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2004-09-30, besök i Slagelse med uppvisning!

Det är inte alla förunnat att tas emot med trumpetfanfar och pukor! Men
den ärevördiga logen B 126 Göinge vederfors detta!

Red har fått en del bilder från PS, Lars-Gunnar
Ström, från våra tidigare besök hos broderlogen 35
Concordia i Slagelse. Red kommer att ”portionera”
ut några i varje kommande nummer.

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

Danska, Skånska och Svenska
flaggorna hissade hos br Frank
Kærsgaard. Det var en tradition
att besöka honom och hans hustru.

Innehåll i detta nummer:
ÖM tankar sidan 1
Protokoll digital fördjupningsloge sidan 1-4
Tjg ExÖM tankar sidan 5
StRepr om välgörenhet samt rapport från DiN sidan 6-7
UM tankar sidan 7-8
FS rapport sidan 8
Välgörenhet sidan 9
Tankar om datorn sidan 9
Frågor till Odd Fellowakademien sidan 10
Talande tecken sidan 11
Vi gratulerar, redaktionsrutan sidan 12
Kommande möten sidan 12

ÖM:s tankar.

Det blir ett uppdrag som heter duga när vi ska hinna
ifatt den tappade verksamheten.

Då har vi passerat vårdagjämningen,
dagarna omkring vårdagjämningen går
solen upp rakt i öster och omkring tolv
timmar senare går den ner rakt i väster.

Med gemensamma krafter klarar vi säkert det med lite
eftergifter.
Håll ut håll fast så är vi snart tillsammans i vår orden
igen.

Våren är i antågande med fåglar och
blomsterprakt.

Nu önskar jag er en skön vår och en Glad Påsk i era
familjers sällskap, om ni har lust att kommunicera får
ni gärna ringa eller skicka e-post.

Än kan vi inte mötas i logesalen så det blir digitala fördjupningsmöten på ordinarie logekvällar två gånger i
månaden. Ämbetsmannamöten är också digitala logekollegium.

Var rädda om er och era familjer så hörs vi snart igen.

Det är en trogen skara som medverkar på mötena,
vi ser gärna att det är fler som ansluter då detta är ett av
de sätt som vi kan ha samvaro i dessa tider.

Med Broderliga hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning

Några har blivit vaccinerade andra går och väntar på
sin tur, förhoppningsvis är vi bröder inom en snar
framtid klara med vaccinationerna.

ÖM

Peter Olofsson

Red fick plats med en liten extraruta här.
För första gången har det kommit mer material till Göingebladet än vad som får plats på 12 A 4 sidor!
Men lugn bröder som inte fått med allt som sänts in till
redaktionen, det har inte försvunnit i ”etern” utan ligger på lut till kommande utgåvor.

När vi kan träffas i vår loge är det ingen som kan sia
om ännu men min förhoppning ligger framåt senhösten.
Vi har tagit ett beslut att Broder Undermästare kommer
att överlämna Oddbjörnar till Ambulansen i Perstorp
för att inte välgörenheten ska bli paralyserad av Pandemin.
När vi väl kan starta verksamheten igen har vi nästan
tappat två års ordinarie verksamhet.

Red önskar också alla bröder en GLAD PÅSK med goda
ägg och kanske också lite annat!
Tag vara på er (INTE I AFFÄREN!) och må bra så kan
vi förhoppningsvis ses fysiskt till hösten.
Ronny Kristensson, red Göingebladet.

Reportage från logemöten.
Ang. medlemslotteriet beslöts att detta ska slutföras
under 2021; hittills är 68 av 100 lotter sålda.

Digitalt logemöte 2021-02-08
Logens första digitala logemöte genomfördes med
23 deltagare.

5 veteraner och 2 jubelveteraner kommer förhoppningsvis kunna mottaga sina veterantecken resp. jubelveterantecken vid veteranernas afton i november.

Upplägget fungerade mycket bra! Microsoft Teams
fungerade helt OK och det var lätt att navigera i programmet.

StRepr Sune Malm presenterade förslag om gemensam frivillig satsning för att få in pengar till välgörenhet.
(Förslaget presenterades i förr utgåvan av Göingebladet).

Dagordningen genomfördes enligt ritual och ÄM och
övriga bröder fick många tillfällen att yttra sig.
Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.

UM rapporterade från senaste TMU-möte, samt de
aktiviteter som genomförts under senare delen av
2020, bl.a. besök på Vittfarna och Odd-golfen som
br Göran Blomberg arrangerade (4 deltagare).

PS rapporterade från senaste logekollegium 210120:
Logens arbete kommer igång troligen först hösten
2021; storlogen rekommenderar att digitala
fördjupningsloger hålls enligt ordinarie årsprogram.

