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å var det dags igen för årets sista sommarsammanträde och vår sedvanliga räkfrossa  – tänk så 

fort ett år går – och innan vi hinner blinka är det dags för julbord. Så bröder, ta till vara på den 

tid vi har och nyttja den väl på ett behagfullt sätt. 

Vi bröder möttes denna kväll av ett något förändrat logehus redan vid inskrivningspulpeten. Väggar-

na i förrummet och trapphallen var nymålade, ny inskrivningspulpet och väggarmaturerna i trapphal-

len, på väggen mot ordenssalen, hade fått 

en välbehövlig ”make up” och lyste nu 

som av guld. 

En nymålad ljus trappa leder nu upp till 

orgelläktaren, det tackar vi Gunnar Lin-

narsson för, och en lika ljus och fin trappa 

leder upp till andra våningen, det tackar vi 

Göran Håkansson för. 

I vår barsalong har vi fått ett tillskott på 

väggarna, en oljemålning av Borås-

konstsnären Manfred Flyckt, skänkt av 

Familjen Lars-Göran Norvén. Någon bild 

på konstverket visar vi ej då den måste ses på plats för att göra sig rättvisa       

                                          

Ja, husföreningen har ägnat en del av sommaren med att underhålla vårt Ordenshus och vi sänder en 

tacksamhetens tanke till de systrar och bröder som håller vårt hus i så gott skick. 

Kvällens sommarsammanträde gästas av 67 bröder. Som vanligt är brukar dessa vara av det kortare 

slaget då det inte finns så många frågor att avhandla.  

– Logen beslutar att överlämna en mindre pengagåva till logen 155 Lars Gathenhielm vid dess invig-

ning av sina nya lokaler. 

– Br. Erik Almqvist framför hälsningar från br. Lars Folkesson som råkat ut för en stroke. Br.Lars  

kommer att vistas i hemmet om några dagar och tar gärna emot besök. 
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– Br. Folke Persson framför genom Tommy Alfredsson hälsningar från sig själv och br Stig Börjesson. 

Br. Stig vistas nu på ”Kalkstensgatan” då han lider av en demenssjukdom. Även br. Stig tar emot be-

sök. 

– Br. Tommy Alfredsson framför ett stort tack och för den uppvaktning som logen visade honom på 

hans 70-årsdag.  

– ÖM påminner om dels vårt besök hos logen 15 Kongshaug, Sandefjord i Norge den 4 september 

och dels kyrkturen den 10 september. 

– Klubbmästeriet redovisade för 2:a kvartalet ett överskott på  5 853:-. 

 

Efter logemötet samlas bröderna för den traditionella ”Räkfrossan”. Förutom läckra räkor kunde vi 

njuta av varmrökt lax, Västerbottenpaj, sallad och bröd o ost, allt till det facila priset av hundra kro-

nor. Här följer lite bilder på förberedelserna inför 

måltiden och sedan brödernas trevliga samvaro. 
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Vår logebroder Jan-Olof Johansson, alltid elegant klädd, som här ett fint exempel på vad vårdad 

sommarklädsel kan innebära. Ett signum för Jan-Olof är att alltid vara korrekt klädd i och utanför 

Odd-Fellowsammanhang. När Jan-Olof anlände till logen bar han även en elegant Panama-hatt, en 

hatt som han förärats av en mycket god vän och inköpt just i Panama. Tyvärr har någon i ett missrik-

tat skämt, vi utgår från det, tagit densamma för att så småningom återbörda den till Jan-Olof. Vi och 

inte minst Jan-Olof, hoppas det sker omgående, då vi alla tycker tilltaget är visar på synnerligen dålig 

stil. 


