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Broder, 
Välkommen till 
din loge, så 
snart möjligt! 

Innehåll i detta nummer: 

 

Inget är som vanligt i detta nummer heller! 

 

Nostalgi! 

En bild från avfärden till Slagelse den 17 september 2014. I Göingebladet blickar red tillbaka på Slagelsebesöken 2014 

och 2016. 
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ÖM:s tankar. 
 

Bröder! 

 

Vi närmar oss med raska steg hösten 

och fortfarande vet vi inte i dagsläget 

när logemöte och brödramåltid kan 

genomföras. 
 

Ett Logekollegium är planerat att hållas den 17 au-

gusti, där vi ämbetsmän gemensamt kanske kan fin-

na sätt att göra fler bröder delaktiga. 
 

Själv börjar jag känna ett vakuum och en längtan ef-

ter att träffas på något sätt. 
 

Vi följer naturligtvis de rekommendationer som ex-

perterna på Folkhälsomyndigheten lämnar och som 

regeringen utfärdar. 
 

Bröder ni får gärna lämna förslag på hur vi skulle 

kunna göra detta möjligt, själv har jag en del idéer på 

hur och vad som skulle tänkas vara möjligt att göra 

utan att utsätta er bröder för smittrisker. 
 

Just nu känns det som ålagillet inte kommer att 

genomföras, kanske kan vi arrangera något ute i fris-

ka luften tidigare under hösten. 
 

Eftersom det inte är möjligt att träffas i ordenssalen 

kanske vi kan hitta någon annan mötesplats med ut-

rymme för ett fyrtiotal personer utan att komma för 

nära in på varandra. 

Semestern är nu avverkad för min del, som vanligt 

gick den för fort. Min fru och jag har varit ute med 

båten och haft barnbarnen på besök med överligg-

ning.  

Barnbarnens kommentar på morgonen var farfar var-

för får vi inte äggröra och bacon det brukar vi alltid 

få till frukost.  
 

Jag fick då försöka förklara att utrymmet i köket på 

båten gör det lättare att bjuda på smörgås och mjölk.  

Man ser hur fort människan lär sig hur det ska vara i 

olika situationer. 
 

Kan tänka att det är därför som jag saknar våra två 

sammankomster i månaden, tror att det blivit en vana 

men en bra vana. 
 

Nu när vi går in i september månad ska jag börja 

prova på hur det är att bli pensionär och börjar jobba 

60 % alltså 3 dagar i veckan tisdag till torsdag.  

Tror faktiskt att det går att stå ut med att helgerna 

blir längre. 
 

Om ni har behov av att någon lyssnar på er ring gär-

na mig jag har alltid tid att lyssna. 
 

Med hopp om att vi snart kan träffas och att vi får en 

fin sensommar önskar jag er alla bröder en härlig 

annalkande höst. 
 

Med Broderliga Hälsningar 

Peter Olofsson  
ÖM B 126 Göinge 
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Hälsningar från Kullabygden 
 

Bröder. 

Nu börjar verkligen saknaden efter våra 

sammankomster att bli besvärande. Ska vi 

aldrig komma igenom detta? Trist att i varje 

nyhetssändning, i stort sett, bara höra om 

covid-19. Visst, förnuftet säjer mig att detta är viktigt, 

men många som jag talar med säjer samma sak: ”Jag or-

kar snart inte höra ett ord till om denna sjukdom”. 
 

Jag vill nu gärna delge er några iakttagelser jag gjort den-

na sommar. 
 

Antalet jordgubbsförsäljare längs vägarna har minskat 

ordentligt. Vilka anledningar finns det då till detta? 

Missväxt?  

Frosten i maj gick hårt åt vissa odlingar. 

Brist på bärplockare?  

Plockare från Östeuropa saknas. Våra svenska ryggar är 

synbarligen inte lämpade för denna typ av aktiviteter. Ej 

heller behöver ungdomar pengarna längre!? 

Rädsla för smitta från försäljarna?  

Kan det vara så att man inte längre vågar närma sig en 

främmande människa under det obligatoriska parasollet? 

Rånrisk? 

Min hustru, präglad av 40 år inom polisen, har många år 

påpekat hur utsatta försäljarna är för ett rån. De står en-

samma och ofta på platser som ligger utanför tätorten. Att 

de sedan vanligtvis bara hanterar kontanter, kan utgöra en 

alltför stor lockelse för mörkrens gärningsmän. Hustrun 

har nu fått belägg för sin oro i och med vad som hänt i 

Bjärnum. 
 

