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Några nostalgibilder

Bilderna är från de första året (2012) som red har i ”burken”. De två översta från besöket i Slagelse där vi traditionsenligt besökte br Frank Kærsgaard. Nederst till vänster, det årets grillning vid Björkviken och till höger bierabend.
(Bildkaviteten är inte den bästa men ...).
Innehåll i detta nummer:

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

Väldigt blandat men i alla fall ÖM-tankar, och de
vanliga rubrikerna på sidan 10.

Kommer vi igång med dessa möten kan vi kanske planera
lite för när tiden kommer att vi kan hålla våra logemöte
som vanligt igen.

ÖM:s tankar.
Då har vi passerat Jul och nyår och ett nytt
orört år ligger framför oss. Vi går mot ljusare tider.

Allt det vi kvar att göra när Pandemin lägger sig och vi
blivit vaccinerade så att vi har ett riktigt skydd.

Vad månde detta nya år ge oss och våra
medmänniskor i isoleringens pandemitider.

Vi kan inte få tillbaka den tid som gått så det blir att börja
just där vi befinner oss i programmet.

Vintern har också sin tjusning men på det nya året är min
längtan till vår och sommar stor.

Med hjälp av våra bröder i andra loger ska vi försöka
samordna gradgivningarna som vi gått miste om.

Nu har vi haft ett långt uppehåll, mars 2020 hade vi vår
senaste loge och man har hunnit tänka på alla mål som
var en ambition att uppnå. Ett mål var en växande loge,
dels genom att behålla våra bröder och dessutom rekrytera nya bröder så att det skulle bli en föryngring.

Min önskan är att vi kommer igång efter sommarn, men
det avgörs av Storlogen när vi är igång som vanligt igen.
Med gemensamma krafter klarar vi säkert det med lite
eftergifter.

Göra det lättare för äldre att komma och delta på logeaftnarna. Detta har vi inte kunnat genomföra så nu är det tid
att ta nya grepp.

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

I februari kommer vi att inleda prov med möte på digital
plattform via dator i ett program som heter Zoom.
Om du inte har tillgång till dator så går det bra att ringa in
också.

Nu önskar jag er välkomna till vårt digitala möte som får
bli det som är möjligt just nu.
Om ni har lust att kommunicera får ni gärna ringa, skicka
e-post eller brevledes. Var rädda om er och era familjer så
hörs vi av igen i februari.

Det kommer att skickas ut en dagordning med en länk där
man loggar in på sin dator.

Med Broderliga hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning

Peter Olofsson

Det kommer också att finnas ett telefonnummer där man
ringer upp och är med på mötet.

ÖM

Reportage från logemöten.
För alla loger och övriga ”hyresgäster” i Göingehuset innebär det i stort sett total ”nedsläckning”!

Vad ska man som redaktör skriva under
denna rubrik när det inte blev några möten i december och januari?

Angående Göingehuset och de nödvändiga reparationerna återstå nu takarbetet och omfogning av tegel.
Det ska påbörjas i närtid.

Saknaden efter gemenskapen i Orden, lägret och,
framförallt, logen är stor.

Den ”Skånska vintern” slog till ordentligt under ett
par dagar men nu är det mest töslask igen.

Regeringen, Folkhälsomyndigeheten och region Skåne skärpt sina krav på hur vi uppför oss och rör oss
ett bra tag framöver.
Högst åtta personer får delta vid ett möte, affärer och
andra offentliga lokaler ska se till att högst en person
får vistas i lokalen per 10 kvm utrymme.
På restauranger och barer får alkohol inte serveras
efter kl 20.
Tyvärr kommer det nog att innebära, tillsammans
med näthandeln, att än fler lokaler kommer att stå
tomma.

Vintervy från red balkong.
Vackert så länge det
varade.

(Angående smittsamheten för coronaviruset så läs
Tjg ExÖM artikel på nästa sida!)
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Samma kväll insjuknade kassören (känt sig helt frisk
under mötet) och informerade omedelbart oss andra.

Bröder
Vi går mot ljusare tider.

Vid provtagning påföljande dag visade han positivt
Coronatest.
Såväl ordf som han som tillfälligt varit inne på kontoret insjuknade därefter i Corona.

Då tänker jag inte i första hand på rådande smittoläge utan på naturen.
Efter några dagar med snö och därtill hörande förstärkning av den svaga januarisolen har den typiska
Skånevintern återvänt.

