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EX DSS Alf Frithiof delade ut jubelveteran och veterantecken 24 februari.

Jubelveteran Kenth Cronqvist, Ex DSS Alf Frithiof, ÖM Per Gillenius och veteran Göran Olsson.
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Den 28 april kommer trädgårdsarkitekt Jankov
Månsson från Osby att berätta om sitt ämne och den
25 maj får vi besök av Jenny Anderberg från Furuboda.

ÖM:s tankar
Förra gången jag formulerade några tankar inför kommande arbetstermin var under de första dagarna
i februari.
Då hade meddelandet precis kommit att alla pandemirestriktioner
skulle tas bort och vi såg med tillförsikt fram emot en ljusare framtid.

Sommarsammanträdet innefattar ett besök på tågdepån i Hässleholm tillsammans med Rebeckorna.
Vi har också fått en inbjudan från systrarna till att
fira Ordens Årsdag tisdagen den 19 april. En påskbuffé dukas då upp i matsalen.

Vem kunde då ana att bara några veckor senare skulle krig bryta ut i Europa, ett krig som förändrade de
geopolitiska förhållanden i grunden och ännu mer
påtagligt villkoren för millioner människor i Ukraina
men också för människorna i Ryssland.

För att återknyta till läget i Ukraina och den uppkomna flyktingsituationen har logen diskuterat hur vi
bäst kan bidra till att lindra situationen för de drabbade. Vår slutsats blev att vi kan göra mest nytta i lokalsamhället när väl flyktingar har anlänt till våra
kommuner.

Lennart Odhner tog upp detta vid senaste logemötet
under punkten kaplans tankar; att åter syns den knutna handen men var finns den öppna handen?- det gav
oss alla en tankeställare.

Välgörenhetsutskottet har fått i uppdrag att kontakta
ansvariga i Hässleholm och Perstorp för att ta reda
på hur vi kan hjälpa till.

Vår loge har nu kommit igång på allvar och vi har
redan hunnit avverka sex logemöten i år med två installeringar, digitalt och fysiskt.
Den fysiska installeringen med Installator Johan
Kruse, Stormarskalk Sune Malm och övriga Storämbetsmän blev en minnesvärd och högtidlig upplevelse.
Broder Peter Skagerholm fick med några timmars
varsel ta på sig rollen som CM, en uppgift som löstes
med bravur!

Samtidigt har vi startat en insamling och andra aktiviteter för att dra in medel.
Exempelvis har broder Lars Tegård skänkte en stor
mängd böcker om militärhistoria som vi nu säljer.
Förteckningen över böckerna och önskvärt pris har
sänts tidigare till alla bröder och intäkterna skall gå
till välgörenhet i samband med Ukraina.
Broder Janne Lorensson har kontaktat en känd lokal
konstnär som kommer att skänka tavlor som vi skall
auktionera ut.

Efter installeringen av valda och utnämnda ÄM riktade sig Installator med personliga tal till broder
ExFS Bengt Heinmert och till broder ExSkM Ronny
Pettersén som erhöll hedersregalier.

I den omedelbara framtiden ligger ett gemensamt
ÄM-möte där bland annat hissfrågan finns på dagordningen.

BB Bo-Göran Persson tackades av Installator med ett
personligt tal och erhöll hederstecken.

Möte med TMU är också planerat där rekrytering
och program kommer att diskuteras. Vi behöver bli
flera bröder så tänk igenom om du har någon i bekantskapskretsen som du kan rekommendera och
kontakta UM Göran Persson!

Även det populära After Work har nu kommit igång,
tack till broder Stefan Fridlund med medarbetare!
Tyvärr fanns ej några recipiender till Vänskapens
grad som sedan länge legat i programmet.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla bröder
som deltar i våra logesammanträden och till alla bröder som ställer upp, ibland med mycket kort varsel,
och ser till att loge- och klubbverksamheten fungerar!

