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Utdelning av veteran och jubelveterantecken 25 november 2021. 

Från vänster: vet Bengt Magnstedt, StRepr Sune Malm, vet Per Fridlund, Stosire Björn Boström, vet Jan-Olov Sandén, 

ÖM Peter Olofsson, vet Ronny Kristensson,, DSS Johan Kruse, vet Sven Andersson. Sittande:  jubelveteranerna Tommy 

Jagerwall och Kjell ”Nonne” Håkansson. 
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ÖM:s tankar. 
 

Bröder 
 

Vi har nu kommit in i vad jag tycker 

årets mörkaste månad, november med 

regn och allmänt ruskväder. Advent står 

för dörren och julen närmar sig med raska steg.  
 

Förra logemötet var en upplevelse som gick rakt in i 

hjärtat, vi firade veteranernas afton.  
 

Uppslutningen till mötet var god 53 bröder deltog 

varav 5 gästande bröder.  
 

Från vår vänloge B35 Concordia i Slagelse kom det 

tre bröder med exmester Mone Brandstrup i spetsen. 
 

De två andra gästande bröderna var Storsire Björn 

Boström och DSS Johan Kruse. 
 

Under högtidliga former utdelade Storsire Björn Bo-

ström veterantecken till bröderna Per Fridlund, Sven 

Andersson, Ronny Kristensson, Bengt Magnstedt 

och Jan Olof Sandén som varit medlemmar i logen i 

25 år, till bröderna Tommy Jagerwall och Kjell Hå-

kansson utdelades jubelveterantecken för 50 år i lo-

gen. 
 

Storrepresentant Sune Malm hade gjort en samman-

fattning av de gångna åren till jubilarerna. 
 

Innan vi tar juluppehåll har vi först reception för två 

bröder i invigningsgraden, då får vi äntligen ta på oss 

fracken en gång i år.  
 

Jag hoppas att det blir lika bra uppslutning som vid 

veteranernas afton, det hade varit ett bra välkomnan-

de av våra nya bröder. 

Det äger rum måndagen den 6 december klockan 

19.00. 
 

Sista logemötet för året har vi onsdagen den 15 de-

cember då vi har vår omtyckta räkafton som avslut-

ning på ett kort logeår i logesalen. 
 

Den 27 januari sker installation av pågående ämbets-

män för 2022-23. 
 

Vi vet ännu inte hur nästa år kommer att se ut, om 

det fortfarande kommer att var restriktion för våra 

logemöten vet ingen ännu.  

Det har ju visat sig att nya mutationer av Covid har 

upptäckts. 
 

Nu ska vi snart fira jul och nyår med nära och kära 

tänk på att vara försiktiga när ni besöker allmänna 

platser så att vi kan mötas igen i januari 2022.  

  

Det kommer ett nyhetsbrev innan jul där jag tänkte 

informera er om vi har fått några besked från Storlo-

gen om logearbetets regler för nästa år. 
 

Var rädda om er tvätta händerna och håll avstånd. 
 

Med broderliga hälsningar 

Peter Olofsson 
ÖM 
 

”Det vatten du hämtar ur bäcken lär dig känna käl-

lan” 

(Foto ÖM) 

Redaktionen fick från br Lars Tegård in nedanstående 

text och bild. 
 

Bröder i Odd Fellow. 
 

Tittade igenom foton och gamla urklipp från förra seklet. 

Upptäckte då att mitt första besök på Odd Fellow skedde 

redan 1954 på julfesten som arrangerades på Stadshotel-

let.  

Då var alla medlemmar med familj inbjudna för trevlig 

samvaro med alla attribut som tillhörde Julen då.  

Det var dans kring granen , besök av tomten som delade 

ut presenter till barnen.  

Efter detta blev barnen bjudna på film med bl.la. Hacke 

Hackspett m.m. vilket uppskattades livligt av oss barn. 

Detta pågick några år men tog slut av någon anledning, 

vet inte varför men det är ett trevligt minne som jag aldrig 

glömmer. 

Nedan följer en bild av mig, min mor samt min bror på 

denna julfest. 

 

Till skillnad mot reportaget från Slagelse, som blev en 

blöt historia, är detta en söt historia. 
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Reportage från logemöten. 

