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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 

Innehåll i detta nummer: 
 

Avgående och pågående ÖM tankar sida 2  

(med forts sida 8) 

Reportage från logemöten sida 3-7 

Upphävda restriktioner sida 9 

Vi gratulerar sida 10 

Redaktionsrutan sida 10 

Kommande möten sida 10 

 

Logens ÄM för terminen 2022-2023 installerades digitalt 

den 27 januari 2022. 

ÖM Per Gillenius UM Göran Persson PS Lars-Gunnar Ström FS Janne Bernsmark 

SkM Ronny Pettersén CM Sven-Olof Lundgren K Lennart Odhner Tjg ExÖM Peter Olofsson 

Och vår ”alltiallobroder” 

KM Richard Roth som 

hälsar oss nedan. 

(Eftersom inte red hittade färgfoton på alla fick det bli 

svartvitt!) 
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Avgående ÖM:s tankar. 
 

Bröder. 
 

Då har vi passerat Jul och nyår och ett 

nytt orört år ligger framför oss.  

Vi går mot ljusare tider. Vad månde det-

ta nya år ge oss och våra medmänniskor i förhopp-

ningsvis slutskedet på pandemitider.  

Vintern har sin tjusning men på det nya året längtar 

man till vår och sommar. 
 

Efter 2 år som ÖM med ett fåtal fysiska möten går 

man över till att tjänstgöra som TjgExÖM. 
 

Efter 2 möten på vårterminen blev det ett långt uppe-

håll från mars 2020 till september 2021 hade vi vårt 

inledande möte den 13 september.  

Där i mellan hade vi digitala fördjupningsloger.   Vi 

hade 9 möten innan det på nytt var stopp för fysiska 

möten igen på grund av att Covidsmittan tog fart 

igen. 

Det var precis lagom till installering av de pågående 

ämbetsmännen skulle utföras och fracken skulle på.  
 

I stället blev det en digital installering framför skär-

men i kostym och slips som utfördes på ett fint sätt 

av Distriktsstorsiren och vår Storrepresentant.  
 

Det som från början var tänkt som mål fick genast 

grus i maskineriet.   
 

Ett mål var en växande loge, dels genom att behålla 

våra bröder och dessutom rekrytera nya bröder så att 

det skulle bli en föryngring.  
 

Få våra äldre medlemmar att komma och delta på 

logeaftnarna regelbundet. 
 

Av detta blev bara Gradgivning i Vänskapens grad 

och en Invigningsgrad. 

 

(Fortsättning sida 8) 

(Foto ÖM) 

Pågående ÖM:s tankar. 
 

Bröder. 
 

Då har vi kommit till slutet på en äm-

betsmannaperiod och ÖM Peter Olofs-

son har lämnat över stafettpinne.  
 

Installeringen av nya ämbetsmän skedde vid en hög-

tidlig digital installering där DSS Johan Kruse tjänst-

gjorde som installator och vår StRepr tjänstgjorde 

som Stormarskalk.  
 

Allt löpte enligt plan och med nya uppdrag blev för-

utom avgående ÖM och avgående UM, Göran Pers-

son (UM), Janne Bernsmark (FS) och Lennart Odh-

ner (K). Lars-Gunnar Ström (PS), Ronny Pettersén 

(SkM) och Sven-Olof Lundgren (CM) fortsätter i 

sina ämbeten och svarar då för kontinuiteten. 
 

Vi skickar med ett stort tack till avgående ämbets-

män, ÖM Peter Olofsson, FS Bengt Heinmert och K 

Göran Wahlquist för era insatser under många år. 

Utan engagemang kommer B126 inte att kunna fort-

leva! 
 

Själv ser jag fram emot att få vara logens ÖM de 

kommande två åren, naturligtvis med en viss bävan 

men i trygg förvissning om att ämbetsmän och övri-

ga bröder kommer att ge det stöd som kan behövas. 

Tack för förtroendet! 

Vi kan förhoppningsvis även se fram emot att covid-

pandemin som lamslagit samhället och vår loge snart 

kommer att ebba ut och att vi snart skall kunna träf-

fas fysiskt i logen.  
 

Även om vi kunnat upprätthålla verksamheten med 

digitala fördjupningsloger blev det naturligtvis inte 

samma sak. Positivt har i alla fall varit att vi lärt oss 

hantera digitala mötesverktyg.  
 

