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Bilder från vårt besök i Slagelse 2004.

Som alltid, väl mottagna före ett ”lille traktament”.

Inkvartering på Korsörs vandrarhem.

Bästa ”Göingebladsbroder”. I detta nummer saknas såväl ”Talande Tecken” som ”Fråga
Akademien”. I stället finns en förklaring till de olika logernas namn i vårt distrikt hämtat från
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Detta är en av förutsättningarna för att några av våra bröder ska kunna delta på logeaftnarna.

ÖM:s tankar.
Då har vi snart midsommar och sommarn
står i all sin prakt, värmen har infunnit sig
med temperaturer kring 34 grader något
varmt kan tyckas.
Många har börjat planera för semestern som
många nog kommer att tillbringa som hemester.
Själv har jag tänkt tillbringa min semester i Karlshamns
och Karlskronas skärgårdar i vår båt.

Intressanta föredragshållare under brödramåltiderna ska
öka attraktionen, vi hade ett föredrag om Sösdalaskatten
efter en fördjupningsloge som var mycket uppskattat.
Synliggöra vårt välgörenhetsarbete för alla som är med i
vår loge och stöttar välgörenhet.
Rekryteringsgruppen har inte haft någon aktivitet under
rådande omständigheter men står i startgroparna att påbörja nyrekryteringar.

Vårt uppehåll i logen har blivit långt och ersatts av digitala fördjupningsloger där vi kan se varandra uppkopplade i
våra digitala system.
Nog blir det trevligare att fysiskt få träffas i logesalen för
att inte tala om brödramåltiden efteråt. Som det ser ut
idag blir det nog inte aktuellt före slutet av september.

Om Pandemin lägger sig och det blir tillstånd att ha verksamhet har vi tappat ett och ett halvt år som vi nog inte
kan ta igen på ett halvår. Det blir till att följa uppgjorda
planer utan att stressa igång.
Med gemensamma krafter klarar vi säkert det. Håll ut håll
fast så är vi snart tillsammans i vår orden igen.
Nu önskar jag er en fortsatt behaglig sommar, 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 augusti.

Ett av målen under min period som ÖM var en växande
loge, under perioden hade vi en uppgift att försöka behålla våra bröder och dessutom rekrytera nya bröder så att
det skulle bli en föryngring.
Utfallet har blivit att några bröder lämnat oss och några
nya har vi inte kunnat ta in i logen. Vi har några som är
intresserade av att bli våra bröder, förhoppningen är att de
kanske kan få invigningsgraden under senhösten.

Med Broderliga hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning

Att göra det lättare för de som har svårt att gå, installation
av hiss undersöks nu av styrelsen för fastighetsbolaget.

Peter Olofsson
ÖM

Reportage från logemöten.
Firande av Ordens Årsdag den 26 april kommer att
ske vid nästa digitala fördjupningsloge den 22 april
under p8.

Digital fördjupningsloge 12 april 2021
Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.
Totalt närvarade 25 bröder.

UM Per Gillenius:
Tisdagsvandringar genomförs regelbundet i Perstorp.
Oddboule planeras genomföras i slutet av maj i Perstorp.

Som inledningsmusik spelades ”That´s life” med
Frank Sinatra.
ÖM Peter Olofsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

FS Bengt Heinmert lyfte frågan om liknande arrangemang i Hässleholm; tas upp vid nästa logekollegium tisdag 20 april.

Ekonomisk rapport och revisionsberättelse är klar
och kommer att skickas till medlemmarna för godkännande; svar vecka 16.

Oddbjörnar delas ut till ambulansen i Perstorp tisdag
13 april, tillsammans med R11 Ingrid.

FS meddelade att samtliga medlemmar är gottstående för 2020.

FS meddelade att det insamlade beloppet för välgörenhet uppgår till 7100kr, från 30 bröder.

StRepr Sune Malm:
Information 26: Återinträde i loge utan giltigt avgångsbrev under Ordens nedstängding.
Nyhetsbrev 11: Påskhälsning från storlogen.