Logemöte den 11 oktober 2021. 
 

36 bröder deltog i mötet. 
 

Två ansökningar om inträde i Orden och loge hade in-

kommit och lästes upp. 
 

Första nominering till ledamöter i nämnder och utskott 

för arbetsterminen 2022 - 2023 genomfördes. 

NomU föreslår följande bröder: 
 

DN, ordinarie: Lars Hallberg (ordf/sammankallande), Per 

Fridlund, Stefan Fridlund. 

Ersättare: Lago Wikingsson, Lave Olsson. 
 

Revisorer, ordinarie: Kennert Jonasson (ordf/

sammankallande), Kenth Cronqvist. 
 

BistU, ordinarie: Lars Hallberg (ordf/sammankallande), 

Mac Persson, Sten-Åke Johansson.  
 

EkU, ordinarie: Stefan Fridlund (ordf/sammankallande), 

Ronny Kristensson, Tommy Jagerwall. 

Ersättare: Bo-Göran Persson. 
 

CerU, ordinarie: Per Gillenius (ordf/sammankallande), 

Sven-Olof Lundgren, Peter Olofsson, Göran Persson. 

Ersättare: Göran Wahlquist. 
 

Fördjupnings- och InstrU, ordinarie: Mac Persson (ordf/

sammankallande), Ronny Kristensson, Lennart Odhner, 

Sune Malm. 
 

TMU, ordinarie: Göran Persson (ordf/sammankallande), 

Per Gillenius, Stefan Fridlund, Jan Erik Lorensson, Bo 

Martinsson. 
 

KlU, ordinarie: Richard Roth (ordf/sammankallande), 

Leif Möllerström (KM Ers), Jesper Ahlgren, Michael Juh-

lin, Nils Åkesson. 
 

Intendent, ordinarie: Jan-Erik Lorensson. 

Ersättare: Ronny Kristensson. 
 

Arkivarie, ordinarie: Lars-Gunnar Ström. 

Ersättare: Ove Svärdhagen. 
 

Lägervärdar: ordinarie: Alf Jansson, Stefan Fridlund. 

Ersättare: Lars-Gunnar Ström. 
 

Logevärdar: Jesper Ahlgren, Ronny Kristensson, Micha-

el Juhlin, Peter Skagerholm, Stefan Fridlund, Curt-Erik 

Karlsson, Ewan Östensson, Nils Åkesson, 

Bo Davidsson. 
 

Logens representanter i Fastighets AB Göingehusets 

styrelse, ordinarie: Ronny Pettersén, Douglas Larsson. 

Ersättare: Peter Olofsson. 

 

NomU, ordinarie: Peter Olofsson (ordf), Stefan Fridlund, 

Göran Wahlquist. 

Ersättare: Bo-Göran Persson. (Anm. nominerade efter 

förslag från golvet). 
 

NomU lägret 20 Sju Stjärnor, ordinarie: Peter Olofsson. 
 

Web-master, ordinarie: Janne Bernsmark. 

Ersättare: Göran Wahlquist. 
 

Registeransvarig, ordinarie: Lars-Gunnar Ström. 

Ersättare: Ove Svärdhagen. 
 

Information från utskott: 
 

Gem EkU:  

Förslag har framtagits om ändringar i stadgarna. Dessa 

har skickats till SSekr för kommentar. När svaret inkom-

mit, presentation för logen samt röstning. Därefter till 

Storsiren för fastställande. 
 

Välgörenhet: 
 

StRepr Sune Malm: 

Med anledning av logens 75 årsjubileum föreslås en in-

samling av ett belopp uppgående till 75000 kr. 

Storlogen bidrar med lika mycket varför vi då kommer 

att disponera 150000 kr för välgörande ändamål. 
 

För att uppnå detta föreslås logens medlemmar skänka 

125 kr per år under 6 år 

med början 2022. Beloppet inbetalas före respektive års-

skifte. 
 

Logen röstade och godkände förslaget. 
 

Br Sune bad ÄM att tillsätta en jubileumskommitté för att 

hantera insamlingen. 
 

Ordenskunskap: 

Under ledning av K Göran Wahlquist beskrevs vad en 

ballotering är och hur den utförs. 
 