Till reception i Kärlekens grad den 11 april har vi
fyra recipiender och förhoppningsvis skall vi kunna
välkomna några nya bröder vid reception i Invigningsgraden den 9 maj.

Per Gillenius/ÖM

TMU har planerat några intressanta programpunkter
vid brödramåltiderna då det inte är några receptioner.
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Reportage från logemöten.
- Lyftanordning i simhallen för rörelsehindrade.
- Fyrhjuligt fordon för sommarverksamheten.
- Rullmoppe till hundkursen.

Logemöte den 14 februari.
33 bröder deltog i mötet.
Ytterligare en begäran om utträde har inkommit!

Vi har under 2021 samlat in 10000 kr till välgörenhet, och
br Sune föreslår att vi ansöker om samma belopp hos
storlogen, vilket innebär att vi då kan överlämna
en gåva på 20000 kr vid deras besök hos oss den 25 maj.

DN: Br Per Fridlund meddelade att man slutfört bokslutet
för 2021. Det visar ett underskott på knappt 4000 kr.
CM: Br Sven-Olof Lundgren meddelade att inga sammanträden hållits men att man planerar för kommande
gradgivningar.
Vädjan om nyrekrytering till ceremonielet kvarstår.
(I denna vädjan instämmer red personligen! Vi måste
få fler brr att engagera sig. Annars får vi ge gradgivning i andra loger, vilket inte ”känns” bra.)

Logen röstade och biföll br Sunes förslag om gåvan till
Furuboda folkhögskola.
Förslaget överlämnas till Välgörenhetsgruppen för beredning.
K: Br Lennart Odhner talade på olika plan om ”Alla hjärtans dag” (Saint Valentine´s day).
Dels det fysiska hjärtat som vi med kontroller, promenader, gymnastik etc. håller i trim. Dels att vi på olika sätt
förmedlar kärlek till våra medmänniskor.

Br Sven-Olof informerade också om överlämnandet den
12/2 av nycklar till de nya lokalerna som Julklappshjälpen med stöd av B126 ska disponera under, till att
börja med, kommande tre år.

Kvällens brödramåltid bestod av Vårkyckling, potatis,
sås, gurka, grönsaker.
Kaffe o Kaka.

Br Janne Lorensson berättade att det finns stort behov av
bl. a. kläder, mobilladdare/-kablar mm i gränsområdet
mellan Ukraina och Litauen/Polen.
Br Janne vädjade om sådana och liknande överbliven materiel från bröderna, f .v. b. till mottagare i de berörda
länderna.

Det nya måltidslotteriet á la Slagelse hade premiär och i
stället för deras ”cigarrlåda” presenterade br Sune lotterna
i en mycket fin trälåda, tillverkad enkom för detta?

RED

Br Sune informerade vidare om brev från rektor vid Furuboda folkhögskola, som konkretiserade tre projekt där
Odd Fellow kan bistå med medel:

Logens nyinstallerade ÖM, Per Gillenius i vänteläge.

Observera den annorlunda placeringen av bord i matsalen.

Fler bilder nästa sida.
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Fortsättning från sida 3

Broder Sune introducerar ”cigarrlådan”. Det verkar enkelt men vänta bara till jag har förklarat!

Det blev vårkyckling kvar till klubbmästeriet.

Logemöte 24 februari.

Härvid bör man tillåta sig att göra misstag och lära av
dessa.

41 bröder, varav 1 gästande broder, deltog i mötet.

Under högtidliga former utdelade ExDSS Alf Frithiof
veterantecken till br Göran Olsson, samt jubelveterantecken till br Kenth Cronqvist..

Efter logens öppnande infördes ExDSS Alf Frithiof och
StRepr Sune Malm i logesalen.
LV Lars-Gunnar Ström informerade att årsprogram för
2022 inkommit. Delas ut dels vid brödramåltiden, dels
vid senare tillfälle till ej närvarande patriarker.

