersom inget är som vanligt blir det ett
”diverseinnehåll” i detta nummer, med undantag
av ÖM:s tankar och den vanliga sista sidan.

(Foto ÖM)

Allt detta har vi kvar att göra när Pandemin läggar sig, det
blir ett uppdrag som heter duga när vi ska hinna ifatt som
det nu är ett halvårs verksamhet.

ÖM:s tankar.
Då har vi passerat midsommar och sommarn står i all sin prakt.

Med gemensamma krafter klarar vi säkert det med lite
eftergifter.

Många har börjat planera för semestern
som många nog kommer att tillbringa i vårt
vackra land Sverige.

Håll ut håll fast så är vi snart tillsammans i vår orden
igen.

Själv har jag tänkt tillbringa min semester i Karlshamns
och Karlskronas skärgårdar i vår nya sommarstuga Cleo.

Nu önskar jag er en fortsatt behaglig sommar, om ni har
lust att kommunicera får ni gärna ringa, skicka e-post eller brevledes.

Har länge velat skaffa båt och nu har det blivit av.
Seglade i Västerviks och intilliggande skärgårdar för 45
år sedan, så det blir spännande.

Var rädda om er och era familjer så hörs vi av igen i augusti.

Nu har vi haft ett långt uppehåll och man har hunnit tänka
på alla mål som var en ambition att uppnå.
Ett mål var en växande loge, under perioden hade vi en
uppgift att försöka behålla våra bröder och dessutom rekrytera nya bröder så att det skulle bli en föryngring.
Dessutom göra det lättare för äldre att komma och delta
på logeaftnarna.

Med Broderliga hälsningar i
VÄNSKAP KÄRLEK SANNING

Peter Olofsson
ÖM

Intressanta föredragshållare under brödramåltiderna skulle öka attraktionen.

Kloka ord:

Synliggöra vårt välgörenhetsarbete för alla som är med i
vår loge och stöttar välgörenhet.

Utbildning är det som finns kvar när man glömt det
man lärde sig i skolan.

Rekryteringsgruppen hade börjat presentera vår orden
tillsammans med R11 i och omkring Hässleholm genom
att dela ut Oddbjörnar till Polis och Ambulans.

Albert Einstein
Märkligt nu för tiden, det enda jag kommer igåg är att
jag är glömsk.

Och sist men inte minst en fortsättning att uppmuntra sällanbesökare till ökad närvaro skulle komma under våren.

Okänt ursprung

Ickereportage från ickelogemöten.
Dispenserna ger logerna möjlighet att avhålla logekollegium, OBS! inte ÄM-sammaträde, företrädesvis via Skype.

Logemöte 6 april, 23 april, 11 maj, 28 maj, 8 juni.
Alla dessa möten blev inställda på grund av coronaviruset!

Storlogen har tillställt logerna en manual för Skypeanvändning.

Det är en overklig känsla som man har väldigt svårt för
att fatta.

Det finns ju vissa saker som måste beslutas och som inte
kan vänta till senare.

Hur blir det i höst?

Exempel på detta är SkM utanordning av räkningar.

Kommer vi att träffas på sommarmöte den 27 augusti?
Vad händer med alla gradgivningar som ställts in?

Ett sådant logekollegium genomförde logens ÄM 202005-18.

Vilka beslut kan fattas när logebröderna ej kan genomföra
logemöten?

Protokoll från kollegiet kan läsas på Ordens intranät.
Red för Göingebladet, som arbetar i isolering, ställer sig
då frågan, ”Vad ska jag skriva om”?

Frågorna är många och svaren lär nog dröja.
I skrivande stund finns ännu inget beslut om vad som
gäller förutom:

Svaret blir då att be alla bröder om tips och gärna artiklar,
gärna också bilder så kanske det kan bli ett Göingeblad
även denna gång men med ett annorlunda innehåll.
Här får bröderna resultatet.
RED

Storlogen har i cirkulär 2-31 2020-05-07 meddelat ett
antal generella dispenser, som delgivits alla bröder.
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Utdrag ur Storlogens cirkulär 42-30 daterat 2020-03-13:
All Odd Fellow-verksamhet ställs in tills vidare!
Det är exceptionella tider vi lever i. Spridningen av Coronaviruset, Covid19, har tagit än större proportioner och vi kan
förvänta oss att det inte blir bättre i närtid.
Vi har alla ett ansvar för vår egen, men även för andras, hälsa och måste ha respekt för detta.