Kaplans tankar: 

K Göran Wahlquist talade om olika möjligheter att sätta 

sig in i vad en annan 

människa ser, upplever och känner. 
 

Parentation genomfördes för våra bortgångna bröder Clas 

Johnson och Jan Heed. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av vildsvinsstek, ugnsstekt 

klyftpotatis, kokta och 

färska grönsaker, gelé. Kaffe o Kaka. 
 

RED 

 

(Bilder från brödramåltiden på nästa sida). 
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Vildsvinet har fallit för Övermästarens vapen, sen låg det mört och gott på faten.  

Med potatis och den goda såsen, kunde bröderna smörja kråsen! 

 

 

                                                                                              (Övermästarens vapen?) 
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Logemöte den 28 oktober 2021. 
 

25 bröder deltog i mötet. 
 

Andra nominering till ledamöter i nämnder och utskott 

för arbetsterminen 2022-2023 genomfördes.  

Nominerade framgår av reportaget från förra mötet. 

Inga nya namn nämndes och andra nomineringen förkla-

rades avslutad. 
 

Välgörenhet: 

CM Sven-Olof Lundgren: 

Föreningen ”Hemlösa i Hässleholm”. Deras verksamhet 

omfattar frukost och lunch till ett tiotal personer.  

Vår hjälp skulle kunna vara hjälp med hyra och matkost-

nader. 
 

Julklappshjälpen. Bedriver sin verksamhet i en undermå-

lig lokal. Vårt stöd till dem kan vara att försöka hitta en 

bättre lokal för deras verksamhet. 
 

Diakonin i Hässleholm/Perstorp. Vår hjälp kan vara för-

stärkning till deras matkassar vid kommande julhelg. 
 

StRepr Sune Malm: 

Föreningen ”Hemlösa i Hässleholm” vill även ge stöd till 

fattigpensionärer, exempelvis i form av presentkort till 

någon butik i Hässleholm. 
 

Vädjade om förslag på lämplig lokal för 

”Julklappshjälpen”. 
 

Tillgängligt belopp för ovanstående verksamhet är dels 

tidigare i år insamlade 10 000 kr dels de för vår välgören-

het budgeterade medlen. 

Br Sven-Olof tar fram konkreta förslag till nästa logemö-

te. 
 

Ordenskunskap: 

StRepr redogjorde för betydelse och genomförande av de 

tecken som förekommer i Invigningsgraden. 
 

Kaplans punkt: 

K Göran Wahlquist fördjupade sig i begreppet åka buss, 

med anknytning till bussresan vid jubileet i Eslöv samt 

vår tidigare genomförda bussfärd till Slagelse. 
 

Vid kvällens brödramåltid, som bestod av fisksoppa med 

bröd, sallad, kaffe o kaka, deltog också 10 systrar från 

Rebeckalogen 11 Ingrid. 
 

Efter brödramåltiden fick vi lyssna till ett föredrag om 

och med representanter för Premedic Skåne.  

De ansvarar för ambulanssjukvården i norra och östra 

Skåne. 
 

Att tänka på: 

Vid larmning kan den uppringande uppleva att den som 

tar emot larmet ”pratar” utan att någonting händer! Men 

samtidigt går larmet ut så ambulans är på väg direkt vid 

larmning. 
 

Som bilist, kolla med jämna mellanrum backspeglarna! 

Har du ”blåljus” bakom dej så försök hjälpa till så de 

kommer fram! 
 

Vi överlämnade 12 st Oddbjörn eftersom de hade slut på 

dem och det var välkommet. 
 

RED 
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Logemöte den 8 november 2021. 
 

ÖM, Peter Olofsson hälsade bröderna varmt välkomna till 

dagens logemöte och utlyste en tyst minut för vår bort-

gångne broder Nils-Olof Sandberg.  
 

24 bröder deltog i mötet. 
 

Tjg ExÖM Stefan Fridlund, ordförande i undersöknings-

utskottet för de sökande Leif Tommy Kenneth Åkesson 

och Leif Peder Agerius, rapporterade att ett enigt utskott 

tillstyrkt respektive sökandes ansökan.  
 

Ballotering till Invigningsgraden genomfördes och båda 

balloteringarna utföll gynnsamt.  

Invigningsgraden ges måndag 6 december. 
 

