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LOGEMÖTE 2017-03-08 

en 8 mars är det den Internationella kvinnodagen. Våren låter vänta på sig. Det är ganska kallt 
ute och det har snöat under eftermiddagen. Men ljuset har återkommit, så dagarna är nu 
märkbart längre. 

 

Bröderna i logen samlas till logemöte med ballotering i Invigningsgraden. Klädseln är som vanligt mörk 
kostym, vit skjorta och grå slips. 

 

Logemötet stundar 

 

Broder ÖM, Claus Öberg, hälsade alla ca 80 bröder välkomna tillika Jan Fahle Björk, den gästande 
brodern från logen B155 Lars Gathenhielm i Kungsbacka.   
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Vid mötet genomfördes en gynnsam ballotering för Lars Ekdal, Patrik Henriksson och Per Karlsson, tre 
nya recepiender för Invigningsgraden.  

Broder Jan Fagenheim, Seniorklubbens ordförande, påminde om nästa möte i Seniorklubben, som blir 
den 5 april, då Bengt Eckerdal, dirigent i Varbergs Kvartettsällskap, kommer och berättar om 
Snapsvisans historia. Vidare en påminnelse om den planerade utflykten till Ästad vingård den 17 maj. 
Till denna kan man, med fördel, anmäla sig redan nu. Det underlättar för planering av transporten. Till 
Seniorklubbens möten, får man, förutom sin respektive, även ta med andra vänner. 

Under punkten ”Till logens bästa” reflekterade broder Kay Foberg över de för Odd-Felloworden 
centrala budorden. Deras bakgrund, innebörd och hur de kommer till praktisk tillämpning i vår vardag. 

Broder Kaplan talade för att vi på ett välkomnande och inbjudande vis skall ta vara på de nya bröder vi 
inom kort har i vår gemenskap 

Vid den efterföljande måltiden i Apollosalen serverades matjesgratäng, köttbullar och prinskorv följt 
av kaffe med nötkaka.  

Efter måltiden berikade broder Mats Tropp sina församlade bröder med en exposé från sitt innehålls-
rika liv. 

 

Mats i berättartagen 

Vi fick, i en svindlande, ordvitsande labyrint av händelser i en räcka miljöer, del av Mats karriär via 
bland annat bagerilärling, arbete i Konsum, sport- och skvallerjournalist i Dalsland, resande säljare, 
konstnär, sloganförfattare, reseledare, trollkarl, ICA-handlare i Bua och nu en aktad veteran i vår loge.  
På ICA i Bua genomförde Mats en tidig Du-reform, som bland många uppmärksammades av Ingvar 
(Lindell), den till invigningen av butiken, medverkande dåvarande landshövdingen i Halland. 
Bröderna lyssnade med förtjusning och visade stor uppskattning för Mats fantastiska sätt att förmedla 
sina erfarenheter med mycket humor och självironi.      
 
Insamling gjordes till Ordens 200-årsjubileum och den skördade 1479 kr. 
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Efterarbete 

Efter måltiden lämnade bröderna logen. En del direkt ut i senvinterrusket, andra via vattenhålet i 
källaren och åter andra efter att ha genomfört alla de sysslor som tarvas för att kunna släcka, stänga 
och lämna ordenshuset i ett gott och tryggt skick. 

 

 

Logemötet den 8 mars är slut 