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har därför Storsiren i samråd med storämbetsmännen beslutat att all Odd Fellow-verksamhet, loge- och lägersammanträden, utbildningar, seniorklubbar med mera samt även Storlogemötet ställs in tillsvidare.
Ovanstående beslut innebär naturligtvis konsekvenser, vilka i vissa fall kan vara hårda.
Vår hälsa är dock vår första och högsta prioritering och vi hoppas på er förståelse för denna nödvändiga handling.
Andra, mer Ordensrelaterade konsekvenser med inställda gradgivningar m m kommer vi att se över och det kan inte uteslutas att vi framöver kommer att utfärda generella dispenser för
att vi ska kunna komma tillbaka till vårt Ordensliv vilket vi hoppas inte ska behöva dröja allt för länge.

Tillsammans ska vi klara även detta.
Sommaren när den är som bäst!
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Jordgubbar, man förutspådde brist på dessa nödvändiga
bär denna midsommarhelg, men så synes inte blivit fallet.
Själv odlar jag mina egna – företrädesvis smulgubbar, ger
bra avkastning i år.
Som smålänning är det särskilt tillfredsställande att se att
literpriset gick upp till hela 75 kr/l.
Då känns det verkligen lön för mödan med självhushåll.

Bröder
Sommaren har verkligen kommit till oss i
höga nord. Fåglarna sjunger, blommorna
blommar och solen skiner på oss alla – ond
som god.
Luften är fylld av allehanda dofter. En del av dofterna är
alldeles ljuvliga, som kaprifol, rosor och luktärtor. Andra
är måhända mindre tilltalande såsom ena grannens försök
att med tändvätska dra igång kvällens grill, eller den
andra grannens gräsklippning med en osande, sedan länge
uttjänt, motorgräsklippare.
Allt detta utmynnar i att den vanliga sommarkänslan infinner sig.

Nubben, med besk i glaset känns livet värt att leva.
I vår loge pågår inga gemensamma aktiviteter alls.
Det enda som förekommit är ett ÄM-möte i en mycket
begränsad krets, där flera deltog virtuellt. Trots allt måste
vissa beslut tas även i dessa tider.
Vad vi hoppas på, är att under hösten trots allt kunna återstarta våra olika aktiviteter.
Jag tycker uppriktigt synd om vår ÖM, som fick ett så
abrupt slut på sin första termin.
Men han kommer tillbaka – vi kommer tillbaka!!!

Men ändå inte.
Inget är sig likt.
Att jag är djupt engagerad i Finja IF är väl ingen hemlighet.
Vi har, liksom andra föreningar, drabbats av inställd verksamhet. Det enda som flyter på är vår ungdomsfotboll.

Ber att få önska alla Bröder en HÄRLIG SOMMAR
utan Coronasmitta

Stefan Fridlund

Loppisen i augusti blir inte av. Ej heller Finjarevyn i november.
Glädjande är dock att vi lyckats iordningställa en ny träningsplan. Vi var ett tag rädda att det bidrag vi fått beviljat från Riksidrottsförbundet skulle bränna inne, men så
blev det tack och lov inte.

TjgExÖM
Finanssekreterarens rapport maj 2020

På nyheterna formligen dränks vi i nyheter om pandemins
våldsamma framfart i världen och för all del även i Sverige.
Som om detta inte skulle vara nog, så får vi ständiga påminnelser om vilka stolliga ledare vissa länder valt till att
styra sitt land. Man tar sig för huvudet när de i såväl i
Nord- som Sydamerika antingen förnekar eller förminskar faran i den smittospridning alla utom ledarna ser.

Medlemsavgifter
Sålda matriklar
Utgående moms

6950 :400:100:-

Totalt:

7450:-

Som ”grädde på moset” passar Nordkorea på att på nytt
hota världssamfundet med aggressiva handlingar riktade
mot Sydkorea.

