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Broder, 
Välkommen 
till din loge! 

Innehåll i detta nummer: 

 

StRepr tankar på sidan 2 

Reportage logemöten mm sidorna 2-11 

Vi gratulerar sidan 12 

Kommande logemöten sidan 12 

Det blev ett kärt återseende med våra danska bröder. 

Är detta ett minne blott? Finns ål även nästa år? 
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Reportage från logemöten. 

StRepr tankar. 
Mina bröder! 

Slutet på terminen 2016-2017 närmar sig. 

Det innebär att jag har en hektisk period 

framför mig. Nya ÄM skall installeras och 

det blir en hel del förberedelser för detta.  

Det gäller att i god tid (redan nu) klara ut vilka STÄM 

som skall tjänstgöra, hur alla bröder som skall avgå, till-

träda, stanna kvar på befattningen eller byta befattning 

skall placeras i Ordenssalen och hur alla regalier och ban-

dolär, på ett smidigt sätt, skall placeras eller byta ”ägare” 

i Ordenssalen.  

Det är därför oerhört viktigt att alla som berörs vid instal-

leringen verkligen kommer vid såväl installering som för-

övning.  

Jag har haft förmånen att få medverka vid installering i                               

andra loger och kan då konstatera att de loger som haft 

förövning med alla närvarande har genomfört installe-

ringen utan att det blev ”hönsgård”! Jag har också tyvärr 

upplevt det motsatta.  

Jag är därför mycket angelägen om att alla bröder verkli-

gen kommer på både förövning och installering. 

Vår loge har ju, vilket vi skall vara stolta över, rykte om 

sig att verkligen visa stringens och stil i allt! 
 

Detta nummer av Göingebladet är ett ”mellannummer”. 

Det beror på att vi haft så mycket aktiviteter att vid nor-

mal utgivning skulle sidantalet bli alldeles för stort. 
 

Jag önskar nu alla bröder en riktigt bra fortsättning på 

hösten med stort deltagande vid våra möten. 
 

I VÄNSKAP KÄRLEK SANNING 

Ronny Kristensson 

Sommarmöte med besök i Tykarpsgrottan 

(gruvan) den 24 augusti. 
 

Innan ÖM öppnade sommarsammanträdet avhölls en tyst 

minut för våra bortgångna bröder Sune Persson och Len-

nart Timsten. 
 

TMU och KM berättade att programmet för våra danska 

bröders besök är klart.  

Årets ålamiddag flyttas till den 28 sept vid danskbesöket 

och vi kommer även att, som vanligt, bjuda in logerna i 

distriktet. 

Den 29 sept genomför vi ett studiebesök med våra danska 

bröder på Leksaksmuseet i Eslöv. Detta i stora drag om 

den 28-29 sept. Detaljprogram kommer. 
 

Efter mötet åkte vi, bl a tillsammans med några Rebeckor 

till Tykarpsgrottan, som egentligen är en kalkgruva, för 

en guidad visning. 
 

Vår guide, Anna, gav oss en mycket bra historielektion 

om kalkbrytningen, som påbörjades på 1700-talet och 

upphörde 1888.  

Kalk bryts fortfarande i Ignaberga men numera i dagbrott. 

Kvar i underjorden finns en mystisk värld, en 20 000m² 

stor labyrint av gångar och pelarsalar, en värld helt ska-

pad av människohänder.  
 

Hit ner, bland de mäktiga pelarsalarna, sökte sig Tage 

Danielsson med filmteam där de funnit ett tillräckligt 

mystiskt gömställe för Ronja Rövardotter.  
 

Det är också här som scener ur Kullamannen och tv-

serien Snapphanar är filmade. 
 

Viss rekvisita från filmningar finns kvar exvis ett ”kar” 

som Ronja och Birk drack vatten ur (det är gjort av cell-

plast!) och en mycket märklig tron med ett skelett, Kung 

Kalk, som skall vara från en ungdomsfilm. 
 

På vinterhalvåret är gruvan även sovkammare för ett fler-

tal arter fladdermöss. Här söker de sig undan kyla och 

buller från världen ovanför. 
 

Efter besöket i gruvan trakterades vi med en god ciabatta 

med gott innanmäte och kaffe. 

 

RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår eminenta 

guide Anna i 

berättartagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batman Bertil håller 

ett vakande öga på 

besökarna. 
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Väntan på mötet eller studiebesöket? Snart skall vi ner i underjorden eller kalken. 

Var är Aridnes tråd? Kvarlämnad rekvisita, eller? 