Val till nämnder och utskott av tidigare nominerade brö-

der förrättades och de bröder som nämnts tidigare valdes. 
 

DN:  
Br Per Fridlund presenterade det budgetförslag som be-

handlats av ÄM och distribuerats till medlemmarna.  

Inga frågor rörande budgetförslaget framkom varför det 

bordlades till kommande logemöte.  
 

Vidare informerade br Per Fridlund: - DN har övertagit 

administrativa uppgifter från KlU. - Vi är numera moms-

registreringspliktiga vilket medför extra arbete. - Man har 

diskuterat möjligheten att fakturera via iZettle.  
 

Andelslotteriet är slutsålt; vinstdragning kommer att ske 

den 16 december. 
 

 KM Richard Roth tackade för hjälpen med de administ-

rativa uppgifterna samt uppmanade ånyo vikten av att 

fylla i Nota Bene korrekt. OBS! att vid betalning med 

Swish tillkommer en avgift om fem kronor, vilket fram-

går av Nota Bene. 
 

Gem EkU:  
Br Stefan Fridlund: De uppdaterade stadgarna för utskot-

tet har omarbetats och godkänts av respektive loge. De 

kommer att skickas till storlogen för att fastställas Storsi-

ren. 
 

Välgörenhet: 

CM Sven-Olof Lundgren: - Oklart hur hjälpen till 

”Hemlösa i Hässleholm” skall utformas.  

Checkar för inköp av matvaror mm bedöms olämpligt då 

osäkerhet råder om att det i praktiken blir den hjälp vi 

åsyftar med vårt stöd.  
 

Ang. hjälp till ”Diakonin” är det stor risk att vårt bidrag 

försvinner i det stora hela, vilket motverkar våra syften att 

vi vill synliggöra Odd Fellows verksamhet.  
 

För ”Julklappshjälpen” pågår arbete med att hjälpa dem 

att få tillgång en lokal där de kan bedriva sin verksamhet. 

Det är viktigt att vår hjälp blir synlig i pressen så att all-

mänheten uppmärksammas på att vår Orden och loge be-

driver välgörenhetsverksamhet. 
 

Ordenskunskap: 

StRepr Sune Malm framförde en rad frågor om vad en 

orden i allmänhet och Odd Fellow i synnerhet är, gör, står 

för och kan ge. Ett flertal ytterligare frågor rörande Odd 

Fellow avseende medlemskap, inhämtande av informa-

tion mm ställdes. Under föredragets gång presenterades 

fortlöpande svar på frågorna. 
 

Kaplans punkt: 

K Göran Persson talade om att passera dörrar och portar i 

livet och att man därigenom ställs inför utmaningar och 

ges olika möjligheter. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av dansk fläskstek med 

kokt potatis och sås, rödkål, gelé och sallad. Kaffe o 

Kaka. 
 

RED 
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Brödramåltiden 8 november. 

CM med nyputsad gong gong! Tack till KM för det. UM:s ständiga dilemma, tageordning. 

Den som väntar på något gott... ... Väntar tydligen inte förgäves! 

Logemöte 25 november, veteranernas afton. 
 

53 bröder, varav 5 gästande bröder, (tre från B 35 Cocor-

dia i Slagelse), deltog i mötet. 
 

Efter logens öppnande infördes Storsire Björn Boström, 

DSS Johan Kruse och 

StRepr Sune Malm i logesalen. 
 

Logen röstade och godkände budgeten för 2022, med 

oförändrad månadssavgift 100 kr. 
 

Två bröder har begärt utträde ur Orden och loge och en 

broder övergång till annan loge. 
 

Tjg ExÖM Stefan Fridlund meddelade att de nya uppda-

terade stadgarna för Gem EkU har fastställts av Storsiren. 
 

Under högtidliga former utdelade Storsire Björn Boström 

veterantecken till br Per 

Fridlund, br Sven Andersson, br Ronny Kristensson, br 

Bengt Magnstedt och br Jan Olof Sandén, samt jubelvete-

rantecken till br Tommy Jagerwall och br Kjell Håkans-

son. 
 

Under ceremonin erinrades om innehållet i de olika grad-

givningarna och symbolerna i veterantecknen förklarades. 
 

