
  

April – juni 2022 

Information från Odd Fellowlogen nr 126 Göinge 

Folke Zettervalls gata 4 

281 33 Hässleholm 

Telefon logehuset: 0451-135 52 

Ansvarig utgivare: Per Gillenius 

Redaktör: Ronny Kristensson, foto: Lars-Gunnar Ström 

Logens postadress: c/o Lars-Gunnar Ström 

Nyodlingsv 19 

281 47 Tormestorp 

Hemsida: www.oddfellow.se/go/b126 

Bankgironr FS: 5596-2559 

E-post: b-126@oddfellow.se 

Broder, 
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 ÖM:s tankar. 

 

”I denna ljuva 

sommar-

tid……………..” har ännu en gång hörts från diverse 

skolavslutningar och i  andra sammanhang. Visst är det 

en ljuvlig tid vi är mitt uppe i och som alltid gäller det att 

ta vara den, då tiden av någon märklig anledning tycks gå 

allt snabbare! 
 

För vår loge har det varit en händelserik period. Januari 

inleddes med att vi kunde samlas till ett fysiskt logemöte 

men snart fick vi stänga ned och återgå till att träffas via 

bildskärm och också genomföra digital installering av 

ämbetsmän.  

Denna gång blev nedstängningen kortvarig och vi var 

snart igång. Ämbetsmännen blev nu också ”fysiskt” in-

stallerade av DSS Johan Kruse så nu är vi definitivt på 

plats!  

Till följd av pandemin hade ju alla gradgivningar satts på 

paus.  

Vi har inte bara saknat de spännande och högkvalitativa 

gradspelen, inställda gradgivningar har också medfört att 

ämbetsmansuccessionen försvårats.  

Det har därför varit en prioriterad uppgift att snabbt kom-

ma igång med gradgivningarna.  

Receptionen i Vänskapens grad den 14 mars fick tyvärr 

ställas in då det saknades recipiender. Däremot kunde vi 

genomföra receptionen i Kärlekens grad den 11 april då 

bröderna Håkan Claesson, Michael Juhlin, Leif Möller-

ström och Nils Åkesson fick sin nya grad.  

Vi har också haft den stora glädjen att få inviga en ny 

medlem när Broder Paul Zachrisson fick Invigningsgra-

den den 9 maj.  

Direkt framför oss efter sommaruppehållet ligger nu re-

ception i Sanningens grad.  

Veteranernas afton är nu schemalagd till våren och i år 

kunde broder Kenth Cronqvist mottaga jubelveteranteck-

en och broder Göran Olsson veterantecken från ExDSS 

Alf Frithiofs hand.   

Den tjugofjärde februari lär nog bli ett märkesdatum i 

paritet med nine-eleven och nionde april.  

Rysslands överfall på Ukraina och den humanitära kata-

strof detta medfört har mobiliserat många människor och 

organisationer. Odd Fellows olika grenar hade den 12 maj 

skänkt ca 3,5 millioner kronor till olika organisationer, 

som UNHCR, för att hjälpa flyktingar i och från Ukraina.  

Vår loge har startat en ”Ukrainainsamling” dit bland an-

nat intäkterna från försäljning av militärhistoriska böcker 

skänkta av broder Lars Tegård hamnar.  

Tanken är att insamlade medel skall användas till att stöt-

ta flyktingar i vårt område. 

Bolagsstämman i AB Göingehuset har nyligen avhållits.  

Logen hade lämnat in en motion med yrkandet att en tids- 

och kostnadsplan för installation av hiss i Göingehuset 

skall tas fram med en beräkning av hur en sådan installa-

tion påverkar de årliga kostnaderna.  

Det beslöts att styrelsen under hösten skall ta fram en så-

dan plan där också alternativet trapphiss ingår. 

Slutligen vill jag önska alla bröder en skön och avkopp-

lande sommar tillsammans med släkt och vänner!  

Ett stort tack vill jag också rikta till ämbetsmännen och 

alla andra som gjort insatser för att få verksamheten att 

fungera och komma igång på ett utmärkt sätt efter neds-

tängningen,  inte minst klubbmästeri,  ceremoniel och 

bröderna som ser till att vi kan komma till en dukad or-

denssal!  

Med broderliga hälsningar i 

Vänskap Kärlek Sanning 

 

Per Gillenius 

ÖM 
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Reportage från logemöten. 

After work 4 april. 
 

Vid vårens? andra after work samlades ca 25 bröder 

och systrar i klubblokalen för att njuta av Stefans 

läckra smörrebröd eller en korv, god dricka och kaffe 

med kaka. 