Ej Gottstående 2020-06-20
Ej betalda matriklar

2 St
32 st

Nu märker jag själv att jag styr in i väldigt negativa tankar och det var sannerligen inte min avsikt att göra. Nu,
om någonsin, bör vi tänka i positiva termer.

Jag kommer efter den 1 Juli påminna de bröder som ej har
betalt matrikeln

Vad är det som vi har att glädjas åt?

Önskar alla bröder en fortsatt fin sommar.

Vädret, detta ständiga samtalsämne. Midsommaraftonskvällen kom så äntligen det välbehövliga regnet till Kullabygden.
Min regnmätare visade 17 mm, då jag hissade flaggan på
midsommardagens morgon.
Luften kändes klar att andas igen efter ett antal kvalmiga
dagar. Vattnet i Skälderviken var på midsommarafton
uppe i 24 grader.

Bengt Heinmert
FS B 126 Göinge
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ÖM vid denna tidpunkt var broder Arne Jacobsson, han
antog utmaningen att kontakta nr 35 Concordia och återkomma med förslag på hur vi skulle kunna starta upp
igen.

VÅRT UTBYTE MED 35 CONCORDIA I SLAGELSE.
Eftersom vår loge har ett mångårigt
årligt utbyte med nr 35 Concordia i Slagelse tänkte jag försöka mig på en liten
tillbakablick.

I januari 1987 redogjorde broder Arne för ett förslag som
innebar att vi skulle få en inbjudan till Slagelse för besök
i mars och vi skulle invitera Concordiabröderna till oss i
oktober.

Redan vid vår loges instituering, den 25 oktober 1952,
hade vi besök av bröder från Concordia.

Innan de danska bröderna återvände hem hade logerna
enats om ett utbyte med vartannat år i Danmark och vartannat i Sverige och lämpligaste tidpunkten var under hösten.

Detta föranledde en fortsättning med att vi blev inbjudna
till Slagelse och närvara vid deras logemöte den 25 april
1953.
Nu uppstod ett problem, vi hade nämligen ett eget logemöte den 24 april då vår Ordens årsdag skulle firas med
en högtidsloge.
Vad göra?
Jo vår loges kreativa ämbetsmän utverkade möjligheten
att flytta vårt logemöte till Slagelse och genomföra högtidslogen där. Vilket också skedde.

Så har det därefter fortgått och min förhoppning är så ska
ske under lång tid framöver.

21 Göingebröder följde med i bussen denna första gång
till en kostnad av 22:- per broder.

Av egen erfarenhet kan jag intyga att efter åtskilliga besök i Danmark med Odd Fellow anknytning och besök i
Sverige av danska bröder har det givit mig många nya
vänner.
Både inom vår Orden och bekantskaper som också har
utvecklat sig till utbyte mellan våra respektive familjer.

Så den 25 april 1953 får betraktas som den traditionella
starten av vårt utbyte eftersom en gång är ingen men två
blir en tradition.

Så bröder låt oss hoppas att denna tradition blir evig och
att vi blir riktigt många som hörsammar deras inbjudningar.

Någon egentlig plan på utbytet fanns inte utan det blev
mer sporadiskt och i begynnelsen ganska intensivt.
Vilket sannolikt var en orsak till att det med tiden blev
allt glesare med besöken och blev endast vid högtider och
jubileer.

Med Broderliga Hälsningar i
VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
TRO HOPP BARMHÄRTIGHET

Sune Malm
StRepr

Vid ett logemöte i december 1986 tog dåvarande ExÖM
Kurt-Erik Thulin upp frågan om utbytet vilket hade helt
legat nere under sex års tid.

Några ”nostalgibilder från resan till Slagelse 2018. Hur blir det 2020?
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Vad har hänt/händer i Göingehuset?
Som jag tidigare berättat hade miljökontoret dynpunkter
på kylförvaring i köket.
Det föranledde Fastighetsbolaget till att ”skapa” utrymme
i köket för en ny kyl. För att få plats med glas och porslin
sattes ett väggskåp upp i matsalen och två ”rullskåp” placerades också där.