Under ceremonin erinrades om innehållet i de olika gradgivningarna och symbolerna i veterantecknen förklarades.
Kvällens brödramåltid bestod av kalops, rödbetor, sås och
potatis. Kaffe o Kaka.

Br Sven-Olof Lundgren informerade om den vid föregående mötet beslutade gåvan till folkhögskolan Furuboda.
Välgörenhetsgruppen har behandlat ärendet och kommer
att framlägga förslag om detaljerna kring detta vid kommande ÄM-möte för att därefter föreläggas logen för beslut.

ÖM Per Gillenius talade till veteranerna och gav olika
aspekter på att vara veteran.
Br Kenth Cronqvist talade för veteranerna och gav återblickar på sin långa tid som Odd Fellow samt lite historia
över B126 Göinge och tillkomsten av Göingehuset.

Br Janne Lorensson har varit i kontakt med en lokal
konstnär som är villig att skänka alster ur sin produktion
som bidrag till vår välgörenhetsverksamhet.

ExDSS Alf Frithiof tackade avslutningsvis för maten.
RED

StRepr Sune Malm föreslog BUP som mottagare av bidrag från logen.
CM tackade för ovan föreslagna bidragsmottagare BUP,
och informerade att vi tidigare har bidragit till inköp av
pedagogiska leksaker.
StRepr Sune Malm informerade om Ordens intranät där
mycket matnyttigt finns att inhämta. Om du broder har
glömt användarnamn och lösenord kan PS delge dej dessa.
Br Sune informerade vidare om penningflödena i logen
och de ÄM som är involverade i dessa; FS, KM och SkM.
K Lennart Odhner talade om begreppet veteran och hur
man utvecklas från novis till veteran genom erfarenhet.
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Red låter bilderna tala för sig själv!
Dock kan konstateras att DN ordf ser nöjd ut medan
KM svettas över finanserna!
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After Work den 7 mars.

Till detta fanns många ”dryckesalternativ”.

Äntligen var det dags att återuppliva logens After Work
sammankomst efter pandemieländet!

Det gavs också många tillfällen till ”snackestund” med
både systrar och bröder.
Inemot 40 bröder och systrar mötte upp denna kväll.

Som alltid, hade bröderna Stefan Fridlund, Richard Roth
och Leif Möllerström, lagt ner tid och förberett såväl
”Smörrebröd” som korvar med tillbehör och kaffe med
kaka.

RED

AW.s återkommande ”gäng” och nu tittade till och med solen in!

Ytterligare återkommande systrar och bröder, men varför så stelt? Är det kameran som gör er blyga?

Det kom en ”rymling” från Hjo,
Som i ett trähus ville bo.
Nu har han kollat Odd Fellovs i omgivningen,
Men 126 är outstanding i gradgivningen.
Min broder, ”vapendragare” Bengt, du är alltid välkommen i din loge. (RED).

Här verkar det mer avslappnat.
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30 bröder deltog i mötet.

PS läste upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker full ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av logen
avseende räkenskapsåret 2021.

Före logens öppnande hölls en tyst minut över vår avlidne
broder Per Andersson.

Logen beslutade att ge logens ämbetsmän samt DN ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det till välgörenhetsutskottet hänskjutna ärendet ang. bidrag till folkhögskolan Furuboda diskuterades.

ÖM framförde hälsningar från br Lars Tegård som har
skänkt ett stort antal militärhistoriska böcker till logen. Br
Lars önskar att intäkterna från ev försäljning/utlåning går
till välgörenhet. Böckerna överlämnas till välgörenhetsgruppen.

Logemöte 14 mars.

ÄM har behandlat ärendet och föreslår att logen skänker
10000 kr att användas vid anskaffande av en lift.
Tidplan för projektet skall dessförinnan presenteras. Ansökan om samma belopp sänds till storlogen innan utbetalning till Furuboda görs.