Broder Stefan och broder Richard servade i vanlig 

ordning smidigt och lätt och samtalen tog fart vid 

borden. 
 

RED 

Är det beställt? 

Verkligen ”smarrigt” eller ”smörrigt”. 

Stamgäster. 

Fler ”stamgäster” vid logens after work. 
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Logemöte 11 april, rec i Kärlekens grad. 
 

32 bröder deltog i mötet. 
 

Ansökan om inträde i Orden och loge har inkommit från 

Paul Zachrisson. 
 

ÖM läste upp brev från Storsire Björn Boström i vilket bl. 

a. informerades om Ordens bidrag till UNHCF, samt 

meddelade årets lösen med förklaring. 
 

TMU - UM Göran Persson: 

 Vid möte 5/4 gick man igenom synpunkterna som fram-

kom vid grupparbetet vid 

brödramåltiden 10/1.  

Två kontaktpersoner är utsedda för att bearbeta Osby, 

från B126 br Ove Svärdhagen och från R11 syster Ingrid 

Andersson. 
 

Kontakter med sällanbesökare fördelades mellan utskot-

tets medlemmar. 
 

Aktiviteter klara för VT och HT. För HT saknas tidspla-

nering av dessa. 
 

Ålagillet i höst kommer sannolikt att ersättas av älgmid-

dag alt. en viltbuffé. 
 

CerU - ÖM Per Gillenius: 

På grund av åldersstrukturen i ceremonielet är det önsk-

värt med en föryngring. (I detta kan red bara instämma!). 
 

Välgörenhet 

Br Stefan Fridlund informerade om vårt bidrag till folk-

högskolan Furuboda. 

Logen har tidigare beslutat att skänka 10000 kr i bidrag 

till anskaffande av en lyft till varmvattenbassäng för rö-

relsehindrade. 
 

Logen beslöt att begära motsvarande belopp hos storlo-

gen.  

Innan beslut från storlogen får dock inga utbetalningar 

göras till Furuboda. 
 

Logen beslöt vidare, på förslag från välgörenhetsutskot-

tet, att avvakta med utbetalning av bidraget tills en finan-

sieringsplan för projektet har presenterats av Furuboda. 
 

Gradgivning 

Under högtidliga erhöll br Håkan Claesson, br Michael 

Juhlin, br Leif Möllerström och br Nils Åkesson Ordens 

andra grad, Kärlekens grad. 
 

Det nya ceremonielet genomförde ett förnämligt skåde-

spel. 
 

Kaplans tankar 

K Lennart Odhner gjorde återkopplingar till sin egen 

skoltid och tog upp hur man hellre verkar premiera intelli-

gens, medan färdigheter rörande känslor verkar komma i 

skymundan. De senare, och framförallt kärleken, kanske 

är det som definierar en människa. Vi borde kanske i des-

sa tider inrätta ett nobelpris i kärlek. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av ugnsbakad lax, potatis, 

romsås och gröna ärtor. Kaffe o Kaka. 

Vinet som användes vid de olika skålarna hade sponsrats 

av br Peter Olofsson. 
 

ÖM Per Gillenius talade till recipienderna och exemplifi-

erade begreppet kärlek på ett flertal olika sätt; utan kärlek 

faller vår civilisation samman. 

ÖM hälsade välkommen till Kärlekens grad. 
 

Br Leif Möllerström talade för recipienderna och tackade 

för ett fint skådespel. 
 

Br Leif framförde vidare ett tack till respektive faddrar, 

samt ett tack till KM. 
 

RED 
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Logemöte 28 april. 
 

30 bröder deltog i mötet. 
 

Ballotering till Invigningsgraden genomfördes för Paul 

Zachrisson. 
 

Välgörenhet 

CM rapporterade om svårigheter att erhålla en tids- och 

finansieringsplan för det projekt hos Folkhögskolan Furu-

boda som vi beslutat att stödja. 
 

StRepr föreslår att vi lägger ner projektet och ställer in 

det planerade föredraget senare i maj.  
 

Ärendet har dragit ut på tiden och en ansökan om bidrag 

från storlogen om motsvarande summa hinner inte be-

handlas av dem inom rimlig tid. 
 

Logen röstade för att projektet skall läggas ner. 
 

Andraganden 

ÖM: Den framtagna utvecklingsplanen för perioden 2022

-2023 har skickats ut till medlemmarna.  