Väggskåp och rullskåp mot väggen till köket. Ytterligare
ett rullskåp finns i matsalen.
Under våren har ett stort arbete avseende dränering runt
hela huset genomförts.
Hela grunden frilades, även rampen upp till ingången.
Det blev ett besvärligt arbete, framför allt under trapporna, som inte kunde flyttas utan måste stagas upp under
utgrävningen, som under dessa mest fick ske för hand.
Allt gick emellertid enligt plan och grunden försågs med
fuktskydd och nya dräneringsrör kom på plats. Den enda
incidenten var en avgrävd elkabel, som inte alls låg på
den plats ritningen angav!
Efter återfyllnad har nu samtliga ytor asfalterats och vägen framför ingångarna har asfalterats i sin helhet.
Rampen är återuppbyggd och asfalterad, även den.
Cementplattor har lagts framför flaggstången.

Som synes ett prydligt yttre men inga buskar mellan trapporna. Det underlättar för vaktmästare och är nog också
bra för fasaden!
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Vad är mer på gång?

Kan lite humor ”lätta upp”?

Takarbetena skulle gå igång efter asfalteringen men har i
skrivande stund inte påbörjats.

Du måste ha varit rätt trött när du släppte ut katten i natt.
Hurså?
Katten har varit inne hela natten, men min pälsmössa ligger på trappan.

Målning av fönster har påbörjats.
Hissplanerna lider av Coronasymptom men den 29 juni
ska styrelsen i alla fall behandla frågan.

DEN HÄR HUNDRALAPPEN ÄR FALSK. DEN KAN
NI INTE HANDLA FÖR!
JAG HADE INTE TÄNKT HANDLA. JAG VILLE
BARA FÅ DEN VÄXLAD!

Det positiva är att byggnadsnämnden sagt att dom inte
kan hindra oss från att montera en hiss!

RED

När min fru och jag gifte oss för över femtio år sedan bestämde vi oss för att aldrig gräla.
Om hon blev arg skulle hon hålla sig i köket tills hon lugnade sig och om jag blev arg skulle jag ta en promenad.
Det har vi alltid följt.
Ja, men jag fattar inte hur ni kunnat hålla er så frisk.
Enkelt, långa promenader.
EN SAGA ÄR EN BERÄTTELSE, SOM HAR EN
KÄRNA AV SANNING MEN SEDAN BLIR STARKT
UTSMYCKAD AV FANTASIN. KAN NÅGON NÄMNA ETT EXEMPEL?
LILLE KLAS: VÄDERLEKSRAPPORTEN.
I går kom storken till oss.
Grattis, pojke eller flicka?

Så här såg det ut vid sommarmötet den 10 juni 2019.
Grillning vid Finjasjön.

Ingen aning. Kan inte se skillnad på fåglar!
Red tackar br Sune för bidragen och lägger till några
fler.
Två herrar möts på stan.
”Väldigt vad du är svart om händerna!”
”Ja jag har vinkat av svärmor vid tåget”.
”Det blir man väl inte svart av?”
”Jo, jag klappade om loket”!
TV-reparatören kommer hem till gamla fru Selma och
hennes man Fridolf. Han möts i dörren av frun som glatt
säger:
“TV:n fungerar som den ska nu.”
“Jaså?”

En besviken hamnkapten ser ut över en tom strand.
Ingen Odd Fellow-grillning 2020!
Kloka ord:

“Ja, vi kom på att vi bara råkat byta glasögon med varandra.

”Det är inget fel på förändring bara den går i rätt riktning”.

En kväll var det SÅ kallt så jag såg en advokat med händerna i sina EGNA fickor.

Winston Churchill
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Fråga

Bröder/Systrar frågar, Odd Fellowakademien
svarar.

Varför hurrar vi tre gånger för vår Orden och fyra gånger
för konungen?

På Akademiens hemsida finns en hel del frågor som den
svarat på.
Här kommer några.

Akademien svarar
Det är svårt att spåra uppkomsten av traditioner. Det finns
olika sätt att harangera våra överordnade och hurrar gör
man i matsalen antingen trefaldigt eller fyrfaldigt.
Historien bakom detta kan enligt wikipedia hänskjutas till
svenska flottan.