Den fysiska statusen på Sveriges befolkning har höjts som 

aldrig förr. Inte ens Bengt Bedrups ”fyspass” i TVn´s 

barndom kunde få oss att röra oss iden omfattning man 

nu ser. Jag har Kattegatt-leden utanför mitt staket och 

har aldrig upplevt maken till aktivitet längs leden. Här 

passerar: 

Vandrare med ryggsäck innehållande allt som behövs för 

ett liv i Guds fria natur. 

Långdistanslöpare iklädda reglementsenlig dräkt och 

skor. Utrustning som säkert kostar många sköna tusenlap-

par. 

Vanliga motionärer, som jag själv, lunkandes i tränings-

ställ jag fått av idrottsföreningen och skor som definitivt 

kostat under 500 kr. 

Hundägare med jyckar som tror de hamnat i himlen. Ald-

rig har de upplevt något likande i form av antal promena-

der. 

Cyklister av vitt skilda slag. Här ser man allt från gamla 

dam- eller militärcyklar till hojar gjorda för terrängkör-

ning. På landsvägen blåser racercyklarna fram i en fart 

som förvånar. Det bara svischar till, så har de passerat 

mig där jag trampar fram i stilla mak. 
 

Trafikintensiteten och div semesteraktiviteter har ökat 

markant när vi i år är hänvisade till ”hemester”. 

Person- och husbilar jämte husvagnekipage översvämmar 

vägarna, åtminstone här i kusttrakten. Det är för närvaran-

de förenat med stor fara att befinna sig på cykel längs 

landsvägarna. Detta erfor vi idag då vi cyklade på vägen 

mot Mölle. Vet inte hur många bilar som strök längs mina 

pedaler i mörka kurvor. 

Ovana personer i naturskyddsområde. Kullen har senaste 

tiden haft oerhört många besökare. Inget fel i detta, det är 

ett härligt område att vistas i. Tyvärr är det alltför många 

som inte vet eller struntar i, de regler som gäller rörande 

uppträdande i naturen. I synnerhet är det viktigt i områ-

den såsom Kullen att uppträda på ett adekvat sätt. Man 

tältar, gör upp eldar, skräpar ner på ett sätt som vi inte sett 

tidigare. Till och med inne i Naturrum (utställningslokal) 

har vissa misskött sig.   
 

Sommarvädret 

Juni månad bjöd på härligt sommarväder. Många av oss 

tyckte dock att en ordentlig rotblöta behövdes. För den 

skull vädjade vi till vår logemeteorolog att fixa till detta. 

Med viss fördröjning gav br Göran´s regndans resultat. 

Tyvärr dansade han lite för våldsamt, åtminstone för oss 

här ute på Kullahalvön och vi hade definitivt inte beställt 

denna ihållande blåst. Hoppas nu att hans kontakter med 

vädergudarna ger oss en härlig avslutning på sommaren 

2020.  
 

Nu till logeverksamheten. 

Vår eminente och förtänksamme KM Richard, inköpte i 

februari ett stort antal flak med Vatten (Ramlösa), Lättöl 

och Alkoholfri öl. Detta gjorde han eftersom det var ex-

trapris och som en förberedelse för alla våra vår-

aktiviteter inkl lägermöte. Av detta blev det ju intet.  

Nu står Klubbmästeriet inför valet att antingen sälja ut 

dryckerna till reducerat pris till bröderna,  servera utgång-

na drycker nästa år eller hälla ut dem i vasken. KU har då 

beslutat enligt det första alternativet. Se annons i detta 

blad. Hjälp oss att rädda vad som räddas kan! 
 

Jag önskar alla bröder en fin avslutning på denna märkli-

ga sommar. 

Ta hand om er och era kära, så ses vi framöver. 
 

Stefan Fridlund 
TjgEXÖM 

Försäljning av Drycker i Göingehuset. 
 

Priser 
Ramlösa flak 60 kr (inkl pant) alt 3 kr/ burk (inkl 

pant) 

Lättöl flak            - ” –                        - ” - 

Alkoholfri öl flaska 7 kr/st 
 

KM kommer att svara för försäljningen 

Torsdagen den 20 augusti kl 16.00 – 18.00. 



4 

Bröder. 
 

I dessa coronatider då läkarens roll 

verkligen har hamnat i fokus tänkte jag 

ta upp logeläkarens roll.  

Detta ämbete är ett av de som benämns 

utnämnda ämbetsmän och ska då förut-

sättningar finns utnämnas av ÖM vid 

installeringen av ämbetsmän både valda och utnämnda. 
 