Ronjas och Birks vattenskål. 

 

 

 

Den som går 

in här kan få 

träffa Tom-

ten. Men kan-

ske får stanna 

kvar ett år! 

Alla som vå-

gade kom 

dock ut di-

rekt. 

God macka och gott kaffe ovan jord. Många långa och mörka gångar, 20 000 m2. 
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Logemötet den 11 september. 
 

Vid mötet deltog 43 egna bröder samt HP Lars Karlsson 

och IB Per-Olov Karlsson från BL 20. Vi hade också be-

sök av två vänner som under mötet fick information om 

logen i klubblokalen. 
 

Direkt efter logens öppnande genomfördes parentation för 

bröderna Sune Persson, Lennart Timsten och Karl-Erik 

Almquist. Tre bröder som lämnat oss under sommaren. 
 

KM, br Stefan Fridlund meddelade att klubbmästeriet 

under första halvåret 2017 lyckats följa budget så när som 

ett överskott på 10:-! Bra jobbat! 
 

Lägret nr 20 Sju Stjärnor har tilldelat logen ett antal av 

sin tidning Patriarken som finns hos PS. Bröder som kan 

komma ifråga för lägermedlemskap kan få ett ex för att få 

lite hum om vad som försiggår i lägret, rekommenderas. 
 

Eftersom nomineringslistan till valÄM och ers ej var 

komplett, namn på PS och ers saknades, utlyste ÖM ett 

extra logemöte till den 25 sept. Allt i överensstämmelse 

med Allmän Lag. 
 

TMU meddelade att fem danska bröder besöker oss den 

28-29 september. Program har gjorts för besöket och ett 

reportage om detta kommer längre fram i tidningen. 

Under punkten Välgörenhet läste ÖM upp en anhållan 

från Hässleholms Diabetesförening om bidrag. Bollen 

gick till Välgörenhetsgruppen. 
 

Ett förslag till placering av logen kapital har utarbetats 

och förelades logen. Det blev en del diskussion om detta. 

Det hela resulterade i att ärendet återremmiterades till 

ÄM. 
 

Fördjupning och Ordenskunskap utgjordes denna kväll av 

en genomgång av HP Lars Karlsson och IB Per-Olov 

Karlsson från lägret nr 20 Sju Stjärnor om vårt läger, vad 

lägret gör och vilka som kan bli medlemmar. 
 

Kaplan, för kvällen ers br Sune Malm, talade bl a om 

sommar/höst, att vi måste ta oss tid att stanna upp och 

reflektera, vara ödmjuka. Det är en levnadskonst. 
 

Kvällens brödramåltid var en mycket god kalops med 

adekvata tillbehör och därefter kaffe med god kaka. 
 

Efter måltiden underhölls vi av br Alf Jansson som myck-

et engagerat och kunnigt berättade om flugfiske och bind-

ning av flugor. Vi kunde konstatera att materialet till flu-

gorna definitivt inte är gratis! 
 

RED 

ATTACK mot köttgrytorna! Väntar på maten gör bl a HP och ÖM. 

Att man alltid ska hamna vid sista ”tagebordet”. En flugbindares utrustning (OJ, OJ, OJ). 
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Broder Alf i berättartagen ... … och i bindartagen? 

Extra logemöte den 25 sept. 

 
Mötet föranlett av ofullständig nominering den 11 sept 

enligt ALL § 45. 
 

Vid detta sammanträde deltog 21 bröder. 
 

Logen öppnades ritualenligt därefter behandlades som 

enda punkt Nominering och val. 

 

Följande förslag till ValÄM och ersättare för terminen 

2018-2018 förelades logen: 

 

ÖM: Stefan Fridlund 

UM: Peter Olofsson 

PS: Lars-Gunnar Ström 

K: Göran Wahlquist 

CM: Göran Persson 

FS: Bengt Heinmert 

SkM: Ronny Pettersén 

Br Alf var för kvällen iförd fl.. Förlåt, slips! 

UM ers: Sten Welander 

PS ers: Sune Malm 

K ers: Per-Åke Olsson 

CM ers: Sven-Olof Lundgren 

FS ers: Göran Blomberg 

SkM ers: Tony Mortensen 

 

Inga ytterligare förslag framkom varför ÖM förklarade 

första nominering av ValÄM och ersättare för avslutad. 

 

Logen avslutades på ritualenligt sätt. Dock följdes inte 

mötat av någon brödramåltid. 

 

RED 

 

Nu är det bäst 

Att hålla sig undan! 

