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En stolt veteran vid sitt veteranfordon.

Broder,
Välkommen till
din loge, så
snart möjligt!
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Hösten är på väg med stormsteg men värmen låter sig ännu behaga oss.

Till sist pågår det planering att arrangera ”vildsvinsafton”
hos VittfarnasCafé vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala
den 12 oktober 16.00. Ägaren ställer upp med information om anläggningen.

Trädens löv börjar skifta i gult snart har jag
en underbar utsikt mot Göingeåsens fina

Vi kan bli serverade helstekt gris, potatissallad, bröd och
grönsallad.

ÖM:s tankar.

bokskogar.

Var nu rädda om er och utsätt er inte för onödiga risker
håll avståndet undvik stora folksamlingar.
Önskar er alla en fortsatt varm och skön höst.

Utsikten är lika vacker vår som höst. Det är en vacker ås
att gå och plocka svamp eller bara njuta av den friska
höstdoften.

Peter Olofsson

Allt detta är gratis och covid-19 säkert, min önskan och
förhoppning är att vi alla håller oss friska och att vi får
njuta av höstens prakt och att vi snart ska se ett slut på
virustider.

ÖM

Om hösten

Logemöten eller brödramåltider lär nog dröja in på året
2021 därför är det viktigt att kontakten med bröder upprätthålls under nedstänkningen.

Nu är det höst och de gyllene fåglarna
flyga alla hem över djupblå vatten;
på stranden sitter jag och stirrar i det granna
glittret
och avskedet susar genom grenarna.
Avskedet är stort, skilsmässan förestående,
men återseendet är visst.
Därför blir sömnen lätt när jag somnar med
armen under huvudet.

Medlemsvårdande aktiviteter med inriktning på att kunna
träffas i mindre grupper likt de bouleträffar som broder
Mogens Groth dragit igång bland Perstorps systrar och
bröder är ett fint initiativ.
Därför har bröderna Göran och Richard i uppgift att undersöka om det finns underlag till att arrangera
”brödragolf” och i så fall ordnar detta.

Jag känner en moders andedräkt på mina
ögon
och en moders mun mot mitt hjärta:
sov och slumra mitt barn, ty solen är borta.

Broder Bo Martinsson samlar bröderna i norr och nordväst till någon aktivitet, exempelvis träff i smörgåsbutiken i Broby.
Broder Richard undersöker om vi kan bli serverade en
jultallrik i matsalen Göingehuset 16 december i mindre
grupp.
Vår facebook-grupp skulle kunna bli mer aktiv, ett sätt att
träffas digitalt i en sluten grupp.

Reportage från logemöten mm.
Vi pratar vid olika tillfällen om eldsjälar, broder Richard
är i sanning en sådan.
Antalet timmar han lagt och lägger på museet går ej att
räkna. Skämtet han fick höra mer en gång denna afton
var: Var står din säng, för du har väl flyttat hit nu när Odd
Fellow ligger nere?

Höstens första After Work.
Den 7 september startade vi försiktigt upp vår Odd Fellow – verksamhet efter nedstängningen.
För att säkerställa att vi kunde umgås ”på behörigt avstånd” valde vi att samlas i Hässleholms Brandkårsmuseum.

Han berättade också att besöksantalet varit stort denna
sommar, vilket är glädjande. Varje krona som de får in i
form av inträde är av stor vikt.

16 bröder och 10 systrar kom och lät sig väl smaka av de
Coronasäkrade smörrebröden som vår ExÖM med hjälp
av broder Bo Martinsson fixat till.
Vi fick möjlighet att på nära håll stifta bekantskap med de
olika gamla brandbilar som på ett förtjänstfullt sätt presenterades av broder Richard Roth.