FRÅGA
Jag är bland annat arkivansvarig i logen och ﬁck i den
egenskapen tre stycken hjälmar, som hittades i logehusets
källare i samband med städning/röjning.
I protokollet från den 24 februari 1970 står det att ”...
hjälmar vid gradgivning är i stort behov av översyn”. Enligt faktura kostade omklädningen 400 kr.

Fyrfaldigt leve skulle då komma från att fartygen hälsade
varandra med svensk lösen, två kanonskott i tät följd.
Däremot om man hälsade konungen sköt man dubbel
svensk lösen, vilket blir fyra skott i tät följd.
Därifrån kommer troligen ett fyrfaldigt leve för konungen
och fäderneslandet. Som födelsedagsbarn skall man naturligtvis firas kungligt!

De tre hjälmarna förvaras i separata pappkartonger och är
tillsynes oanvända efter reparationen.
Jag önskar ett klarläggande önskas om hjälmarnas användning i det ceremoniella, vilken grad, vilka roller samt
när de togs ur bruk alt. information om att de fortfarande
används lokalt.

Men vår Orden kom från Amerika över Tyskland och
Danmark till Sverige.
De första logerna i Sverige löd under dansk jurisdiktion.
Danska flottans lösen är tre skott i tät följd!
Danskarna hurrar, även i dag, med ett trefaldigt hurra men
de kan också utbringa ett tre gånger trefaldigt hurra.
Därför är det inte så konstigt att vi i dag har behållit den
traditionen, att vi för våra loger, läger och Storlogen utbringar ett trefaldigt hurra.
Lägg därtill till att vi hedrar våra storämbetsmän med tre
gånger tre handklappningar. Det kan också vara dansk
tradition.
Red påpekar att vi i vår logesång avslutar den med tre
gånger trefaldigt hurra!
Fråga: Vid 1930/40 talen var fortfarande frack den obligatoriska klädseln vid alla former av logesammankomster. När ändrades klädselkoden som möjliggjorde mörk
kostym ?
Akademien svarar
Frack har i långa tider varit en högtidsdress. Så är det i
hela norden och i England. Självklart kan man ha frack
vid högtidliga tillfällen av vad slag det vara må. Den användes vid tex begravningar åtföljd av hög hatt. Dessutom kan man ha svart väst vid högtid tex ordenshögtider
eller begravningar och vit väst vid fest, tex bröllop. Därför åligger det varje ordensbroder att till sin invigning
vara iklädd frack med svart väst.

AKADEMIEN SVARAR
Det förekommer att hjälmar har använts i olika gradspel i
brödralogerna.
Under storlogeperioden 2000-2004 standardiserades alla
dräkter. Ritningar kan rekvireras från Storlogen.
De i frågan omnämnda hjälmarna hade ingen sett tidigare.
Deras utformning torde ha en lokal förankring. Det är inte
heller möjligt att hänföra dem till en speciell grad.
Möjligtvis skulle man kunna gissa, vilka ämbetsmän som
har burit dem, eftersom två är vita och en svart.

Dock ansåg man i början av 1940-talet att frack användes
så sällan ute i samhället att anskaffningskostnaden inte
kunde försvaras i logen utan att mörk kostym kunde ersätta frack. Logerna kunde själva bestämma vad som kunde
användas.

Det vore intressant om någon loge har ytterligare information att bidra med.
Red har minne av att i vår loge använde CM och CMm en
typ av hjälm, inte riktigt som de på bilden, men med ett
liknande galler. Användandet upphörde troligen i slutet
av 1990-talet.

I dag förekommer olika seder ute i logerna. I lägret har
man antagit att endast mörk kostym skall användas.
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Talande tecken del 4.

Staven är sinnebild för mannakraft, makt och värdighet.
I grekisk/romersk mytologi bars staven av Hermes/
Mercurius som tecken på värdigheten hos det ämbete
han utövade.

Här fortsätter redaktionen den påbörjade artikeln
med utdrag ur boken ”Talande Tecken” . En sammanställning av Ordens Symboler skriven av framlidne broder Birger Fors, B 113 Gustaf Wasa.

Det finns många typer av stavar beskrivna men jag
nöjer mej med denna.

Förra avsnittet behandlade antependier för ÖM, UM,
K och SkM.
Här tar jag upp antependierna för PS och FS samt
Ämbetsstavarna.

