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Sex! bröder recipierade i Kärlekens grad 2019-03-11 

Peter Skagerholm, Samuel Ek, Janne Lorensson, ÖM Stefan Fridlund, Jesper Ahlgren, Ewan Östensson, Janne Berns-

mark. 
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Reportage från logemöten. 

ÖM:s tankar. 
 

Bröder 
 

Då har jag gått från att vara 60+ till att bli 

70+. Detta är i sig inget märkvärdigt, inget 

förändras i sak. Kroppen är densamma som 

före, pensionen tickar på som vanligt, ännu 

inte mer glömsk än brukligt och jag kan fortfarande hjälp-

ligt hantera min dator. 

Men barnbarnens kommentar – är du sååå gammal? Den 

uppskattar jag inte alls.  

Det är ju nu så med oss människor,  att vi känner oss inte 

alls så gamla som prästbetyget visar. I huvudet är vi ju 

fortfarande tonåringar, med allt vad det innebär. Man tror 

ofta, att det man då klarade av att göra, det kan man fort-

farande. Så är det naturligtvis inte. Det märks i knä och 

höfter att de varit med ett tag. 

En sak som är bra är, att man fått livserfarenhet, och i 

bästa fall kan man också leva upp till devisen– Man blir 

klokare med åren! 
 

Bröder, jag hoppas ni ursäktar mina små reflektioner rö-

rande åldrandet. 
 

Vår verksamhet i logen under vinter/vår har så här långt 

präglats av hög närvaro, förnämliga gradgivningar, upply-

sande OF-föredrag, intressanta föredrag i matsalen och  

och trevliga brödramåltider med god mat.  
 

Bland våra aktiviteter utanför vårt ordinarie logearbete 

kan nämnas: 

Två After Work, 

Vänafton med fyra vänner den 25 mars, 

Utdelning Odd Fellow-nallar till Polis och Ambulans den 

27 mars, 

Infokväll tillsammans med R 11, den 9 april (avser rekry-

tering av nya systrar och bröder), 

Senior- och sällanbesökarträff den 15 april, 

Jubileumsfirande den 26 april. 

 

Vår satsning på rekrytering innebar att vi äntligen fått en 

broder från Osby. Jag hoppas innerligt att vi med hans 

hjälp kan återstarta en livaktig brödraskara i denna del av 

vårt upptagningsområde. 
 

Bröder – välkomna till återstoden av vårterminen. Vi har 

att se fram emot flera härliga  logemöten.  

 

Stefan Fridlund 
ÖM  

Logemöte 11 februari med rec i Vänskapens 

grad. 
 

Vid mötet deltog 40 bröder. 
 

Vi fick tyvärr en begäran om utträde! 
 

Nominering till logens representant i lägrets NomU gjor-

des och blivande Tjg ExÖM Stefan Fridlund nominera-

des. Det är praxis att Tjg ExÖM innehar den befattningen. 
 

Br CM:s desperata rop på ytterligare brr i ceremonielet 

har nu fått visst gehör! Men bröder, det behövs fler! 
 

Årets Riksgolf avgörs i Nyköping 24-26 juli och intresse 

kan anmälas till ÖM och inbjudan finns hos PS. 
 

Kvällens höjdpunkt, rec i Vänskapens grad genomfördes 

på ett utmärkt sätt  

och glädjande är att brr Sven Andersson och Kent Cron-

qvist trots långa avstånd till logen, ställer upp vid varenda 

gradgivning. Tack bröder Kent och Sven! 
 

K Göran Wahlquist tog upp det livslånga lärandet genom 

gradspelen i Oddfellow, vilket förhoppningsvis leder till 

djupare insikter, och att klokare beslut tas framöver. Vi 

ska inte ta något för självklart utan vara tacksamma för 

vad andra bidragit med, exemplifierat med ÖM:s tack till 

PS för nedlagt arbete med protokollen; tacksamhet är nå-

got att tänka på i Vänskapens grad. 
 

Brödramåltiden, Italiensk fläskytterfilé följt av kaffe och 

kaka, avnjöts och till kaffet talade ÖM till rec Nils Åkes-

son som replikerade och tackade för gradgivningen. 
 