Uthyrning av Göingehuset har kommit igång efter pandemin vilket bedöms påverka kommande hyressättning
gynnsamt.

Logen röstade och godkände förslaget.

Ordenskunskap:
StRepr Sune Malm läste upp och kommenterade logens
stadgar.

StRepr Sune Malm:
Information 45: Ang. Humanitära fondens stöd till det
krigshärjade Ukraina.
Fonden donerar 250 000 kr till UNHCR.

Kaplanens tankar:
K Lennart Odhner talade i versform om begreppet vänskap via hans alter ego Emil.
Många tänkvärda aspekter i detta ämne framfördes.

Br Sven-Olof Lundgren anknöt till det tidigare tagna beslutet att skänka pengar till folkhögskolan Furuboda.
Vi har nu även en allvarlig situation att ta hänsyn till där
ett mycket stort hjälpbehov finns, nämligen kriget i Ukraina.

Kvällens brödramåltid bestod av helstekt kotlettrad, potatis, sås, rödkål, äppelmos.
Kaffe o Kaka.

Logen diskuterade dessa två områden och flera förslag
lades fram hur vi på bästa sätt kan använda de
begränsade medel för välgörenhet som vi disponerar.
Bl. a. föreslogs att bidraget till Furuboda skjuts på framtiden och att vi i stället använder det vi har tillgängligt för
hjälp till Ukraina.
Här finns olika sätt att bistå, bl. a. på det lokala planet.

Under brödramåltiden föreslog ExÖM Peter Olofsson en
insamling till förmån för krigets offer i Ukraina och att ett
särskilt konto skapas för dessa insamlade medel.
Insamlingen påbörjades och inbringade under kvällen
3515kr.
Kvällen avslutades med att broder Bo Martinsson och
broder Per Gillenius höll ett föredrag om att bestiga Kebnekaise.

Det poängterades att vårt stöd till Furuboda också är
mycket angeläget och ingalunda ska strykas, men att som
läget är nu, med stora och ökande flyktingströmmar, måste vi omprioritera våra insatser.
Vi får återkomma med bidraget till Furuboda till ett senare tillfälle.

(Utdrag ur protokoll, RED).
Eftersom red inte deltog vid logemötet och ingen broder
bidragit med bilder får detta reportage bli ”bildfritt”.

Det föreslogs att ärendet bordlägges för utredning och
framtagning av ett färdigt förslag från välgörenhetsutskottet.
Logen röstade och godkände detta förslag.
Resultat- och balansrapport har skickats till medlemmarna. Inga frågor på dessa framkom, men br Per Fridlund
påpekade att de ökande hyreskostnaderna i kombination
med sjunkande medlemsantal är bekymmersamt.
ÖM underströk vikten av att vi behöver öka medlemsantalet.
SkM framförde att fastighetsbolaget behöver ta extra lån
för att täcka upp för otillräckliga hyresintäkter.
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ÖMhm Alf Jansson
ÖMvm Mogens Groth Hansen ers Bo Davidsson
UMhm Bo Martinsson
UMvm Göran Wahlquist ers Jan-Erik Lorensson
CMhm Per Fridlund
CMvm Samuel Ek ers Peter Hallqvist
CMtm Nils Bergkvist ers Mac Persson

Logemöte med installering av ÄM 24 mars.
43 bröder varav 5 gästande bröder deltog i mötet.
Ballotering till Kärlekens grad genomfördes för br Nils
Åkesson, br Leif Möllerström, br Michael Juhlin och br
Håkan Claesson.
Frågan om hjälp till Ukraina som diskuterades vid förra
logemötet behandlas av Välgörenhetsutskottet.