Våra budord är som du vet är att besöka de sjuka, hjälpa 

de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldra-

lösa.  
 

På 1800-talet och början av 1900-talet tillkom då ett antal 

fonder som skulle kunna lämna sjukunderstöd, begrav-

ningshjälp samt fonder för änkor och föräldralösa barn.  
 

Vid inval av nya medlemmar krävdes då ett hälsointyg 

gällande den sökande och detta skulle bedömas av ÖM 

och undersökningsutskottet. 
 

I allmän lag för loger från 1895 står inskrivet att ansök-

ningshandlingen skall åtföljas av en attest utfärdad av en 

legitimerad läkare så till Storlogemötet 1896 inkom en 

motion om att logerna skulle ha en logeläkare som kunde 

bedöma inkomna attester.  

Motionen antogs på Storlogemötet 1897.  
 

Konstateras kan göras att något logeläkarämbete inte 

finns i USA, Danmark eller Norge utan det är en svensk 

skapelse från 1897.  
 

Då Sverige står som ”fadder” för Odd Fellow i Finland 

och Polen så har traditionen med logeläkare följt med till 

dessa länder. 
 

Under årens lopp har de allmänna försäkringarna föränd-

rats och förbättrats vilket då har medfört att logernas risk-

tagande minskat och logeläkarens roll likaså.  

1980 försvann kravet om läkarintyg ur ALL och därmed 

också logeläkarens roll i samband med nya medlemsan-

sökningar 
 

Observera att logeläkaren är ingen ”husläkare” för logens 

medlemmar utan enbart att bistå ÖM i medicinska frågor. 
 

1919 utdelades för första gången en regalie ämnad för 

logeläkaren, ett grönt bandolär med en silverfärgad esku-

lapstav. Grönt är ju livets och hoppets färg.  
 

I nu gällande ALL står det om logeläkaren:  

Logeläkare ska vara legitimerad läkare och ordensmed-

lem. Saknar loge legitimerad läkare bland sina medlem-

mar kan sådan medlem i annan loge inom den egna or-

densgrenen utnämnas till logeläkare. Vederbörande är då 

inte att anse som ämbetsman. 
 

Vår loge har inte kunnat utnämna någon logeläkare på 

flera perioder eftersom ingen medlem har uppfyllt kriteri-

erna och det är liknande situation i många loger och vissa 

har aldrig haft någon.  

Varje loge bör därför ha en skriftlig instruktion om Åt-

gärder vid olycksfall – sjukdom.  
 

Min vädjan till ÄM att snarast komma med förslag på en 

dylik instruktion och att vi alla hjälps åt med rekrytering 

av en läkare som kan vara ÖM och logens medlemmar 

behjälplig, inte som ”husläkare” utan som en rådgivande 

resurs. 
 

Bröder var försiktiga och håll avstånd så hoppas jag att vi 

snart kan träffas under normaliserade former. 
 

Med Broderliga Hälsningar i  

Vänskap Kärlek Sanning  

Tro Hopp Barmhärtighet 

Sune Malm  
StRepr 

  

 
 

Broder Sune bidrar också med några små anek-

doter och tänkvärda ord: 
 

Den nygifta frun ringer hem till sin mamma och beklagar 

sig:  

Jag står inte ut med Olle längre, snyftade hon. Han gör 

mig så nervös att jag går ner i vikt av det. 

Ja, det var ju tråkigt att höra, sa mamman. Då får ni väl 

skilja er. 

Ja, det tänker jag göra, men först ska jag låta honom få 

ner mig till 53 kg. 

 

Lilla Frida kom in i Ica-butiken och sade: Mamma 

undrar om jag kan få tre kilo kaffe och ett paket mar-

garin på kredit. 

Nja, det skulle vi kanske kunna ordna. Men varför 

kommer inte mamma själv? 

Hon är nere i Konsum och försöker. 

 

Pappan kommer hem till middag och frågar sin son: Nå, 

hur gick det på engelskan i skolan idag då? 

Bra, vi fick lära oss säga var så god och tack så mycket på 

engelska. 

Fantastiska framsteg, sade pappan. Det kan du ju inte ens 

på svenska. 

 

M.Gandi lär ha sagt: Det finns inget ont i pengar. Det 

onda ligger i hur de används. 

 

A.Einstein har sagt: Livet är som att cykla. För att hålla 

balansen måste du fortsätta framåt. 