Slutsats: Avstånd är oerhört viktigt att hålla och en
liten oförarglig penna kan vara nog för att överföra
smitta. Bär ansiktsmask.

Men idag, den 21 jan, har Talgoxarna börjat träna
upp sina stämband.
Jag vet i och för sig inte om de har stämband, men
ändå!

Samtliga insjuknade har tillfrisknat och mår bra, men
detta visar hur utomordentligt smittosam denna
lömska sjukdom är.

Detta är sannerligen ett vårtecken jag väntat på.
Antalet besökande fåglar vid mina fröautomater har
gått ner i takt med försvinnande snö.

Vi hoppas nu alla att snart få sticket i armen och kan
återgå till ett normalt liv.
Ett liv som inte är präglat av rädslor och distansering.
Ett liv som gör det möjligt att åter få träffas i vår
krets.
Ett liv där vi kan återse anhöriga och vänner, såväl
de som bor nära som de som bor långt bort.

Det är bara de mycket irriterande Kajorna , som i
stora flockar ständigt återkommer och förser sig av
nedfallna godsaker.
Går man ut och skrämmer bort dem, så förflyttar de
sig bara till närmsta gatlykta eller träd för att därifrån
invänta min återgång in till stugvärmen.
Inte utan att jag stundtals drar mig till minnes filmen
Fåglarna av Hitchcock.
Tur att man inte har fågelfobi.

Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning

Stefan Fridlund
TjgExÖM

Jag vet inte hur många Koltrastar jag plockat ur fågelnäten över jordgubbslandet, men måste nog tillstå, att hade det varit Kajor som suttit där är det osäkert om de kommit undan med livet i behåll.

Att bli av med telefonförsäljare.
Slå på TV och byt till en kanal som bara brusar. Dra
upp volymen och säg att du inte kan höra dom p.g.a.
bruset.

Något om Covid 19.
Jag har nu själv upplevt hur extremt smittosamt detta
virus är.
Tack och lov är jag inte själv drabbad, men några av
mina styrelsekamrater i Finja IF insjuknade efter ett
av våra Coronasäkrade möten.

Hitta på ett eget språk och snacka på.
Beställ en stor pepperoni pizza, vitlöksbröd och sallad.

Vi höll under mötet säkert avstånd (c:a 8 m) mellan
oss och vi var endast 5 närvarande fysiskt.
Ingen av oss bar munskydd.
Tyvärr hade två av oss ett ärende in på kontoret och
var där under någon minut.

Säg: "Denna telefon är för olycksfalls anmälan. Har
Ni råkat ut för en olycka?"

Efter mötet upptäcktes att ordf glömt signera en
handling, varför kassören gjorde ett hembesök hos
honom omedelbart efter vi åkt hem.
Han överräckte handlingarna, med iakttagande av
avstånd, men lånade ut sin penna till ordf.

Fråga vilken tidning han/hon vill prenumerera på.

Säg: "Restaurang Karlsson det är Karlsson som talar"

Fråga om de känner till [namn på en av deras konkurrenter] och säg sedan att du jobbar där.
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Storlogen har en del olika fonder som behövande
kan söka medel ur och vi inom 126 Göinge har arbetat efter principen att Storlogen sköter den nationella
välgörenheten och vi gör våra direkta insatser lokalt.

VÄLGÖRENHET
Dagordningen som vi följer vid varje logemöte innehåller några obligatoriska punkter som inte får utelämnas vid logens förhandlingar. En av
dessa punkter är nr 13: Välgören-

Här följer några exempel på Storlogens Fonder:
Stiftelsen Odd Fellow Ordens i Sveriges Barnfond.
Denna fond finansieras bl.a. av gåvor och en logemedlemsvagift vars storlek beslutas på Storlogemötet. Senaste beslutet är från 2016 och det innebär att
varje medlem i Sverige betalar 10:-/år. Fondens ändamål är att främja vård och rehabilitering av sjuka
och behövande barn samt direkta bidrag till att främja medicinsk forskning. Logerna kan här söka medel
för att förstärka egna insatser inom dessa områden.

het.
NR 13: .Kan det vara så att det är därför som vi sällan har något att behandla under denna punkt.
Nej vidskeplig är jag definitivt inte så det måste bero
på något annat och det tycker jag är dags att ändra
på.
Nog ska vi kunna mycket bättre och stå upp för ett
av våra budord, Att hjälpa de nödställda.