Utdelning av hedersregalie
Avg FS Bengt Heinmert
Avg SkM Ronny Pettersén

Under ledning av Installator DSS Johan Kruse tjänstgjorde:
som Vice Storsire Ex DSS Arne Jacobsson (B126),
som Storsekreterare SLmedlem Lars Hörberg (B126),
som Storskattmästare SLmedlem Lars Bylander (B32),
som Storkaplan SLmedlem Arne Huléen (B126),
som Stormarskalk StRepr Sune Malm (B126) och
som Storvakt SLmedlem Paul Koos (B5).

Utdelning av hederstecken
BB Bo-Göran Persson
K Lennart Odhner talade om den knutna och öppna handen. Den knutna handen, symboliserande våld och förtryck, har vi sett alltför mycket av genom tiderna; särskilt
nu senast i kriget i Ukraina. Var finns den vänliga öppna
handen?

ÖM Peter Olofsson installerades som Tjg ExÖM.

Kvällens brödramåltid bestod av vårkyckling, potatis,
morötter, sås, gurka. Kaffe o Kaka.

Valda ämbetsmän och ersättare
ÖM Per Gillenius
UM Göran Persson, ers Ewan Östensson
PS Lars-Gunnar Ström ers Ove Svärdhagen
CM Sven-Olof Lundgren ers Peter Skagerholm
K Lennart Odhner, ers Pelle Olsson
FS Janne Bernsmark ers Bengt Heinmert
SkM Ronny Pettersén ers Tony Mortensen.

ÖM Per Gillenius tackade för förtroendet att vara övermästare i logen B126 Göinge.
DSS Johan Kruse tackade för maten och påminde om de
två gångna åren präglade av pandemin; det blir en utmaning för logerna att komma igen.
DSS gratulerade alla nyinstallerade ämbetsmän samt berömde avslutningsvis
K Lennart Odhner för hans fina tankar inom ett idag
mycket angeläget område.

Utnämnda ämbetsmän och ersättare
BB Bo-Göran Persson ers Peter Hallqvist
KM Richard Roth
YV Bengt-Arne Hagsten
IV Greger Gustafsson ers Jesper Ahlgren

RED

Storämbetsmännen och Logens Ämbetsmän.
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Många foton i detta nummer av Göingebladet tackar red broder Lars-Gunnar Ström för.
Red tar gärna emot såväl textinlägg som bilder vid
våra logemöten och andra aktiviteter.
Om någon broder kan tänka sej att hjälpa till med
Göingebladet framöver är red tacksam!
Det är inspirerande att få redigera ”bladet” ungefär fem gånger om året men det innebär också att
kunna deltaga vid loger och andra aktiviteter och
att ha en kamera/mobilkamera med.
Om någon broder är intresserad så kontakta red på
telefon 0705-41 46 33 eller via email:
ronnykr@telia.com.
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Olika yrkeskategorier tillhörde detta strikt reglerat
skråsystem, som inte bara värnade om yrkesskicklighet och yrkeshemligheter, utan även hade en social
funktion genom att hjälpa och stödja medlemmarna
och deras efterlevande.

Broder
I dessa oroliga tider känns det mer angeläget att skänka sina medmänniskor
en extra tanke. Ja inte bara det utan
kanske också ett bidrag.

Bakgrunden till ordet ”Odd Fellow” inom vår Orden
råder det delade meningar om.
En grupp menar att det betyder edsvurna vänner där
ordet Odd härstammar från det ålderdomliga engelska uttrycket ”ad and wed”, alltså förtrogna och edsvurna och inte Odd i betydelsen udda.

Att hjälpa är som du vet ett av våra
budord och i vår loge har vi ett principbeslut som säger att vår loge försöker hjälpa lokalt och
Storlogen nationellt och internationellt.
Som du säkert har läst så har Storlogen skänkt 250000:till UNHCR med adress Ukraina.
Storlogen det är alla vi bröder i Sverige.

Andra menar att det fanns arbetare som inte kunde
inlemmas i det normala skråväsendet, de som stod
utanför och betraktades som övertaliga eller udda
och därav ordet Odd.