 

Ytterligare ett av A.Einstein: Den som aldrig gjort ett 

misstag, har aldrig provat något nytt. 



5 

Bröder! 
 

Eftersom jag under våren i loge inte fått tillfälle vill på 

det här sättet framföra mitt tack till broder Övermästare 

och övriga Bröder i B126 Göinge för telegramuppvakt-

ning i samband med min 70-årsdag den 28 februari.  

Födelsedagen avfirades i New York hos dotter med familj 

och dagen avslutades på den spanska restaurangen Alta i 

Greenwich Village. 

 

Broderliga hälsningar, 

IVKS 

Lars Hallberg 
 

Augustimånen kallas månen omkring fullmåne i augusti. 

På nordiska breddgrader går då månen upp vid ungefär 

samma tid på kvällen ungefär en vecka i sträck.  

Den syns då länge tidigt på kvällarna på låg höjd över 

horisonten, och på grund av månillusionen ser månen 

också ovanligt stor ut. 
 

Augustimånen är ett välkänt begrepp i Sverige, och står 

för kräftskivor och allmän romantik på sensommaren. 

Den besjungs ibland i populärmusiken, och används ofta i 

litteraturen.  

(Källa: Wikipedia) 

 

Rapport från DN. 
 

KM och DN har utnyttjat detta ofrivilliga avbrott i vår 

verksamhet till att få ordning på den gemensamma doku-

mentationen. 
 

Vi har ju sedan årsskiftet blivit momsregistrerade och 

därmed ökat tryck på att dokumentationen är rätt.  

Vi har också utökat bokföringen med ett kassaregister, 

iZettle, som kräver samordning med vårt bokföringssy-

stem.  
 

Det ser så här långt ut att vara riktigt bra och kommer att 

underlätta för både KM och DN.  
 

Vi har under våren och sommaren kunnat överföra data 

från iZettle till bokföringsprogrammet Fortnox.  
 

All framtida försäljning som sker genom iZettle kommer 

att automatiskt överföras till Fortnox.  
 

Det uppdagades ett antal fel och överraskningar vid första 

överföringen och dessa måste rättas till.  

Innan vi kan använda iZettle plattan måste den uppdateras 

både med riktiga konteringar och sortiment/produkter. 
 

Vi har kunnat ta fram hur ekonomin ser ut nu vid halvårs-

skiftet. Klubbverksamheten har sjunkit från 83 000: - till 

62 000: - naturligtvis beroende på pandemi uppehållet.  
 

Utgående moms är ca. 10 100: - och ingående moms 

9 200: - det medför att ”skatteverket” är skyldiga oss 900: 

-.  
 

Vi inom både KM och DN hoppas att vi snart kan starta 

upp verksamheten och åter träffas ett par gånger i måna-

den. 
 

Övrig verksamhet löper på som vanligt, naturligtvis med 

biverkningar av pandemi avbrottet. 
 

IVKS 

Per Fridlund  
DN 

 

Bröder! 
 

Eftersom det inte ser ut att bli något logetillfälle inom den 

närmaste tiden vill jag på detta sätt  framföra mitt tack till 

logen för uppvaktningen på min 75-årsdag. 

 

Leif Möllerström 

Ytterligare några citat från red. 
 

”Räkna din ålder i vänner och minnen, inte i år.”  
 Albert Camus 
 

”Om du misslyckas med plan A, glöm inte att det finns 28 

andra bokstäver i alfabetet!” 
 Okänd 
 

”Du behöver inte vara annorlunda än den du är. Du be-

höver bara vara mer av den person du redan är.” 
 Brian Tracy 
 

”Fantasi är viktigare än kunskap”  
 Albert Einstein 

”Glöm aldrig att le: en dag utan leenden är en förlorad 
dag” 
Charlie Chaplin 
 

”Det som är svårast att förstå i världen är inkomstskat-
ten”  
 A Einstein 
 

Angående läkarvetenskapen (journalutdrag): 
 

”Besked till doktorn som opererar via fax” 

(Smärtfritt?) 
 

”Patienten får gin och morfin intravenöst” 

(Tyvärr anges inte vilket sjukhus det är!) 
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Från undermästarestolen 
 

Nu kan man redan se små tecken på att hösten närmar sig 

även om de senaste dagarnas högsommarvärme håller 

sommaren kvar.  

En del fågelarter har redan samlats för resan söderut och 

kvällarna blir kortare, men visst är det en härlig tid när 

man utvilad kan komma tillbaka till aktiviteter av olika 

slag.  