Vår logesång, Göingevisan, avslutade kvällen. 
 

RED 

 

 

 

 

 

 

Den härliga årstid som nu närmar sej! 
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Rec Nils Åkesson med fadder, tillika ÖM. En något luttrad CM försöker få bröderna till bords! 

Hemliga underhandlingar? Brr Kent och Curt-Erik i diskussion. 

Några kloka ord från ÖM till rec. Och några kloka ord tillbaka. 

After Work 25 februari. 
 

Inte lika välbesökt som tidigare! Cirka 35 bröder, systrar 

och vänner dök upp denna eftermiddag. 
 

De som kom njöt i alla fall av det goda som serverades i  

såväl fast som flytande form. 
 

Den här gången höll sig fotografen bakom bardisken vil-

ket framgår av de följande bilderna. (Oklart varför?)  
 

RED 

 

 

 

 

 

 

Det inte bara ser 

gott ut. Det är deli-

kat! 

 

 

 

Trevligt att 

se Åke Rund-

berg hos oss. 

Han lovade 

red att bli 

flitigare! 
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Logemöte 28 februari. 
 

Detta möte samlade endast 33 bröder! Skärpning! 
 

Tyvärr fick vi godkänna en begäran om utträde ur Orden 

och loge. 

Mer glädjande var det att ballotera inte mindre än 6! brö-

der till rec i Kärlekens grad. Rec blir det den 11 mars med 

då åtföljande reportage och bilder i detta nummer av Gö-

ingebladet. 
 

Den ekonomiska rapporten för 2018 föredrogs och god-

kändes. Tyvärr blev det röda siffror. 

Revisorernas rapport avgavs av br Kennert Jonasson och 

ansvarsfrihet för ÄM, ers och DN beslutades. 
 

ÖM informerade om vårt nuvarande utskänkningstill-

stånd. Detta gäller för Fastighets AB Göingehuset och är 

gemensamt för samtliga loger samt omfattar även övri-

ga sällskap och föreningar som hyr in sig i Göingehuset. 

Tillståndet beviljades 1999 och är unikt så till vida att det 

ej är tidsbegränsat. Viktigt att samtliga berörda följer 

gällande bestämmelser så att det ej dras in. 

Tillståndet gäller för lokalen vilket innebär att om någon 

loge/förening handlar i strid mot detta upphör tillståndet 

för samtliga! 

Viktigt att tänka på är även att tillståndet gäller för 

matsal och klubblokal, alltså inte något annat utrym-

me. 

Br Bengt Ekorn höll ett föredrag med titeln ”Från Mythos 

och Logos till etik och moral”, baserat på en skrift utgi-

ven av Odd Fellow Akademin 2015. 

Religiösa, etiska och moraliska aspekter belystes utifrån 

olika världsreligioner. 

Myhos/myter/etik ger olika svar beroende på religion och 

Logos/moral/praktik anger de praktiska tillämpningarna. 

Ett nog så svårt ämne! 
 

K Göran Wahlquist talade om ett av våra budord, ”Att 

begrava de döda”. Brödernas närvaro vid begravningarna 

är mycket uppskattad av anhöriga, som därvid ser att den 

bortgångne under sin levnad rönt uppskattning och erfarit 

broderlig gemenskap i vår krets. 
 

Parentation för vår bortgångne br Jan-Erik Ljunggren 

hölls under värdiga former. 
 

Kvällens brödramåltid, stekt fläsk med löksås och till-

behör avnjöts och till kaffet med god kaka berättade 

UM, Peter Olofsson, om 1177 Vårdguiden och vad man 

numera kan göra på nätet avseende kontakt med vård-

centraler, sjukhus, läkare samt tidsbeställningar och 

förnyelse av recept via hemsidan och dess E-tjänster. 
 

RED 

Är br Per utestängd från förhandlingarna? Ja, det gick ju bra med revisionen denna gång också. 
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Det var svårt att dirigera ”tageordningen”. Det satt inga 

brr på vänster sida! 

Det finns mycket man själv kan göra i 1177:s E-tjänster 

vilket UM förklarade. 

Logemöte 11 mars med rec i Kärlekens grad. 
 

Vid mötet deltog 41 bröder. 
 