B 126 ska ha  

Ålagille! 
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Logemöte den 28 september med danskbesök och 

ålamiddag. 
 

Denna kväll deltog 33 egna bröder, 5 danska bröder och 7 

gästande bröder från logerna B 32 och B 85. 
 

Mottagandet av våra bröder från Danmark och efterföl-

jande aktiviteter följer senare i Göingebladet. 
 

Eftersom vi i kväll även hade besök av Henry O´Connor, 

vår trubadur från B 35 Concordia inledde vår tekniske 

medarbetare med att spela en ballad från en av hans CD-

skivor. 
 

KM, Stefan Fridlund, påminde om vår After Work i 

klubblokalen den 2 oktober. Han varnade också för att det 

kanske är sista gången vi kan servera ål då ett förbud för 

fisket kan komma! 
 

Vi fick två nya ansökningar om medlemskap i Orden och 

loge. Glädjande! 
 

StRepr informerade från Distriktsnämndsmötet och berät-

tade bl a att besättningen av StÄM vid vår installering i 

januari nu är fastställd. Installator blir DSS Alf Svensson. 
 

Andra nominering av ValÄM och ersättare genomfördes 

och då inga nya namn föreslogs avslutades nomineringen 

i sin helhet. Nominerade framgår av reportaget från extra-

mötet. 

Välgörenhetsutskottet hade behandlat ansökan från Häss-

leholms Diabetesförening och föreslog att logen bidrar 

med 5 000:- samt ansöker om bidrag från SL. Ärendet 

bordläggs till dess att SL svarat på ansökan. Logen beslu-

tade enligt förslaget. 
 

K, Peter Olofsson talade om ljuset som nu avtar men det 

gäller att ta nya tag och tänka i banor av medmänsklighet 

och människokärlek. 
 

Efter logens avslutande samlades alla i matsalen för att 

avnjuta årets, kanske den sista, ålamiddag. 

På bordet fanns, som alltid, rökt, luad, stekt och kokt ål 

med alla de klassiska tillbehören. För säkerhets skull hade 

KM också lagt ut beskrivning vid varje sort så ingen be-

hövde tvivla på vad som ingick. 
 

Henry O´Connor hade välvilligt tagit med sig hela musik-

utrustningen och underhöll bröderna med sin härliga mu-

sik. 
 

KM hade anordnat ålalotteri och en av de som vann en 

rökt ål var B 35 Concordias ÖM, Niels Ebbe Larsen! En 

rökt ål blev tack till Henry O´Connor och vem som ytter-

ligare blev med rökt ål går redaktören med tysthet förbi! 

 

RED 

Samling runt ålen! 

När man njuter av ål blir det inte mycket prat. 
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Reportage från torsdag em och fredagen. 
 

Torsdagen den 28 september kl 1500 anlände våra danska 

bröder från vår vänloge nr 35 Concordia i Slagelse. 
 

Mone Brandstrup, Niels-Ebbe Dalsö Larsen, Henry 

O´Connor och Freddy Ottesen. Dessutom Torben Ströh 

Jensen från logen nr 12 Herluf Trolle i Naestved som tidi-

gare varit broder i B 35 Concordia och deltagit vid många 

vänträffar. 
 

På torsdagen kl 15 var vi några bröder som tog emot våra 

danska vänner vid Göingehuset och det blev ett glatt åter-

seende.  

KM hade dukat upp med smörgåstårta, kaffe mm.  

Efter någon timmes samvaro åkte danskarna till hotellet 

för att installera sig och förbereda för kvällens möte. 
 

Kvällsmötet och övriga aktiviteter under torsdagen är re-

dogjort i förra artikeln så de lämnar jag därhän här. 
 

Fredagens morgon började med frukost kl 0830 i Göinge-

huset. 

Därefter tog vi oss till Leksaksmuseet i Eslöv. Museet 

drivs av en broder i B 5 Concordia i Eslöv, Stig Sund-

berg, tillsammans med sina barn. 

Museet låter sig svårligen beskrivas med ord, det måste 

upplevas. Jag gör ett litet försök. 
 

Samlingarna är enorma! Det finns allt ifrån flera olika 

modelljärnvägar i flera olika skalor med autentiska land-

skapsuppbyggnader. Allt fullt körbart förståss.  

Lego i alla de former. Modellbilar och flygplan. Tennsol-

dater och andra figurer i både autentisk stil och fantasy. 

Dockor i alla de former och mycket, mycket mer.  
 

Jag återger en del med bilder längre fram men det är en-

dast en bråkdel. Väggarna är fyllda av modeller och 

många rariteter. 
 