I år blir det ju annorlunda med för många fortsatt di-

stansarbete och avstannade föreningsverksamheter. Upp-

finningsrikedomen är dock stor och många försöker att 

hålla igång sina aktiviteter avpassade så att riskerna mini-

meras. 
 

Ett mycket uppskattat initiativ togs av bröderna och syst-

rar i familjerna Hagsten och Fridlund som kallade sam-

man bröder och systrar från Perstorp till en trevlig kväll 

med social gemenskap under iakttagande av vederbörlig 

fysisk distans. Stort tack för detta initiativ!  
 

Under närmaste tiden skall vi förhoppningsvis få mer 

klarhet under vilka förutsättningar verksamheterna i lo-

gerna kan bedrivas, vi får hoppas på att det inte skall drö-

ja alltför länge innan vi åter kan mötas i logerna! 
 

Med broderliga hälsningar, 

Per Gillenius 
UM 

 

(Bilder från  träffen i vänstra spalten) 

Hej bröder! 
 

Här kommer en rapport från R11 och B126 Perstorp. 
 

Vi fick ”abstinens” och samlades till en träff i Hagstens 

stora glasveranda, vi höll avstånd och hade god mat och 

dryck. 
 

Väldigt trevligt att ses igen med nästan 100 % uppslut-

ning. 
 

Vi hälsar alla inom R11 och B126 en fortsatt god som-

mar. 
 

Med förhoppning om ett snart återupptagande av våra 

sammankomster. 
 

Birgitta o Per Fridlund 
Perstorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hade Anders 

Tegnell god-

känt avstån-

den? 

 

Augustimånen kallas månen omkring fullmåne i augusti. 

På nordiska breddgrader går då månen upp vid ungefär 

samma tid på kvällen ungefär en vecka i sträck.  

Den syns då länge tidigt på kvällarna på låg höjd över 

horisonten, och på grund av månillusionen ser månen 

också ovanligt stor ut. 
 

Augustimånen är ett välkänt begrepp i Sverige, och står 

för kräftskivor och allmän romantik på sensommaren. 

Den besjungs ibland i populärmusiken, och används ofta i 

litteraturen.  
 

(Källa: Wikipedia) 
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Hur drivs en loge? (Texten hämtad från SL hem-

sida). 
 

Många måste göra mycket. 
 

Ämbetsmän i loger och läger ska inte bara göra mycket – 

det som görs ska även bli rätt. 

Därför har alla engagerade bröder och systrar tydliga in-

struktioner i Storlogens handböcker. 

Dessa har tidigare enbart varit tillgängliga för de valda 

och utnämnda ämbetsmännen, men i takt med den ökande 

delaktighet som kännetecknar storlogeperioden 2012-

2016 är nu dessa handböcker åtkomliga för alla medlem-

mar. De ska dock hanteras som interna dokument och 

alltså inte spridas utanför vår krets. 
 

Alla ämbetsmän i loger eller läger har tydliga regler att 

följa – både för det gemensamma ansvaret och för de ar-

betsuppgifter och ansvarsområden som gäller för respek-

tive ämbete eller uppdrag. 

 För en loge- eller lägerbesökare som aldrig innehaft nå-

got ämbete ser det enkelt ut att genomföra ett sammanträ-

de eller en gradgivning, men bakom varje framgångsrikt 

genomförande av vad slag det vara må, ligger timmar av 

planering, förberedelser och övningar. 

Lätt att göra felaktiga missbedömningar 

Visst har väl många av oss haft ett litet väl dolt leende i 

mungipan då och då - som när en övermästare läser fel 

eller råkar kasta om några delar av föredragningslistan. 

Men hur många av alla som alltid har varit enbart besöka-

re har någonsin bläddrat i lagar eller handböcker? Den 

som aldrig har innehaft ett ämbetsmannauppdrag har för-

modligen inte ens bläddrat igenom de 191 sidorna i 

HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN i LOGE. 

(version 2020 innehåller 206 sidor! Red anm). 

Troligen inte heller någon av de båda handböckerna för 

ämbetsmän i läger. Den finns givetvis i två versioner för 

bröder respektive systrar. 

Ökad insikt ger ökad förståelse 

Den innevarande storlogeperioden (2012-2016) har präg-

lats av en mängd nya initiativ där ett av de främsta har 

varit att öka förståelsen för vår ordensverksamhet – såväl 

på bredden som på djupet. Ju mer vi alla vet och kan, des-

to mer ökar respekten för det vi ska göra.  