Bl. a. betonas föryngring, rekrytering och att göra loge-

kvällarna mer intressanta. 
 

Logen godkände planen och denna fastlades och ska läg-

gas fram för DSS vid senare tillfälle. 
 

B35 Concordia i Slagelse har accepterat inbjudan att be-

söka oss 22-23 september. 

Kaplans tankar 

K Lennart Odhner anknöt med sina tankar till det hat som 

kommit till uttryck vid den senaste tidens demonstratio-

ner, och upplopp i samband med dessa.  

Vi har åsiktsfrihet, men hat i dess olika uttrycksformer är 

ingen åsikt.  

Däremot borde två av våra länkar, vänskap och kärlek, 

spridas i samhället.  

Här har Odd Fellow en viktig uppgift att fylla. 
 

Parentation genomfördes för vår bortgångne broder Per 

Andersson. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av köttfärslimpa, kokt pota-

tis, sås, lingon och gurka. Kaffe o Kaka. 
 

I samband med brödramåltiden fick inbjudna rebeckasyst-

rar från R11 och bröderna från B126 lyssna till ett under-

hållande föredrag av ”Växtmästaren från Osby”, Jankov 

Månsson. 
 

ÖM Eva Hörberg tackade bröderna för trevlig samvaro 

och såg fram emot flera gemensamma aktiviteter. 

 

RED 

Logemöte med rec i invigningsgraden 9 maj. 
 

31 bröder deltog i mötet. 
 

Begäran om utträde har inkommit från br Gunnar Seger-

holm. 
 

Angående logens kommande 75 årsjubileum har tidigare 

beslutats avgiften 125 kr per medlem och år från och med 

2022.  

På grund av minskande medlemsantal behöver denna av-

gift höjas för att det ursprungliga målet 75000 kr skall 

uppnås. 
 

ÖM ställde tre frågor för medlemmarna att fundera över 

inför kommande logemöte: 
 

a. Ska vi fira ett 75 årsjubileum? 

b. Ska vi samla in pengar för detta? 

c. Om svaret på b. blir ja, kan det ursprungligen beslutade 

beloppet höjas till 150 kr 

per medlem och år? 
 

Ärendet bordlägges till nästa logemöte. 

  

ÖM rapporterade från senaste ÄM-mötet: 
 

Besök av B35 Concordia den 22-23/9. TMU arbetar med 

att ta fram ett program för besöket. 

Besök av B109 Bengt J:son Bergqvist den 27/10. 
 

Sommarsammanträde i augusti hålls på Sösdala Art och 

Design. R11 inbjudes. 
 

Matfrågan, pris/kvalitet, diskuterades. ÄM beslöt tillskri-

va fastighetsbolaget att ta upp frågan med restauratören. 
 

Logen har fått brev med sommarhälsning från B35 Con-

cordia. De ser fram emot besöket hos oss i september. 
 

Br Bengt Ekorn framförde hälsningar från B97 Hans von 

Essen och deras ÖM Johan Claesson.  

Br Bengt tycker det är intressant att besöka andra loger 

och finner därvid att vi har mycket att vara stolta över i 

B126 Göinge. 
 

Under högtidliga former invigdes Paul Zachrisson i Or-

den och loge. 
 

Ceremonin genomfördes under CM p.t. Lennart Odhners 

säkra ledning 

 

K p.t. Sven-Olof Lundgren talade om våren och om för-

mågan att lyssna, med örat 

mot ett träd.  

Vi behöver, likt trädet, vakna upp och få frisk näring och 

en bättre förståelse för våra ledord.  
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Idag är detta förmedlat av vår nye broder som har med sig 

ett värdefullt kapital av erfarenheter och kunskaper som 

vi tacksamt ska ta emot. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av dansk flaeskestek med 

kokt potatis, sås, rödkål och 

Äppelmos, kaffe o kaka. 

 

ÖM talade till vår nyinvigde broder om vår Orden och 

loge och hälsade honom varmt välkommen. 
 

Br Paul Zachrisson tackade för att ha blivit medlem och 

ser fram mot sin fortsatta tid i logen. 
 

CM Sven-Olof Lundgren tackade ceremonielet för deras 

insatser under gradgivningen. 
 

Även ÖM framförde tack till ceremonielet. 
 

RED 
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Logemöte 25 maj. 
 

27 bröder deltog i mötet. 
 

Den sedan förra mötet bordlagda frågan om Br Gunnar 

Segerholms begäran om utträde ur Orden och loge be-

handlades. Br Gunnar Segerholm är gottstående och be-

viljades utträde ur Orden och loge. 
 

