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rots regn och mycket hård vind samt sportlov, hade 65 bröder samlats till aftonens logemöte, 
vilket Övermästare Claus Öberg nöjt kunde konstatera när han hälsade alla välkomna. Det var ett 

vanligt logemöte och agendan kunde effektivt betas av. Kvällens insamling var till Sjöräddnings-
sällskapet i Bua. Resultatet blev 1593 kr. 

Tre recipiender hade anmält sitt intresse för att bli upptagna i vår loge. ÖM överlämnade ärendet till 
Nomineringsutskottet för handläggning. 

ÖM meddelade att logens historik uppdaterats av broder Lennart Svensson, som ombads kommentera 
vad som uppdaterats. Broder Lennart förklarade hur historiken är indelad och uppmanade bröderna 
att själva bilda sig en uppfattning om logens bakgrund och historia. Detta kan ske genom att logga in 
på http://www.b8tre.com/HISTORIK/Historik.pdf.  

 

Broder Lennart Svensson 

Tjg StRepr broder Anders Axelsson förrättade kompletterande installering av två bröder. Broder 
Torsten Wendt installerades som ersättare till övermästarens vänstra medhjälpare och broder Christer 
Börjesson som ersättare till Broder Bevakande. 

Broder Anders Axelsson informerade om att man i Seniorklubben tvingats göra en ändring i 
programmet. Programmet ”Snapsvisans historia”, som skulle ske den 1 mars, är flyttat till den 5 april. 
Programmet ”Västerport Vision” som skulle ske den 5 april sker nu istället den 1 mars.  

Broder Allan Andersson, lägervärd, informerade från lägret och berättade att val av Ämbetsmän ännu 
inte kunnat hållas eftersom det vid senaste lägermötet ställts förslag på att till HP utse Patriark Jarl 
Krüger. Nomineringsutskottet hade nominerat Patriark Anders Axelsson. Val kommer att ske vid nästa 
lägermöte, den 15 mars i Varberg. 

Broder Kaplan, Sten Fäldt, talade om vänskap. Han talade engagerat om vänner, goda vänner och 
riktigt goda vänner. Han exemplifierade det genom en episod från sin barndom.  Ett bra tal, som 
verkligen manar till eftertanke. 

Efter logemötet samlades bröderna till en god måltid i Apollosalen. Det var ”Pannbiff med lök, lingon 
och potatis”. Äkta husmanskost!  

Till kaffet fick vi lyssna till ett mycket välformulerat och intressant föredrag av Broder Kjell Johansson. 
Titeln var: Svenska Kungsrallyt.  
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Svenska Kungsrallyt 

Svenska Kungsrallyt startades i samband med Konung Carl XVI Gustafs 50-årsdag och gjorde det 
möjligt att genom donationer från svenska folket, 220 st, ge Konungen en svensk bil på hans stora 
dag. Denna bil som är årsbarn med Konungen, en Volvo PV 60 1946, körde han för första gången i 
augusti 1997 i samband med Svenska Kungsrallyt på Öland. 

Initiativtagare och eldsjäl var Boo Brasta, sjufaldig svensk mästare i racing, bilsamlare och 
bilentusiast. 

Rallyt är öppet endast för donatorer. 

Konungen har varit mycket generös och givit rallyt ett vandringspris där varje segrare får en 
inteckning. Med tre inteckningar får vederbörande behålla priset för gott. 

              

Överlämnandet av Kungagåvan på inre borggården. Svenska Kungsrallyts vandringspris som är 
skänkt H.M. Konungen. 

 

 

  

  