Man har vidare tagit fram kontaktlistor för att de bröder som kan (Forts sidan 3)
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behöva lite extra kontakt kan få en påringning.
(Viktigt i dessa pandemitider!).

- Br Stefan Fridlund efterlyste förslag på organisationer där vi kan dela ut Oddbjörnar.

Br Janne Lorensson samlar in konstverk för ett framtida lotteri/auktion för välgörande ändamål.

Enligt UM föreligger eventuellt ett behov i Perstorp.
- Utv plan 2020 - 2021 är klar och kommer att presenteras för DSS vid lämpligt tillfälle.

Det är vår tur att besöka vår vänloge B35 Slagelse.
Vi avvaktar och ser om det inkommer någon inbjudan.

- Information från storlogen om momsredovisning
har distribuerats till berörda ämbetsmän.

C M Sven-Olof Lundgren rapporterade från välgörenhetsgruppen.
Man har inte haft några sammankomster och det har
heller inte inkommit några specifika önskemål om
bidrag, men man efterlyser tips från övriga bröder
om lämpliga välgörenhetsobjekt.

Enl CM Sven-Olof Lundgren är det inte välgörenhetsgruppens primära uppdrag att söka efter lämpliga
bidragsmottagare. Förslag på dessa bör i stället tas
fram av logens övriga medlemmar, för att därefter
presenteras för välgörenhetsgruppen för behandling.
Br Sune Malm informerade om brev från Odd Fellow Akademien som handlade om frågan om krav på
kristen tro för medlemskap i Odd Fellow Orden.
Det finns inte och har aldrig funnits några sådana
krav inom Orden.
Man kan som medlem inte vara ateist, men Odd Fellow Orden är religiöst obunden och bekänner sig inte
till någon särskild religion.

Br Sune Malm tog upp frågan om logens kommande
75års jubileum. Br Sune föreslår att vi siktar på att få
in 75000kr att utdela till välgörenhet. Storlogen bidrar med samma belopp.
K Göran Wahlquist menade att vi trots pandemin
och en del olägenheter ändå har det ganska bra.
Problemet med orättvisor kan lösas genom att aldrig
låta dem uppstå.
RED

K Göran Wahlquist talade bl a om mat och var överbliven mat från TV-program mm hamnar.

Digitalt logemöte 2021-02-25.

ÖM avslutade logen och meddelade att nästa loge
kommer att hållas måndag 8 mars.

Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.

RED
Digitalt logemöte 2021-03-08.

Totalt närvarade 26 bröder.

Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.

Som inledningsmusik spelades ”Jag reser mig igen”
av Thorsten Flinck.

Totalt närvarade 22 bröder.

ÖM Peter Olofsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Som inledningsmusik spelades ”Fait Accomplit”
med Tommy Körberg.

PS rapporterade från senaste logekollegium 210222:
- Till välgörenhetsinsamlingen har influtit 4600 kr
från 16 medlemmar. Målet på 10000 kr kommer sannolikt att överträffas.

ÖM Peter Olofsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Meddelanden från Storlogen, andra OFinstitutioner,
blandade meddelanden.
- StRepr Sune Malm:
- Om Info 22-31, Soft; kan laddas ned från nätet.
Tryckt exemplar kan avbeställas.

- Bokslutet för 2020 uppvisade ett minus på drygt
900 kr.
- Revisorerna behöver två veckor för att ta fram revisionsberättelsen.

PS kollar info om utgivningsdatum för kommande
Soft.

- UM informerade att sommarmöte i augusti är inplanerat på Sösdala Design.

- Om infof 23-31 ang fakturering av avgifter till
storlogen.

- Två adepter kommer att behandlas så snart logeverksamheten kommer i gång.

(Forts sidan 4)
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– Om Nyhetsbrev nr 9 från storlogen ang fördjupningsloger mm.

Meddelanden från storlogen, andra OFinstitutioner, blandade meddelanden:
- StRepr Sune Malm:
- Kallelse till introduktionsseminarium har skickats
till CM och K.
- Kallelse till webinarium om nya medlemssystemet
har skickats till FS.
- Användarmanual för Teams skickas till samtliga
medlemmar.

Information från utskott, UM,
Per Gillenius, meddelade, angående utdelning av
Oddbjörnar i Perstorp, att räddningstjänsten har redan björnar att dela ut, men på brandstationen var
man intresserad av att få sådana.
Broder Per planerar att ordna utdelning i Perstorp.
Broder Jesper Ahlgren meddelade att vid en liknande
utdelning i Östra Göinge var representanter från lokalpressen inbjudna. Viktigt att vi syns utåt vid sådana tillfällen.

Information från utskott:
UM Per Gillenius meddelade att TMU har planer på
att starta OddBoule med tävlingar och
mästerskap. Detta blir senare på våren i maj.