Ballotering till Sanningens grad genomfördes för br Nils 

Åkesson, br Leif Möllerström och br Michael Juhlin. 

PS kallar de balloterade till Rec i Sanningens grad mån-

dag 12 september. 
 

Nominering och val: 

Fastighetsaktiebolaget Göingehuset håller årsstämma den 

20/6. 

Logen ska välja representanter för logen att deltaga i års-

stämman. 

NomU br Stefan Fridlund nominerade ÖM och DN ordf 

Lars Hallberg som logens representanter. 

Logen röstade i enlighet med förslaget. 
 

Välgörenhet: 

CM rapporterade från samtal med rektor vid Furuboda, 

Jenny Anderberg. 

CM hade då informerat Jenny Anderberg om logens be-

slut att riva upp beslutet att skänka pengar till projektet 

med en bassänglyft, samt skälen härför.  

Hon accepterade vårt beslut, men hoppades få återkomma 

i slutet av 2022/början av 2023, om finansiering och plan 

för projektet då har kommit till stånd. Jenny är även posi-

tiv till att hålla föredraget om verksamheten under höst-

terminen. 
 

CM meddelade att han lämnar sina uppdrag inom välgö-

renhetsutskottet, vilket ÖM beklagade men tackade för 

CM:s insatser. 
 

Br Stefan Fridlund och br Janne Lorensson arbetar vidare 

inom välgörenhetsutskottet, samt meddelade att de leksa-

ker och nallar som skänkts av SkM kommer att gå till 

julklappshjälpen. 
 

ÖM meddelade att vår insamling till Ukrainahjälpen för 

flyktingar inom vårt närområde inbringat 5500 kr; mer är 

att vänta bl. a. genom försäljning av böcker som skänkts 

av br Lars Tegård. 
 

Andraganden: 

ÖM tog upp frågan om vårt 75-årsjubileum. 

Br Stefan Fridlund stödde det vid förra mötet bordlagda 

förslaget i tre punkter. 

Logen röstade för att vi inför 75-årsjubileet samlar in 

75000 kr genom en inbetalning om 150 kr per medlem 

och år under tiden 2022 - 2027. Vi kan då söka motsva-

rande bidrag från storlogen och därmed skänka 150000 kr 

till välgörenhet. 
 

ÖM meddelade att möte med ägarna och styrelsen inom 

Fastighetsaktiebolaget Göingehuset hållits inför årsmötet, 

då bl. a. den ekonomiska situationen presenterades. Bok-

slut för 2021 är klart, resultatet blev -129000 kr, dvs en 

förbättring jämfört med föregående år. 
 

SkM gav ytterligare kommentarer: 

Hyreshöjning vid extern uthyrning, från 1200 kr till 1500 

kr. 

Hyreshöjning för logerna med 6%. 

Hissfrågan ej klar; ärendet lagt på is tills vidare. 

Förslag för att förbättra likviditeten genom att logerna 

erbjuder lån till fastighetsbolaget, förslagsvis 25000 kr 

per loge, till en ränta på diskonto +1%. 

Förslaget skickas till DN för beredning. 

ÖM tog upp det låga deltagandet vid brödramåltiderna 

och kommer under sommaren att skicka ut en enkät rö-

rande detta till medlemmarna. 
 

CM meddelade att logerna av lägrets tekniska avdelning 

erbjudits att använda ett mixerbord vid lägermötena.  

Oklart om vilka fördelar detta skulle innebära; det är när-

mast en fråga för fastighetsbolaget. Utrustningen tillhör 

sannolikt logen i Helsingborg. 
 

K Lennart Odhner talade allmänt om textinnehållet i 

gradritualerna vilka erbjuder stora möjligheter till efter-

tanke. K uppmanar alla att överväga deltagande i ceremo-

nielet, vilket även CM underströk. 
 

Ordenskunskap: 

StRepr läste en text av Ex StK Rolf Nordenstam om for-

mulering och innebörd av begreppet ”ett högsta väsende”. 
 

Kaplans tankar: 
K talade återigen genom sitt alter ego Emil på ämnet tro 

och hopp, mot bakgrund av all ondska han ser i sin om-

värld.  

Emil tror dock att människan är i grunden god och att 

kärlek och vänskap kan bygga broar mellan människorna. 
 

Årets begivenhet: 

Efter logens avslutande gick KM igenom rutinerna vid ev. 

utrymning varefter en utrymningsövning genomfördes via 

”kökstrappan”. 
 