ÖM Peter Olofsson och FS Bengt Heinmert hade
besökt Br Mac Persson med anledning av dennes
högtidsdag. Br Mac Hälsade till bröderna och tackade för uppvaktningen.
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StRepr Sune Malm redogjorde för valämbetsmännens ansvar i resp ämbete, med hänvisning till HBLoger och ALL. StRepr uppmanade till besök på Ordens intranät för inhämtande av värdefull information.

Br Göran Blomberg informerade slutligen bröderna
om väderläget som gav hopp om att våren äntligen är
i antågande.

K Göran Wahlquist talade inledningsvis om ögats
tröghet och fördjupade sig därefter i hjärnans dito.
Denna underhåller oss bl a med minnen från forna
dar, exempelvis kända fotbollsspelare som med olika
tekniker alltid förpassade läderkulan över mållinjen.

(Fan tro´t sa rellingen!).

RED

Relling säger mot slutet den kända repliken; "Tar du
livslögnen från en genomsnittsmänniska tar du omedelbart lyckan från denne".
... Han säger också "Å fan, tro det!" vilket har gett
det bevingade ordet "fan tro't, sa Relling" ("det
tvivlar jag på"). Ordet livslögn kommer från Vildanden.

ÖM avslutade logen och meddelade att nästa loge
kommer att hållas torsdag 22 april.
Som avslutningsmusik spelades delar ur ”Våren” av
Antonio Vivaldi.

PS framförde hälsningar i form av tackkort från br
Mac Persson med anledning av uppvaktning på hans
högtidsdag.

Digital fördjupningsloge 22 april 2021
Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.

CM Sven-Olof Lundgren rapporterade från introduktionsseminarium för CM.

Totalt närvarade 22 bröder.
Som inledningsmusik spelades ”Pomp and Circumstance” av Edvard Elgar.

Stor vikt lades vid hur gradgivningarna kommer att
återupptas när pandemin är över och Ordensverksamheten kommit igång.

ÖM Peter Olofsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

FS meddelade att inbjudan till boulespel kommer att
skickas ut. Boulespelen planeras genomföras på tisdagar kl 14.

Ekonomisk berättelse 2020 har uppdaterats:
- Årets resultat är infört i balansräkningen som därmed är i balans.
- Infört under tilläggsuppgifter att logens inventarier
är försäkrade till ett belopp av
500 000kr.

(Bilder och reportage i tidningen)
Med anledning av Ordens årsdag den 26 april
genomfördes en digital ritual.
K pro tempore Sven-Olof Lundgren läste ”Jag önskar dig tillräckligt” ur ”Det är aldrig kört” av Kristina Reftel.

PS skickar den uppdaterade ekonomiska berättelsen
till revisorerna.
UM Per Gillenius:
- Oddbjörnar har delats ut till ambulansen i Perstorp.

ÖM avslutade logen och meddelade att nästa loge
kommer att hållas måndag 10 maj.

FS meddelade att det insamlade beloppet för välgörenhet uppgår till 7200kr, från 31 bröder.

Som avslutningsmusik spelades delar ur
”Morgonstämning” ur ”Peer Gynt” av Edvard Grieg.

StRepr meddelade att två förslag inkommit om användning av den pågående
välgörenhetsinsamlingen:
- De Hemlösa i Hässleholm.
- De som brukar få julklappar via dem.

Br Göran Blomberg informerade slutligen bröderna
om det ganska trista väderläget under kommande
vecka.
RED

Dessa två aktiviteter kan eventuellt samordnas av
oss.
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- ÖM har skickat mail till B35 Concordia om senareläggning av vårt besök hos dem.

Digital fördjupningsloge 10 maj 2021
Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.

- ÖM har talat med Göte i fastighetsbolaget och
framfört att vi önskar att hissfrågan tas med i
samband med takbytesprojektet.

Totalt närvarade 22 bröder.
Som inledningsmusik spelades ”Great pretender”
med Roy Orbison

- PS redovisade resultat från medlemsomröstningen
om ekonomisk berättelse för 2020 samt
ansvarsfrihet för ämbetsmännen och drätselnämnden.

ÖM Peter Olofsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

23 medlemmar har svarat och samtliga
godkänner den ekonomiska berättelsen och beviljar
logens ämbetsmän och drätselnämnden ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.

Rapport från Logekollegiet:
- Två personer har visat intresse för Orden. Kontakt
ska tas med båda.

