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åren har nu gjort sina trevande försök att etablera sig på allvar. Nu lagom till påskveckan har 

påskliljorna slagit ut i våra trädgårdar och lyser där som små solar. Med andra ord – vintern har 

tappat sitt grepp. Grepp o grepp, vinter o vinter. Detta året kan man knappast tala om vinter. Det har 

ju varit som en kylig midsommarafton. De stackars fastighetsägare som investerat i nya 

snöröjningsredskap har med största sanolighet gjort sin sämsta affär. 

 

Nu till kvällens logemöte där 77, mer eller mindre, välrakade bröder mött upp. Logen gästades även av 

vår distriksstorsire Maths Blomqvist. Aftonen började med att logen höll en tyst minut för offren och 

deras anhöriga efter terroristdådet i Stockholm den 7 april. 

 

Broder FS meddelar att 38 bröder ännu inte erlagt sin månadsavgift. Broder Kaj Rydberg har dock stor 

förhoppning att även dessa bröder kommer att göra detta, bara de får en liten påminnelse om saken.  

 

Klubbmästeriet redovisar ett överskott i sin kassa för första kvartalet på drygt 3000:-. Med redovisning 

av klubbkassan skall förstås att ingen hänsyn tas till förinköpta varor för verksamheten. Med andra ord 

– ett kvartal kan redovisa förlust för att klubbmästeriet just gjort ett större inköp från butiken med den 

gröna skylten. Detta yttrar sig förhoppningsvis som ett överskott nästkommande period. 

 

Broder Distriktstorsire Maths Blomqvist tackar för välkomsthälsningen och meddelar att han, 

tillsammans med de nya valämbetsmännen, gjort en genomgång av logen och har inget att anmärka 

på hur överlämningen till nya besättningen skötts. Även Logens utvecklingsplan får godkänt. Broder 

Maths pekar på vikten av målsättningen att inte minska i medlemsantal, öka närvaron på våra 

logemöten och till sist, men inte minst, arbeta med att få in yngre medlemmar i organisationen. 

Medelåldern är visserligen hög om man ser till ”prästbetyget” men till sinnet visar vi kanske upp en 

helt annan ålder. (red. anmärkning) 

 

Nytt för i år är att Drätselnämnden föredrar en ekonomisk rapport varje kvartal. Nämndens 

sammankallande Lars-Inge Larsson får således framlägga den första. Rapporten visar på ett överskott 

för perioden på 69 000:- (46 000:- för motsvarande period 2016). 

 

Broder Lars-Inge föredrar drätselnämndes logens ekonomiska rapport, för 2016. Årets överskott 

uppgår till 16 489:-. Drätselnämnden föreslår överskottet överförs till eget kapital. 

Broder Kjell Johansson, ordförande i revisionsutskottet, föredrar revisiorernas rapport och föreslår 

logen beslutar om ansvarsfrihet för valda ämbetsmän och drätselnämndens ledamöter. 

Logen beslutar enligt förelagda förslag. 

 

Lägervärd Allan Andersson påminner om nästa lägermöte den 19 april i Halmstad. Önskar patriarkerna 

åka buss till mötet så ordnas detta. Anmälan som vanligt till br. Allan eller br. Kai Lundahl. 

 

Seniorklubbens ordförande Jan Fagenheim påminner om nästa möte som hålls på Ästad Vingård den 

17 maj. Resan dit företas med egna bilar – gärna samåkning. 

 

 

 

V 
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Broder Gunnar Andersson berättar om Buagården i Bohuslän. Buagården, som ägs och drivs av Odd 

Fellow, inriktar sin verksamhet under sommarmånaderna i första hand till utsatta grupper i vårt 

samhälle, exempelvis ensamma mammor med barn, barn med psykisk sjukdom i familjen. En 

sommarvecka är reserverad för ”Justa kompisar” barn som blivit mobbade. Listan över aktiviteter kan 

göras lång. På Buagårdens hemsida hittar ni mer om aktiviteterna. Där finns även kontonummer om 

någon önskar sätta in ett penningbidrag. 

 

Tjg StRepr  Anders Axelsson höll en informativ instruktion om hur en ballotering går till och hur ett 

undersökningsutskott arbetar. Vi får hoppas detta leder till att fler bröder tar tillfället i akt och röstar 

vid nästa ballotering. 

 

Nästa möte den 26 april är det ”Veteranernas Afton” tillika logens högtidsdag. OBS – mötet börjar 

redan kl. 18.00.  

 

Dagens kaplan, Bertil Holmqvist, talade under punkten ”kaplans tankar” om hur vi skall ta vara på 

ålderdommen och njuta av livet, även om en eller annan minneslucka ibland sätter käppar i hjulet. 

 

Som ingångsmusik till dagens möte hörde vi ett stycke ur Beethovens pianokonsert nr 8 och som 

avslutningsmusik flöjt och harpkonsert av Morzart. 

 

Nu till Apollosalen… 
 

Som alltid mycket god stämning vid våra måltider. 

 

 
 

             Distriktstorsire Maths Blomqvist, ÖM Claus Öberg och dagens kaplan, Bertil Holmqvist. 
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Lasse Brorsson – en så´n ynka snaps                             Jonas Wånge – jag håller mig till kaffe 

           
En alltid lika glad Gunnar Linnarsson…                           …   även Åke Bendix tycks trivas.    
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Göran Johansson sköter kakserveringen och Lars Folkesson tar med säker hand hand om snapsarna. 

 

      
Visst har vi trevligt på våra möten … hur kunde det gå så käpprakt åt skogen? 

 

 



 

Tommy Alfredsson 2017-04-14  
5 

LOGEMÖTE 2017-04-12 

 

Kvällens föredragsämne var av ett mycket angeläget slag. Prostatacancer – ett ämne som vi män alla 

kommer i kontakt med. Sven-Eric Carlsson, företrädare för lokalföreningen CaPriN, pratade om hur vi 

kan upptäcka prostatacancer i tid och hur vi botar eller lever med den. 

 

 
 

 
Tack broder Sven-Eric för ett intressant och lärorikt föredrag. Det var mycket vi tar med oss. 
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Kvällens insamling till Odd-Fellow Ordens 200-års jubileum inbringade 1 489:-. 

 

 

Så, efter att allt blivit iordningställt, allt diskat, barkassan räknad, flaggan halad, sopor utburna, ev. 

öppnade fönster stängda och lampor släckta, tar klubbmästare Kjell Peterson och låser vårt ordenshus 

och far hem i natten. Tack Kjell för allt arbete du lägger ner för att vi alla skall trivas och må bra. 

 

  

                                

             