Vi som varit med några år och genomlevt Asiaten 

och Hong Kong influensan förundras också över ve-

tenskapens fantastiska framsteg när man under lop-

pet av några månader lyckats utveckla, framställa 

och distribuera nya och effektiva vacciner.  
 

Låt vara att tekniken funnits några år och att många 

människor på jorden ännu inte nåtts av vaccinet. 

 

 Ändå, vi som lever nu har aldrig haft det bättre, vil-

ket det gäller större delen av jordens befolkning, och 

jag är övertygad om att med kunskap och förnuft 

kommer vi att kunna lösa de utmaningar som ligger 

framför oss!   

 

(Fortsättning sida 8) 
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Reportage från logemöten. 

Logemöte 6 december 2021. 
 

31 bröder, varav 1 gäst, DSS Johan Kruse, deltog i mötet. 
 

Den tråkiga delen av dagordningen: 
 

Två bröder beviljades utträde ur Orden och loge samt en 

broder beviljades övergångscertifikat till annan loge. 
 

Ytterligare en broder har begärt utträde. 
 

StRepr Sune Malm: 

Information 39: Nya riktlinjer för återstartsperioden. Rikt-

linjerna har sänts till alla bröder. 
 

Val till utskott av tidigare nominerade bröder förrättades: 
 

Välgörenhetsutskott ordinarie: Sven-Olof Lundgren (ordf/

samankallande), 

Jan-Erik Lorensson, Stefan Fridlund. 
 

Fyllnadsnominering: 
 

Br Samuel Ek nominerades till ersättare i DN. 
 

Den trevliga delen av dagordningen: 

Under högtidliga former invigdes Peder Agerius och Leif 

Åkesson i Orden och loge. 

Ceremonin genomfördes, som alltid i vår loge, på ett vär-

digt och högtidligt sätt. 
 

K Lennart Odhner, framförde tankar kring sin tid som 

Odd Fellow och vad de nyinvigda bröderna kan ta till sig 

under logemötena. Även vi äldre bröder bör lyssna mer 

aktivt till Ordens budskap. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av Ugnsbakad Lax med 

kokt potatis och kall örtsås, gröna ärtor och sallad. Kaffe 

o Kaka. 
 

ÖM Peter Olofsson talade till de nyinvigda bröderna och 

hälsade dem välkomna till vår Orden och logen 126 Gö-

inge. 
 

Br Peder Agerius talade för recipienderna och tackade för 

en fin gradgivning. 

 

RED 

ÖM, Peter Olofsson, rec, Leif Åkesson, DSS, Johan Kruse, rec, Peder Agerius och StRepr Sune Malm 

poserar efter den högtidliga gradgivningen. (Fler bilder sida 4) 
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I väntan på kalopsen... ... Som kommer här. 

ÖM Peter talar till rec. Och Peder Agerius håller rec tacktal. 

Logemöte den 15 december 2021, räkafton. 
 

29 bröder deltog i mötet. 
 

Välgörenhet: 
 

Julklappshjälpen: De får tillgång till en lokal där B126 

står för hyreskostnaden som uppgår till 1200 kr/år. CM 

föreslår att det upprättas ett avtal som löper på tre år där 

logen står för hyreskostnaden under dessa år. Omförhand-

ling efter periodens utgång. 

Hyreskostnaden belastar logens välgörenhetskonto. 
 

Logen röstade för detta förslag. 
 

Föreningen Furuboda: StRepr har fått brev från Furuboda, 

som tidigare mottagit bidrag från B126. 
 

Br Sune har på uppdrag av TMU att inbjudit rektorn för 

Furuboda till att hålla ett föredrag i logen den 14 februari 

nästa år. I samband med detta kan en ev. gåva överlämnas 

till dem.  

CM och välgörenhetsgruppen efterlyste ett specifikt ända-

mål för bidraget. Br Sune efterhör hos Furuboda om detta. 
 

Br Göran Blomberg underströk vikten av att våra bidrag 

alltid skall vara riktade mot specifika mål och inte vara ett 

allmänt understöd. 
 

ÖM läste upp ett intressant föredrag av br Kenth Cron-

qvist om en gammal tradition hos B126 Göinge, nämligen 

varför vi äter räkor och inte julmat sista mötet före jul. 
 