StRepr Sune Malm berättade om Ordens grundare
Thomas Wildey; hans liv och verksamhet.

- Införandet av det nya medlemssystemet SVOMS
har senarelagts.
- Inbjudan har inkommit från B35 Concordia om besök hos dem 22-23 september.

K pro tempore Sven-Olof Lundgren framförde tankar om tiden och hur vi kan/bör förvalta och vårda
den.

På grund av osäkerhet om pandemiläget föreslogs i
stället 21-22 oktober. ÖM kontaktar B35 Concordia.

ÖM avslutade logen.

- Två mottagare av vår välgörenhetsinsamling: ”De
hemlösas förening” och ”Julklappshjälpen”.

Som avslutningsmusik spelades en aria ur ”La Traviata” av Giuseppe Verdi.

Hjälpen till dessa behöver inte koncentreras till julhögtiden eftersom hjälpbehovet är stort hela året. Vi
bör ha en kontaktperson inom dessa föreningar.

Efter logens avslutande höll br Nils Åkesson ett
mycket intressant föredrag om Sösdalaskatten. Dessa
fynd härrör från 400-talet och var åtminstone för PS
fullständigt okända.

- Med anledning av uppdateringar av ALL och HB
bör genomgång av logens stadgar och stadgar för
Gem EkU genomföras av ÄM. ÖM kallar till detta.

RED

StRepr Sune Malm:
- Rapport från sammanträde i DiN. Bl a informerades om medlemsutvecklingen inom distriktet: total
minskning 51st i vårt distrikt under 2020; B126 ligger bäst till med en minskning på ”endast” 4 st.
TMU/UM Per Gillenius:
- Informerade från besöket på Wanås 7 maj; ca 20
deltagare.
- Boulespel på tisdag i Perstorp och Hässleholm.
NomU/Tjg ExÖM Stefan Fridlund:
- ÄM i princip klart för ÄM-period 2022-2023.
- Nämnder och utskott pågår.
Arbetet i utskottet beräknas klart till midsommar.
Välgörenhet :
FS meddelade att det insamlade beloppet för välgörenhet uppgår till 7400kr, från 32 bröder.
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tack för inbjudan och tillönskan om en angenäm
sommar.

Digital fördjupningsloge 27 maj 2021
Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.

- Br Nils Bergkvist hälsar och tackar för telegram på
sin högtidsdag.

Totalt närvarade 18 bröder varav 1 gästande broder.

- Br Hans Hammargren från B85 Luntertun tackade
för att ha fått närvara vid vår digitala fördjupningsloge och framförde hälsningar från ÖM och bröder i
logen B85.
ÖM bad om en hälsning tillbaka.

ÖM Peter Olofsson hälsade br Hans Hammargren
från B85 Luntertun välkommen.
ÖM Peter Olofsson hälsade också B 126 bröderna
välkomna och förklarade mötet öppnat.

- FS hälsade alla välkomna till boulespel på tisdagarna; även respektive är välkomna.

TMU/UM Per Gillenius:
- UM har varit i kontakt med R11 Ingrid och kommer att kalla till ett gemensamt TMU-möte den 10
augusti för diskussion om gemensamma aktiviteter.

- På fråga från br Göran Blomberg meddelades att de
som har serveringen vid golfklubben är intresserade
av att tillsammans med Jette driva serveringen i Göingehuset. Ev kan de även ensamma ta över serveringen.

Välgörenhet:
- FS meddelade att det insamlade beloppet för välgörenhet uppgår till 7700kr, från 33 bröder.

Fördjupning och ordenskunskap:
StRepr Sune Malm talade, inför ett förmodat snart
öppnande av ordensverksamheten, om logesalen,
samt informerade kort om förhållandena i Danmark.

Andraganden :
- ÖM Peter Olofsson:
- ÖM har skickat motion till fastighetsbolaget med
begäran om att hissfrågan snarast tas upp så att vi får
en hiss i Göingehuset.

Kaplanens tankar:
K pro tempore Sven-Olof Lundgren framförde tankar om hur vi, kanske framförallt i dessa tider
klagar på allehanda ting.
Det mesta av det vi klagar på kan vi emellertid själva
göra någonting åt.
Vår längd klagar vi däremot inte på, och det är det
enda vi inte kan förändra.