K Göran Wahlquist talade om rätt/fel och tycke/smak 

samt hur beslut fattas utifrån detta och utifrån egna erfa-

renheter. K presenterade ett antal olika Odd Fellow slip-

sar från Sverige resp. Danmark och visade på skillnader 

mellan dessa. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av kalops, kokt potatis, röd-

betor och sallad. 

Kaffe o Kaka. 
 

Under kaffet talade StRepr Sune Malm till de nyblivna 

veteranerna samt tackade alla bröderna för att de kommit 

och förgyllt kvällen. ÖM Peter Olofsson talade till 
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de nyblivna veteranerna. Br Ronny Kristensson talade för 

de utnämnda veteranerna och br Tommy Jagerwall talade 

för de utnämnda jubelveteranerna. 

Avslutningsvis talade Storsire Björn Boström till vetera-

nerna och tackade för en fin kväll och en god middag. 

 

RED 

Kalopsen satt fint efterkvällens logemöte. 

ÖM talar till veteranr och jubelveteraner. 

Jubelveteranernas tack höll br Tommy Jagerwall. 

Lite ”Ordenssnack”? 

Veteranernas tack höll br Ronny Kristensson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En glad Storsire efter 

dagens arbete! 
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En blöt historia. 
 

Onsdagen den 20 oktober var det dags för bröderna från B126 Göinge att åter bege sig västerut för 

utbytesbesök med bröderna i logen 35 Concordia i Slagelse. Klubbmästaren broder Rickard hade 

som brukligt preparerat färdkosten bestående av läckra baguetter och drycker från reseapoteket. Elva 

bröder hade ställt upp och de embarkerades i en niomannabuss styrd av ÖM Peter och en stabsbil 

modell Volvo rattad av UM Per.  
  

Det regnade, och regnet följde oss i stort sett hela vistelsen. Matpausen utanför Köpenhamn fick av-

brytas före sista baguettetuggan svalts då whiskeyn hotade att bli alltför utspädd. Efter en snabb in-

köpsrunda på det stora varuhuset Bilka togs hotellet i besittning, en ny bekantskap som visade sig vara alldeles utmärkt, 

nämligen Golf og Forretningshotel Vilcon.  
 

Dags att bege oss till logen för att bli serverade ett let traktement. Navigatören i stabsbilen hade vissa bekymmer då vi 

leddes upp på ett parkeringstak men till slut fann vi Fredriksgade 15. Skönt att slippa kyla och regn och i gemytligt bröd-

rasällskap tina upp om ej torka ut. 
 

 

Tillbaks till hotellet för ombyte till den mörka kostymen och åter till logen, nu utan några orienteringsbekymmer. Före 

mötet kunde lämplig dryck intagas och logens konst beskådas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett antal bröder från Concordia mötte upp under hela programmet. Liksom många andra Odd Fellow-loger brottas Con-

cordia med rekryteringsproblem. Nu har man endast ett fyrtiotal medlemmar, vår närvaro gjorde då att ordenssalen inte 

blev alltför glest bemannad. 
 

En trevlig brödramåltid följde därpå med dansk fläskstek med tillbehör, tal från övermästarna och glatt samspråk bröder 

emellan. Kvällens höjdpunkt blev framträdandet av broder Henry O´Connor ackompanjerad på piano av sitt barnbarn. 

Vi bjöds på en repertoar av bland annat irländska sånger och Gabriel Jönssons finstämda ”Flicka från Backafall” tills det 

blev dags att krypa till kojs utan insomningsproblem. 
 

 

Traktement Broder Sune i samspråk                                                        Broder Bengt provianterar  

Här smids brödrakedjan   
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Väderprognos för dag två utlovade frampå dagen ännu mer regn och blåst då besök till Stora Bältbron var inplanerat, 

men först morgenmad på Frederiksgade 15.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måtta och belåtna äntrades fordonen och i kolonn styrdes mot Korsör och brofästet där vi möttes av Flemming Hansen 

som hade arbetat på bron med schaktarbete och transport av schaktmassor. Klokt nog hade han dumpat massorna precis 

framför det gamla hamnområdet strax söder om brofäste och skapat ett havsnära landområde som blivit ett fritidsområde 

med campingplats, vilken Flemming sedermera tog över. 
 