Ordenskunskap: 
 

StRepr Sune Malm redogjorde för bordsplaceringen i 

matsalen. Denna grannlaga uppgift är noga reglerad i HB-

loger. 
 

Kaplans tankar: 
 

K Lennart Odhner talade om sina intryck under sin första 

tid i logen, och den frid, avstressning och lugn han upp-

levde vid logemötena. Detta står i stark kontrast mot det 
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vi känner inför den stundande julhelgen. Vi bör stanna 

upp och invänta vår själ. 
 

Parentation genomfördes för vår bortgångne broder Nils-

Olof Sandberg. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av Räkor med tillbehör och 

ostpaj. Kaffe o Kaka. 
 

Br Lennart Odhner läste upp två tänkvärda dikter om sin 

favoritfigur Emil. 
 

Br Göran Blomberg gav en väderprognos för den närmas-

te tiden; lägre temperaturer 

men sannolikt ingen vit jul. (Det är lätt att vara efterklok, 

det blev i alla fall något vitt till julen!). 

ÖM Peter Olofsson tackade för sin tid som ÖM och önska-

de bröderna en god jul och ett gott nytt år. 
 

UM Per Gillenius tackade ÖM för hans tid som ÖM och 

överlämnade en blomma. 
 

Lotterier: 
 

Dragning i medlemslotteriet förrättades av DN ordf Per 

Fridlund och KM förrättade dragning i ett för kvällen an-

ordnat ”godislotteri”. (Red vann en hel burk med skum(ma) 

tomtar så godisbehovet är säkrat, åtminstone till påskhel-

gen). 
 

RED 

Räkor är en ”god” tradition före juluppehållet. 

Båda våra nyinvigda bröder med sina faddrar 

Dragning i medlemslotteriet. Lillemor och Amina tackades sedvanligt för detta år. 
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Logemöte 10 januari 2022. 
 

22 bröder deltog i mötet. 
 

Ytterligare en broder har begärt utträde! 
 

TMU: 

Br Göran Persson informerade om grupparbetet under 

kvällens brödramåltid. 

p1: Vad kan göras för att öka medlemsantalet. 

p2: Vad kan göras för att få logemötena mer attraktiva. 
 

Välgörenhet: 
Br Sven-Olof Lundgren informerade om de nya lokalerna 

för Julklappshjälpen. 

De blev mycket glada och tacksamma över detta. Inflytt-

ning kommer att ske den 1 februari med journalist närva-

rande. B126 Göinge kommer då att närvara och göra 

reklam/sprida kunskap om vår Orden och loge och våra 

ambitioner rörande välgörenhet. 
 

Det förtjänas att omnämna välgörenhetsgruppens arbete, 

och ett speciellt tack till br Leif Möllerström för hans sto-

ra engagemang och insats för att ordna lokaler för detta 

behjärtansvärda ändamål, till gagn för de många hjälpbe-

hövande i Hässleholm. 
 

Installering ÄM 2022-2023: 
StRepr Sune Malm redogjorde i korthet för hur den stun-

dande ÄM-installeringen skall genomföras. Titulering av 

tjänstgörande STÄM berördes samt placering av pågåen-

de/avgående ämbetsmän.  

Om inget ändras med anledning av pandemin kommer 

förövning inför installeringen att ske den 23 januari kl 

14.00. 

(I efterhand vet vi hur det gick! Coronastopp!) 
 

 

 

 

Kaplans tankar:  
K Göran Wahlquist talade i sina ”sista” tankar om beslut 

som fattats genom livet och hur vi fåfängt betraktar oss 

själva i spegeln. Vi bör visa upp våra bästa sidor för våra 

medmänniskor. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av mycket goda pannbiffar 

med lök och tillhörande sås, lingonsylt och inlagd gurka. 

Kaffe och kaka. 
 

Efter måltiden förrättades dragning i måltidslotteriet. Två 

fria middagar utlottades till br Peter Olofsson resp br Leif 

Åkesson. 
 

Br Sune Malm lade fram ett nytt system för måltidslotteri 

som bygger på det system som våra bröder i B 35 Con-

cordia i Slagelse använder. Det är betydligt billigare än 

att inköpa lottringar. Br som varit med i Slagelse kommer 

att känna igen lotteriet. 
 