- ÖM, PS och StRepr kommer att ha ett möte fredag
28 maj med en eller två presumtiva medlemmar i
logen.
- ÖM avvaktar med beslut om sommarsammanträde
den 14 juni.

Logen avslutas:
ÖM avslutade logen.

PS Lars-Gunnar Ström.:
- Officiell inbjudan har inkommit från B35 Concordia rörande besök i Slagelse den 20-21 oktober.

Efter logens avslutande gav br Göran Blomberg en
väderleksprognos, som efter en blöt och sval period
uppvisar varmt och soligt väder, åtminstone under
kommande vecka.

- Vi har fått en sommarhälsning från B35 Concordia.
- PS har skickat svarsbrev till B35 Concordia med
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Mötet hölls i en positiv anda och den ene är helt säker ang medlemskap och den andre nästan säker.
Båda inbjudes till kommande vänafton.

Digital fördjupningsloge 14 juni 2021
Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns
på hemsidan.

- PS framförde sommarhälsning från B23 Urania.
ÖM Ers bad om en hälsning tillbaka.

Totalt närvarade 16 bröder.
Som inledningsmusik spelades ”Natt i Ligurien” av
och med Björn Afzelius.

- Br Göran Blomberg uppmanade till skyndsamhet
med att få till stånd ett avtal ang restauratör till Göingehuset.

ÖM Ers Per Gillenius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

- ÖM Ers informerade om jourverksamheten i B126
Göinge under sommaruppehållet; föreslås att ÖM,
Tjg ExÖM samt StRepr svarar för denna.

StRepr Sune Malm:
- Information 32: Soft finns numera på intranätet.
Påminde om möjligheten att avbeställa det
fysiska exemplaret om man anser klara sig med den
digitala versionen.

Fördjupning och ordenskunskap:
StRepr Sune Malm talade om vandringen genom livet och refererade härvid till ett föredrag av br Kurth
-Erik Thulin som denne höll 1991. Med lite vilja kan
man göra något av sitt liv.

TMU/ÖM Ers Per Gillenius:
- Gemensamt TMU-möte den 10 augusti för diskussion om gemensamma aktiviteter.

Kaplanens tankar:
K pro tempore Sven-Olof Lundgren framförde tankar om hur vi, ehuru tilltufsade av livet behåller vårt
människovärde. Detta bestäms inte av vad vi gör och
vad vi kan, utan vad vi är.

Välgörenhet :
FS meddelade att det insamlade beloppet för välgörenhet uppgår till 9067 kr, från 39 bröder.
Andraganden:
ÖM Ers Per Gillenius:
- ÖM Ers hälsade från ÖM Peter Olofsson som önskar bröderna en trevlig sommar och hoppas att vi kan
ses fysiskt när vi återupptar logearbetet efter sommaren.

Logen avslutas:
ÖM Ers avslutade logen och önskade samtliga en fin
sommar.
Efter logens avslutande gav br Göran Blomberg en
väderleksprognos, som under kommande två veckor
ser ut att bli varm; möjligen kortvarigt svalare periodvis. Försiktigt optimistisk beträffande midsommarvädret.

- ÖM Ers hälsade från br Ronny Kristensson som
påminner om bidrag till kommande göingeblad, dead
-line 22 juni.

RED

- StRepr rapporterade från möte tillsammans med
ÖM och PS med två presumtiva bröder till logen.
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I skrivande stund har de senaste dagarnas
värmebölja lättat något vilket känns rätt
skönt även om vi här uppe i Norden alltid
tycks längta efter värme och sol.
Något som vi också inom Odd Fellow verkligen har längtat efter är att kunna återstarta
logeverksamheterna och kunna träffas ”face to face”.
Våra digitala fördjupningsmöte tycker jag har fungerat
oväntat bra med många deltagare, högtidlig inramning
och utrymme för ”småprat” före och efter logemötet men
digitala sammankomster kan ju inte fullt ut ersätta ett riktigt logemöte.
Vi har gjort det bästa av situationen och något jag tycker
har varit särskilt minnesvärt var broder Nils Åkessons
föredrag om Sösdalaskatten, mycket intressanta och spännande, vi tackar!