När vi alla inser vilket engagemang som krävs för att full-

göra ett betydelsefullt ämbetsuppdrag kanske vi oftare 

kan ge våra duktiga ämbetsmän en uppriktig klapp på 

axeln och ett varmt leende alla gånger då allt går som en 

dans.  
 

Så LÄS och LÄR! 

Här i det som kallas Administrativa Hjälpen finns loge-

handboken "Handbok för ämbetsmän i Loge HB Loger" 

att ladda ner som PDF.  

Du kan även passa på att "botanisera" bland allt övrigt 

som är åtkomligt i det samlade arkivet. 
 

(Publicerat 2015-03-03 - uppdaterat 2017-04-02) 

Lite ”smått och gott” från SL hemsida. 
 

En liten repetition för besök på SL hemsida. 
 

Gå in på nätet med oddfellow.se 
 

Här är den ”öppna” hemsidan som innehåller mycket om 

Orden. 
 

Rubriker som är åtkomliga utan inloggning: 
 

”Vad är Odd Fellow”? 
 

”Vår historia”. 
 

”Det här gör vi”. 
 

”Frågor och svar”. 
 

”Organisation”. 
 

”Här finns vi”. 
 

Under varje rubrik finns underrubriker att välja. 
 

Efter en del botaniserande hittade red under rubriken 

”Organisation” med underrubriken ”Ordenshuset i Stock-

holm” en mycket fyllig och läsvärd artikel om Ordenshu-

sets historia som börjar i mitten av 1600-talet och sträcker 

sig fram till våra dagar. 
 

Eftersom längden på artikeln omfattar ca 5 spalter i Gö-

ingebladet får intresserade bröder läsa den på nätet.  

Att botanisera på den öppna delen av SL hemsida kan 

vara mycket lärorikt! 
 

Härutöver finns ju de sidor som fordrar inloggning och 

alla bröder har tillgång till dem. 

Om någon broder ”glömt” inloggningen står alla ÄM, och 

i synnerhet ÖM, PS och webbmaster, gärna till tjänst med 

att delge inloggningsuppgifterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenshusets fasad åt 

Trädgårdsgatan 1645. 

 

Enligt Platon är kun-

skap en delmängd av det 

som är både sant och 

trott. 
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Vad finns då i denna mer än 200-sidiga handbok? 

 
Som alla bröder vet så styrs logearbetet genom Allmän 

Lag för Loger, ALL. 

Och i likhet med all lagtext kan det behövas förtydligan-

den och tolkningar. 
 

Det är här som Handbok för Loger, HBL hjälper såväl 

ÄM som logebröder att förstå lagtexten på samma sätt 

som vid tolkning av lagtext i Svensk Författningssamling 

där det kan det vara bra att studera förarbetet till lagtexten 

för att förstå hur lagstiftaren har tänkt. 
 

ALL omfattar 19 kapitel samt Arbetsordning för lo-

ger. 
 

HBL omfattar 22 avdelningar och en uppslagsdel från 

A till Ö. 
 

Ett litet utdrag av kapitelrubrikerna i HBL: 
 

Logens ändamål. Vad är det vi arbetar för? Vårt yttre 

och inre arbete. 
 

Normalstadgar för loger I.O.O.F. En hjälp för stadge-

skrivning så stadgarna harmoniserar med bl a ALL. 
 

Kalendarium. Ett mycket nyttigt kapitel för logens ÄM. 

Här kan ÄM och vissa utskott månad för månad se vad 

som ska göras. Därutöver kommer ju logens egna rutiner. 
 

Ämbetsmännens plikter. Viktigt att alla ÄM är insatta i 

sina åligganden! 
 

Utskottens åligganden. Samma som ÄM plikter! 
 

Ordenssalens inredning. Styr vad som ska finnas i salen 

under möte och vid andra tillfällen.  
 

Klädselföreskrifter. Reglerar vilken klädsel bröderna bär 

vid logemöte, sommarsammanträde, högtidsloge, parenta-

tion, begravning, högtidsloge.  
 

Regaliers bärande. Reglerar vilken regalie ÄM och brö-

der bär och vid vilka tillfällen. 
 

Lösenord och tecken. Förklarar de olika lösenorden och 

när de används. Förklarar hur lösen och tecken avges. 
 

Sammanträdets förberedelse och ledning. En 

”guldgruva” för ÖM!  
 

Mötesteknik. Ytterligare en ”guldgruva”!  
 

