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 ugnet hade kommit till Varberg denna ljuva septemberkväll för höstens andra logemöte. Väl 

innanför grinden kan nu beskådas en installation av naturliga material insamlade av logens konst-

närliga bröder. Det är en stenhård samling med stubbe – kolla !! 

 

 
Insläpp 

Kvällens möte inleddes med en för tjg. redaktör ny erfarenhet – en sent ankommen broder som gavs 

tillträde med godkända regalier och gällande lösen – kom i tid. 

De vanliga rapporterna från FS gav vid handen att det inbetalts 2400 i medlemsavgift och att 3 bröder 

fortfarande ej är gottstående, och att SKM spenderat 11665 på logens medlemsavgift. 

Om våra bröder i mindre gott välbefinnande meddelades, att Br. Stig Börjesson är enligt rapport i 

ganska god vigör medan Br. Håkan Hallberg lär ha en långsam jobbig läkning. 

Andra nominering till Husföreningen och CO Lilienbergs Donationsfond följde 1:a nomineringen. 

Ekonomirapportering om insamling till jubileumsfonden visade att insatserna behöver intensifieras för 

att uppnå målet 100:-/medlem/år. Bli generösare!! 

Br. Allan Anderssons lägerrapport visade att körsträckan vid senaste möte i Halmstad bidragit till ett 

lågt intresse. Nästa lägermöte i Varberg den 18 oktober. 

TJg red påminde om inbjudan till bröderna att besöka Jazzcorner’s konserter under hösten till 

medlemspris. Rebeccorna skall föräras en gåva till sitt jubileum. Seniorklubben har sitt nästa möte den 

4 oktober då Kaj Berntsson talar fritt ur hjärtat. Det rapporterades att Br. Bengt Larzenius opererat 

foten (spik i foten?) och att Br. Lars Folkesson inte är helt överens med sin rullstol! 

Lördagen den 11 november är det Gåsamiddag i Apollosalen med svartsoppa, krås, äpplekaka och 

annat gott – glöm inte det! 

Kaplan pro tempere Br. Lennart Svensson berörde i Kaplans tankar begreppet Sanningar. Tänkvärt är 

att hårda ord ger grus i maskineriet och att nedbrytande rester kan brytas ned, dock ej TUNG-metaller 

(hårda ord).  (Funderingar som kräver eftertanke) 
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I Apollosalen är vi inne i husmanskostens höst (tack och lov) när vi i  kväll serveras köttfärslimpa med 

grönsaker och brunsås med kokt potatis, samt kaffe och kaka. En svensk klassiker. 

 
Diskjockey 

Förtäringen avlöstes med ett föredrag av Br. Boo Larsson om Gestaltterapi. Uppfattningen ”Inte skall 

väl stora starka män gå i terapi” testades praktiskt då ett 60-tal bröder instruerades av Br. Boo att i 

blundat tillstånd söka yttre och inre gränser. Att detta är en metod väl värd att pröva betvivlas ej – 

några bröder fann sina gränser. 

 
Terapeuten 

  



 

Sven Lindberg 2017-09-28 

LOGEMÖTE 2017-09-27 

3 

Kvällen gick fort och som vanligt påbörjades återfärder mot hemmet enskilt eller ihop med 

reskamrater. Vissa gick via en sista avstämning i baren.  

 
Barhäng 

 

 

 

 

 


