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Sedan räknar vi med att byggnadslovet ska vara klart
till i slutet av oktober. Sedan är det bara för Fastighets AB Göingehuset att handla upp entreprenaden.

ÖM:s tankar.
Då har vi hösten i annalkande dagarna
blir kortare och löven gulnar, några fina
dagar hoppas vi att det kan bli ännu.

Hissen har varit ett önskemål länge så min förhoppning är att den blir verklighet så alla kan deltaga i
logen även om man har svårt att förflytta sig.

Men hösten kommer med glädje också,
vi kan börja träffas i vår loge om än till en börja med
något restriktivt.
Det är mycket som vi missat men min uppfattning är
att vi kliver in i programmet som lagt upp och fortsätter där vi är.
Receptioner får komma längre fram att forcera fram
recipiender är ingen bra lösning då man ska hinna
mogna genom deltagande i logen.

Åla –middagen den 11 oktober utgår då den nya restauratören inte vill servera ål vilket vi får acceptera.
Vildsvinsstek med tillbehör kommer att ersätta ålen i
år.
Vi kommer att ha minnesloge den 6 november tillsammans med R 11 vi ansvarar för denna.
Förhoppningsvis kommer vi att ha reception i Invigningsgraden den 6 december om allt går som det ska.

Vår återstart hölls den 13 september och engagerade
25 bröder som alla tyckte att det var ett kärt återseende att träffa bröderna i logesalen och sedan delta i
brödramåltiden.

Den 25 november har vi veteranernas afton och får
besök av Odd Fellows Storsire Björn Boström som
kommer att dela ut veterantecken.

Bröderna hälsades varmt välkomna till dagens logemöte som var det första sedan 2020-03-09.

Håller vi en fortsatt god handhygien som vi lärt oss
under denna pandemi tror jag att vi slipper många
infektioner och kan fortsätta vår gemenskap i logen
som vanligt.

Första nominering till Val ÄM och ers. för arbetsterminen 2022 - 2023 genomfördes.
Broder Kaplan talade avslutningsvis om (bristen på)
utveckling angående distribution av försändelser under de senast 20 åren.

Var rädda om er och era familjer.
Med Broderliga hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning

Brödramåltiden serveras numera av Lillemors Mat &
Catering som efterträder Jette. Alla var nöjda med
maten som serverades, den smakade bra och var
proffsigt upplagd.

Peter Olofsson
ÖM

I skrivande stund är det ett trettiotal bröder anmälda
till logen den 23 september.
Vi har vänafton denna kväll, det är något speciellt
med just vänafton, vi är nyfikna på vilka vänner som
i framtiden kan bli våra bröder. Det alltid något speciellt i luften en förväntan en samhörighetskänsla att
här vårdar vi vår loge och dess framtid.
Besök i Slagelse blir det den 20 - 21 oktober där vi
träffar vår broderloge nr. 35 Concordia.
Framför oss ligger nu också budgetarbetet för 2022
som ska påbörjas vilket underlättas av att vi kan mötas fysiskt igen.
Nu pågår det framställning av bygglovshandlingar
till hiss i Göingehuset, jag och min kollega ska ha
den framme till i början av oktober.
Mycket rönnbär = sträng vinter?
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Reportage från logemöten.
- Tjg ExÖM har träffat den nya restauratören.
- Nota bene, avdukningsrutiner, AW som tidigare.
- Vi kan själva ordna förtäring vid speciella tillfällen, ex
vis minnesloge och AW.
- Pris för måltid: 150 kr.
- Max 50 matgäster.
- CM och KM Ers har gått igenom de instruktioner och
riktlinjer som skickats från storlogen
ang. rutiner vid logemöten. Utifrån dessa har man tagit
fram rutiner speciellt anpassade till
förhållanden för B126 Göinge.

Digital fördjupningsloge 26 augusti 2021.
Utdrag ur referat från mötet. Hela referatet finns på
hemsidan.
Meddelanden
- Storsiren har tackat ja till inbjudan och meddelar att han
kommer att förrätta utnämningen av
jubelveteranerna och veteranerna vid veteranernas afton
25 november.
- Planering av rutiner för återstart för B126 pågår och ska
vara klart inför logemötet 13 september.