Stiftelsen Odd Fellow Ordens Humanitära Fond
som tillförs kapital genom frivilliga gåvor från enskilda medlemmar, loger och läger. Fondens syfte är
att främja humanitärt arbete, vetenskaplig forskning
samt människofrämjande syften.

När det gäller vår ordens mening med välgörenhet så
riktar den sig alltid till mottagare utanför Orden.
Synonymt med välgörenhet är exempelvis hjälp till
behövande, hjälpverksamhet, givmildhet, frikostighet mot fattiga/behövande eller social hjälpverksamhet.

Odd Fellow Ordens Interna Fond.
Medel som tillförs denna fond är en avgift som beslutas av Storlogemötet och är för närvarande 10:-/
medlem och år. Denna fond stödjer bl.a. handikappanpassning av logehusen och är därför lämplig
att ansöka om medel som hjälp till exempelvis en
hiss i Göingehuset.

Hjälpverksamhet kan bedrivas av juridiska personer
eller ideella föreningar och där hamnar vår verksamhet.
En som lämnar en gåva eller donation till välgörande
ändamål kallas donator och då kan vara som privatperson eller en organisation.

Mina bröder, nog ska vi kunna enas om att sätta upp
gemensamma mål för att bli bättre på att Hjälpa de
nödställda som trots allt finns i vårt samhälle. Inför
logens 50-års jubileum enades vi bröder om att
gemensamt samla ihop 50000:-, vilket vi gjorde, och
dessa fördubblades till 100000:- genom bidrag från
Humanitära Fond.

Hjälporganisationer drivs oftast och företrädesvis av
frivilliga och det kan vi också kalla oss som medlemmar i Odd Fellow.
Civilsamhället, för att inte säga ett civiliserat samhälle, där hjälper människor varandra utan inblandning av det offentliga.

Mitt förslag blir därför att vi till vårt 75 års jubileum
samlar in 75000:- och hoppas kunna fördubbla dessa
med bidrag från Humanitära Fonden. Alltså ska vi
kunna dela ut 150000:- när vi firar vår loges 75 år
2027.

Aktörer i ett civilt samhälle är och kan vara medlemmar i olika idéburna sammanslutningar. Exempelvis
medlemmar i Odd Fellow.
Ett förtydligande av en idéburen organisation likt
Odd Fellow är en organisation som varken tillhör
den offentliga eller helt privata sektorn.

Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Tro Hopp Barmhärtighet

En idéburen organisation kan kännetecknas av främjande av en idé eller ett värde.
Den syftar inte till några privata vinster. Den ska
gynna allmän och medlemsintresset och den är som
skrivits tidigare ingen del av stat eller kommun.

Sune Malm
StRepr.
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Tycho Brahe-dagar

Brahe fann även fyra turdagar, 26 januari, 9 februari,
10 februari och 15 juni.

Även kallade egyptiska dagar och
förkastade dagar, är i de skandinaviska länderna ett antal bestämda datum under året som betraktades som
särskilt otursförföljda.

(Källa, Wikipedia).
Varför skriver red nu om Tycho Brahedagar?
Jo, därför att jag själv upplevt två sådana under januari 2021!
Januari 02: (Lägg märke till datumet)

De har fått sitt namn efter den danske astronomen
Tycho Brahe, men inga bevis finns för att han själv
nedtecknat dessa.
Troligen har de attribuerats honom senare för att få
mer trovärdighet.

Skulle hämta bilen på Göingehusets parkeringsplats
och när jag startade trodde jag att jag var på Esrange
raketuppskjutningsplats!
Någon arm stackare hade större behov av min katalysator än vad jag hade. (Hen kunde ju ha frågat
först)!

I överförd bemärkelse används ordet i nutid för att
beskriva vilken dag som helst som verkat särskilt
otursdrabbad.

Polisanmälan, anmälan till försäkringsbolag och bilen till verkstad.

Enligt historien fick Brahe på 1500-talet i uppdrag
av kejsar Rudolf II att bestämma vilka dagar på året
som kunde anses som otursdagar.

Bilen står numera inte parkerad vid Göingehuset på
natten utan jag har nöjet att flytta den flera gånger
under dygnet på grund av kommunens tidsgräns om
två timmars parkering på gatan mellan kl 09 och 18.