FS Bengt Heinmert rapporterade att välgörenhetsinsamlingen nu har inbringat 5800 kr från 24 givare.

Välgörenhet:
B r Sven-Olof Lundgren hade inget att rapportera,
men emotsåg information om hur välgörenhetsinsamlingen utvecklats.

Fördjupning och ordenskunskap,
StRepr Sune Malm talade om färgerna på våra regalier och refererade härvid till ett föredrag från 2002
som hölls av br Kurth-Erik Thulin.
Br Sune redogjorde ingående för de olika färgernas
betydelse och hur vi uppfattar dem.

ÖM Peter Olofsson meddelade att det insamlade beloppet uppgår till 6300kr, från 27 bröder.
Andraganden:
StRepr Br Sune Malm:
- PS ombeds skicka ut meddelande till samtliga bröder när sammanträdesprotokollen finns
tillgängliga på Ordens intranät.
- Bokslutet efterlystes; ÖM kontaktar revisorerna om
detta.
- Br Mac Persson tackade för uppvaktningen på sin
högtidsdag.
- Br Mac framförde vidare blandad information från
lägret: planer för lägrets återstart,
intagning till lägret, kommande gradgivningar och
parentationer.
- StRepr kommer att lämna information från DiN
mötet i kommande nummer av
Göingebladet.

Vi ska ta tillvara på den tid vi har; idag är första dagen på resten av vårt liv.
Kaplanens tankar, K Göran Wahlquist meddelade sin
kandidatur som K Ers för ämbetsperioden 20222023.
Som sådan kommer han att arbeta hårt med medlemmarnas önskemål, utan att närmare specificera vad
han kommer att erbjuda.
ÖM avslutade logen och meddelade att nästa
(digitala) loge kommer att hållas torsdag 25 mars.
RED
Digitalt logemöte 2021-03-25.

Fördjupning och ordenskunskap:
StRepr Sune Malm läste Ordens värdegrund. Detta
ska ske minst en gång per år.

Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.
Totalt närvarade 19 bröder.

Anmälan om sjuk eller nödställd medlem:
Inget att rapportera.

Kaplanens tankar:
K Göran Wahlquist talade om olika symboler för att
kunna hantera begrepp i våra liv.
Coronaåret kan ge en nystart för vår loge; vi behöver
dels fler medlemmar men kanske även
dela upp en del uppdrag och fördela på fler personer.

Logekollegiets rapport och beslut:
Beslut togs att vi ska skänka 12 Oddbjörnar till ambulansen i Perstorp.

Logen avslutas:
ÖM avslutade logen och meddelade att nästa digitala
loge kommer att hållas torsdag 25 mars.

ÖM Peter Olofsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

RED
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Tack och lov är detta gamla övningsområde ännu
inte drabbat av pågående byggboom, utan den tämligen unika blandskogen står kvar.

Bröder
När detta skrivs har vintern återvänt, om
än för bara några timmar, precis när jag
låg i startgroparna för vårsysslor i trädgården. Ja, är det nu så att man bor i
denna del av världen, får man acceptera vädret som
det är.

Omkullfallna träd tillåts ligga kvar och sakta återgå i
kretsloppet.
Dessa utgör en nödvändig livsmiljö för allehanda
insekter och småkryp.

Jag såväl som de flesta andra går fortfarande omkring och väntar på den välsignade sprutan.

I träden finns många fåglar som blivit allt mer sällsynta p g a våra utbredda granskogsplanteringar.

När jag på nyheterna ser hur ett stort antal Covidförnekare samlas och hamnar i slagsmål med polisen, trodde jag att ”the bottom is nådd”.
Men så icke!

Dessa skogar där alla träd är lika gamla och erbjuder
lämplig livsmiljö för endast ett fåtal fågelarter. Så är
det inte i Åhusskogen.
I går 17 mars kunde jag njuta av ett flertal fåglar som
tyvärr blir allt sällsyntare. Inte trodde jag på 60-talet
att jag skulle uppskatta Nötskrikans ”sång”, men nu
gör jag det.

Dagen efter står en av dessa stollar framför TV kamerorna och får förklara varför hela vårt agerande är
förkastligt. Inga kritiska följdfrågor från reportern,
han får stå där oemotsagd.

Mina tämligen amatörmässiga observationer innebar
bl a Gröngöling, Större Hackspett, Stjärtmes, Ormvråk och naturligtvis vanligare fåglar som Talgoxe
och Entita m fl.

Det finnas säkert en hel del i Stockholm som nickar
instämmande och i värsta fall har han lyckats få fler
sympatisörer med sig.

När jag samtidigt över huvudet får höra det karakteristiska trumpetandet av Tranor som flyger i cirklar
sökande efter lämpliga uppvindar, känns våren närmare och livet lättare.