I regionala grupper diskuterades vad vi kan göra för att 

komma tillrätta med det krympande medlemsantalet i lo-

gen samt hur vi kan få logemötena mer intressanta och 

attraktiva för befintliga och nya medlemmar. 
 

Ett flertal förslag presenterades av grupperna och TMU 

samlade ihop dessa för vidare bearbetning i utskottet. 

 

RED 

Instruktion från TMU. 
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Pannorna i djupa veck! Resultat? Det får TMU återkomma med. 

Referat från digital ämbetsmannainstallering 

2022-01-27. 
 

Som installator tjänstgjorde DSS BD 15 Johan Kruse. 
 

Som stormarskalk tjänstgjorde logens StRepr Sune Malm. 
 

Avgående ÖM Peter Olofsson installerades som Tjg 

ExÖM. 
 

Som valda ÄM installerades: Per Gillenius ÖM, Göran 

Persson UM, Lars-Gunnar Ström PS, Janne Bernsmark 

FS, Lennart Odhner K, Ronny Pettersén SkM, Sven-Olof 

Lundgren CM. 
 

Och som utnämnda: Richard Roth KM. 
 

Under högtidliga digitala former installerades de valda 

ämbetsmännen och utnämnd KM i sina ämbeten. 
 

Ritual för digital installering av ämbetsmän fastställd av 

Storsire Björn Boström 2021-02-04 användes. 
 

Övriga ämbetsmän kommer att installeras i sina respekti-

ve ämbeten vid senare tillfälle då fysiska logemöten åter-

upptagits. 
 

ÖM Per Gillenius tackade DSS för väl genomförd instal-

lering samt tackade för förtroendet att bli logens ÖM un-

der arbetsterminen 2022-2023. 
 

DSS Johan Kruse önskade de installerade ämbetsmännen 

lycka till. 

 

Reportage från digital fördjupningsloge 2022-01-

27. 
 

Totalt närvarade 23 bröder. 
 

ÖM Per Gillenius hälsade välkommen och förklarade mö-

tet öppnat. 
 

KlU/KM Richard Roth rapporterade: 
 

Vår restauratör Lillemor har inte planerat något i matsa-

len förrän i mars. 

Bierabend uppskjuten till hösten. 
 

Välgörenhet: CM Sven-Olof Lundgren hade inga aktivi-

teter att rapportera om, i avvaktan på överlämnande av 

lägenhet till Julklappshjälpen där B126 Göinge bekostar 

hyran under kommande tre år. 
 

Andraganden: 

ÖM tackade för förtroendet att få vara logens ÖM under 

de kommande två åren och ser fram emot den kommande 

arbetsterminen som med stöd av övriga ÄM och bröder 

kommer att gå bra. 
 

ÖM tackade också br Peter Olofsson för hans tid som ÖM 

under den gångna terminen. 
 

Br Ronny Kristensson meddelade att första numret av 

Göingebladet ej utkommer 1 februari 

utan blir senarelagt.  
 

Tjg ExÖM Peter Olofsson tackade för det stöd han fått 

under sin tid som ÖM. 
 

Ordenskunskap: 

StRepr Sune Malm talade om övermästarens plikter i lo-

gen. 

ÖM har det yttersta ansvaret för logen. 
 

Kaplans tankar: 

K Lennart Odhner citerade August Strindberg och talade 

om den utbildning i livet som ritualerna och gradgivning-

arna innebär. 
 

(Efter logen fick bröderna inta sin brödramåltid enskilt!) 
 

RED 

 



8 

(Fortsättning från sida 2, Avgående ÖM:s tankar) 
 

Veteranernas afton var en högtid som vi genomförde 

i november.  
 

Under högtidliga former utdelade Storsire Björn Bo-

ström veterantecken till bröderna Per Fridlund, Sven 

Andersson, Ronny Kristensson, Bengt Magnstedt 

och Jan Olof Sandén, samt jubelveterantecken till 

bröderna Tommy Jagerwall och Kjell Håkansson. 
 

Än kan vi inte mötas i logesalen så det blir digitala 

fördjupningsmöten på ordinarie logekvällar. 
 

Fram emot mars borde vi nog kunna börja träffas 

igen om inte något nytt sätter stopp för det. 
 

Våra nya ämbetsmän står i startgroparna för att ta 

igen den förlorade tiden under sina 2 år. 
 