Våra stavar kröns av ett pikhuvud innehållande en
symbol för ämbetet.
ÖMm har i pikhuvudet en klubba. Klubbans betydelse beskrevs i förra Göingebladet.

Gemensamt för båda sekreterarna är fjäderpennorna.
Fjädern är bland annat sinnebild för torrhet, sanning, ljus, färden till det bortomjordiska, elementets
luft samt vinddraget som motsatsen till vätans princip.

UMm har ett timglas som också beskrevs i förra Göingebladet.
CM har en fackla som är sinnebilden för livsprincipens låga.

En fjäderpenna är symbolen för skrivkonsten och
allmänt för bildning.
Två fjädrar är sinnebild för ljus och kraft.
Själavägaren Osiris i den egyptiska mytologin lägger
en människosjäl i ena vågskålen och en fjäderpenna i
den andra.

Lågan företräder den manliga principen och bränslet
den kvinnliga.
Facklan står för uppfinningsförmåga, intelligens,
sanning och odödlighet.
Den brinnande upprättstående facklan betecknar livet.

Pennan är sinnebilden för själens uppvaknande och
den skapande kraft som inskriver ödet på ursprungsmaterialets tavla.

Facklan är också sedan 1896 de Olympiska spelens
världsbekanta symbol.

På PS antependium vilar pennorna på en bok.

CMm har också en fackla i sina pikhuvuden.

Denna bok har ingen annan betydelse än den bok
som finns på K:s antependium. (Se förra Göingebladet).
Wikipedias definition av bok är bland annat: ”Ett
medium för kommunikation. Innehållet kan, men
måste inte vara, någon form av litteratur.”

Protokollsekreterare

BB har i sitt pikhuvud en yxa som benämns hillebard.
Hillebarden är en väktares särskilda attribut och används fortfarande i ceremoniella sammanhang.

ÖMm

Finanssekreterare

UMm

CMm
BB

Ämbetsstavarna.
Några av de utnämnda ämbetsmännen har en stav.
Färgerna på staven hör ihop med ämbetet.
ÖMm har purpurfärg, UMm har blå färg, CMm har
vit färg och BB har svart färg.

Bearbetning av texter i ”Talande Tecken” gjord av
red Göingebladet.

Dessutom har CM ämbetsstav, som också är svart.
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Kommande logemöten
Vi Gratulerar!
18 juli

Lars Tegård

70 år

8 augusti

Janne Bernsmark

60 år

3 september

Sten-Åke Johansson

80 år

25 september

Douglas Larsson

70 år

26 september

Ewan Östensson

70 år

4 oktober

Khennet Tallinger

75 år

Torsdag den 27 augusti
Sommarsammanträde. OBS! 1830.
Utskottsrapport:
Brödramåltiden:
Måndag den 14 september
Logemöte: Rec Sanningens grad. FRACK!
Utskottsrapport: InstrU, TMU.
Recvärd: Lars Hörberg, hos lägre grad Arne Huléen.
Brödramåltiden:
Onsdag-torsdag 16-17 september
Besök hos vänlogen 35 Concordia, Slagelse, enligt särskilt program.

Redaktionsrutan
Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör
bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela
PS, Lars-Gunnar Ström.

Torsdag den 24 september
Logemöte:
Utskottsrapport: KlU
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:

Lars-Gunnar Ströms hemtelefon tas bort.
Ingvar Björklunds mejladress tas bort.
Anders Lomäng hemtel: 086-08 12 12.

Måndag den 12 oktober
Logemöte:
Utskottsrapport: CerU, EkU
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden: ÅLAMIDDAG?

Bröder!
Redaktionen för Göingebladet tar nu sommarledigt.
Förhoppningsvis kan vi alla träffas igen under hösten.

Med reservation för ändringar.
Med tanke på det nu rådande sommarvädret uppmanas ni
att dricka mycket (VATTEN!) och hålla er i skuggan!

Eftersom inga möten med TMU, InstrU och ÄM har
kunnat genomföras så är möten ovan högst preliminära!
Det som anges är vad som bestämts innan Coronaepidemin lade embargo på all verksamhet.

Tag också väl vara på er och var försiktiga så ni inte drabbas av pandemin!
RED

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.
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