Fördjupning och ordenskunskap
StRepr Sune Malm talade om logens arbete som grund för
Ordens verksamhet. Under
pandemin har det tydliggjorts vilken betydelse de fysiska
mötena har. Vi får här vår etiska
fostran. Huvuddragen i Ordens föreskrifter för logerna
och dess medlemmar genomgicks.
Vid uppstarten skall vi nu ta gemensamma krafttag för att
visa att vi lever upp till våra budord.

Information från utskott
- Vid gemensamt TMU-möte den 10 augusti gick man
igenom gångna årets gemensamma
aktiviteter, som har fungerat väl.
- Besöket i Slagelse: Dubbelrum är bokade. Två bussalternativ föreligger; vilket som blir
aktuellt beror på antalet deltagare.
Välgörenhet
- StRepr meddelade att det insamlade beloppet för välgörenhet överstiger det planerade målet,
>10000 kr. Finns dock utrymme för ytterligare bidrag.

Kaplanens tankar
K Göran Wahlquist framförde tankar om hur vädersituationen kan variera på olika ställen och
hur vi måste anpassa oss efter en ny verklighet. Vi får inte
vara främmande för att tillämpa nya
lösningar för att möta olika krav, både vädermässiga och
övriga.

Andraganden
- PS rapporterade om testkörning av nya medlemssystemet, SVOMS. Detta fungerar bra. De frågor och synpunkter som framkommit besvarades föredömligt snabbt och
utförligt av supporten.

RED
UM: Br Göran Persson, UM ers: Br Ewan Östensson,
PS: Br Lars-Gunnar Ström, PS ers: Br Ove Svärdhagen,
CM: Br Sven-Olof Lundgren, CM ers: Br Peter Skagerholm,
K: Br Lennart Odhner, K ers: Br Pelle Olsson,
FS: Br Janne Bernsmark, FS ers: Br Bengt Heinmert,
SkM: Br Ronny Pettersén, SkM ers: Br Tony Mortensen.

Logemöte den 13 september 2021.
Äntligen i gång igen om än med restriktioner!
Hur många möten blev inställda pga epidemin?
27 st!
Restriktionerna gjorde att intåg, uttåg, sittplatser och genomförande av vissa ritualer inte blev som vanligt men
det fungerade i alla fall.
I skrivande stund kommer restriktionerna att tillämpas
även vid mötet den 23 september men om inte regeringen
drar till bromsen igen är vi tillbaka i ordinarie rutiner fr o
m mötet den 11 oktober.

Gem TMU; utvärdering av samarbetet har utvärderats och
befunnits positivt.
Samarbete mellan B126 och R11 fortsätter med gemensamma aktiviteter.
B126 skall delta vid skördefesten på Hovdala 3 oktober
och vid julskyltningen, för att presentera logen och förhoppningsvis få nya medlemmar.

Utdrag ur protokollet:
25 bröder deltog i mötet.

Besök i Slagelse 20-21 oktober; kostnad: ca 950 kr
(resa+övernattning).
Anmälningsavgift 500 kr.

Första nominering till ValÄM och ers. för arbetsterminen
2022-2023 genomfördes.
NomU föreslår följande bröder:

Insamling av tavlor för kommande auktion har genomförts. Behållningen kommer att gå till logens välgörenhet.

ÖM: Br Per Gillenius,
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Fr o m oktober kommer anmälning till lägermöten att göras senast måndagen före aktuellt lägermöte, enligt gängse rutiner.

K Göran Wahlquist talade om (bristen på) utveckling ang.
distribution av försändelser under de senast 20 åren.

FS: Välgörenhetsinsamlingen uppgår till 10067 kr, skänkt
av 43 bröder.
CM efterlyser förslag på lämpliga bidragsmottagare.

Brödramåltiden, kyckling med klyftpotatis och tillbehör,
avåts under ”restriktiva” former och vi fick för första
gången smaka mat från Lillemors mat & catering. Hon
har nu tagit över efter Jette som slutade i somras.

ÖM Peter Olofsson meddelade att parentation för br Clas
Johnson och br Jan Heed kommer att hållas måndag 11

RED

Servering vid borden med ”skyddsutrustning”

Glest vid borden men ändå god stämning.