Då är det ju samtidigt roligt att även vi, genom att förlägga denna AW till museet, kunnat bidraga till en intäkt.
Nämnas bör dock att vi kom in till starkt reducerat pris,
eftersom vi bara tittade på brandbilarna.
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I anslutning till kaffet fick våra respektive ÖM möjlighet
att berätta om vad som sker inom våra loger.
ÖM fortsätter rapporten från vår AW på Hässleholms
brandkårsmuseum.
Tack TMU som arrangerat AW med goda smörrebröd
och presentationen av brandbilarna.
Det var uppskattat att återse bröder och systrar friska och
med covid 19 avstånd umgås med varandra det fanns
mycket att tala om efter att varit i karantän i flera månader.
Alla följde vi folkhälsomyndighetens rekommendationer
tvätta händerna ofta använd tvål och vatten eller handsprit. Håll säkert avstånd till andra.
Vi hoppas på någon mer aktivitet i höst där vi kan träffas
”på behörigt avstånd” och ändå få en trevlig pratstund
med våra bröder.
Enligt Folkhälsomyndigheten bör föreningar undvika
onödiga möten t.o.m. den 31/12 2020 och till dess får vi
finna andra aktiviteter att träffas kring.
Med hopp om att vi snart ses vid någon aktivitet önskar
jag er alla en skön höst.

Stefan Fridlund och Peter Olofsson

Uppmärksamma åhörare.

Incheckning.

En glad ÖM!

Förbrödring på behörigt avstånd!
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Men varför dessa miner?

Några fler bilder från A W.

Bröder
Efter en, åtminstone vädermässigt, härlig
sommar så går vi nu mot en lång och mörk
årstid. När detta skrivs skvalar regnet utanför och man får ägna sig åt allehanda inomhussysslor. Det är ju aldrig fel att sjunka ner
med en god bok och lyssna på busvädret utanför.
Vad man blir påmind om vid denna tid på året är att nu
skulle vår logeverksamhet varit i full gång. När jag tittar i
kalendern, ser jag alla inlagda logemöten, lägermöten
mm. Det är bara att stryka dessa efterhand. Denna långa
väntan, där ingen av oss vet när den tar slut. Väntan på
att livet skall kunna återgå till det normala är oerhört
tröttsam.
Viss verksamhet pågår dock i logen, om än i begränsad
form. Vi genomför ÄM- och TMU-kollegier för att handlägga det allra viktigaste.
Syster Eva Hörberg och undertecknad arbetar så smått
med vårt gemensamma Ekonomiutskott. Vi har därvidlag
konstaterat att stadgarna för detta utskott måste uppdateras och detta avser vi ägna tid åt under hösten. TID har vi
ju gott om!
Inom TMU försöker vi hitta på olika aktiviteter som kan
genomföras med stor hänsyn tagen till rådande rekommendationer p g a smittorisk. Vi tycker det är av stor vikt
att trots, vad som just nu gäller, ändå bereda oss möjlighet
att träffas och kunna hålla kontakten med varandra.
En stor och viktig uppgift som åvilar mig är att arbeta
fram nomineringar till nästa ÄM-period. Vi startade med
ett möte i NomU i februari, sedan avstannade även denna
verksamhet. Av förklarliga skäl har jag inte börjat ringa
runt till dem vi gärna vill se ikläda sig olika befattningar
ännu, men detta avser jag starta med inom närmsta tiden.
Ett bekymmer vi ställs inför, är att de receptioner som
skulle ägt rum 2020 inte har kunnat genomföras. Detta
innebär i sin tur att vissa påtänkta bröder inte kommer att
vara valbara om vi inte vidtar särskilda åtgärder. Jag har
anledning att återkomma i detta ärende.
Dock bör det påpekas att vår verksamhet, liksom övrig
föreningsverksamhet, bygger på att vi alla förväntas ställa
upp och åtaga oss olika uppdrag. Det skall inte vara så, att
det bara är ett fåtal som är beredda att avsätta tid till allas
vårt bästa och ytterst logens fortlevnad. Jag hoppas på
positiva svar när jag kallar till tjänstgöring.
Bröder, Ta hand om er, jag ser fram mot ett återseende!
Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning

Stefan Fridlund
TjgExÖM
Intendentsnack?
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Bröder nu känns det som vår verksamhet legat nere så länge att vi får ta det
från början. Jag har fått låna 3 rejäla
böcker från Danmark där det bl.a. står
omnämnt hur Odd Fellow kom till
Sverige. Böckerna är tryckta 1940.

Och tillväxten var så snabb att föreningen kunde ansöka
till danska Storlogen om ett Fribrev några månader efter
grundandet.
Någon tid före StorLoge-mötet 1885 - redan i slutet av
1884 - hade Andreas Holck ett möte med medlemmarna i
Malmöklubben om frågan om tillhörighet och då önskat
att de skulle den danska StorLogen och inte StorLogen i
Amerika var vanligt, detta biföll också den suveräna StorLogen den 29 januari 1885.