Kvällens brödramåltid bestod av matjesfilé, nypotatis, 

gräddfil, gräslök, knäckebröd, ost. 

Kaffe o Kaka. 
 

En trevlig quiz-tävling arrangerad av bröderna Sven-Olof 

Lundgren och Göran Persson genomfördes i samband 

med brödramåltiden.  

Bäst på att besvara de kluriga frågorna var broder Per 

Fridlund. 

 

RED 
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Sommarsammanträde 13 juni. 
 

22 bröder deltog i mötet. 
 

ÖM tackade för all hjälp under den gångna vårterminen 

samt önskade bröderna en 

skön och avkopplande sommar och såg fram emot en ny 

arbetstermin i höst. 
 

UM Göran Persson tackade ÖM för väl utfört arbete un-

der den gångna 

arbetsterminen samt överlämnade en blombukett. 
 

Avslutningsvis innan vi skildes fick vi avnjuta ett för en 

del bröder passande 

musikstycke: ”Att angöra en brygga” med Monica Zetter-

lund. 

Efter logemötet gjorde vi ett intressant studiebesök på vär-

meverket. 
 

Brödramåltiden, i form av br Stefan Fridlunds berömda lyx-

smörrebröd, avnjöts på 

Hässleholms Museums café. 
 

RED 

 

RED tackar br Lars-Gunnar Ström som bidragit med fo-

ton från våra logemöten i såväl detta som tidigare utgå-

vor av Göingebladet. 

 

Ett tack även till br Lars Tegård för artikel och foto på 

sida 11. 
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Odd Fellow bröder ute för samvaro. 

 

Br. Bo Davidsson, S Lennart Nilsson samt Lars Te-

gård under en paus på gymmet.  
 

Br Valter Didriksson är också en flitig gäst på gym-

met, JK Fitness.  
 

Vanliga ”mötesdagar” är må, ons samt fre förmid-

dag. 
 

Liknande upprepas inom bowlingen där BK80 är 

samlingspunkten för några bröder. 
 

Finns kanske fler mötespunkter där bröder samlas, 

t.ex bridge spelas av också av flera bröder. 
 

Var på Reception Kärlekens grad och pratade med 

flera bröder om detta. 
 

Finns fler gym där bröder tränar, några spelar Boule 

och det finns säkert fler exempel där bröder och syst-

rar samlas.  

Några hjälper till på Hässleholms museum med att 

renovera fordon. 
 

Detta är värt att uppmuntra då det inte bara blir i Lo-

gesalen man träffas. 
 

Vi har ju en facebooksida B126 Göinge som används 

sporadiskt.  
 

Det finns ju Odd Fellow Skåne som är ganska aktiv 

med inlägg från bl.a. Odd-Milen B85 Luntertun. 
 

Stötta gärna redaktören för Göingebladet med små 

blänkar som denna. (Red tackar för uppmaningen!). 
 

MBH 
 

Lars Tegård 

Imponerande ”termos”! 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Torsdagen den 25 augusti 

Logemöte, sommarsammanträde. OBS! 1830. 

Utskottsrapport:  

Instruktionsföredrag:  

Brödramåltiden:  

 

 

Måndag den 12 september 

Logemöte, rec Sanningens grad. OBS! FRACK: 

Utskottsrapport: InstrU, TMU. 

Instruktionsföredrag:  

Brödramåltiden:  

 

 

Torsdagen den 22 september 

Logemöte,  

Utskottsrapport: KlU. 

Instruktionsföredrag:  

Brödramåltiden:  

 

 

Måndagen den 10 oktober 

Logemöte,  

Utskottsrapport: CerU, EkU. 

Instruktionsföredrag: 

Brödramåltiden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Ronny Pettersén, hemtelefon stryks. 

Mobil: 0793-340932 

 

Mac Persson, Frykholmsgatan 24C lgh 1402 

281 31  HÄSSLEHOLM 

Hemtelefon stryks. 

 

25 juli Sune Malm 75 år 

22 september Åke Rundberg 80 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

BRÖDER! 
 

I skrivande stund har sommarvärmen kommit! 

Som vanligt? kommer den plötsligt och man är inte förbe-

redd men man vänjer sej så småningom. 
 

Red vill också önska alla bröder an skön och avkopplande 

sommar och att vi ser framemot att få träffas till vårt som-

marmöte 25 augusti men kanske också innan dess kanske 

på stan, vid sjön eller på någon altan. 
 

RED Göingebladet 