Sammanträdet. Den tredje ”guldgruvan”! Här gås varje 

punkt i dagordningen igenom i detalj! 
 

Ordensetikett. Fanns tidigare som separat häfte men är 

nu inarbetat i HBL. 
 

Redovisning och bokföring. Är i senaste versionen av 

HBL uppgraderad med hänsyn till att loger nu är momsre-

dovisningsskyldiga. Bra stöd för revisorer, DN , FS, SkM 

och KM. 

Medlemsrekrytering – medlemsvård. Lite tips till bl a 

TMU men också övriga bröder angående hur man kan 

lägga upp ett introduktionsmöte med ev blivande bröder 

men också andra åtgärder som främjar intresse och närva-

ro hos nuvarande bröder.  
 

Uppslagsord från A till Ö. Vill du ha svar på en fråga? 

Gå in i HBL och sök under aktuell initialbokstav. Tänk på 

att frågan kan formuleras med olika ord. 
 

En fördel med HBL är att när jag hittat vad jag vill läsa i 

innehållsförteckningen är det bara att ”klicka” på kapitlet 

så går HBL dit utan att man behöver ”bläddra igenom” 

206 sidor. 
 

RED 

 

Några tänkvärda ord: 
 

”Ge aldrig upp – ge aldrig, aldrig, aldrig, aldrig upp, oav-

sett om det gäller små eller stora, mer eller mindre bety-

delsefulla saker”. 

- Winston Churchill 
 

”Det finns bara två sätt att leva sitt liv. Det ena är att leva 

som att mirakel inte existerar. Det andra är att leva som 

om allt är ett mirakel”. 

- Albert Einstein 
 

”Antag att du är en idiot. Och antag att du är med i reger-

ingen. Nej, nu upprepade jag mig”.  

- Mark Twain 

 

Den här lille krabaten har gett oss många 

tänkvärda aforismer. Red har listat några 

här: 

 

 

”Det är verkligen ingen vidare mening med att uppleva 

intressanta saker som översvämningar, om man inte får 

vara två om dem. Det är bra mycket trevligare att vara 

två”.  
 

”En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket”.  
 

”Det är att göra en god gärning utan att tänka på att det är 

en god gärning”.  
 

”Om du alltid säger "vi får se" händer det aldrig någonsin 

någonting”.  
 

”Om man tänker efter en stund kan det hända att man 

kommer fram till ett mycket viktigt beslut”.  
 

Källa till samtliga citat: Nalle Puh - A.A. Milne 
 
(PS. Utan politisk tanke bakom: ”Varför har Kina tagit 
bort allt som rör Nalle Puh på nätet”?) 
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Broder Sune Malm skrev i förra Göingebladet om 

vårt utbyte med B 35 Concordia i Slagelse. 

 

Jag tänker ”friska” upp minnet med lite bilder mm från 

våra resor dit 2014 och 2016. 

Det kan ju också bli ett incitament för de bröder som ej 

varit där att ta chansen nästa gång vi ska dit. 

 

Den 17 september, 2014, kl 1000 var det dags att stiga på 

bussen för transport till Slagelse. 

Vädergudarna var oss nådiga och bröderna hade, som 

vanligt, mycket att diskutera under resans gång så färden 

gick fort. 

Vid den vanliga rastplatsen väster om Köpenhamn stan-

nade vi för att inta en god baguette  med tillbehör som 

vårt klubbmästeri hade fixat. Den smakade bra! 

Vid ankomsten till Slagelse stannade vi till vid Bilka Su-

permarket för bunkring och för några bröder kanske även 

en kopp kaffe med ett danskt wienerbröd. 

Vid ankomsten till logehuset i Slagelse blev hjärtligt mot-

tagna av våra danska bröder och trakterades med smör-

rebröd och tillhörande drycker. 

Efter en stunds gemyt bar det av till motellet för installe-

ring och ombyte för kvällens logemöte. 

Tillbaka till logehuset deltog vi vid logemötet och efter-

följande brödramåltid med underhållning. 

Torsdagen började med morgenmad i logehuset och där-

efter ett studiebesök vid marinbasen i Korsör. Vi blev gui-

dade på ett mycket trevligt och underhållande vis av ett 

mycket kunnigt befäl som berättade med stor inlevelse om 

danska marinens olika fartyg och deras uppgifter. Vi fick 

också gå ombord på deras nyaste robotfregatt där vi fick 

en rejäl rundtur från brygga till kölsvin. Vi fick också 

besöka det allra heligaste, STRIDSLEDNINGSCEN-

TRALEN! För vår broder Gunnar Segerholm, som har 

ett förflutet inom den svenska marinen var det nog julaf-

ton. 