Broderlig kamp
på boulebanan i
Perstorp, bröderna Lars Hallberg, Mogens
Groth, BengtArne Hagsten
och del av broder Per Fridlund

I Perstorp och Hässleholm har bröder och systrar träffats
för att spela boule där kanske resultatet inte är det viktigaste men att träffas, fika och prata har nog varit väl så
viktigt.
Det ryktas att fram i höst kommer en tävling att arrangeras där det skall avgöras varifrån de vassaste boulespelarna kommer!

Syster Anna-Karin Hansen, glada ambulansmän i Perstorp,
Oddbjörnar och undertecknad

Vårt gemensamma välgörenhetsprojekt med att dela ut
Oddbjörnar har fortsatt och ambulanspersonalen i Perstorp har nu fått ett gäng björnar att ge till barn som tröst i
svåra situationer.
Syster Anna-Karin Hansen och undertecknad besökte en
dag i april Perstorps ambulansstation för utdelning av
björnar och vi fick också in ett fint reportage i Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen.
TMU hade kallat till en ”kulturell vårvandring” i Vanås
slottspark en vacker majdag då grönskan precis hade börjat slå ut.
Broder Bo Martinsson hade också förtjänstfullt ordnat så
att vi kunde intaga lunch på Broby gästis före vandringen.
Broder Bo gav oss också en historielektion om Vanås
innan vi påbörjade vandringen.
Ett antal systrar och bröder slöt upp och fick förutom det
fina vårvädret och den vackra parken också uppleva kreativa skapelser i väl samklang med naturen.
Nog kan man bli fundersam och förundrad av dessa
konstverk!

Bröder och systrar på ”kulturell vårvandring” i Vanås slottspark

Vill nu också passa på att önska alla bröder en skön sommar med möjligheter att äntligen kunna umgås på ett enklare sätt!
Ser fram emot att vi skall träffas till hösten med många
intressanta och trevliga möten. En sommarhälsning i form
av vår mäktiga klätterhortensia stammande från Dalsland
bifogas!

Per Gillenius

Vår ”dalsländska”
klätterhortensia

UM
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Bröder

Med tanke på dagens politiska läge kommer här några politiska uttalanden (från
förr?).

Sommarhälsning från Kullabygden.
Så har då sommaren anlänt och det med besked.

Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss.
Lennart Nilsson (s)

Varje år går man och pustar och klagar när
termometern närmar sig, eller går över 30– gradersstrecket.
Efter några sådana dagar, med påföljande svettiga nätter,
börjar man längta efter en kylig septemberdag med krispig och hög luft.

Arbetslösheten drabbar tydligast och hårdast dem
som blir utan jobb.
Mona Sahlin (s)

När detta skrivs (midsommarveckan) har vi temperatur på
strax över 20 grader, vilket är mera behagligt.
Tyvärr lyser ett uppfriskande regn med sin frånvaro. Det
är tur att jag har en bevattningsbrunn, vilken räddar mina
odlingar. Jag känner dock med bönderna som verkar få
ännu en bekymmersam sommar.

Min uppgift som feministisk politiker är att försöka
ta död på myten om våra biologiska olikheter.
Gudrun Schyman (v)
Internet är bara en övergående modefluga.
Jag menar självklart inte att Internet är en övergående fluga.
Effekterna av den långsiktiga IT-politik som regeringen nu för - med gott stöd av IT-kommissionen tar dessutom snart död på denna lilla envisa fluga,
det är jag övertygad om.
Ines Uusman (s)

Mitt idoga TV-tittande (fotboll) har denna vecka störts av
de senaste turerna i vår riksdag.
Ännu en gång ska vi få uppleva ” vem tar vem” eller möjligen en utdragen Talmansrunda med vidhängande kafferep.
Kanske får vi rentav gå till valurnorna i höst, vem vet.
Vårens Fördjupningsloger har vår ÖM skött exemplariskt.
Med stil och stuns har han lett dessa.
Detta ”andningshål” har, i alla fall för mig, inneburit att
man trots allt inte tappat kontakten med er OddFellowbröder.
Nu hoppas vi, att ganska snart efter sommaruppehållet
kunna återgå till ett normalt liv, innebärande två fysiska
möten i månaden!