Jag förstår till fullo alla kämpande inom sjukvårdens
frustration över denna galenskap.
I brist på logemöten i Göingehuset har vår ÖM hittills genomfört Web-baserade möten.

Så mitt råd till er Bröder – ut i naturen och njut!
Med hopp om återseende snarats möjligt.

Personligen tycker jag att Br ÖM fått till det riktigt
bra.

Stefan Fridlund

Jag vill uppmana de bröder som ännu inte deltagit
att, om ni har möjlighet, göra det så snart som möjligt.
Om ni inte har tillgång till dator, så går det utmärkt
via mobiltelefon.

TjgExÖM
Något att skratta åt?
På lunchrestaurangen
Han väntade i fem minuter. Ingen servitör. Han väntade i tio. Fortfarande ingen servitör. Han väntade i
femton. Samma historia. Så gick han sin väg - efterlämnande på bordet följande hälsning:
- Kommer strax. Har gått ut för att äta lunch.

Att jag sedan, vid dessa möten, fått förtroendet/
förmånen att välja den musik som spelas är en ynnest.
Jag ska försöka, genom att blanda klassiska stycken
med lite modernare, tillmötesgå olika smakriktningar
i musikvalet.
För att återvända till våren och kanske för ett ögonblick skingra tankarna kring pandemin – hur ser det
ut i naturen?

Resande mot Flen
Vid biljettluckan:
- Hinner jag med 12-tåget till Flen?
- Det beror på hur fort ni kan springa. Det gick för en
minut sedan.

Vid mina motionsrundor i Åhusskogen, ja för mig är
det välkända marker sedan min tid på T4, kan jag
följa årstidernas växlingar.
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RAPPORT OM INSAMLINGEN TILL VÄLGÖRENHET

RAPPORT FRÅN DISTRIKTSNÄMNDSMÖTET

Till logekollegiet 20/1 skickade jag
en skrivelse om en gemensam insamling av bröderna i 126 Göinge
som skulle helt gå till välgörenhet.
Då ett av våra budord är att HJÄLPA DE NÖDSTÄLLDA trodde jag att det skulle bli en omedelbar
reaktion hos ALLA bröderna. Så blev inte fallet!!

Som Storrepresentant har man en obligatorisk skyldighet att delta i DiN´s möten och ett sådant hade vi i
distriktet i lördagen den 20/3 med start klockan
09:00 vilket uppfattades av många som tidigt. Dock
inte undertecknad.
Till detta mötet var även ÖM och HP/HM inbjudan
och en av orsakerna var den just nu lite märkliga situation vi befinner oss.

Till dags datum har endast 25 bröder skickat något
bidrag.
Dessa bröder har tillsammans skänkt 5900:- vilket
innebär 236:- per broder som hittills har bidragit.

Värd för mötet denna gång var B 126 Göinge vilket i
normala fall hade inneburit bokning av lokaler och
ordnande av förtäring. Då mötet hölls digitalt via
Google Meet så kom jag och vårt klubbmästeri lindrigt undan. Vi hade mer än gärna servat med detta
bara vi sluppit pandemin.

Tänk om alla bröderna hade hörsammat min Uppmaning och Utmaning och gjort detsamma vilket hade
inbringat över 20000:- och det hade vi bröder säkert
klarat utan någon större nöd.

Första timmen med deltagande av logernas ÖM och
lägrens HP respektive HM ägnades nästan helt åt
funderingar inför en kommande, ingen vet när, uppstart.
Gradgivningar, jubileum, veteranteckenutdelning,
installering och parentationer var speciellt de punkter
som berördes.

76 bröder har alltså inte antagit Utmaningen. Varför!
Glömska eller förbiseende? Inte kan det vara ovilja
att stå upp för vår loge och vår Ordens budskap.
Jag uppmanade er bröder att skänka minst 100:- för
att få in 10000:- till VÄLGÖRENHET och nu Uppmanar jag er igen.

Gradgivningar som nu inte kunnat genomföras kan
eventuellt ske i annan loge än den egna eller kanske
en lördag för hela distriktet. Däremot kan inte Invigningsgraden ges i annan än den egna logen. Inga beslut bara tankar.

Ni får gärna skänka mer och på det viset kan vi göra
mer för de som trots allt har det knapert. Det finns
många i samhället som hade uppskattat lite hjälp i
deras situation.

Jubileum där det är aktuellt lär få skjutas på framtiden tills restriktioner och alla smittorisker är över.
Vaccinationen är ju här också en viktig faktor.

Ni som redan har antagit min Utmaning får givetvis
gärna skicka en ny hundring eller mer.
Broder, sätt in MINST 100:- på bankgiro 5596-2559
och märk med Välgörenhet och ditt namn.

Veteranteckenutdelning kan också bli aktuell att
genomföra i annan loge dock med många tveksamheter på grund av känslor och tillhörighet.