Lokalt har vi också hjälpbehov och där bör vi bröder utan
tvekan göra allt för att hjälpa till och göra skillnad.
Just nu håller vi på att behandla ett förslag om ett bidrag
till Furuboda som behöver bl.a. en lift så de handikappade
kan ta sig ner i deras inomhusbassäng.

Som kuriosa kan nämnas att romarna redan under
första århundradet e. Kr. hade sociala sammanslutningar för sammankomster och inbördes hjälp, till
exempel vid begravningar som gick under den latinska motsvarigheten till benämningen Oddfellowship”.

Visst vore det väl en god gärning om vi gemensamt skulle
kunna skänka minst 10000:- med en förhoppning om att
Storlogen bidrar med lika mycket.
Vi har också ett stundande 75 års jubileum 2027.
När vi firade vårt 50 års jubileum delade vi ut 100000:där vi bröder bidrog med halva beloppet och Storlogen
den andra halvan.

Uttrycket i sig torde således ha en lång historisk bakgrund med olika betydelser från tid till annan.
Mot slutet av 1600-talet förlorade skråväsendet allt
mer sin betydelse och i stället växte under 1700talets första del fram det vi kallar dagens ordensväsende, som tog till sig skråväsendets sociala funktion, men som också tillförde en ny dimension genom att framhålla behovet av etisk fostran och medmänsklighet.

Jag tycker nu att vi ska satsa på 150000:- och vi bröder
gemensamt åstadkommer 75000:-.
Vilket skulle betyda 12500:- per år eller låt säga 125:- per
medlem och år.
NOG KLARAR VI DET!
Jag vill avsluta med ett citat från Intranätet. På vår Ordens
intranät finns mycken kunskap att hämta om vår Orden.

Odd Fellow Orden finns, som sagts tidigare, historiskt dokumenterad en bit in på 1700-talets senare
hälft och redan då skapades de fyra budord som allt
sedan dess varit Ordens huvuduppgift: Att besöka de
sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och
uppfostra de föräldralösa.

Sune Malm
StRepr

Sammanslutning med höga mål
I alla tider och hos alla folk, som nått en tillräckligt
hög kulturutveckling, har det alltid funnits ideella
sammanslutningar för högre ställda mål.

Det finns ett tydligt likhetstecken
mellan vad vi är, vad vi vill och vad
vi gör.

Ur dessa traditioner växte också nya strömningar
fram någon gång i medeltidens töcken. De kom att
bilda grunden för vår Orden.
Man vet dock att dagens ordensväsende kan härledas
till skråväsendet och hantverksgillen i England och
det är under 1700-talet vi vet att namnet Odd Fellow
fanns bland likasinnade män i olika sammanslutningar.
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FRÅGA AKADEMIEN
Varför är det en sexuddig stjärna i veterantecknet
men "bara" fem uddar i exövermästartecknet?
AKADEMIEN SVARAR
Ibland kan en enkel fråga leda till ett långt svar.
I SOFT januari 1909 finns en artikel som inleds
”Det gifves inom vår Orden ett af Suveräna Storlogen fastställdt utmärkelsetecken, nämligen veteraninsigniet, som utdelas till medlemmar, som oafbrutet tillhört Orden i tjugofem, respektive femtio år.”

Schweiziskt
veterantecken

Norskt
Veterantecken
(OBS! likheten
med det svenska Ex ÖMtecknet)

Tecknet hade en vit sexuddig stjärna. Samma år hade
Orden funnits 25 år i Sverige. Man beslöt då att införa ett veterantecken.
Storlogens Anskaffningsutskott fick i uppdrag att ta
fram tecknet. Då det inte var färdigt till högtidsdagen, tilldelades ett antal bröder det ad interim.

Tyskt
veterantecken

I cirkulär nr 4, februari 1910, meddelar Storsiren
regler rörande tecknet samt att det kan rekvireras
från Storlogen.