Nedan kan du läsa ett utdrag som jag
översatt. Böckerna innehåller en hel del referat från den
danska Storlogens möten samt en del andra händelser. Jag
koncentrerar mitt utdrag till själva händelseförloppet när
det hela startade i Sverige.
Utdrag och fritt översatt ur: Odd Fellowordens historia o
utveckling i Danmark.

Logens installation fastställdes till den 29 oktober 1884
och den ägde rum också den dagen. Men inte i Malmö
utan i Odd - Fellowhuset i Köpenhamn. Logens lokaler
hade nämligen inte blivit klara till mötet.

Över sundet till Malmö

Klubben Scania - en latinisering av Skåne - hade nu blivit
Scania Loge nr. 1 i Malmö, och den grundades med 52
bröder, varav 47 fick invigningsgraden samtidigt som
logens institution.

Innan vi avslutar diskussionen om händelserna i samband
med år 1884 får vi inte glömma införandet av Orden i
Sverige - en händelse som bar rik frukt och som blev
grunden för en utveckling som sätter oss i skuggan härhemma, både i logerna och i medlemmarnas antal.

Den 4 november ägde invigningen av logerummet i
Malmö rum och verkställdes av Andreas Holck.
Ett antal danska bröder och damer hade rest över Sundet
för att delta i själva ceremonin och i den utomordentligt
fina fest som följde, hade samlat 200 deltagare. I festen
deltog också bland annat Malmös landshövding greve
Wachtmeister.

Då som nu - eller kanske mer då än nu - var det ett dyster
livligt och konfidentiellt, både affärsmässigt och socialt
samspel mellan Malmö och Köpenhamn, och detta har
förmodligen på olika sätt varit anledningen till att ordens
starka utveckling i Köpenhamn och den uppmärksamhet
som den gradvis hade väckt i Köpenhamns borgenskap,
uppmärksammades också Malmös medborgare på orden.

Logen utvecklades väl och kunde redan den 4 november
1887 bevilja 5 bröder avgångsbrev för att bilda Logen Nr
2 Veritas i Trelleborg.

Två danska bröder, P.G. Østerby, som var medlem av
Danmark Loge Nr. 1, och den välkända Leopold Simmonsen, som vid den tiden var Ex.-M. i Progres Loge Nr.
4, var mycket regelbundna gäster i Malmö och i samtal
med sina svenska bekanta och affärsvänner kom de överens med några av dessa för att diskutera mer detaljerat
bildandet av en Odd - Fellow Club i Malmö.
Vid det tillfället tillkännagavs ett möte på Hotel Horn den
8 juni 1884 och för detta möte var BBr. Østerby och Simmonsen inbjudna.

Här slutar mitt utdrag för denna gång, vem vet kanske
hittar jag något ytterligare som jag i så fall får återkomma
med.
Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Tro Hopp Barmhärtighet

Sune Malm
StRepr B126

Leopold Simmonsen förhindrades emellertid den dagen
från att deltaga och P.G. Østerby som ende av de närvarande som hade vetskap valdes därför till den enda skötare som tog hand om saker, som ordförande för klubben
som grundades vid mötet.
Strax därefter togs fyra Malmö-medborgare in i Danmark
Loge No. 1 i København, som således är moderloge till
den svenske Ordensgrenen.
De fyra medborgarna i Malmö var Lars Hammer, E.A.
Gyllenberg, A. Bengtson och S. Hørup, som alla senare
tillsammans med P.G. Østerby, blev den första svenska
logens första ämbetsmän.
Föreningen växte ganska och ovanligt snabbt. Det hyrde
snart lokaler i Hotel Gustav Adolph och spekulerade också en tid att köpa detta hotell för logeverksamhet, men det
övergavs.

Verkligen ”maffiga” verk!
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Vad betyder egentligen ett Ordenshus!

Unika byggnader, fantastiska lokaler och oändliga möjligheter

hands att tänka lite bortom den vanliga stressiga vardagen
och alla dess krav.
Vi erbjuder våra medlemmar en stunds avkoppling i kretsen av ordensvänner. I miljöer där det ligger nära till
hands att tänka lite bortom den vanliga stressiga vardagen
och alla dess krav.

