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LOGEMÖTE 2017-03-22 

en 22 mars är det månadens sista logemöte. Det är ett logemöte med reception i Invig-
ningsgraden. Från förra logemötet har vi med oss kaplans uppmaning om att ge de tre nya 
bröder, som får graden idag, ett varmt välkomnande.   

 

 

I dörren möts vi av de välkomnande gästmottagarna Jan Persson och Kent Zacharoff 

 
 

 
 

Kära återseenden och välkomnande i kassakön 

 

D 
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Broder CM hälsade alla välkomna och uppmanade till att göra en värdig entré i logesalen. Väl därinne 
hälsade Broder ÖM, Claus Öberg alla 84 bröderna välkomna. Detta gällde inte minst våra besökande 
bröder från Kungsbacka, ÖM Bengt Wikenstedt, UM Jan Falebjörk, broder Ossian Edgren, broder 
Lars-Henrik Galtung samt broder Stig Åkerberg alla från logen B155 Lars Gathenhielm. 
Den gästande ÖM fick ta plats på vår ÖM:s högra sida. 
 
Under mötet noterades att bland annat att flera bröder ännu inte erlagt sin medlemsavgift. Detta 
skall vara gjort innan innevarande månads utgång. Finanssekreteraren välkomnar dessa stundande 
inbetalningar, som gör alla bröder gottstående. Påminnelse gjordes avseende Seniorklubbens 
aktiviteter med snapsvisan den 5 april och utflykten den 17 maj till Ästad vingård.  
 
Gradgivning i Invigningsgraden tog vid efter att alla rapporter och dagordningspunkter avverkats. 
Som vanligt hade ceremonielet förberett detta och alla medverkande bidrog på ett förtjänstfullt sätt. 
I sammanhanget bör CM:s insats framhållas. Detta var debut för logemedlem nr 528 i den tunga 
rollen. Bert-Ove genomförde gradgivningen med bravur. 
 
Efter tre på varandra utlysta dispenser var ordenssalen åter i ordning och vi hade tre nya bröder 
bland oss. Dessa är broder Lars Ekdahl, broder Patrik Henriksson och broder Pär Karlsson. 

 

 

ÖM Claus Öberg presenterar våra nya bröder Pär Karlsson, Patrik Henriksson och Lars Ekdal 

Kaplan uppmanade de nya bröderna och deras faddrar, och även oss andra, i att vara flitiga med 
närvaron i logemötena och i utbyte få del av brödragemenskapen. 
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Till måltiden var det festligt dukat och bordsplacering eftersom det varit gradgivning. Apollosalen 
välkomnande alla hungriga bröder. 

   

I väntan på att ta plats 

 

På menyn: Gösfilé med kantarellsås, potatis och grönsaker 

Som vanligt så inleddes måltiden med skål för Konungen, Fosterlandet och logen. ÖM välkomnade de 
tre nya bröderna och Pär Karlsson tackade å deras vägnar. 

 

Broder Pär Karlsson håller tacktalet 
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De nya bröderna presenterade sig och fick sina välkomstpaket av ÖM. 

 

Lars Ekdahl kommer från Göteborg 
och har jobbat med stadsbyggnad. 
Nybliven varbergsbo, men håller 
på ÖIS. 

 

Pär Karlsson är tandtekniker och 
har jobbat med detta tekniska och 
konstnärliga värv i Varberg.  

 

Patrik Henriksson är ekonom och 
jobbar för Derome med att etab-
lera bostadsrättsföreningar. 

 

 

Serveringspersonalen på gott humör 

Insamling gjordes till Sjöräddningssällskapet i Bua och den skördade 2256 kr. 

 

Logemötet den 22 mars är slut. Välkomna igen! 


