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Stora frågor, som vi ämbetsmän under ÄM-perioden
kommer att arbeta med.
Presentation för övriga bröder, om hur detta arbete
framskrider, kommer att ske efterhand.

ÖM:s tankar.
Bröder
Först av allt vill jag tacka för fyra fantastiska år som klubbmästare. Det har
känts både uppmuntrande och stimulerande att min matsedel uppskattats och att våra After
Work blivit så välbesökta.

Det finns ett antal områden som vi i flera år diskuterat, men där vi inte nått riktigt fram.
Rekrytering av nya bröder
Föryngring
Behålla våra bröder
Uppmuntra sällanbesökare till ökad närvaro
Möjliggöra för äldre att komma till logeaftnar
Intresseväckande aktiviteter under brödramåltiderna
Synliggöra vår orden i och omkring Hässleholm
Välgörenhet
Undvika långa diskussioner om formalia eller småsaker under logemötet
Öka intresset bland bröderna genom ett nyhetsbrev
efter varje logemöte

Jag vill också rikta ett stort tack till klubbutskottets
medlemmar för ert uppoffrande arbete under logekvällar och övriga aktiviteter.
Det är inte utan visst vemod jag nu lämnar denna
uppgift som KM.
Men allt har sin tid.
Jag är stolt över att blivit tillfrågad om att bli övermästare för b126 Göinge och kommer att göra allt
jag förmår för att uppfylla de krav och förväntningar
som ställs på mig.
Ensam kan dock ingen föra vår Loge framåt. Med
stor tillfredställelse kan jag konstatera, att den bemanning som vårt nomineringsutskott åstadkommit,
borgar för att alla förutsättningar finns för en lyckad
ämbetsmannaperiod.

Jag hälsar alla bröder välkomna till vår loge, till våra
logeaftnar och övriga aktiviteter vi kommer att anordna.
Med Broderliga hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Stefan Fridlund
ÖM

Vad vill jag, hur utveckla vår Loge?

Reportage från logemöten.
Logemöte den 11 dec 2017.

Vi har erhållit 5000 kr från storlogen som komplement till
bidrag på samma belopp från B126 Göinge till diabetesföreningen i Hässleholm.

Vi var 34 bröder vid mötet.
Innan logens förhandlingar genomförde StRepr Ronny
Kristensson en instruktion främst riktad till nyinvigda
bröder. Härvid redogjordes bl.a. för lösens givande,
tecken, röstning, ballotering och hedershälsning. Därefter demonstrerade br Gunnar Segerholm tillsammans
med br Ewan Östensson och br Jan-Erik Lorensson hur
man vid sen ankomst arbetar sig in i en öppnad loge.

Br Ronny Kristensson informerade om och förklarade
ordenslokalens färger och symboler samt de olika inventarierna och inredningsdetaljerna.
K Peter Olofsson utvecklade begreppet vänskap och
framförde vidare lite tankar inför julfirandet samt önskade
bröderna ett gott nytt år.

Tyvärr hade vi fått tre ansökningar om utträde ur Orden och loge som ÖM föredrog. Dessa bordlades till
nästa möte.

Kvällens brödramåltid bestod av en alldeles utsökt kall
kokt lax med örtsås och potatis. Därefter kaffe och kaka.
Avslutningsvis sjöng bröderna Göingevisan med ackompanjemang av br Göran Wahlquist.

Val till utskott och övriga befattningar genomfördes utan
att några förändringar av de nominerade föreslogs. Därmed är hela ”besättningen” klar för 2018-2019.

RED
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Bilder från brödramåltiden den 11 december.

Kvällens toastmaster i aktion.

Vad väntar vi på?

Vi väntar ju på att få fylla i ”Nota Bene” men det ser ut som om KM redan börjar räkna på kvällens resultat!
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Eftersom det är logen B 28 Hafnia som organiserat detta
och de, som enda loge, haft tillstånd att ha smoking vid
sina sammanträden och nu fått avslag på detta av Danmarks Stosire och, som resultat av detta, hotar med att
lägga ner logen, hur går det med resan?
Br Sune Malm kunde lugna bröderna med att det är flera
danska loger inblandade så resan är nog inte i fara.

Logemöte och räkafton den 20 december.
Detta möte samlade 38 bröder.
De tre bröder som ansökt om utträde ur Orden och loge
beviljades detta och är således inte medlemmar i vår loge
längre. Det känns ju alltid tungt när bröder lämnar oss.
Klubbutskottet rapporterade att menyn för första halvåret
2018 nu är fastställd och att två ”After Work” tillfällen
lagts in.
ÖM tackade klubben för allt arbete som lagts ner för vår
trivsel det gångna året.

Br Sune berättade också från sitt besök hos B 35 Concordia i Slagelse vid deras julstämning.
K ers, br Sune Malm, tog i sina tankar upp människans
karaktär och hur vi ständigt måste öva VKS naturligt och
också tillämpa våra budord.