Och så hur var det nu, med SWISH? Eller cash!

Den årstid vi möter nu.
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KM tog upp matanmälningarna och den stående listan för
detta. Viktigt att
avanmäla om man står på denna och ej avser deltaga i
brödramåltiden.

Logemöte den 23 september 2021.
Vid detta logemöte hade vi vänafton. Tre vänner besökte
oss och fick information medan bröderna genomförde
logemötet.

Br Ronny Kristensson framförde tack fr Jette som varit
Göingehusets restauratör i
25 år.

29 bröder deltog i mötet.
Nya regler för logeverksamheten har inkommit. De sänds
ut till alla bröder. (Red kan inte finna några större förändringar av nu gällande restriktioner, försiktighetsprincipen
gäller fortfarande).

FS har slipsar och slipsnålar till försäljning.
FS presenterade en ny modell av namnbricka, försedd
med magneter.

Andra nominering till ValÄM och ers. för arbetsterminen
2022-2023 genomfördes. Vilka som nominerades framgår
av reportaget från förra mötet.

K Ers Pelle Olsson talade om vänaftonen och vad vi och
de nya vännerna förväntar
oss av varandra. Vänskapen är den bästa skolan för karaktären.

Då inga ytterligare nomineringar framkommit genomfördes val av valÄM och ers.
Samtliga nominerade valdes av logen.

Kvällens brödramåltid bestod av stekt fläsk med kokt potatis och löksås, lingon och
sallad. Kaffe o Kaka.

Logen beslöt att fortsätta med AW som tidigare. Br Stefan Fridlund är villig att
hjälpa till med detta. Nästa AW blir 15 november.

RED

Vi hade besök av tre blivande? bröder. Hur det gick vet vi vid nästa logemöte?
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Lite fler bilder från 23 september.
Vi kanske börjar närma oss deltagarantalet som det var före nedstängningen men, det kan bli MYCKET bättre!
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På hemmaplan fortsätter uppladdningen inför det
planerade Odd boulemästerskapet.

UM tankar.
Då har vi nu äntligen kommit till den
punkt då ”coronapandemin” anses vara
över eller åtminstone kommer de flesta
om inte alla restriktioner och rekommendationer att tas bort.

Bröder och systrar i Perstorp och Hässleholm ligger i
hårdträning!

Nog har de senaste ett och ett halvt åren påverkat vår
inställning till tillvaron, många mer eller mindre kloka slutsatser dragits och det kommer säkert en
mängd böcker, utredningar och forskningsrapporter
med slutsatser och rekommendationer hur man skall
möta nästa pandemi och kris.
Tyvärr är det nog så att tillvaron är oförutsägbar hur
mycket vi än önskar kunna kontrollera livet så låter
det sig inte göras.
Uppmaningen att ”fånga dagen” kanske låter trivial
men den innehåller mycket vishet!

Stilstudie, utkast av broder Mogens.
Vi kommer tillsammans med R11, Ingrid, att visa
upp våra loger på Hovdala skördefest den 3 oktober.
Vår ambition är att väcka intresse för vår Orden och
kunna nå nya medlemmar.

Många har upptäckt Sverige när gränserna varit
stängda och fjällvandring har blivit populärt.
Själv har jag äntligen besökt den norra delen av landet och deltagit i en bestigning av Sveriges tak, Kebnekaise.
Från toppen lär man kunna se 9% av Sveriges yta.
Utsikten för oss blev dock bara några meter i snöovädret. På vägen tillbaka öppnade sig dock några
fina vyer!

I år är det vår tur att öka till Slagelse och besöka vår
vänloge. Resan äger rum den 20-21 oktober och i
dagsläget är tolv bröder anmälda. Det finns platser
kvar, hör av dig till UM om du önskar delta och ännu
inte anmält dig!

Per Gillenius
UM

Broder på Sveriges tak
Utsikt från lägre höjd
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Utdrag ur Odd Fellow Akademiens skrifter,

B 85 Luntertun, Ängelholm (1921)

Brödralogernas namn, vad säger de?