Efter besöket på basen fick vi en liten historielektion och 

ett museibesök om Korsörs historia. 

Frokost avnjöts i logehuset och sedan var det dags att 

embarkera bussen för färden tillbaka till Sverige. 

 

Hur många bröder behövs för att fälla upp ett bord? 

Det blev fika! 

Ett varmt mottagande i Slagelse. 

Danska officerare kan också peka med hela handen! 

Tyvärr var det fotoförbud ombord. Annars ... 
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Den 28 september, 2016, kl 1000 avgick bussen från Gö-

ingehuset med destination Brödralogen nr 35 Concordia i 

Slagelse! 

Efter upphämtning av bröder längs färdvägen var vi till 

sist 22 bröder som färdades över Öresundsbron mot må-

let. 

Vid vårt vanliga fikaställe mellan Köpenhamn och Slagel-

se stannade vi för en alldeles utmärkt baguette med tillhö-

rande? dryck. Då behagade även solen skina över för-

samlingen. 

Eftersom vi var lite tidiga kunde vi checka in på vårt van-

liga hotell, Antvorskov, före ankomsten till logehuset på 

Frederiksgade nr 15 i Slagelse. 

Väl där blev vi förplägade med goda smörrebröd och 

drycker. Det blev också ett kärt återseende med många av 

våra danska bröder. 

Så var det dags att återvända till hotellet för ombyte till 

logemötet som startade kl 1930. 

Efter mötet avnjöts en måltid i goda bröders lag med un-

derhållning av br Henry O´Connor och vi åkte till hotellet 

för en god natts vila. 

Dagen efter bjöds vi på en god morgenmad i logens mat-

sal. Det fattades inget, inte ens de danska wienerbröden! 

Med bussen, där även de danska bröderna fick plats, 

åkte vi så till Stignaes havn där vi körde ombord på Omö-

färjan.  

Den var väl inte så stor men bussen fick i alla fall plats. 

Färjeturen gick via Agersö till Omö. 

Vi blev väl briefade, redan ombord på färjan, av broder 

Carsten om historien kring och livet på öarna. 

På Omö guidades vi runt av broder Carsten Larsen och 

fick veta hur man lever livet på en liten ö med litet antal 

åretruntboende men ändå med fungerande sociala inrätt-

ningar. 

Efter rundturen bjöds vi på en dansk frokost på restau-

rang Perlen. Däri ingick naturligtvis flera av havets läck-

erheter. 

Eftersom färjorna hade lagts om till vintertidtabell blev 

vårt besök lite längre än vanligt och tillbaka vid logehu-

set  tog vi tack och farväl för denna gång 18-tiden. 

Under bussfärden hem var det en hel del trötta bröder 

som ”lurade till” i sätena. 

 

Eftermiddagsfika i logehuset. 

Br Henry O´Connor dukar för Irländsk musik. 

Danska wienerbröd till morgenmaden! 

Stor buss, liten färja. 

Svenska och danska bröder på Ömø. 
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Kommande logemöten?Kommande logemöten?  
 

Torsdag den 27 augusti 

Sommarsammanträde. OBS! 1830! 

 

Måndag den 14 september 

Logemöte, rec Sanningens grad. OBS! Frack! 

Recvärd: br Lars Hörberg, hos lägregrad br Arne Hulé-

en. 

Utskottsrapport: InstrU, TMU. 

Brödramåltiden:  

 

Torsdag den 24 september 

Logemöte. 

Utskottsrapport: KlU. 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden:  

 

Måndag den 12 oktober 

Logemöte. 

Utskottsrapport: CerU, EkU. 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden: ÅLMIDDAG? 

 

 

 

 

Med reservation för ändringar. 

 

Eftersom det fortfarande inte kan ske några möten med 

ÄM och utskott är allt ovan preliminärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, br Lars-Gunnar Ström. 

 

Greger Gustafsson ny adress: 

Skolgatan 20 E 

282 72 Sösdala 

 

 

2 september Sten-Åke Johansson 80 år 

25 september Douglas Larsson 70 år 

26 september Ewan Östensson 70 år 

4 oktober Khennet Tallinger 75 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

Vid klagomål på red av Göingebladet, tryck på 

knappen. 

Press 

Augusti! 
 

Tid för kräftor 

 

 

 

 

och 
 

Surströmming! 

 

(Red äter gärna både 

och). 