Våra hus är "fristäder" för ordensmedlemmarna. Somliga
kallar dem oaser för själen.
Kulturhus

Ingen kravlös Orden

Våra lokaler tillhör ofta de vackraste kulturbyggnaderna i
sina respektive städer. Hus som alla känner igen, men
kanske inte vet vad de innehåller.
Vanligtvis ägs dessa fastigheter av medlemmarna i logen.
Finns det fler loger i samma stad äger de oftast ordenslokalerna tillsammans via separata bolag, stiftelser eller
andra organisationsformer.

Att koppla av från vardagen innebär dock inte att vår
verksamhet är fri från krav. Som syster eller broder i Odd
Fellow Orden måste man vara beredd att avge ett antal
löften som vi ska sträva efter att fullfölja under våra liv.
De flesta ser detta som en tydlig personlig utveckling som
pågår livet ut. Vi kallar det ofta "en utbildning i att bli en
bättre medmänniska". Vi ägnar givetvis en hel del kraft åt
existentiella frågor, men i nästa ögonblick förflyttas vi till
fantastiska bankettsalar där vi vid vackert dukade bord
snart ska förse oss med mat och dryck, trivsamma samtal,
musik och inspirerande tal – allt under välordnade former
som sköts av en tydlig ceremonimästare. En charmig del ovanlig i dagens samhälle i övrigt - är det fantastiska som
ligger i att en 30-årig medlem får möjlighet att umgås
med en 80-årig. Det berikar dem båda.

Större öppenhet
Odd Fellow Orden är ingen hemlig organisation. Men vi
är en sluten Orden där inte vem som helst kan bli medlem. Vi förvaltar arv från våra fäder och det förpliktigar.
Ett av dessa arv innebär att vi inte låter vem som helst
komma in. Våra krav är både tydliga och formella. Och
det är helt omöjligt att knacka på, betala årsavgift och
plötsligt vara ordensmedlem.
Däremot berättar vi gärna om våra syften och mål; en
växande medmänsklighet som bygger på att alla världens
människor tar större ansvar för varandra. Det är så vi vill
bygga en bättre värld. Självfallet skäms vi inte för att i
detalj redogöra för hur vi vill medverka till att denna förbättring ska gå till. Lika lite som vi försöker låsa in oss i
våra vackra lokaler. Vill du se hur vi har det så öppnar vi
gärna för dig.

Det lätt att se bilden av människor som mår bra, eller
hur?
(Ovanstående ”taget” från SL Hemsida).

Hur är det med vårt eget Ordenshus?
På vår hemsida finns en artikel om vårt Ordenshus
och också om tidigare ”inhysningar” som logen haft
före 1984.
Mycket intressant!

Stängda dörrar är inget problem, det är en möjlighet
Våra ordenssalar, bankettsalar, hallar och bibliotek är
ställen där man aldrig (nästan i varje fall...) hör en mobiltelefon ringa. Ingen springer runt och stressar. Här umgås
man under behagliga och värdiga former. Den som hellre
vill sjunka in i sig själv, få lite egen kvalitetstid och en
stunds kontemplation, har också kommit rätt.
Vi erbjuder våra medlemmar en stunds avkoppling i kretsen av ordensvänner. I miljöer där det ligger nära till

Den kan vara väl värd att läsa för både nyare bröder
och de som ”var med” vid flytten.
RED
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Påståendet att medhjälparna inte skulle hinna delta vid
ballotering finner ledamöterna inte riktigt.
Det finns loger där ÖM och/eller UM inte lämnar sin
plats.
Om ÖM och/eller UM gör det kan ÖM:s medhjälpare
ballotera när ÖM återvänt från balloteringsurnan alternativt efter det ÖM frågar om någon ytterligare önskar ballotera.
För UM:s medhjälpare får man lösa det praktiskt. Det
viktiga är, att alla har rätt att delta vid en ballotering.