Efter besöket på museet tog vi oss till B 5 Concordia i 

Eslöv där ÖM, Mats Isaksson, välkomnade oss.  

Vi fick en orientering om logen och logehuset och åt där-

efter lunch i Concordias nyrenoverade matsal.  

En ny krögare hade tagit över matsalen och vi bjöds på en 

alldeles utmärkt lunch. 
 

Därefter var det dags att ta farväl av våra danska bröder 

för denna gång. 

 

RED 

Förra kommentaren gäller även här! Nedan: Henry O´Connor i underhållstagen och ÖM med hans belöning. 
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Bilder från Leksaksmuseet i Eslöv. (eslövsleksaksmuseum.se) 

Museichef Stig Sundberg.  De flesta bilderna får tala för sig själv! 
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Känns någon av figurerna igen? 

Handmålade fingerborgar! När gav du din fru en sådan? 

Stämningsbild! 

Taj Mahal, Agra i Indien. Lego. 
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After Work den 2 oktober. 
 

Vid höstens första After Work samlades mellan 30 och 35 

bröder, systrar, vänner och bekanta i klubblokalen för en 

trevlig samvaro med utsökt goda smörrebröd, korv, kaffe 

och övriga tillbehör.  
 

Alla lät sig väl smaka och av ljudnivån att döma blev det 

högt i tak! 
 

En eloge till KM och hans medhjälpare! 
 

Nästa After Work blir den 6 november kl 1630 så boka in 

den redan nu. 
 

RED 

Om man tänker efter en stund kan det hända att man 

kommer fram till ett mycket viktigt beslut. 

 

- Nalle Puh 

Vem som helst kan hysa medkänsla med en vän i 

hans lidande, men det fordras en verkligt fin natur 

för att sympatisera med en vän som har framgång. 

 

- Oscar Wilde 

Njutbart 1! 

Njutbart 2! Njutbart 3! Fast Nils verkar vara mätt! 

Även en ÖM kan behöva fylla på depåerna. Och kanske diskutera framtid? 
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Några höstbilder får avrunda detta nummer. 

En av de viktigaste egenskaperna är godhet. Med godhet, kärlek, medkänsla, med denna känsla som är essensen i 

broderskap och systerskap, når man inre frid. Denna känsla av omtanke är grunden till inre frid. 

 

- Dalai Lama 

Det fick tas fram extrabord och stolar. 

Och så ”råkade” Nils B få tag i kameran! 
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Kommande logemötenKommande logemöten  
 

Måndag den 9 oktober. 

OBS! Ej Ålmiddag! 

Logemöte, Val av valÄM och ers. 

Utskottsrapport: DN, NomU. 

OF-föredrag: ”Installering av ÄM i loge”. 

Brödramåltid: Fisksoppa med aioli, äppelkaka, kaffe. 

 

Torsdag den 26 oktober. 

Logemöte, bal till invigningsgraden. 

Utskottsrapport: EkU, KlU. 

OF-föredrag: ”Våra tysthetslöften”. 

Brödramåltiden: Kålpudding, med tillbehör, kaffe, kaka. 

 

Lördagen den 4 november kl 1500. 

Minnesloge tillsammans med R 11 Ingrid. 

 

Måndag den 13 november. 

Logemöte, rec invigningsgraden. OBS! Frack. 

1:a nom utskott m m. 

Utskottsrapport: CerU, TMU. 

Brödramåltiden: Kall kokt lax, kall sås, grönsaker, kaffe, 

kaka. 

 

Torsdag den 23 november. 

Logemöte, veteranernas afton, 2:a nom utskott m m. 

Utskottsrapport: InstrU, BistU. 

OF-föredrag: ”Tron på ett Högsta Väsen”. 

Brödramåltiden: Helstekt kotlettrad med tillbehör, kaffe, 

kaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broder, om du inte är med på stående anmälningslistan, 

anmäl deltagande via logens hemsida eller mejla till  

ÖM:  odhner.lennart@gmail.com 

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, Peter Hallqvist. 
 

Bröder! 
 

Vi går nu in i höst/vinterperioden med allt vad det inne-

bär. 
 

Njut av de fina dagar som ligger framför oss och tag vara 

på de naturupplevelser som hösten kan ge. 
 

Deltag vid våra möten och ge logen ert stöd. Samlade står 

vi starka! 

 

4 nov Roland Fredriksson 75 år 

18 dec Lago Wikingsson 75 år 

Redaktionsrutan 

Vi Gratulerar! 