Med gemensamma krafter klarar vi säkert det med 

lite eftergifter. Håll ut håll fast så är vi snart tillsam-

mans i vår orden igen. 
 

Nu önskar jag att vi går mot en skön vår som för-

hoppningsvis inte blir lik de två föregående när det 

gäller vårt mötesantal, om ni har lust att kommunice-

ra får ni gärna ringa eller skicka e-post. 
 

Var rädda om er så träffas vi snart i logen och på 

brödramåltiden. 
 

Med Broderliga hälsningar i  

Vänskap Kärlek Sanning 

Peter Olofsson 
 TjgExÖM 

 

Det är valår i år och politiska frågor avhandlas inte i 

logen! 

Men några ”grodor” som politiker uttalat kan väl i 

alla fall publiceras i Göingebladet! 

 

Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett pro-

blem för oss. 

Lennart Nilsson (s) 

(Ja, löften kommer vi nog att få under året!) 
 

Arbetslösheten drabbar tydligast och hårdast dem 

som blir utan jobb. 

Mona Sahlin (s) 

(Det sannaste vi hört på länge!) 
 

Min uppgift som feministisk politiker är att försöka 

ta död på myten om våra biologiska olikheter. 

Gudrun Schyman (v) 

(Forskningen gör onekligen framsteg!) 

(Fortsättning från sida 2, Pågående ÖM:s tankar) 
 

I närtid kommer kan vi se fram emot vårens ankomst 

och några skridskoisar likt i fjor lär vi tyvärr inte få 

se!  
 

Den 9 februari kommer vi att ha ett logekollegium 

där vi kommer att besluta om vårens aktiviteter och 

planera för de kommande två åren.  
 

Redan nu är Bierabend flyttad till hösten. Utmaning-

ar kommer inte att saknas, för logens fortlevnad mås-

te vi bli fler bröder och fler bröder som kan ta upp-

drag exempelvis i ceremonielet! 
 

Just nu, 2 februari, plingar det till i min telefon och 

displayen visar ”Alla restriktioner tas bort från 9 feb-

ruari. Regeringen fattar beslut i morgon uppger Ex-

pressen”.  Det ljusnar! 
 

Med broderliga hälsningar, 

I Vänskap, kärlek och Sanning, 

Per Gillenius 
ÖM 

 

Internet är bara en övergående modefluga. Jag menar 

självklart inte att Internet är en övergående fluga. 

Effekterna av den långsiktiga IT-politik som reger-

ingen 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) 

(Den flugan kom för att stanna!) 
 

Jag tycker om kvotering till exempelvis politiska 

uppdrag. I vårt parti har vi en sådan regel när det 

gäller kvinnor och politiska uppdrag. På arbetsmark-

naden är det svårare eftersom det krävs viss kompe-

tens för ett visst jobb. 

Margareta Winberg (s) 

(Fast det kan man inte tro ibland!) 
 

Till sist en opolitisk anekdot: 
 

Folk i fjällvärlden räknar oftast avstånden i tid och 

inte i kilometer, så när en stadsbo kom vandrande i 

Jämtlandsfjällen här för leden frågade han en gam-

mal gubbe hur långt det var till närmaste by. 

- Det kan jag inte säga, sa gubben, och lite förvånad 

vandrade stadsbon vidare. Men efter en stund ropade 

gubben: 

- Två och en halv timme. 

- Men varför kunde ni inte säga det med det samma? 

- Jag måste väl först se er gå. 
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Bröder! 
 

Precis innan red skulle färdigställa Göingebladet 

kom beskedet från FHM att alla (nästan) restriktioner 

tas bort. 
 

Storlogen beslutade att våra fysiska möten återupptas 

igen, dock med några fortsatta restriktioner. 

 

Utdrag ur SL cirkulär 19:31: 

 

Storsiren har idag beslutat att Ordensverksamheten 

ska återupptas fr.o.m. den 9 februari 2022 i enlighet 

med regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  

Storlogen håller noga uppsikt över nyheter från Folk-

hälsomyndigheten. Riktlinjerna som presenteras i 

detta dokument kan därför komma att förändras med 

kort varsel.  