StRepr gav information från Storlogen angående jubile-

umsfirandet i Stockholms Stadshus 26 april. B 126 och R 

11 kommer att följa högtidslogen via storbilds-TV i Or-

denssalen och därefter vid egen bankett i matsalen. 
 

ÖM påpekade att vi måste få nya medlemmar och vänaf-

ton genomför vi 25 mars. Hur många vänner som kom-

mer kan du läsa om i följande reportage. 
 

Under högtidliga former erhöll br Jesper Ahlgren, br Jan-

ne Bernsmark, br Samuel Ek, br Janne Lorensson, br Pe-

ter Skagerholm och br Ewan Östensson Kärlekens grad. 

Ceremonielet, med delvis nya medlemmar, genomförde 

ett lysande skådespel. Det känns bra för en gammal 

”ceremonielräv” att vi får lite nya skådespelare. 

K, Göran Wahlquist, vände sig till den för kvällen ovan-

ligt stora grupp recipiender. ”Ni visar stort intresse för 

logen bl.a. genom hög närvaro och villighet att ta på sig 

olika uppgifter. Eftersom vissa uppdrag kräver att man 

innehar III graden, kommer vi att göra ett undantag från 

regeln om ett år mellan två gradgivningar och planera in 

en gradgivning i Sanningens grad redan tidigt under hös-

ten. Kravet på att sett sin grad kvarstår dock, men det be-

höver ej vara i den egna logen”. Red erfar att bröderna 

tänker besöka B23 Urania den 15 maj där man recipierar i 

Kärlekens grad. Bra jobbat! 
 

Kvällens brödramåltid, helstekt kotlettrad mad goda 

tillbehör, följt av kaffe och två! godbitar intogs med 

behag. Br ÖM talade till rec om Kärlekens grad och 

nämnde de olika benämningarna på kärlek men det vi 

åsyftade var den kärlek som benämns Agape. Br Sam 

Ek tackade på rec vägnar för gradgivningen. Vår loge-

sång, Göingevisan, avslutade kvällen. 
 

RED 

Samling och ordning i matsalen TACK! 
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Fem av rec. Den sjätte, br Ewan, satt på två stolar. Han 

var nämligen också Fadder! 

Br Alf och br Göran hade mycket att diskutera. 

Lite avslappning på maten? Verkligen uppmärksamma rec. 

Logemöte 25 mars med vänafton. 
 

Vid mötet deltog 39 bröder.  
 

Eftersom red under mötet ”underhöll” våra vänner 

(presumtiva bröder) bygger referatet från mötet på 

”hörsägen” och protokollsutdrag. 
 

Br Ove Svärdhagen balloterades till Sanningens grad. 
 

Br Rune Cristianson från B30 Saxo höll ett intressant fö-

redrag om Odd Fellows roll och historia, samt informera-

de inledningsvis lite om sin egen yrkeskarriär och utveck-

ling inom Odd Fellow. 

Br Rune var med och instituerade logen 126 Göinge 1952 

och är idag den ende kvarvarande av instiftarna. 

Odd Fellow har en mångårig tradition av kulturella vär-

den och ett Odd Fellow möte knyter an till dessa traditio-

ner genom idealitet, etik, moral och samhörighet. 

Vår Orden står inför stora utmaningar inför hoten mot vår 

strävan mot vänskap, kärlek och sanning. 
 

För en sann Odd Fellow finns det endast ett land - jorden 

och en nation - människan. 
 

Mycket tänkvärt br Rune! 
 

K pro tempore, br Sven-Olof Lundgren, knöt i sina tankar 

an till br Runes föredrag och uppehöll sej vid några hän-

delser 1952. 
 

Kvällens måltid, stekt sill och potatismos inmundigades 

med välbehag och till det efterföljande kaffet med kaka 

höll br Nils Åkesson ett mycket uppskattat och initierat 

föredrag om SiS (Statens InstitutionsStyrelse).  

Denna organisation var för många av oss relativt, för att 

inte säga helt, okänd. Br Nils gav oss också en tillbaka-

blick på hur vi genom tiderna behandlat de ungdomar 

som ” kommit snett” i livet. Han avslutade med att beskri-

va vad modern forskning förordar för behandlingsmeto-

der, i syfte att anpassa dessa ungdomar till ett socialt fun-

gerande liv. 
 