Bröder/Systrar frågar, Odd Fellowakademien
svarar.
På Akademiens hemsida finns en hel del frågor som den
svarat på.
Här kommer ytterligare några.
FRÅGA: Under rubriken Ämbetsmännens plikter finns
bl a ska-uppgifter för ÖM:s hm och vm.
För höger medhjälpare citerar jag ” tillsammans med
ÖMvm bevaka övermästarstolen när ÖM tillfälligt lämnar
denna.” Vad menas i detta sammanhang med”bevaka ??”
Är det för att ingen annan broder ska sätta sig där ?? eller
för att ingen ska knycka stolen?? eller ?? ·
Texten är likartad även för UMhm och UMvm. ·
Om jag minns rätt från min första tid i OddFellow (jag är
jubelveteran) skulle t.o.m. hm och vm korsa sina händer
över ÖM-stolen !!! ·
Men vad menas numera med ”bevaka” ÖM-stolen resp.
UM-stolen ?
Om detta även medför att hm och vm ska sitta kvar på
sina platser när ÖM och UM t ex deltar i ballotering, kan
det hindra hm och vm att själva hinna med att ballotera. ·
Eller kan de ”bevaka” på distans ?

Så var det utklarat, eller?
FRÅGA: Logesången, finns det kommentarer, förklaringar till våra öppnings- och avslutningssånger i logerna?
AKADEMIEN SVARAR:
Broder Bertil Persson har för länge sedan skrivit om logens sånger i SOFT.
Det är osäkert om texterna helt eller delvis skulle vara
hämtade från Frans Michaël Franzén och James Montgomery.
Ytterligare undersökning krävs.
Ingen av OFA:s ledamöter har kännedom om några förklaringar eller kommentarer till sångerna.
I några loger används dessutom andra texter och melodier
än de fastställda.

AKADEMIEN SVARAR:
Ibland kan en enkel fråga leda till ett långt svar. Detta är
en sådan.
Orsaken är, att övermästarens medhjälpares roller har
ändrats kraftigt under de förflutna 200 åren.

Det sista var intressant! Finns någon logebroder som
upplevt detta och har inte SL synpunkter på det?

Vid läsning av ”The Odd-Fellows Manual” av Aaron B
Grosh, Philadelphia 1858, finner man följande beskrivning:

FRÅGA: Vid 1930/40-talen arbetade loger i tredje graden.
Vid gradgivning i lägre grad gick logen ned till aktuell
grad.
När ändrades detta till dagens förhållande, d.v.s. loger
arbetar i Invigningsgraden? Och går upp tillaktuellgrad
vid receptioner.

”The Right Supporter should be well versed not only in
the business and work of the Lodge, but also in the rules
of order and debate; as he is the official adviser of the N
[oble] G[rand], and must occupy his chair during the
temporary absence of that officer. It is also his duty to
open and close the Lodge in due form when directed by
the N. G. The duty of the Left Supporter is to correct every brother (whether visiter or member) who is not in proper regalia, or does not address the chair correctly.”

AKADEMIEN SVARAR:
Allmän lag för loger av år1965 föreskriver att sammanträdena ska hållas i invigningsgraden.
Beslutet fattades på det årets storlogemöte.
Innan dess arbetade logen alltid i tredje graden.

(Det finns ytterligare engelsk text som red utelämnat av
praktiska skäl).

Då gick sammanträdena till på följande vis:
Sammanträdet öppnades i tredje graden.
Hela föredragningslistan gicks genom.
En kort dispens.

Att bevaka övermästarstolen innebar tydligen förr att höger medhjälpare satte sig i stolen och kunde dessutom
leda logen i omröstning och avgöra beslut så länge övermästaren var frånvarande.
Hos oss, idag, innebärdet att medhjälparna ska se till att
ingen intar övermästarplatsen, vare sig stående eller sittande. Motsvarande gäller för UM:s medhjälpare.
Hur denna bevakning ska ske finns inte beskrivet någonstans.

Vid ÄI, veteran- och jubelveteranteckenutdelning gick
man alltid över till invigningsgraden.
Vid gradgivning genom fördes den delen av sammanträdet i aktuell grad De bröder som inte hade tredje graden
förväntades dock delta i den efterföljande brödramåltiden.
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Ser vi det i sitt historiska sammanhang måste vi gå till
USA och 1800-talet.