Lägret nr 20 Sju Stjärnor kommer att anordna en fotbollsturnering, Seven Stars Trophy, där alla loger i distriktet
kan anmäla deltagande.
Samordnare för detta är StRepr Jörgen Hansson B 32.

Kvällens brödramåltid blev ingen överraskning utan, som
alltid vid sista mötet för året, RÄKFROSSA med goda
tillbehör och för de som ville ha något annat fanns även
pajer.
Lite goda ostar och kex fanns också att förtära.

Årets julblomma till bröder som är 80 år och äldre är nu
utdelad och mottagarna sände med ett tack och en hälsning till logen.

Våra ”tjejer” i köket fick vars en flaska vin i julklapp.

Ytterligare en julblomma delades ut till ÖM, Lennart
Odhner, av UM, Göran Wahlquist, med ett tack för det
gångna året.

KM hade, på grund av goda finanser?, ordnat med ett gratislotteri! D v s varje broder erhöll två lotter, men fick
bara vinna en gång, och antalet priser på bordet var
många så de flesta bröderna gick hem med antingen en
flaska vin eller något godis.

En fråga uppkom med anledning av den förestående resan
till Odd Fellowpalatset i Köpenhamn.

Br Sten Werner läste traditionsenligt ”Tomten” av Viktor
Rydberg.
Göingevisan avslutade kvällen och efter ett allmänt önskande av God Jul och Gott Nytt År tog sig bröderna hem.
RED

Frosseriet kan börja!

Gladiatorernas, förlåt, CM intåg.
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Idel glada miner och förväntningar!

Och glada vinnare! Det fanns många fler men sidantalet är begränsat.

Och God Jul i köket.

Midvinternattens köld är hård.
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CM efterlyser en broder som är villig att axla en viss roll
vid vår gradgivning i Vänskapens grad den 12 mars.
Bröder! Vi måste ha fler som kan delta i våra gradgivningar!

Logemöte den 8 januari.
Årets första logemöte samlade 40 bröder.
SkM, br Tony Mortensen, rapporterade att de 5 000:- vi
avsatt till Diabetesföreningen i Hässleholm nu tillsammans med ytterligare 5 000:- från Storlogen har överlämnats. Alltså totalt 10 000:-!

StRepr, br Ronny Kristensson, höll en liten betraktelse
över vår Ordens grundare, Thomas Wildey, och hans betydelse för vår verksamhet.

Det har kommit en återinträdesansökan från vår tidigare
broder Bo Davidsson vilket är glädjande. Den ska nu behandlas av Storsiren så snart kommer vi att kunna hälsa
broder Bo välkommen tillbaka i Orden och loge.

Kaplan, br Peter Olofsson, talade under sin punkt om
”Nytt år, möjligheter, personliga kontakter, social samvaro, sprid vårt budskap”, nog så tänkvärda delar av vår
Odd Fellow-filosofi.

Br Stefan Fridlund meddelade att han haft kontakt med
Hässleholms Free Flow angående en utlyst fotbollsturnering, anordnad av Lägret Sju Stjärnor, Seven Stars
Trophy. De var intresserade och vi får se framöver hur det
går.
Hässleholms Free Flow har tidigare sponsrats av logen.

Brödramåltiden var en utmärkt kalops med det som ingår.
Vid kaffet underhöll oss br Alf Jansson med intressanta
detaljer om vinterfiske. Br Alf är expert, inte bara på vinterfiske utan sportfiske överhuvudtaget, och har ju tidigare också underhållit oss med ”konsten att fiska”.
RED

Yngre bröder och äldre bröder i glatt samspråk. Roligt att se br Douglas tillbaka.
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Egentillverkade spön. Vilket hantverk!

Utrustning för vinterfiske. Borra inte i golvet br Alf!

En uppsättning krokar som heter duga!

Och så här kan det sluta?
Eftersom
reportage
från installering av
ÄM kommer
att ta några
sidor i anspråk i detta
nummer
nöjer sig
red med
dessa två
bilder från
AW.

After Work den 22 januari.
Årets första After Work startade, som vanligt, kl 1630 i
klubblokalen på Göingehuset.
Trots närheten efter storhelgerna och att vi nu är inne i
”oxveckorna” var vi i alla fall ca 35 st som njöt av KM:s
utbud och trevligt sällskap.

RED
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Installering av ÄM i logen för terminen 2018-2019 den 25 januari 2018.
Så var det då dags för det som sker vid andra logemötet i
januari jämna år. Installering av Ämbetsmän.

Jagerwall hedersregalie för FS, br Tony Mortensen hedersregalie för SkM och br Stefan Fridlund hederstecken
för KM.

Eftersom redaktören tog hand om de STÄM som skulle
installera och därför inte deltog vid logemötet blir det
inget från detta.