Du får gärna också komma med förslag på var eller
vad du vill att vi ska stödja. Välgörenhetsgruppen i
logen efterlyser förslag som dom kan behandla.

Installeringar av nya ÄM med allt vad det innebär
blir svårt att genomföra på annan plats än egen loge
och för vår del blir det inte aktuellt förrän januari
2022 och då hoppas jag att vi är igång som vanligt.

Gör det nu!
Tack på förhand för ditt/dina bidrag och den trots allt
ringa insats som vi Bröder kan göra. Bättre att göra
lite än inget.

Parentationer har Storsiren nu lämnat dispens för att
kunna göras digitalt vilket jag och många med mig
inte ser som en bra lösning, så låt oss hoppas att vi
inte behöver.

Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Tro Hopp Barmhärtighet

Lite statistik kommer ju alltid också i DiN och kortfattat kan jag lämna följande:
I vårt Brödradistrikt, BD15, är yngste medlemmen
25 och äldste 99år.
Genomsnittsålder är 66,25år. (Forts sidan 7)

Sune Malm
StRepr
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När detta skrivs är det den 25
mars, Jungfru Maria bebådelsedag,
och av någon anledning skall det
ätas våfflor vilket hustrun och jag
också gjort.

Vår loge har en snittålder på 71.7år vilket är klart
högst i distriktet.
Medlemsutvecklingen är tyvärr vikande dock har vi
klarat oss bättre än övriga brödraloger i BD15.
Förste januari 2020 var vi 105 och 31/12 101.
För närvarande är vi i antal medlemmar den fjärde av
sju loger i distriktet.

Varför äter man våfflor denna dag?
Vill minnas att jag för länge sedan
i folkskolan fick lära att Jungfru
Maria bebådelsedag tidigare benämndes vårfrudagen
och uttalades vårfrudagen snabbt och slarvigt blir det
våffeldagen. En något märklig förklaring som jag
aldrig helt köpt.

Vid de kommande ÄM-kollegiemötena bör vi ta upp
behovet av utbildningar. Utbildningsfrågan kan även
tas upp på Fördjupningslogerna för att sedan tas upp
på nästa Din-möte.
Så här länge var ÖM, HP o HM med i mötet, därefter
blev det mer frågor om Storrepresentanternas roll i
verksamheten.
En viktig uppgift är att bidra till att säkerställa logens
fortlevnad och utveckling.
I detta är det viktigt att ha ett nära samarbete med
logens ÄM och utskott.
Ytterst viktigt är att fungera som bollplank för
NomU. En vanlig uppgift för StRepr i logerna är att
föreslå det nya NomU.

En annan tradition som hör samman med 25 mars är
Trandagen eller tranaftonen kvällen före.
Denna dag blev jag först medveten om när dottern
flytta till Kalmar och bildat familj där.
Det är tydligen en tradition som är belagd sedan
1500-talet och levt kvar i olika former i olika delar
av landet med mycket lokal prägel framförallt i sydöstra Småland, Öland och Blekinge.
I Kalmartrakten firas Trandagen allmänt.

Slutligen fick vi en kortfattad resumé från DSSkonferensen.
Storsiren var bekymrad över alla sanktionsärenden
som kommit in till honom vilket inte borde förekomma inom vår Orden.
Vidare kom också ett förtydligand av DSS placering
i logesalen vid hans besök och hans plats är alltid till
höger om ÖM.

Detta innebär att på tranafton, alltså kvällen den 24
mars, skall barnen vara tidigt i säng, fönstret skall
vara öppet, ljuset tänt och barnen skall helst ha gjort
en tranteckning som ställts i fönstret.
Då barnen somnat kommer tranan på besök, vägledd
av ljuset och tranteckningen, och lägger ett ägg fyllt
med godis i barnens strumpor.
På morgonen syns spår av tranan som tappat några
fjädrar på golvet.
Denna tradition är förståeligt nog mycket uppskattad
och var lätt att ta till sig för de nyinflyttade.
De kunde förvånat konstatera att även en så kort flytt
som mellan Perstorp och Kalmar innebär att en viss
form av kulturell assimilering är nödvändig.

Förslag finns också på någon form av möten mellan
distriktets ÖM och det är ganska enkelt med digitala
bara någon tar initiativ. Aldrig fel med erfarenhetsutbyte.
Skrivelser till Storlogen behöver inte gå via DSS,
gärna en kopia, utan skickas till SSekr för vidare befordran.

Inte bara seder och bruk kan överraska, utan även
vädret.
Vem kunde ana att vi under detta dystra år kunde få
uppleva en sådan vinter i Skåne med fantastiska möjligheter till uteaktiviteter? Exempelvis skridskoåkning på Råbelövssjön och Finjasjön.