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 nam-net 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”.

av Petter Böckmann

Inledning
Alla svenska Odd Fellow loger har ett specifikt namn som
de själva valt. Dessa namn säger en hel del om hur man
tänkte när logerna bildades. Från 1880-talet och fram till
nutiden speglar namnen såväl orten som Orden och tidsperioden.
Svenska Odd Fellow Akademien har tidigare givit ut en
bok om Rebeckalogernas emblem och därmed beskrivit
dessa logers namnval. Det har länge varit ett önskemål att
även kunna samla brödralogernas namnbeskrivningar i en
skrift för att göra dem tillgängliga och även spara dem för
framtiden. Namnen är en viktig del av vår historik.

B 90 Clementia, Helsingborg (1922)
Iromarrikets mytologi är Clementia gudinnan för nåd,
förlåtelse, botgöring och frälsning. Hon avbildas med en
olivkvist och ett scepter.
B 109 Bengt J:son Bergqvist, Kristianstad (1937)

De allra flesta namn kommer från väl kända historiska
personer, oftast med en tydlig anknytning till orten eller
landskapet. Andra namn hänför sig till specifika orter,
landområden, län eller landskap. Det kan vara forntida
namn eller i dag högst aktuella, på svenska eller på latin.
En tredje grupp av namn har en direkt eller indirekt knytning till vår Orden. Och en liten grupp namn är hämtade
från himlavalvet eller någon helt lokal företeelse. De flesta är lätta att tyda eller känna igen medan några namns
syftning är mer dolda för alla utom de närmast berörda.
Alla namn haren gång i tiden godkänts av Storsiren och
vissa förklaringar finns i de skrifter som rör logernas bildande.
Det är alltså logens namn som är denna skrifts huvudmål.
I en del fall har logerna kunnat beskriva varför namnet
valdes men oftast har denna kunskap gått förlorat med
åren. Vad namnet betyder har varit klart lättare att få
fram. Namnens natur gör att vissa namn har mycket korta
förklaringar medan för andra krävs det ett antal rader för
att ge en rätt bakgrund. Det är således inte logen i sig som
beskrivs, inte hur den kom till eller utvecklats. Allt detta
har logerna som oftast beskrivit väl i sin historik på hemsidan Odd-fellow.se. Inom parentes finns årtalet för logens instituering.

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 skolpoliti-kerna 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.
RED

(Här har redaktören valt ut loger i vårt distrikt).
B 5 Concordia, Eslöv (1893)
Concordia är i romersk mytologi endräktens gudinna och
står även för harmoni och ”med hjärtat”.
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.
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När någon blir kränkt eller illa behandlad bör vi som Odd
Fellows visa solidaritet och ge stöd. En av våra största
utmaningar är att avgöra hur vi kan vara behjälpliga på
bästa sätt. Bidrar vi till att hjälpa någon nödställd eller ska
vi bara se bort och tänka att det får någon annan ta hand
om.

StRepr tankar
Lite tankar och reflektioner om vår
Orden och vad den står för.
Kanske också underlag för diskussioner i logen bröder emellan.
Det är kanske så att vår Ordens etiska
grunder inte är relevanta idag? Det kan
ligga en fara i att låsa sig i vissa ideal när världen runt om
oss förändras hela tiden.

Nej låt oss gemensamt stå upp vår ordens budskap och
hjälpa till. Som vanligt bättre lite än inget!
Vi ska vara rädda om våra ritualer och traditioner men
kanske tänka till och diskutera våra etiska och moraliska
budskap. Vi får inte låta omgivningen uppleva Odd Fellow som irrationell och verklighetsfrämmande.

Är det då inte så att vi och vår Orden måste förändra sig
och anpassa sig till medlemmarnas förändring i i tanke
och inställning. Jag menar inte att vi ska vända upp och
ner på allt inom vår Orden utan försöka anpassa vår verksamhet till dagens synsätt.

Slutligen ställer jag två frågor. Har Odd Fellow en framtid?
Har framtiden en Odd Fellow Orden?

Exempel på frågor som kanske bör diskuteras lite oftare i
vår Orden och loge.

Men allra sist vill jag lämna ett citat som jag tycker är
tänkvärt och jag hoppas att ni mina bröder också håller
med.

Vad är vänskap, kärlek sanning?
Är det vänskap när jag är beredd att helt oegennyttigt
hjälpa en medmänniska i någon form av nöd?

Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt
att hjälpa.

Kanske en sådan hjälp är en kärleksfull handling?
Är en sådan handling sanningen på hurdan jag innerst
inne är och jag borde vara?
Både mot mig själv och mina medmänniskor

Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Tro Hopp Barmhärtighet

Genom de löften vi avlägger i de olika graderna ingår vi
ett avtal om hur vi bör uppträda och verka för en mänskligare värld.

Sune Malm
StRepr B126

Odd Fellow är och kommer förhoppningsvis alltid att bli
en Orden för personlig utveckling.
När jag kom med i Odd Fellow så sades det ofta att vår
Orden är fostrande och det håller jag absolut med om,
men jag måste själv också bjuda till.
Vi har en värdegrund som kan och bör vara ett rättesnöre
för oss alla.
Hur har vi det då med etik och moral inom vår Orden? Är
etik några regler som bara talar om hur vi ska undvika att
såra någon eller innehåller dina etiska värderingar så
mycket mer.
Går det att omsätta mina etiska värderingar i moralisk
handling?
Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss och moral
handlar om hur vi beter oss i verkligheten. Tänker vi gott
men handlar illa då blir det dubbelmoral.
Kan vi inom Odd Fellow hjälpa till att öka förståelsen för
den som tänker annorlunda än vi själva?
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Fråga Akademien.

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

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?

Slutsats
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.

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

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.

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.

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.
Det fanns också olikheter mellan de olika delstaterna. Allt
detta kan mycket väl ha påverkat Ordens grundare i deras
inställning till religionen.

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.”

(Från Oddfellow Akademiens hemsida)
RED

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.”

På en finare restaurang betraktade en herre notan, flämtade till, men tog sig samman och sa:
– Det var dyrt med 600 kr för en sådan måltid, men jag
hoppas ni ger rabatt till en kollega.
– Är ni också servitör?
– Nej, jag är tjuv.
– Sedan en tid tillbaka har jag fått hotelsebrev, som jag är
alldeles maktlös emot.
– Gå till polisen, så hjälper de dig.
– Det tror jag inte. Breven är från kronofogden.

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”.

Interpol hade efterlyst en brottsling i Norge och skickade
foton på denne fotograferad framifrån, från vänster och
från höger. En vecka senare svarade polisen i Bergen:
– Vi har gripit mannen till vänster och mannen till höger,
men han i mitten har rymt till Sverige.

Den Svenska Storlogens första grundlag från 1895 nämner inte något krav på, att inträdessökande ska vara kristen.

Varför har du bara schack-spelare på ditt hotell?
– Därför att de flyttar så sällan!

Storsire Bengt J:son Bergqvist skriver under 1920-talet ett
antal informationsföredrag om alla grader och nämner
inte någon gång att vi måste vara kristna för medlemskap
i Orden.

Har du tänkt på att dykare är de enda personerna som är
lediga när de är upp-tagna?

I en bilaga till protokollet från Europeiska Federationens
sammanträde 27 april 1998 står det bland annat:
”Vår Orden är religiöst obunden. Den bekänner sig inte
till någon särskild religion. Orden har emellertid en monoteistisk grundsyn, uttryckt i orden ’Ett Högsta Väsende,
världens Skapare och Upprätthållare’.

(Red ber om ursäkt för dåliga skämt. Några har kanske
också publicerats tidigare!)
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Talande tecken del 8.

Söder.
Är sinnebild för den ljusort varifrån livgivaren kommer.

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.

Väderstrecket åskådliggörs av middagssolen och
symboliserar eld, värme, ungdom, sommar och den
manliga principen.

Väderstrecket.

I Indien och Egypten betecknar söder mörker, helvetet och den kvinnliga principen.

Är sinnebild för dagens början, nattens ankomst,
kyla, mörker, natt, vinter ålderdom och för de dödas
rike.

I Kina betecknas söder med röd färg.
Inom judendomen tecknas söder med ett bevingat
lejon.

Redan omkring 3000 år fvt ansågs de fyra rätvinkligt
korsande väderstrecken öster, söder, väster och norr
ha inflytande på människan under hennes jordeliv.

Väster.
Är sinnebild för nattens ankomst.