Jag tycker om kvotering till exempelvis politiska
uppdrag.
I vårt parti har vi en sådan regel när det gäller kvinnor och politiska uppdrag.
På arbetsmarknaden är det svårare eftersom det krävs
viss kompetens för ett visst jobb.
Margareta Winberg (s)

Från NomU kan jag meddela att vi är tämligen nära att
sluta säcken.
Det återstår några få befattningar att hitta kandidater till.
Det är fantastiskt roligt att höra från bröder – klart jag
ställer upp för vår loge, jag accepterar att bli nominerad.
En stor eloge till er som givit mig detta svar!

(Kommentarer överflödiga? RED)
Något mer att skratta åt?
Politik
- Nå, frågade politikern, vad tyckte du om mitt anförande?
- Utmärkt, svarade åhöraren. Det var som en dryck
vatten för en drunknande.

Detta att vara Tjg ExÖM är för mig en ny erfarenhet.
Från att ha varit i centrum och haft fingrarna i syltburken
är man nu, i någon mening, statist där vår ÖM i bästa fall
kontaktar mig för att efterhöra min åsikt i något ärende.
Det kan vara svårt att ikläda sig en ledarroll, men det är
lika svårt att kliva åt sidan när den dagen kommer.

Kommunalpampen
I kommunen finns en kraftfull och duglig och därför
omstridd kommunalpamp- vi kan här kalla honom
Per Olsson. Han blev för några år sedan även uppförd på en av listorna över riksdagskandidater. På
valdagen stördes valförrättningen av en gammal
gumma som högt och tydligt, så att det hördes över
hela lokalen, frågade:
- Kan en stryga Per Olsson med blå blyars?

Till er som ännu inte kommit ifråga för ett ÄM-uppdrag
vill jag säga: När DU får frågan, svara JA. Jag kan försäkra att du inte kommer att ångra dig.
Jag önskar er alla en härlig sommar!

Stefan Fridlund
TjgExÖM
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Ett ”skolkåseri”.

Finanssekreterarens rapport
mars – maj 2021
Bröder,

Kan dela med mej minne från gymnasiet. Vi
skulle framställa vätgas i en apparat. När gasen sipprade ut skulle vi tända denna och den
skulle brinna med blå låga.
Jag gjorde som sagt tände och apparaten exploderade.
(Knallgas) Läraren blev fruktansvärt upprörd, avbröt exkrementet för alla och sa att han skulle visa hur man skulle göra. Jag hade gjort fel. Han var mycket grundlig i sitt
utförande och tände på. Apparaten exploderade!

I dag är det över 30 grader utomhus, så man får se till att hålla sig
inomhus och om man går ut se till
att skydda huvudet.
Rapport mars 2021

Fyller på med ytterligare en historia.
Jag har alltid haft svårt att skriva på främmande språk.
I gymnasiet kunde vi välja mellan franska och tyska. Jag
valde franska eftersom det var ett nybörjarspråk.
Det visade sig emellertid att större delen av klassen hade
läst franska tidigare. Vi var fyra som inte hade gjort det.
Det struntade läraren fullständigt i och fortsatte på de
andras nivå.
Läraren hatade mej redan från början. Jag var den enda
långhåriga killen på hela skolan. Dessutom känd boxare.
Jag stavade som en kratta och läraren sa att jag måste vara
ordblind.
Jag sökte läkare som faktiskt konstaterade att jag var ordblind.
Det förklarade mina dåliga betyg i språk eftersom stavning ofta är avgörande för betyget. Franskan gav jag upp
på ett tidigt stadium så när vi fick prov i franska skrev jag
hela provet på engelska.
Läraren gick i taket och visade upp det i kollegiet.
Ville sparka ut mej från skolan.
Min engelsklärare kom till mej och sa att provet var faktiskt riktigt bra. Han skulle godkänna mej i engelska på
grund av detta.
På grund av stavningen låg jag illa till även i engelska.
Jag var inte dålig på att prata engelska.
Det såg jag när jag och en klasskamrat liftade till England.
Han hade 4 i engelska jag hade 2 som jag fått på grund av
franskprovet.
Det var bara jag som pratade på resan.
Lyckades till och med skaffa en engelsk flickvän.
Träffade andra svenskar som sa "vilken snygg flickvän du
har, för att vara engelska", Svenskor är generellt vackrare
än engelskor.
Min svensklärare berättade att kollegiet var uppdelat i två
grupper.
En grupp som ville sparka ut mej.
En grupp av motsatt inställning.
Han var en av dem som ville sparka ut mej, men ändrat
åsikt efter att lära känna mej bättre.
Nästa gång jag skriver tänkte jag berätta om skolans mest
hatade lärare och hur jag behandlade honom.