Vår nye ÖM, Stefan Fridlund, avslutade logen och CM
med medhjälpare förde ut först STÄM och därefter övriga
bröder ur logesalen.

Efter mötet tog installering vid och STÄM fördes in i logesalen av CM och hans medhjälpare.

Brödramåltiden inleddes, som vid alla festliga tillfällen,
med Konungens skål, fyrfaldigt leve och Nationalsången.

Installator: DSS Alf Svensson, VSS Arne Jacobsson B
126, SSekr Kjell Josefsson B 5, SSkM Rolf Stridh B 23,
StK Paul Koos B 5, StV Lars Hörberg B 126 och StM
Ronny Kristensson B 126.

Avgående ÖM, Lennart Odhner, överämnade ÖM-kedjan
till pågående, Stefan Fridlund och berättade kort om kedjans historia.

Installering ska genomföras med hjälp av de StRepr som
finns i distriktets loger men eftersom vi i vår loge har
frack vid det tillfället, vilket vi endast delar med logen nr
5 Cocordia, fick vi ”anlita” några Storlogemedlemmar i
vår egen loge.

Därefter serverades Italiensk fläskytterfilé med tillbehör
samt kaffe och kaka.
Br Lennart Odhner tackade för de två åren han tjänstgjort
som ÖM och önskade Stefan lycka till. Han tackade också StRepr för allt stöd han fått under sin ÖM-period.

Alla ÄM fick lämna sina platser och Installator och
STÄM installerade ämbetsmännen för terminen 20182019 enligt särskild ritual.
Det var en högtidlig stund i logesalen.

ÖM, Stefan Fridlund, höll sitt första tal som ÖM men betonade att det inte var någon avsiktsförklaring, men den
kommer!
DSS, Alf Svensson tackade avslutningsvis för en mycket
stringent installering och, naturligtvis, för maten.

Förutom installering av ÄM utdelades också hedersregalier och hederstecken.
Br Clas Johnson fick motta hederstecken för ExÖM, br
Göran Wahlquist hedersregalie för UM, br Tommy

Göingevisan sjöngs och bröderna begav sig hemåt.
RED

Tjg STÄM fr vä: SSekr Kjell Josefsson B5, VSS Arne Jacobsson B 126, StK Paul Koos B 5, DSS Alf Svensson,
StV Lars Hörberg B 126, SSkM Rolf Stridh B 23. StM Ronny Kristensson B 126 bakom kameran.
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ÖM-kedjan på plats.

Högtidligt med frackklädda bröder.

Är det de kommande talen som trycker bröderna?

Här vila i alla fall inga sorger!

Så kom då broder Nils åt kameran igen!
Tack br StRepr!

ÖM jungfrutalar,
utan avsiktsförklaring.
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Kommande logemöten
Måndag den 12 februari
Logemöte.
Utskottsrapport: CerU, DN.
Instruktionsföredrag: Ballotering.
Brödramåltiden: Stekt fläsk m löksås, potatis, lingon.
Kaffe kaka.

Vi Gratulerar!
15 mars

Bror Dahlblom

104 år

25 mars

Lars Hörberg

75 år

30 mars

Kent Persson

75 år

4 maj

Bo Wahlgren

80 år

Torsdag den 22 februari
Logemöte, bal Vänskapens grad.
Utskottsrapport: InstrU.
Instruktionsföredrag: Fribrevet, enkel version.
Brödramåltiden: Stekt strömming, potatismos, lingon,
ärtor. Kaffe 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 12 mars
Logemöte, rec Vänskapens grad. Recvärd: Lars Hörberg. Hos lägre grad: Sune Malm.
Utskottsrapport: BistU, Gem EkU.
Brödramåltiden: Pannbiff m löksås, potatis, gurka, lingon, grönsaker. Kaffe kaka.

Broder Arne Huléen har ny e-postadress:
arnewlh39@gmail.com
Redaktionen vill i detta första Göingeblad önska alla bröder ett:

Torsdag den 22 mars
Logemöte, bal Kärlekens grad, förklaring Vänskapens
grad. Bierabend med inbjudna loger, vänafton.
Utskottsrapport: EkU.
Brödramåltiden: Korv, surkål, potatismos. Kaffe äppelkaka.
Måndag den 9 april
Logemöte, rec Kärlekens grad. (Ingen rec?).
Utskottsrapport: TMU, CerU.
Brödramåltiden: Gravad lax, dillstuvad potatis. Kaffe
kaka

Broder, om du inte är med på stående anmälningslistan,
anmäl deltagande via logens hemsida eller mejla till
ÖM: stefan.fridlund@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.
Med förhoppning om många besökande bröder vid våra
möten och måltider. Också en önskan om att vi får glädjen av att inviga många nya bröder i Orden och loge!
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