Han kom fram till att det fanns 32 danska och 33
svenska sådana dagar i almanackan.

Januari 11: (Lägg märke till datumet)
Datorn börjar bli väldigt ”seg”. Till slut stannar den
nästa helt.

I den svenska Bondepraktikan förtecknades dessa
”förkastade” dagar och under dessa skulle man inte
flytta, byta arbete eller gifta sig:

Besök hos datadoktor som ställde diagnos att hårddisken håller på att ”lämna in”.
På hårddisken fanns viktiga data framförallt angående bokningar i Göingehuset. Om dessa försvann
skulle jag få ett rent Sisyfosarbete under flera dagar
för att återställa dem.

Januari: 1, 2, 4, 6, 11, 12 och 19
Februari: 11, 17 och 18
Mars: 1, 4, 14 och 15

Datadoktorn gav besked att om inte hårddisken var
skadad skulle han kunna återställa allt på en ny och
snabbare hårddisk.

April: 10, 17 och 18
Maj: 7, 15 och 18

Efter fyra dagars nagelbitande fick jag besked om att
datorn var kry igen och all data återställts!

Juni: 6

Jag sitter nu och ”knappar” på min återställda dator
och förundras över hur snabb den blivit.

Juli: 17 och 21

Broder, börjar datorn ”sega” uppsök datadoktorn!

Augusti: 2 och 10

Jag kommer nu att på Tycho Brahedagar stanna kvar
i sängen och stänga ute världen för att undvika fler
”haverier”.

September: 1 och 18
Oktober: 6

Min önskan är att alla bröder ska slippa dessa
dagar!

November: 6 (enligt Nordisk familjebok eller 16 enligt Bondepraktikan och 18)

I VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
TRO HOPP BARMHÄRTIGHET

December: 6, 11 och 18

Ronny Kristensson

Den 11 januari ansågs vara den absolut värsta otursdagen under året.

Red Göingebladet
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Finanssekreterarens rapport
oktober – december 2020

Nomineringsutskottet

November 2020

Vi i nomineringsutskottet arbetar just nu
med förslag på val av ämbetsmän och
utskott/nämnder inför perioden 2022-

Bröder!

Medlemsavgifter
Totalt

500 :500:-

2023.
Vi har kommit en bra bit vad gäller ämbetsmännen i
de främsta positionerna.

December 2020
Medlemsavgifter

400:-

Dock återstår det att få fram namn till ett par av dessa.

Diverse intäkter

175:-

När detta är avklarat, kommer vi att starta upp med
övriga befattningar samt utskott och nämnder.

Lotterier

6500:-

De svar vi hittills fått är i allt väsentligt positiva, men
vi har tyvärr även fått negativa svar.

Annat
Totalt

300:-

Jag måste upprepa vad många av mina företrädare
sagt:
Föreningsarbete bygger på, att medlemmarna ställer
upp och är beredda att ta på sig olika arbetsuppgifter
för att verksamheten skall kunna fortlöpa och utvecklas.

7375:-

Efter år 2020 är det 4 Bröder som ej är gottstående
dessa kommer att tillskrivas av mig samt övriga som
har kvarvarande ej inbetalda medel.

Viktigt är också att nyare medlemmar bereds möjlighet att komma ifråga.

Inför 2021 har medlemsavgiften bestämts att vara
oförändrad 100:-/månad alltså 1200:- för hela 2021 ,
detta kan inbetalas månadsvis (100:-) , kvartalsvis
(300:-) , halvårsvis (600:-) eller helårsvis (1200:-)
inbetalning kan ske till BG 5596-2559 glöm inte att
ange namn.

Med detta sagt så vädjar jag till Dig, att vid förfrågan, med glatt mod och öppet sinne svara ja på frågan om Du är beredd att ta på dig den uppgift vi finner lämplig för Dig!

Är det någon broder som har några funderingar om
detta ,får ni gärna ringa mig.

Nomineringsarbetet fortsätter under våren och jag
hoppas innerligt på positivt respons när Du blir kontaktad.

Med en förhoppning att vi snart kommer att kunna
träffas igen.

