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 ytillträdde ÖM Br Claus Öberg kunde, som sina företrädare, hälsa en fullsatt logelokal välkomna. 

Vi hoppas att ÖM kunde notera alla ca 80 bröder trots besvärande synproblem!! 

Parentation hölls för Br Leif Nelje som varit logen trogen sedan 1964 – beundransvärda 52 år. 

Fs meddelade att under perioden influtit i avgifter 29700 – ej gottstående bröder påminns !!! 

Ballotering genomfördes för 8 bröder som önskar avancemang från invignings- till Vänskapens grad. 8 

balloterare tillstyrkte denna önskan och gradgivning sker om 14 dagar. 

Som bordlagt ärende godkändes Br Karl-Henrik Östbys ansökan om utträde ur logen. 

Varken Tjg StRepr eller PS hade något att rapportera från högre eller lägre ort. 

Br Kai Lundahl valdes till lägervärd, och som erinrade om lägret i Varberg den 15 februari med 

gradgivning. Anmälan om deltagande till Br Allan Andersson eller Br Kai Lundahl 

CM Br Bert-Ove Andersson påminner om ceremonielets repetition den 5 febr kl 10.00 för gradgivning 

nästa logemöte då det förväntas en uppvisning utöver det vanliga. 

Seniorklubben påminner om årsmöte med lunch i Apollosalen den 1 februari med uppträdande av 

broder CM, Bert-Ove Andersson. 

Kaplans tankar cirkulerade kring om vi skall ägna våra nära Omtanke eller Bara bry oss ?? Nog så 

tänkvärt. Tänk efter och bestäm dig – vad gör jag då en broder inte mår bra ?? 

Som vanligt efter mötet vidtog frosseri i Apollosalen. Hovmästare Br Göran Håkansson ransonerade 

portionerna med helstekt fläskkarré, äpplemos och grönsaker (allt gick åt) varefter Håvmästare  Br PS 

håvade in 2346 kronor till Livräddaren i Bua. 

Ex kaplan Br Kai Lundahl söker aspiranter till ämbete och utskott som kan befrämja det spännande 

arbete som logen kan erbjuda. Tala med Kai. 

Efter besök en trappa ner var det läge att cykla hem i vårvinternatten. 
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