Storsirens månadsbrev ska skickas till medlemmarna
i förkortad version.
Finns det någon broder som önskar förtydligande
eller mer info i någon fråga så är du mycket välkommen via telefon eller mail så ska jag göra mitt bästa.

(Forts sidan 8)

Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Tro Hopp Barmhärtighet

Sune Malm
StRepr
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Finanssekreterarens rapport för Januari – Februari 2021
Inkomster Januari
Medlemsavgifter
Annat

28 000 :4 070:-

Totalt

32070:-

Inkomster Februari
Medlemsavgifter 33 500:Annat
6 167:-

Råbelövssjön

Totalt

39 667:-

Vid skrivande stund 2021-03-25 har vi endast 1 ej gottstående Broder.
Tänk på ni som ej har betalt in något för 2021 så blir man
ej gottstående from den 1 April.
Bröderna har också samlat nu samlat in 6 300:- av 27
Bröder , detta redovisas bla under Annat.
Har ni några frågor angående inbetalningar får ni gärna
ringa.
Med önskan att alla bröder får en fin Vår

Havsörn lyfter från Finjasjön

Bengt Heinmert

När nu snön smält och det blir möjligt att utan
halkrisk vandra i naturen, vaccinationsprogrammet
har dragit igång, så har systrar och bröder i Perstorp
åter träffats för regelbundna promenader.

FS
0732-082520 eller bengan.h@hotmail.com

Mer att skratta åt?

Första träffen har redan genomförts. Vi träffas
utomhus för en fika och går sedan en kortare
promenad, allt med iakttagande av rådande regler
och rekommendationer.
På initiativ av broder Mogens har vårens program
spikats som längre fram också innehåller boule.
Vi ser fram emot att kunna bjuda in till Odd Boulemästerskap!

Logisk slutsats
Mor och dotter stod ute i köket och diskade medan
far och son satt i vardagsrummet och läste. Plötsligt
hördes ett våldsamt klirr av krossat porslin. Far och
son spetsade öronen i den följande tystnade.
- Det var mamma, sade pojken slutligen.
- Hur kan du tro det?
- Därför att hon inte säger något.
Kortspel
Det är full fart på Bondtolvan i rallarbaracken. Då
säger Stor-Mats vänligt:
- Du Oskar, lever dina föräldrar?
- Jomän, dä prima liv.
- Sluta å titta i mina kort då, så besparar du dem en
stor sorg.
Tankeöverföring
- Tror du på tankeöverföring?
- Absolut. Hur mycket vill du låna?

Bröder och systrar från Perstorp i startgroparna inför
vårens första vandring

Per Gillenius
UM
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Välgörenhet

Är datorn maskulin eller feminin?

Bröder!

En spansk lärare förklarade för sin klass att i spanska, till skillnad från svenska, betecknas substantiv
som antingen maskulina eller feminina.

Välgörenhet är en av våra viktigaste uppgifter. Inte minst i dessa tider torde det finnas många
områden där vi kan verka i medmänsklighetens tjänst. Och vi har medel avsatta!

- "Hus" till exempel, som är kvinnligt: "La Casa".
"Blyertspenna" är maskulint: "El lápiz."
En student frågade om "dator" är feminin eller maskulin? I stället för att ge svaret, delade läraren in
klassen i två grupper, män och kvinnor, och bad dem
att själva bestämma om "dator" bör vara ett maskulint eller feminint substantiv. Varje grupp ombads att
ge fyra skäl till sin rekommendation.

Välgörenhetsgruppen önskar att ni bröder hjälper till att föreslå lämpliga mottagare av vår ambition att göra livet lite ljusare för någon eller
några i vår omgivning.
Ur vår policy för välgörenhet vill jag påminna om
att stöd till verksamhet eller personer inte enbart
kan rikta sig till behjärtansvärda insatser i Hässleholm.

Männens grupp beslutat att "dator" definitivt ska
vara kvinnligt ("La computadora"), eftersom:
1. Ingen annan än dess skapare förstår deras interna logik,

Broder- tänk efter var Du ser att vårt bidrag kan
göra skillnad och meddela CM, S O Lundgren,
som utsetts vår Välgörenhetsgrupp.

2. Språket som de använder för att kommunicera med andra datorer är obegripligt för alla
andra,

Några ”lustifikationer”
I dessa tider kan denna slutsats ur en skoluppsats
kanske vara trösterik?

3. Även de minsta misstag lagras i långtidsminnet för eventuell senare användning, och

Naturlig immunitet är när man har fått en viss
sjukdom utan hjälp av läkare

4. Så fort du engagerar dig i en, finner du dig
själv spendera halva din lön på tillbehör till
den.

Eller denna redovisning av psykoanalysens grunder.
Utan psykoanalys skulle vi aldrig ha fått veta att
när vi tänker en tanke så är det inte den tanke
som vi tror att vi tänker utan den tanke som får
oss att tro att vi tänker den tanke som vi tänker.