 

 

Broder O´Connor med ackompanjatör  ÖM Broder Peter häller tal  

ÖM Anton Edholm och ÖM Peter Olofs-

son 
Morgenmad på Fredriksgade 15  

Dimmornas bro Vattensprutande bro 
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De mer regntåliga bröderna följde Flemming ut i sankmarken där vi fick oss till livs historien om brons tillkomst till då-

net av biltrafiken och forsande vattenmassor från brobanan. Till slut fick vi söka skydd under själva bron där guidens 

hörbarhet väsentligt ökade. Ett antal faktauppgifter delgavs och med reservation för eventuell språkförbistring förstod 

undertecknad att stålkonstruktionen som utgör underlaget för brobanan också innehåller en järnväg för invändigt under-

håll. Hela konstruktionen är invändigt avfuktad ner till 50 procent relativ fuktighet för att förhindra korrosion. Invändig 

antikorrosionsmålning är därför inte nödvändig. Tydligen sjunker körbanan mellan pylonerna 5 meter om det blir stopp 

och körbanan är fullbelastad! 
 

Till slut blev åhörarna alltför vindpinade varför transport till en större lokal, med angränsande restaurang, genomfördes. 

Där återfick deltagarna blodcirkulationen med hjälp av en väl avvägd dos destillerad dryck. I väntan på frokostbuffet 

underhölls vi med ytterligare historier och fakta om bron och den parallella järnvägstunneln. När det gällde tunneln hade 

tydligen inte allting gått på räls, efter viss tvekan avslöjade Flemming att tunneln blivit vattenfylld till följd av en nästan 

osannolik otur när man nästan var klar vilket försinkade projektet. 

Då var vi så framme vid den digra frokostbuffet som vi mycket frikostigt bjöds på inklusive diverse drycker. För er som 

inte var med kan jag inte avstå från nöjet att presentera menyn: 

3 slags sild m/karrysalat  Halve æg og rejer på bund af frisk salat  Fiskefilet m/remoulade  Lune tarteletter m/høns i asp-

arges  Lun leverpostej m/bacon & champignon  Flæskesteg m/rødkål  Frikadeller m/surt  Pålægsfade  Ost & frisk frugt  

Hj. bagt brød og smør/fedt 

Drikkevarer: fadøl, sodavand, husets vin samt diverse snaps. Efter att väl trakterat buffén framförde vi vårt tack för två 

utomordentligt trevliga och innehållsrika dagar 

till närvarande och frånvarnade Concordiabrö-

der med förhoppning om att mötas nästa år i 

Hässleholm. 
 

Torra, mätta och belåtna styrde vi färden i det 

tilltagande ösregnet mot moderlandet men bör-

jade inte solen titta fram när vi landade vid 

Göingehuset! 
 

      

                         

Flemming berättar  I skydd  

Slut på expeditionen 

Vid pennan och kameran broder UM Per 

Gillenius. 

 

RED tackar broder Per för ett fylligt och 

bra reportage! 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 6 december OBS! DATUM! 

Logemöte, rec invigningsgraden. OBS! FRACK! 

Utskottsrapport: InstrU. 

Brödramåltiden: Ugnsbakad lax, kaffe & kaka. 

 

Onsdag den 15 december OBS! dag! 

Logemöte. 

Utskottsrapport: 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden: RÄKOR! 

 

Måndag den 10 januari 2022 

Logemöte  

Utskottsrapport: 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden:  

 

Torsdag den 27 januari 

Logemöte, ÄM-installering OBS! FRACK! 

Utskottsrapport: 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden:  

 

Måndag den 14 februari 

Logemöte 

Utskottsrapport: 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden:  

 

 

Alla program är inte fastställda vid tiden för utgivning 

av Göingebladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Här kommer bl a adress– och andra ändringar som berör 

bröderna att införas. Vid ändring, glöm ej att meddela 

PS, Lars-Gunnar Ström. 

 

 

 

4 Jan Urban Persson 60 år 

12 Jan Lennart Lindborg 80 år 

24 Jan Lennart Lidén 90 år 

27 Jan  Bengt Heinmert 70 år 

6 Feb Per-Olof Bengtsson 75 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

Red önskar alla bröder en  

GOD JUL och ett GOTT NYTT 

ÅR! 