Fortsättning på frågor till akademien.
FRÅGA: Symbolen för övermästare består av två korslagda ordförandeklubbor.
I vissa ordenslokaler är klubborna vända uppåt och i
andra nedåt. Betyder riktningen något för symbolens värde ?

I ”The Odd-Fellows Manual” av Aaron B Grosh,
Philadelphia 1858, beskrivs tecknet ”JEWEL.—The
Crossed Gavels, made of white metal, are the jewel
of this office.”

SVAR: Generellt gäller att om en symbol kan ha en riktning så betyder det om riktningen är uppåt, styrka och
kraft, medan är riktningen nedåt så pekar det mot underjorden, ondska och svaghet.
När det gäller klubborna är riktningen nedåt bestämdes
det 1975 i ett cirkulär om ordenssalens inredning.
I skrifter ”Inspiration till föredrag” kan man, avseende
övermästarens antependie läsa :
Två korslagda ordförandeklubbor med skaften uppåtvända symboliserar styrka, myndighet och makt samt erinrar
om ansvar.
FRÅGA: Hur kan det då komma sig att beslutet är att
ordförandeklubborna ska vara
nedåtriktade ??? ”mot underjorden, ondska och svaghet ???” (texten enligt
Akademins svar ovan.)

Den första svenska anvisningen om ordenssalens
inredning utgavs 1941.
Där står det endast ”Om framsidan av ÖM-pulpeten ska
dekoreras, anbringas där de korslagda klubborna å röd
botten.”

SVAR: Vanligtvis gäller, att om en symbol kan ha en
riktning t.ex. ett svärd eller ett spjut så betyder det om
riktningen är uppåt, styrka och kraft medan är riktningen
nedåt så pekar det mot underjorden, ondska och svaghet.

I anvisningarna från 1985 och 1992 sägs det klart ut, att
klubbornas skaft ska vara riktade uppåt.

Den första frågan som inställer sig är, om en ordförandeklubba har en riktning.

Varför vår Ordens grundare valde klubbor med skaften
uppåt har vi inte kunna finna ett svar på.

Troligtvis går den inte i längslinjen utan upp och ner.
I en del av våra ordenssalar har klubborna huvudet uppåt i
andra nedåt.

(Efter detta ”klarläggande” känner sig red fortfarande
förvirrad, men på en mycket högre nivå!)
Kanske några journalgrodor kan lätta upp stämningen?
”Efter två dagar var knät bättre och efter tre dagar hade
det helt försvunnit”.
”Enligt hustrun är han mobil när han ska ta sig till kylskåpet, men annars anger han sig vara rullstolsbunden”.
”Har varit på röntgen av höger axel som visar oförändrat
gott läge av höftproteserna”.

Ovanstående antependium återfinns i Lilla ordenssalen i
Stockholms Ordenshus.

”Patienten jobbar som elektriker. Inga kända proppar i
släkten”.

Det påstås ha tyskt ursprung och daterars till 1800-talets
slut.

”Söker för fästingbett i huvudet. Huvudet borttages med
pincett”.
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Talande tecken del 5.

Ljusgult (gyllengult, solgult) är sinnebild för intellekt
och intuition samt för tro och godhet.

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.

Mörkgult är sinnebild för svek, bedrägeri, svartsjuka,
ärelystnad, girighet, trolöshet och hemlighetsmakeri.
Orange (franskans ord för apelsin) är sinnebild för flamma, eld och lyx.

Färgers betydelse.
Färgen är sinnebild för sinnevärldens mångfald och dess
ljusnyanser. Från fysikalisk synpunkt är färg ögats uppfattning av den varierande våglängden hos synligt ljus.

Rött förknippas sinnebildligt med solen och krigsgudar.
Den är således den främsta bland färger.
Rött symboliserar både makt och andlighet men också
martyrskap.

I Gamla Testamenten finns inget ord för färg. Färgbeskrivningar sker genom jämförelse med känt föremåls
färg, exempelvis vitt för mjölk, svart för sot, rött för blod
och grönt för växter.

Ljusrött (rosa) är i likhet med rosen sinnebild för både
himmelsk fulländning och jordisk lidelse.
Nyansen är samtidigt symbol för fruktsamhet, skönhet
och jungfrulighet.

Tidigt var dock textilfärgning känt, exempelvis förlåten i
tabernaklet och prästernas kläder skulle vara av mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn.