 

 Fortsatt gäller följande:  

• Håll avstånd  

• Tvätta händerna ofta och använd handsprit  

• Stanna hemma vid minsta lilla symptom på 

sjukdom  

• Undvik handhälsningar, kramar och liknande  

• Lösen avges ej av logens/lägrets egna medlem-

mar  

• Systerkedja/brödrakedja bildas inte  

• Vid fysisk installering, utdelning av hedersteck-

en m.m. överlämnas regalier/tecken i stället för 

att iklädas  

 

 Nytt:  

• Vid fysisk ämbetsmannainstallering används ordi-

narie ritual, med beaktande av ovanstående.  

• Den generella dispensen för att inte genomföra bal-

loteringar inför gradgivning till högre grad upphör. 

Balloteringar ska genomföras inför samtliga gra-

der.  
 

Loger och läger som redan har genomfört digital 

installering ska genomföra en fysisk sådan enligt 

särskild ritual, utsänd sedan tidigare.  

 

Återstartsperioden gäller fortfarande t.o.m. den 31 

mars 2022. Under denna period ska loger och läger 

återuppta fysiska sammanträden i den takt det är 

möjligt med hänsyn till lokala och eventuellt regio-

nala förhållanden liksom de förutsättningar som 

finns för respektive loge och läger.  

Att regeringen och Folkhälsomyndigheten släpper 

samtliga restriktioner den 9 februari innebär bl.a. att 

maxantalet närvarande på privata tillställningar där-

efter inte längre är begränsat.  

Smittspridningen är dock fortsatt den högsta någon-

sin, men utgör inte längre en allvarlig påverkan på 

samhället. Detta innebär inte att det är riskfritt 

och vi ska fortfarande vara försiktiga i umgänget 

med andra.  

I övrigt följ Folkhälsomyndighetens rekommendatio-

ner.  

 

 

Då förväntar vi oss att se lika välfyllda möten som 

på bilderna nedan: 

Logemöte med gradgivning 2018-03-13 

Red beklagar förseningen av Göingebladet nr 1 

2022. 

Det berodde på flera olika faktorer, inte mins corona-

eländet! 

 

Red önskar alla bröder en god fortsättning på 2022 

och hoppas få se många bröder på de kommande mö-

tena! 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 14 februari 

Logemöte 

Utskottsrapport: CerU, DN 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden: Stekt fläsk, kokt potatis, löksås, lingon 

o gurka, kaffe o kaka 

 

Torsdag den 24 februari 

Logemöte, veteranernas afton, bal Vänskapens grad. 

Utskottsrapport: InstrU 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden: Kalops, kokt potatis, rödbetor, kaffe o 

kaka. 

 

Måndag den 14 mars 

Logemöte, Rec Vänskapens grad. 

Utskottsrapport: 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad, potatis, sås, rödkål, 

äppelmos, kaffe o kaka. 

 

Torsdag den 24 mars 

Logemöte, BIERABEND, bal Kärlekens grad. 

Utskottsrapport: BistU, EkU, Gem EkU. 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden: Olika sorters korvar, potatismos, sur-

kål, kaffe o äppelkaka. 

 

Måndag den 11 april 

Logemöte, rec Kärlekens grad. 

Utskottsrapport: CerU, TMU. 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden: Ugnsbakad lax, potatis, romsås, gröna 

ärter, kaffe o kaka. 

 

 

Detta program förelåg när Göingebladet färdigställdes! 

Just nu ser det ut att helt förändras dels beroende på Lil-

lemors öppethållande och beroende på när Storlogen 

tillåter fysiska möten igen. 

Efter vad red fått veta kommer bierabend att flyttas till 

hösten! 

 

 

 

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. 

 

Adressändring: 
 

Urban Persson 

Bofinksvägen 5, 296 32  ÅHUS 

hemtelefon stryks. 
 

Lennart Lidén 

Borggårdsgatan 8 lgh 1502 

281 34  HÄSSLEHOLM 

 

Red beklagar förseningen av detta Göingeblad som beror 

på flera faktorer. 
 

Men den som väntar på något gott...? 
 

Det vi alla nu önskar är att restriktionerna ska hävas 

eller i alla fall lättna så vi kan återuppta våra fysiska 

möten. 
 

I avvaktan på detta och på vårens ankomst, en bild 

av den tid som kommer. 
 

Hälsningar i 

VÄNSKAP KÄRLEK SANNING 

RED 

 

6 februari Per-Olof Bengtsson 75 år 

18 februari Bengt Ekorn 70 år 

24 mars Sten Velander 60 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 