RED 
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Fyra ”vänner” med blivande? Faddrar och vår hedersgäst br Rune Cristianson. 

Och alla sitter i förväntan på ... 

… stekt SILL! Temat för kvällens föredrag. 

Föredragshållaren br Nils Åkesson. Vi fick veta 

mycket vi inte hade någon aaaaaning om! 

Br Rune är förutom med-

lem i B 30 Saxo även med-

lem i två läger! Nr 1 Sue-

cia och nr 20 Sju Stjärnor 

samt Storlogemedlem. Han 

är också både jubelveteran 

och jubelpatriark. Han 

invigdes i B 126 vid institu-

eringen  den 25 oktober 

1952. Han har varit ÖM i 

B 30 Saxo och HP i 

lägret nr 1 Suecia. Han har dessutom deltagit i samtliga 

Storlogemöten sedan mitten av 1970-talet! Vi presenterar 

Mr Odd Fellow! 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 1 april 

After Work i klubblokalen mellan kl 1630-1900. 

Bröder, systrar  med resp och vänner, alla är välkom-

na! 

 

Måndag den 8 april 

Logemöte, rec Sanningens grad OBS! Frack! 

Recvärd: Sven-Olof Lundgren. Hos lägregrad: Arne Hu-

léen. 

Utskottsrapport: TMU, CerU 

Brödramåltiden: Gravad lax, dillstuvad potatis. Kaffe 

kaka. 

 

Torsdag den 25 april OBS! bierabend! 

Logemöte, förklaring Sanningens grad 1754 i VIP-rum, 

Sven-Olof Lundgren. 

Utskottsrapport: KlU 

Brödramåltiden: Korv, potatismos, surkål. Kaffe äppel-

kaka. 

 

Fredag den 26 april 

Högtidsloge vid firande av Ordens 200-års dag. 

Program m m enligt särskilt utskick. 

 

Måndag den 13 maj 

Logemöte, rec Invigningsgraden. OBS! Frack! 

Recvärd: Sune Malm. 

Utskottsrapport: DN, NomU. 

Brödramåltiden: Vårkyckling, sås, potatis, gelé, gurka, 

grönsaker. Kaffe kaka. 

 

Torsdag den 23 maj  

Logemöte, förklaring invigningsgraden kl 1745 i VIP-

rum, Sune Malm. 

Utskottsrapport: EkU, BistU 

Brödramåltiden: Matjesfilé, nypotatis, gräddfil, gräslök, 

ägg, knäcke m ost. Kaffe kaka. 

 

Måndag den 10 juni 

Logemöte, sommarsammanträde OBS! kl 1830. 

Blazer, byxor, skjorta, slips. 

Brödramåltiden: Grillning vid Finjasjöns båtklubb. 

 

 

 

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. 

 

Red och StRepr tankar. 
 

Mina bröder. 

Vi är just nu inne i ett skede när vi ska besätta ÄM-platser 

och inte minst bröder i alla de utskott och övriga befatt-

ningar som finns i logen. 
 

Förutom valÄM, ersättare, utsedda och utnämnda ÄM har 

NomU att nominera cirka 60 ytterligare befattningar! 
 

Det är ju så att några av dessa befattningar innehas av 

valÄM, ers och de utnämnda ÄM  enligt bestämmelser i 

ALL och stadgar (nio st).  

En broder kan också vara medlem i fler än ett utskott, 

med vissa undantag. 
 

Jag citerar en äldre, mycket klok, broders uttalande: ”Blir 

man tillfrågad om en befattning i logen tar man det som 

ett hedersuppdrag och tackar JA!” 
 

Ronny Kristensson 

RED och StRepr 

10 april Ronny Kristensson 75 år 

13 april Tommy Jagerwall 75 år 

19 april Bo-Göran Persson 75 år 

21 april Torsten Johansson 70 år 

12 maj Sven-Olof Lundgren 70 år 

3 juni Arne Huléen 80 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 

Alla bröder tillönskas en skön vår och försommar. 

Nästa Göingeblad kommer ut omkring 1 juli. 