FRÅGA AKADEMIEN
Det som jag vill veta är kungarnas förhållande till
Odd Fellow. Lite vagt har jag hört att någon varit
Ordens beskyddare.

Veterantecknet har liksom det av Suveräna Storlogen
fastställda vita sexuddiga stjärnan, men avviker i övrigt helt i utförandet.

AKADEMIEN SVARAR

De danska, schweiziska och tyska tecknen påminner
mycket om det amerikanska, men stjärnans spets pekar inte rakt upp på det tyska. Ett helt avvikande
tecken, som består av en vit femuddig stjärna, är det
norska.

Två kungar har varit Ordens beskyddare.
Det innebär inte medlemskap, men ett uttalat stöd för
den aktuella organisationens arbete.
Oskar II, som var kung under Ordens första år, tycks
inte ha haft någon beröring med vår Orden.

Tyvärr har vi inte kunnat finna några underlag från
Anskaffningsutskottet, som skulle förklara den
svenska formgivningen.

År 1909 firade Orden sin 25-åriga närvaro i Sverige.
I ett cirkulär av den 25 september 1909 meddelar
Storsire Wihelm Laurentz:
”Jag har nu glädjen härmed bringa till Storlogens
och övriga korporationers kännedom, att H. M. Konungen, sedan H. M. tagit del af Ordens lagar m. m.,
nådigast förklarad sig gärna beredd öfvertaga beskyddareskapet för vår svenska jurisdiktion av Odd
Fellow-Orden.”
Kungen var även närvarande vid jubileumsfirandet i
Malmö.

Den vita sexuddiga stjärnan har ju ett antal symboliska tolkningar, vilka går ut på, att den är en ledstjärna.
Det är måhända förklaringen till valet av denna som
tecken för långt medlemskap.

I samband med Ordens 100-årsjubileum 1919 blev
kronprins Gustav Adolf hedersmedlem.
Efter Gustav V död 1950 åtog han sig att såsom Gustav VI Adolf vara kunglig beskyddare.
Amerikanskt
veterantecken

I maj 1950 invigdes prins Bertil i logen B 121 Folke
Bernadotte och blev Ordens hedersledamot 1953.

Svenskt
veterantecken
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Kommande logemöten
Måndag den 11 april
Logemöte, rec Kärlekens grad.
Utskottsrapport: CerU, TMU.
Brödramåltiden: Ugnsbakad lax, potatis, romsås, gröna
ärter, kaffe o kaka.

Vi Gratulerar!
24 april

Göran Persson

70 år

2 maj

Ronny Pettersén

75 år

8 maj

Bo Martinsson

75 år

7 juni

Greger Gustafsson

75 år

Torsdag den 28 april
Logemöte, bal Invigningsgraden.
Utskottsrapport: KlU.
Instruktionsföredrag: Pres ämbete, UM, K.
Brödramåltiden: Köttfärslimpa, kokt potatis, sås, lingon,
gurka, kaffe o kaka.

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

Måndag den 9 maj
Logemöte, rec Invigningsgraden. FRACK!
Utskottsrapport: DN, NomU.
Brödramåltiden: Vårkyckling, potatis, sås, gelé, gurka,
grönsaker, kaffe o kaka.

BRÖDER!
Vi går nu mot ljusare tider både vad gäller den kommande våren och att de restriktioner vi levt med under en
längre tid upphör.
Red önskar alla bröder en skön vår och försommar och
nästa utgåva av Göingebladet beräknas komma ut omkring den 1 juli.

Onsdagen den 25 maj, OBS dag!
Logemöte, bal Sanningens grad.
Utskottsrapport: EkU, BistU.
Instruktionsföredrag:
Brödramåltiden: Matjesfilé, nypot, gräddfil, gräslök,
ägg, knäckebröd, ost, kaffe o kaka.

Måndag den 13 juni
Logemöte, sommarsammanträde.:
Brödramåltiden: Grillat?

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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