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en 12 juli är i Kräftans stjärntecken. Det är också dagen då det första svensk frimärket utgavs år 
1855. Gunder Hägg satte världsrekord på en engelsk mil 1942. Tiden han hade var 4 min, 6 sek 
och 2 hundradelar. 

Logehuset stod rustat att mottaga bröderna i B83 och deras respektive damer för 
sommarsammanträdet med den traditionella västkustaftonen. Mötet mönstrade också de två 
besökande bröderna Tomas Lindström och Åke Olsson.  

 

 

Logehuset väntar på bröderna och deras damer. 

 
 

 
 

Allt var som vanligt väl förberett i kassakön 

 
 

 

D 
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Utifrån presenterat underlag går incheckningen smidigt trots våra nya pengar. 

  Logemötet leddes av UM Berndt-Göran Isberg i ÖM:s frånvaro. Sommarmötet var som vanligt ganska 
summariskt. Noterbart är att UM hade det smärtsamma budskapet att meddela frånfället av bröderna 
Allan Johansson samt Jean Gustavsson. 

Påminnelser gjordes om det planerade besöket till logen i Sandefjord den 4 sept och kyrkturen den 10 
sept. De bröder som vill delta i dessa aktiviteter uppmanas att anmäla sig i god tid. 

Broder Sven Lindberg presenterade en inbjudan till samtliga bröder att bevista höstens konserter i 
klubben Jazz Corner’s regi. 

 

Logemöte i sommarklädsel 
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Bröder och damer väntan på måltid 

 

Bordet i väntan på gäster 
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Förväntansfulla gäster vid laxbuffén 

Väl samlade kring borden i Apollosalen för att avsmaka frestelserna från Kjell & companie vidtog 
underhållning av Douglas som framförde såväl kända som okända visor från Göteborg och andra delar 
av världen. 

 

Douglas tar ton 
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Stämningen steg efter hand och inte minst desserten, som bestod av jordgubbar 
och glass bidrog till detta. 

 

Fragaria ananassa 

 

Svängiga och kända toner spreds i lokalen 

 

T o m danslusten bejakades 
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Även en västkustafton har sitt slut och skall bokföras. 

 

 

Logehuset lämnas i den ljusa sommarnatten 
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Logemötet den 12 juli är slut. Välkomna igen! 