Medlemsavgifter
Gradavgift
Annat

10 400:300:1 880:-

Totalt

12 680:-

Rapport april 2021
Medlemsavgifter
Annat

17 400:900:-

Totalt

18 300:-

Rapport maj 2021
Medlemsavgifter
Annat

4 000:420:-

Totalt

4 420:-

I skrivande stund har vi 12 st Bröder som ej har betalt medlemsavgift för 2021 och är ej gottstående.
Dessa bröder är tillskrivna. Under punkten ”annat”
är det mest inbetalningar till välgörenheten som vi
skulle försöka bistå med minst 100:- , i dagsläget har
39 Bröder bidragit med 9 067:- , målet är 10 000:eller mer.
Med detta önskar jag alla bröder en skön sommar
och en förhoppning att vi kan ses i logen till hösten.
Broderliga Hälsningar

Bengt Heinmert
FS

Ronny Pettersén
SkM
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Brödralogernas namn i 15: de distriktet.

Boule med ODD

B 5 Concordia, Eslöv (1893) Concordia är i romersk mytologi endräktens gudinna och står även för
harmoni och ”med hjärtat”.

I och med att pandemin slog till har
det varit svårt att ha den vanliga
fysiska kontakten.
Därför föreslog jag att man skulle
kunna träffas och spela Boule på ett
Coronasäkert sätt .
Bröder och systrar i Perstorp hade redan tagit upp
detta för att kunna träffas fysiskt på ett säkert sätt.

B 23 Urania, Landskrona (1901) Urania är astronomins musa i grekisk mytologi och betyder den himmelska. Globen och kompassen är Uranias attribut.
B 32 Fraternitas, Helsingborg (1903) Fraternitas är
latin och betyder Broderskap.

Därför startade vi upp denna verksamhet på tisdag
eftermiddag vid badhuset i Hässleholm.

B 85 Luntertun, Ängelholm (1921) Luntertun var
staden Ängelholms medeltida föregångare. Den låg i
det inre av Skälderviken vid Rönne å:s utlopp i havet. En ruin efter en kyrka eller ett kapell på platsen
är från 1200-talet och namnet nämns i brev från
danska kungen att laxgården vid Luntertun inte får
hindra laxen att gå uppför Rönne å. Landsvägen mellan Skåne och Halland gick förbi här, i bro över Rönne å. I dag är det endast den framgrävda kyrkoruinen
som visar på Luntertuns medeltida storhetstid. Namnet sägs vara lågtyska och betyda ”enkelt inhägnad
plats”.

Till att börja med var vi endast 3 bröder som mötte
upp ,men vädret bidrog ej heller för utomhusaktiviteter, nu har vi dock haft bättre väder och fått mellan 8
till 10 bröder och systrar att deltaga.
Vi kommer att ha denna verksamhet fram tom den
22 Juni , då vi kommer att göra uppehåll och startar
igen den 17 Augusti då Valter har namnsdag.
Vi startar kl 1400 och slutar omkr 1600.
Väl mött medtag syster ,fru , sambo ,särbo för en
trevlig stund.

B 90 Clementia, Helsingborg (1922) I romarrikets
mytologi är Clementia gudinnan för nåd, förlåtelse,
botgöring och frälsning. Hon avbildas med en olivkvist och ett scepter. (Spira, härskarstav).