Kvinnogruppen kom dock slutsatsen att datorer ska
vara maskulina ("El computador"), eftersom:

(Red förvirrad, fast på en mycket högre nivå!)

1. För att kunna göra något med dem måste du
aktivera dem,

Ännu mer att skaratta åt?

2. De har en mängd data men kan ändå inte tänka själva,

Rättelse
I en liten amerikansk tidning sågs här om dagen följande dementi:
"I gårdagens nummer råkade vi förväxla borgmästarinnans ålder med vår kära lilla stads ålder. Till dem
av våra läsare som förbluffades av detta meddelande
ber vi få framföra vår ursäkt för förväxlingen. De
som inte förbluffades kan framföra sina ursäkter till
borgmästarinnan personligen".

3. De är tänkta att hjälpa dig lösa problem, men
hälften av tiden är det de som är problemet,
och
4. Så fort du engagerar dig i en inser du att om
du hade väntat lite längre, kunde du ha fått en
bättre modell.
Kvinnorna vann.
(Hade någon broder trott något annat?)

Dansmusik
- Hur länge tänker ni hålla på att dansa i natt?
- Tills ni stänger av er radio. Det är den vi dansar
efter.
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”Vår Orden är religiöst obunden. Den bekänner sig
inte till någon särskild religion.

Bröder och systrar frågar, Odd Fellowakademien svarar.

Orden har emellertid en monoteistisk grundsyn, uttryckt i orden ’Ett Högsta Väsende, världens Skapare
och Upprätthållare’.

FRÅGA:
Har det funnits en tid då kristen grund har varit ett
krav för medlemskap i Odd Fellow i Sverige, alternativt Odd Fellow i andra länder?

Av detta följer att Orden gör en klar åtskillnad mellan tro och religiösa samfund.

AKADEMIEN SVARAR:

Slutsats:

Svaret behandlar endast vår ordensgren, ”the American Odd Fellowship”.

Med stöd av ovan anförda texter kom ledamöterna
fram till att det aldrig i Sverige eller i Suveräna Storlogen funnits krav på kristen tro eller grundsyn för
medlemskap i Orden.

Det finns inget i det första protokollet från Suveräna
Storlogen i USA om att kristen grund skulle krävas.
Aaron B Grosh (1858) nämner inte något om att det
funnits krav på kristen tro för medlemskap i Odd
Fellow Orden.

I detta sammanhang förtjänar att påpekas, att uttrycket ”ett Högsta Väsen” började användas av filosofer för att understryka, att kyrkan inte hade monopol på gudsbegreppet.

En redaktör för The American Odd Fellow, Edward
P Nowell, skriver i GEMS OF ODD FELLOW
(1874). ”Vi påstå endast, att Odd Fellows budskap
till fullo äro överens med den sanna kristna tron, och
förtjäna sympati och stöd därifrån.”

Förvisso var USA 1819 ett i huvudsak kristet land,
men ett land med åtskilliga olika samfund.
Många invandrare hade ju lämnat Europa för att undgå religiöst förtryck.

James L. Ridgeley, under många år suverän storsekreterare, skriver i sin historia (1878), ”Emellertid äro
Ordens principer tidiga i sitt ursprung och härröra
ifrån tidsepoker då människor lydde under mycket
annorlunda ledstjärnor – religiösa, moraliska och intellektuella” […] ”livet självt är känslan av en
gemensam Fader och en enda familj” […] ”envar
Adams son är min broder” […] vi erkänna den evige
Guden såsom människosläktets Fader.”

Det fanns också olikheter mellan de olika delstaterna.
Allt detta kan mycket väl ha påverkat Ordens grundare i deras inställning till religionen
(OBS! En ordensbroder är inte ateist! Se definition
nedan).
Ateism innebär avsaknad av eller avståndstagande
från tro på någon gud, gudar och högre makter.
Begreppet ateism spänner från avsaknad av tro på
någon eller några gudar (eller högre makter), till aktivt avvisande av sådana. Ett par välkända engelskspråkiga uppslagsverk anger båda definitionerna
samt preciseringar som ligger mellan dessa. Den
svenska Nationalencyklopedins korta webbversion
beskriver ateism som "åsikten att det inte finns någon gud", medan även definitioner som "ateismens
mera exakta innebörd kan vara t.ex. att satsen "det
finns en gud" är falsk, eller att "satser om Gud är meningslösa" redovisas i den långa versionen i bokbandet och på Internet (prenumerationsalternativet).
Ateism är särskilt utbredd i starkt sekulariserade länder, exempelvis i västeuropeiska länder med hög utbildningsnivå samt i kommunistiska länder som har
tillämpat statsateism. (Wikipedia)

Han skriver även att ”i kyrkorna upptäckte vi bittra
och obevekliga fiender”.
Vidare skriver han, att medan de protestantiska samfunden gradvis ändrade sin inställning förblev den
katolska kyrkan fientlig mot alla ”sekulära hemliga
sällskap”.
Den Svenska Storlogens första grundlag från 1895
nämner inte något krav på, att inträdessökande ska
vara kristen.
Storsire Bengt J:son Bergqvist skriver under 1920talet ett antal informationsföredrag om alla grader
och nämner inte någon gång att vi måste vara kristna
för medlemskap i Orden.
I en bilaga till protokollet från Europeiska Federationens sammanträde 27 april 1998 står det bland annat
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Talande tecken del 8.