De forntida templen var i Egypten orienterade enligt
teologiska dogmer framom estetiska eller tekniska
synpunkter.

Det är demonernas, dödens och den yttersta domens
väderstreck.

Också landskapsplaneringen fick stå tillbaka för teologiska krav.

Väster står för hösten, den döende solen och medelåldern.

Templen placerades hellre i anslutning till heliga
platser än med hänsyn till tekniskt förnuftigare orter.

Att ”resa västerut” uttrycker i många kulturkretsar en
förutsägelse om död.

Orienteringen i plan följer ofta solens bana.

I Kina betecknas väster med vit färg.

Väderstrecket spelar viktig roll vid ceremonier och
traditioner förknippade med död och likbegängelse.

Norr.
Är sinnebild för kyla, mörker, de dödas rike, natt,
vinter och ålderdom.

I antikens grekland orienterades från 600-talet fvt
likaså templen i öst-västlig riktning.

I egyptisk och kinesisk symbolik förknippas norr
däremot med dagen, ljuset och mannakraften.

Norr, väster, öster och söder heter på grekiska arletos, dysis, anatolae och mosembria.

Inom judendomen betecknas norr med en bevingad
oxe.

Ordens begynnelsebokstäver bildar ordet ADAM.

Öster.

Norr om kyrkorna i Sverige begrovs hedningar,
självspillningar och menedare.

Är sinnebild för dagens början.

Norr betecknades med svart färg eftersom väderstrecket är hemvist för Lucifer och andra onda makter.

Det är frälsningens väderstreck.
Det står för den uppgående solen, gryningen, våren,
hoppet, det gryende livet och barndomen.

Bearbetning av texter i ”Talande tecken” gjord av red
Göingebladet.

Den gröna färgen är tecknet för öster.
Enligt kristen tradition vänder sig prästen vid bön
mot öster.
Roms äldsta kyrkor hade altaret i väster.
Då prästen stod bakom altaret vände han sig mot öster där ”rättfärdighetens sol går upp, med läkedom
under sina vingar.
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Kommande logemöten
Måndag den 11 oktober
Logemöte, parentation
Utskottsrapport: CerU, EkU.
Brödramåltiden: Vildsvinsstek m tillbehör, kaffe &
kaka.

Vi Gratulerar!
4 oktober

Ove Svärdhagen

60 år

4 oktober

Lennart Nilsson

90 år

22 oktober

Jan-Olof Sandén

70 år

5 november Samuel Ek

Torsdag den 28 oktober
Logemöte, bal till invigningsgraden, 1. nom nämnder
och utskott
Utskottsrapport: TMU.
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden: Fisksoppa m tillbehör, kaffe & kaka.

60 år

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

Lördagen den 6 november kl 1400
Minnesloge tillsammans med R 11 Ingrid.
B 126 ansvarar.
Måndag den 8 november
Logemöte, 2. nom nämnder och utskott.
Utskottsrapport: DN, NomU.
Brödramåltiden: Dansk fläskestek m tillbehör, kaffe &
kaka.

En något förvirrad redaktörs tankar.
Att få redigera Göingebladet fem gånger per år är ett uppdrag som både förpliktar och förnöjer mej.
För det mesta får jag in underlag från ÄM och bröder i god tid och kan lägga mej vinn om att göra ett
så bra blad som möjligt.
Jag försöker också delta tillsammans med min
(något ålderstigna) kamera vid brödramåltiderna för
att fånga några bröder på bild.
Under pandemin har det ju inte blivit tillfälle till det
men nu vänder det?
I detta Göingeblad blev det många ändringar med
anledning av såväl datum för gradgivningar som att
vi fick ny restauratör så red hoppas att det mesta är
korrekt!

Torsdag den 25 november
Logemöte, val nämnder och utskott, veteranernas afton.
Utdelning veteran– och jubelveterantecken. Storsire
Björn Boström.
Utskottsrapport: EkU, BistU.
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden: Kalops m tillbehör, kaffe& kaka.
Måndag den 6 december
Logemöte, rec invigningsgraden, OBS! Frack!
Utskottsrapport: InstrU.
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden: Ugnsbakas lax m tillbehör, kaffe &
kaka.

Ronny Kristensson
RED

Med reservation för ev ändringar!

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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