Som avslutning har våra Perstorps vänner utmanat
oss i ett ODD-möte, återkommer med datum.
Broderliga Hälsningar

Bengt Heinmert

B 109 Bengt J:son Bergqvist, Kristianstad (1937)
Föreningens första val till namn, Christian IV, fick
inte godkänt av Storsiren. Denna tyckte inte att en
svensk loge skulle ha namn efter en dansk kung.
Storsiren föreslog istället namnet på sin nyss bortgångne företrädare Bengt J:son Bergqvist, som vid
sekelskiftet var rektor vid Högre allm. läroverket i
Kristianstad. Bengt Jacobsson Bergqvist (1860–
1936) föddes i Lund och studerade filosofi och teologi vid Universitetet. Efter sin rektorstjänst i Kristianstad var han en tid chef för Skolöverstyrelsen och
statsråd över ecklesiastikdepartementet. Bengt J:son
Bergqvist var således en av de ledande skolpolitikerna under den första delen av 1900-talet. I tillägg till
allt detta var han en drivande ledare inom Odd Fellow och var Storsire från 1924 till sin död.
B 126 Göinge, Hässleholm (1952) Göingebygden är
ett område i norra Skåne, bestående av Östra och
Västra Göinge härader. Detta var före Roskildefreden gränsområde mellan Danmark och Sverige och
därför skådeplats för många strider. Det var bland
annat här som snapphanarna härjade.

Nu gäller det att ”pricka” lillen?

RED
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Boulebilder från Hässleholm

Till Göingebladet
Min Odd-Fellow vandring startade med
att broder Mac Persson steg in på mitt
tjänsterum på P2, slog sig ner och sa jag har något som jag tror kunde passa
dig.
Att jag skulle bli så engagerad i en Orden var lite
främmande för mig.
Men jag har inte ångrat att jag ansökte om medlemskap.
Men, det ska framhållas, det har varit stunder av
tveksamhet då jag funnit att vår värdegrund inte alltid har följts.
Det är mycket långtgående löften man, med handen
på hjärtat, står och lovar vid tilldelning av en ny
grad.

”Boulechefe
n” i aktion?

Nu har jag och hustru Kristina kommit till den tidpunkt då vi kommer att lämna Skåne och flytta till
Hjo i Västergötland.
Det har varit en inriktning under de senaste åren.
Min hustru längtar till sitt Vättern, det är ju inte riktigt som Finjasjön.
Vårt hus är sålt och nycklarna överlämnas till de nya
ägarna den 30 april.
Det är min avsikt att fortsätta vara medlem i 126 Göinge framledes och det ska mycket till om det ska
bytas till en annan loge.
Det är min förhoppning att någon gång i framtiden
kunna besöka logen, när pandemin väl är över.
Jag vill framföra mitt varmaste tack för all samvaro,
givande möten och intressanta diskussioner under
åren.

”Njae” det kunde vara bättre!

Bröderna är varmt välkomna till att besöka mig i Hjo
om ni har vägarna förbi.
Här finns övernattningsmöjlighet om så skulle önskas.

Bengt Ekorn
Ny adress.
Strömsdalsvägen 21
544 31 Hjo
0738-51 54 00

Dags att ta fram måttbandet?
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Kommande logemöten
Torsdag den 26 augusti
Logemöte, sommarsammanträde, OBS 1830!
Brödramåltiden:

Vi Gratulerar!
4 juli

Kenth Cronkvist

80 år

8 juli

Johnny Bengtsson

70 år

22 juli

Ingvar Björklund

75 år

7 augusti

Sven Andersson

75 år

7 augusti

Gert-Inge Andersson

80 år

28 augusti

S Lennart Nilsson

80 år

10 september

Richard Roth

75 år

Måndag den 13 september
Logemöte, rec Sanningens grad
Utskottsrapport: InstrU, TMU
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:
Torsdag den 23 september
Logemöte
Utskottsrapport: KlU
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden:

Redaktionsrutan
Måndag den 11 oktober
Logemöte, ÅLAMIDDAG
Utskottsrapport: CerU, EkU
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden: ÅL, ÅL, ÅL

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

Göran blomberg, ny adress:
Kompanivägen 13
281 35 Hässleholm

Detta är ett preliminärt program eftersom red ännu
inte vet när, hur och om restriktionerna ändras.

Lave Olsson ny telefon:
0768-916192
Peter Skagerholm, ny telefon:
0735-405354
Bengt Ekorn, ny adress:
Strömsdalsvägen 21
544 31 Hjo
0738-51 54 00

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.

Önskar Red och hoppas på snart återseende!
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