Från dessa träd och kvistar som för det mesta handlar
om död går vi vidare till en mer ”livgivande” kvist:

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.

Olivkvisten: Är sinnebild för fred, särskilt då en
duva håller den i näbben.
Olivträdet är ”månens boning” och sinnebild för
odödlighet och fruktsamhet.

Cypressen och cypresskvisten.

Därför är kvisten en brudsymbol med uppgift att förläna fruktsamhet.

Cypressen: (Cypressus sempervirens) är sinnebild
för död och begravning.

Olivträdet symboliserar fred och rikedom, eftersom
själva frukten , oliven, levererar den värdefulla oljan.

Den troddes skydda mot förruttnelse (den ständigt
gröna färgen) och blev därför vanlig på begravningsplatser.

I antikens grekland bars en olivkvist av den segrande
vid Herafesten.

Fenicierna ansåg cypressen vara sinnebild för livsträdet och helgade den år gudar som härskade över liv
och död.

Därmed identifierade bärarinnan sig med både Hera
och månen.
En krans av olivkvistar var segrarlönen vid olympiska lekar till Zeus ära. Olivkvisten är en Zeussymbol.

Kineserna anser cypressen vara sinnebild för skönhet, behag, lycka och död.

I Mos 8:11 sägs: ”Och en duva kom tillbaka till honom mot aftonen, och se, då hade hon ett friskt olivlöv i si näbb. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit
undan från jorden”.

Inom kristendomen anses trädet vara sinnebild för
tålamod och fördragsamhet, den kristna människan
själv, ståndaktighet, dygd, den rättfärdige samt sorg
och död.

Olivträdet betecknar därför livets ständiga förnyelse.

Cypressens topp pekar med en enda gren mot skyn.
Därigenom blir den ensamhetens, celibatets och
evighetens sinnebild.

Fredsduvan med
olivkvisten.
Vi hoppas få se fler
av dessa i framtiden!

Cypresskvisten: Är sinnebild för död, ensamhet
och evighet.
Cypressbladets väldoft till trots är det en dödssymbol.
I Norden läggs ofta en kvist av tuja (thuja occidentalis), kallad livsträdet, eller en kvist av thujopsis
(thuja dolobrata) på katafalken vid en väns kista
som ett ”välluktande offer åt Gud”.

Red måste bara
delge bröderna
denna bild av
en vilsekommen
brevduva!
Trodde alla
brevduvor hade
inbyggd GPS!

Tujakvist som bröderna lägger på en bortgången broders kista.

Bearbetning av texter i ”Talande tecken” gjord av red
Göingebladet.
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Kommande logemöten
Måndag den 6 april (OBS! Ej ordinarie deg)
Logemöte, rec Kärlekens grad.
Utskottsrapport:: CerU, TMU.

Vi Gratulerar!
18 maj

Nils Bergkvist

85 år

7 juni

Bengt-Arne Hagsten

70 år

23 juni

Greger Karlsson

75 år

4 juli

Kenth Cronqvist

80 år

Torsdag den 23 april
Logemöte, bal till invigningsgraden.
Utskottsrapport:: KlU.
Måndag den 11 maj
Logemöte, rec Invigningsgraden.
Utskottsrapport:: DN, NomU.

Redaktionsrutan

Torsdag den 28 maj
Logemöte, bal till Sanningens grad.
Utskottsrapport: EkU, BistU.

Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör
bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela
PS, (Namn)

Måndag den 8 juni
Sommarsammanträde, OBS! kl 1830.
Program ej fastställt.

Christer Harrysson e-post:
christer. harrysson@byggochenergiteknik.se
Valter Didriksson e-post:

Det var så här det var planerat!

didrikssonv@gmail.com
Arne Huléen e-post:

Tyvärr finns ännu så länge inga lättnader
för fysiska logeaktiviteter på grund av coronaläget!
Digital fördjupningsloge ersätter enligt
meddelande från ÖM före varje tillfälle.

arnewlh39@gmail.com
Bröder, njut av våren och vårblommorna som nu kommer
fram efter en ovanligt? lång vinter!

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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