Purpurrött benämns ofta kungspurpur. Nyansen är sinnebild för konungslig och prästerlig makt, men också för
ståt, storhet, sanning, rättvisa och måtta.

När ljusa och mörka färger bringas att kontrastera ger de
en sinnebild av ljusets materialisation.
Tekniskt sett är alla färger kulörer, förutom svart och vitt.

Silver är sinnebild för månen, jungfrulighet och allmänt
för den kvinnliga principen.

(I boken ”Talande tecken” beskrivs 26 olika färger och
nyanser samt deras betydelse. Jag väljer att beskriva ett
urval av dem och har valt bort en del nyanser av grundfärgerna. Red)

Svart, frånvaro av ljus och kulör, är sinnebild för urtillståndets mörker, det osynliga och förborgade, det stora
tomrummet, ondska, skam, förtvivlan, förödelse, sorg,
vemod, allvar.
Svart är i västerlandet förknippat med häxeri, trolldom
och svartkonst.

Blått är bl a sinnebild för barmhärtighet, intellekt, uppenbarelse, visdom, lojalitet, trohet, beständighet, kyskhet.

Violett är sinnebild för intelligens, kunskap, lidelse, religiös hängivenhet, helighet, besinning, ödmjukhet, botgöring, sorg, måtta, nostalgi och ålderdom.

Ljusblått förknippas med himlens gudar och makter.
Mörkblått är de stora havsdjupens färg och den kvinnliga principens sinnebild.

Vitt är sinnebild för renhet, kyskhet och andens seger
över köttet.

Brunt är sinnebild för jorden, självförnekelse, botgöring
och förnedring.

En vit flagga är tecken på kapitulation, men också på vapenvila och vänskapliga, goda avsikter

Grönt är sinnebild både för det spirande livet (vårgrönt)
och bleka döden (blekgrönt). Grönt är också ungdomens,
hoppets och glädjens färg, men också förgänglighetens,
förändringens och svartsjukans färg.
Eftersom grönt är en blandning av gult och blått är det en
magisk färg som i sig förenar himmel och jord.
Som omogenhetens färg är grönt sinnebild för oerfarenhet, naivitet och dårskap.
Guld är sinnebild för gudomlig kraft, andlig upplysning,
odödlighet, evigt ljus från guddomen, livsstoftet, högsta
värdet, eld, prakt, glans och härlighet, men också för uthållighet och den manliga principen.

Exempel på färgskala.

Gult är sinnebild för många mänskliga aktiviteter.
I västerlandet anses gult i allmänhet vara vissnandets, de
ondas, förräderiets, falskhetens och avundsjukans färg.

Bearbetning av texter i ”Talande tecken” gjord av red
Göingebladet.
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Jag vill uppmana bröder i B 126 till använda vår facebook
-grupp. Kommande logemöten
Måndag den 12 oktober
Logemöte
Utskottsrapport: CerU, EkU.
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden: Ålamiddag?

Vi Gratulerar!
4 oktober

Khennet Tallinger

75 år

17 november

Arne Jacobsson

85 år

Torsdag den 22 oktober
Logemöte, bal till invigningsgraden.
Utskottsrapport: TMU.
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:

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

Lördagen den 31 oktober
Minnesloge tillsammans med R 11 Ingrid.

Br Jan Heed har ny adress: Ehrenborgs Plan 3, 281 31
HÄSSLEHOLM .
Post adresseras till:
c/o Marit Heed, Hånellsgatan 31
281 39 HÄSSLEHOLM.

Måndag den 9 november
Logemöte, rec i invigningsgraden. OBS! Frack!
Recvärd: br Arne Huléen.
Utskottsrapport: DN, NomU.
Brödramåltiden:

Br Niklas Johansson e-postadress:
jch.hassleholm@telia.com

Torsdag den 26 november
Logemöte, utdelning av veterantecken.
Utskottsrapport: EkU, BistU.
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:
Måndag den 7 december
Logemöte
Utskottsrapport: InstrU.
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:
Med reservation för ändringar.

Samtliga möten enligt ovan är inställda på grund av coronan!

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.

Några vackra höstbilder avslutar Göingebladet 4.
Bröder, var rädda om er!
RED
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