Stefan Fridlund
Ordf NomU

Broderliga hälsningar

Bengt Heinmert
FS
0732-082520

Verkar lite kallt just nu
men våren kommer nog
som vanligt och av den
här stackaren blir bara
kläderna kvar!
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Det ljusnar!
Visst går vi mot ljusare tider i
många avseenden. Året har vänt
och dagarna blir längre.
Vaccinationskampanjen har startats och skall accelereras så att
alla, som så önskar, förhoppningsvis är vaccinerade till sommaren.
Vi har haft en period av vinter med snö och solsken
som lyst upp tillvaron och givit oss efterlängtade
möjligheter att på hemmaplan idka klassiska vintersporter som längdskidåkning och långfärdsskridskor.

Perstorps golfbana där orienteringsklubben FK Boken
på ett förtjänstfullt sätt lagt upp skidspår.

Kanske tillfälligt, men kommande vecka ser ut att
bjuda på minusgrader och chansen finns att det kan
bli perfekta förhållanden för de som gillar att på stålskodd fot skrinna fram över frusna sjöar.
För de som är mindre riskbenägna ser det ut att kunna bli fina skridskoisar på översvämmade åkrar och
ängar.
Nog tycker jag också att det börjat ljusna för logen.
Den digitala tekniken möjliggör att vi kan hålla möten via nätet.
För att inte tappa för mycket styrfart, har TMU fått i
uppdrag att undersöka om det går att starta någon
aktivitet på ett säkert sätt och också förbereda för en
kommande återstart av logen.
Förslag till lämplig aktiviteter mottas med tacksamhet. Sådana förslag kan lämpligen överlämnas till
någon av bröderna i TMU, Bo Martinsson, Stefan
Fridlund, Göran Persson, Janne Lorensson, Peter
Olofsson eller undertecknad.

Håkantorps mölledamm, försiktighet rekommenderas!

Håll ut , ”stay safe” och på återseende!

Per Gillenius
UM

PÅ vinglig färd i skenbar uppförsbacke!
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En nåd att stilla bedja om.
Vi hoppas att detta år
blir ett år vi träffas får,
att vi får en riktig chans
för Odd Fellow åter dra en lans.

Broder!
Jag vill rikta en uppmaning och samtidigt en utmaning till alla bröderna i 126 Göinge att gemensamt
göra en insats för välgörenheten.

Om inte smittan accelereras
och om vi alla vaccineras,
kan året tjugohundratjugoett
bli bäst det här decenniet.

I budgeten för 2021 finns inte en enda krona avsatt
för välgörenhet vilket jag tycker är en trist situation.
Anledningen är ganska enkel och den är att intäkterna inte räcker till för alla ändamål.

Men till dess, tills detta sker
jag till er alla ödmjukt ber,
håll avstånd och håll er undan
från andra – inför inköpsrundan.

Därför vill jag uppmana alla bröderna att skänka
minst hundra kronor och på det viset ska vi få minst
10000:- som ska öronmärkas till välgörenhet.

Håll ut! – mina kära bröder
se till att OF-andan glöder,
behåll er längtan till B hundratjugosex
se till att brödrakärleken ej släcks.

Om du sätter in pengarna på bankgiro 5596-2559
och märker inbetalningen med VÄLGÖRENHET
och ditt NAMN så kommer FS att registrera och jag
kommer att informera om resultatet av insamlingen..

Du är en broder, varhelst du är i livet
betänk det bud som är oss givet,
ring och fråga någon broder hur han mår
och önska honom ett gott coronafritt år.

I dessa märkliga tider måste vi visa att vi är bröder i
Odd Fellow och då ett av våra budord är att Hjälpa
de nödställda, så nu är det upp till bevis. Många har
det svårt i vanliga fall och än fler har det kämpigt nu.

Lennart Odhner
ExÖM

MINST 100:- per broder så har vi MINST 10000:till VÄLGÖRENHET under 2021. Gör din insats
NU!

Fler journalgrodor.
Kräkningarna försvann på eftermiddagen. Likaså
maken.
(Äckelmagad typ?)

Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Tro Hopp Barmhärtighet

Mår alldeles utmärkt, har sökt läkare ett flertal gånger för det.
(Inte konstigt att sjukvården är belastad!)

Sune Malm

Patenten har varit placerad på ett hunddagis i Gävle
med stöd av socialtjänsten
(Vov, vov)

Fick dock besked om att hjärtat var bra, men att hon
skulle återkomma om hon blev medvetslös.
(Vid medvetslöshet: Ring 112!)

Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil
utan att bli andfådd i vanliga fall.
(Då kör han inte i rusningstrafiken på E 6!)

Hon beskriver huvudvärken som spännande.
(En spänningsroman rekommenderas)

StRepr

Patienten går med något sånär levande stöd.
(????)

Patienten tål inte ost, mjölk eller smör, ej heller modern och en bror.
(Inte laktovegetarian och inte kannibal?)

Sköts i hemmet av maken som är militär.
(Det är inte lätt att tillhöra den yrkesgruppen!)
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Talande tecken del 7.

Inom semitisk kultur är ringen ett gudomligt attribut.
Tillsammans med kronan, spiran och halvmånen är
ringen det konungsligas sinnebild.

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.

Inom kristendomen står ringen för evighet och andligt äktenskap med kyrkan.
Ringen kan också beteckna bärarens ämbete.
Påven bär fiskarringen som tecken på att han är Petrus efterträdare.

Ringen.
Ringen är sinnebild för evighet, kontinuitet, gudomlighet och liv.

Seden att bära vigselringen på ringfingret kommer
sig av att man under antiken allmänt ansåg att en
ven, en blodåder, gick från ringfingret direkt till hjärtat.

I dessa avseenden har ringen samma symboliska innebörd som cirkeln.
Ringen symboliserar dessutom kraft, värdighet,
härskarmakt, delegerad makt, skudd, fullbordan och
cyklisk tid.
Ringen uttrycker bärarens personlighet.
Att ge en ring är att överföra makt, att förena personligheter, att avlägga trohetsed.
Vigselringen binder kontrahenterna vid ett nytt tillstånd av förening, uppfyllelse och helhet.

Odd Fellowbrödernas lägerring.
Erhålls när brodern får lägrets
tredje grad,
Kungspurpurgraden.

Ett djur– eller monsterhuvud som håller en ring i gapet symboliserar väktaren.
Den öppna porten är dödens port, ringen är vägen
eller den ”trånga porten” eller ”förlossningens dörr”.
Allt detta symboliserar övergång från ett existensplan till ett annat, från det profana till det sakrala.
Djurhuvud med ring placeras ofta som portklapp eller som valvbågars slutsten eller som handtag på urnor.
Alla dessa användningsområden är sinnebilder för
ingång eller övergång.
Inom hinduismen är den flammande ringen kring
guden Shiva sinnebild för skapelsens och förströelsens kosmiska cykel.
Inom egyptisk mytologi är ursprunget till ringens
symboliska uppgift mycket dunkel.

Rebeckaringen.
Erhålls när systern får tredje
logegraden.

Inom kinesisk kultur betecknar en hel ring godhet
och ynnest medan en brusten ring betecknar antingen
förkastelse och onåd eller, om båda halvorna av en
brusten ring uppvisas, ett avtal eller förnyelse av
vänskap.

Bearbetning av texter i ”Talande tecken” gjord av red
Göingebladet.
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Kommande logemöten
Måndag den 11 januari
Logemöte
Utskottsrapport: TMU, TMU Rekryteringsgrupp
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:

Vi Gratulerar!
8 februari

95 år

Kurth-Erik Thulin

Redaktionsrutan

Torsdag den 28 januari
Logemöte
Utskottsrapport: KlU
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:

Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör
bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela
PS, Lars-Gunnar Ström.
Janne Bernsmark ny e-postadress:
janne@bernsmark.se

Måndag den 8 februari
Logemöte
Utskottsrapport: CerU, DN
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:

Nils Bergkvist ny e-postadress:
nisse.bergkvist@gmail.com
Bengt Heinmert:
Hemtelefon stryks.
Peter Olofsson:
Hemtelefon stryks.

Tyvärr finns ännu så länge inga lättnader
för logeaktiviteter på grund av coronaläget!

Greger Karlsson ny e-postadress:
greger.karlsson1946@gmail.com
Ewan Östensson ny e-postadress:
formatickab@gmail.com
Per Andersson ny adress:
Högalidsg 10, lgh 1112
281 38 HÄSSLEHOLM
Göran Olsson nytt mobilnummer:
0793-32 18 25
Ny e-postadress:
goran.olsson@gmail.com
Bo Martinsson ny e-postadress:
bo.martinsson47@gmail.com
Richard Roth ny e-postadress:
richardp.roth46@gmail.com

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.

Den här kramen
passar bra i coronatider!
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