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 ogens försommarmöte blev välbesökt trots strålande väder. Stadens cyklande ungdom bjöd in tjg 

redaktör (på cykel) till en tur runt Varberg, men det lät sig icke göras i svart kostym. 

Efter sedvanlig rituell öppning av mötet meddelade FS Br. Kaj Rydberg (efter visst mikrofonkrångel) 

att fortfarande är 11 bröder ej gottstående. (Läs rekommendationen från förra mötet) 

Skm Br. Lars Herolf hade haft en svettig period med utanordningar på inte mindre än 17590 kr. En 

”jobbig” rapport som underlättades av att ingen rapport om sjuk medlem förelåg 

Tjg StRepr Br. Anders Andersson vidarebefordrade en inbjudan till Odd Fellow akademin i Stockholm 

den 7 oktober, samt att ”Reviderad handbok för ämbetsmän” nu finns att tillgå. Vidare meddelade 

Br. Anders om resa till Sandefjord den 4 sept. – kostnad 700 för färja och hotell, samt om en kyrktur 

till Kind söndag 10 sept. 

Lägervärd Br. Allan Andersson rapporterade att 41 patriarker deltagit i mötet i Falkenberg och att nu 

gäller sommaruppehåll till sept. 

Under punkt ”Andragande till ordens och logens bästa” aviserade Br. Tommy Alfredsson att årets 

nationaldag skall firas hos honom på Pantergatan kl 14.00 utan present (men gärna i folkdräkt – red. 

anm.). Anmälan till ÖM. 

Mötet övergick sedan i gradgivning till Kärlekens grad för 6 bröder (av 12 som balloterades). Se 

rapport under ”Aktuellt”. 

Åter måste logens teatrala förmågor harangeras -  denna gång Br. Tommy Alfredsson, Br. Bert-Ove 

Andersson, Br. Christer Börjesson och inte minst Br. Kenneth Wedberg för sina insatser vid kvällens 

”Kärleksföreställning” 

Kaplans ord gick också i Kärlekens och Generositetens tecken. Apropå generositet – kvällens 

insamling till Sjöräddningssällskapet inbringade kronor 1758. 

I *krogen ”Apollo” serverades Torskrygg med vitvinssås, potatis med Sparris och Brocolli samt kaffe 

med kaka och ev avec =***** 

(Red ordspråk: Bättre dåligt minne än dåliga minnen!)  
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Jonas Wånge framför de nygraderades tack 

  

 

 

 


