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LOGEMÖTE 2017-10-11 

rots regn och blåst kunde Broder Övermästare Claus Öberg hälsa bröderna i en i det närmaste 

fullsatt logesal, välkomna till kvällens logemöte. Han redogjorde också för att det till kvällens 

”vänafton” kommit 7 st. presumtiva bröder. Mycket bra! 

Broder FS rapporterade att han fått in 7870 kr, som översänts till Broder SkM. Han informerade vidare 

om att 8 st. bröder inte betalt in sina halvårsavgifter, och därför var ej gottstående. Dessutom är det 

2 bröder som trots påminnelser inte betalt sin helårsavgift. 

Broder SkM rapporterade att inga utbetalningar gjorts under perioden. 

Bröderna Tommy Alfredsson och Lennart Svensson d.ä. utsågs till sjukutskott för broder Arthur Elisson. 

Ballotering till 3:e graden, Sanningens grad, genomfördes för tre bröder, Sven Lindberg, Jan Persson 

samt Arne Söderbom. Nio bröder balloterade och balloteringen utföll väl. 

 

Från vänster: Sven Lindberg, Jan Persson samt Arne Söderbom 

Från klubbutskottet rapporterades att under perioden 1/7 – 30/9 har intäkterna varit 46 082 kr och 

kostnaderna 44 113 kr. 

Från Storlogen fanns inget att rapportera denna gång. 

Under punkten Nomineringar och val förrättades val till Husföreningen av bröderna Kjell Peterson och 

Gunnar Linnarsson. 

Till C.O Lilienbergs donationsfond valdes bröderna Bert-Ove Andersson, Sven-Eric Carlsson samt 

Anders Johansson som ordinarie för en tid av 2 år. Som ersättare valdes bröderna Bo Ingvar Thorsson 

och Lars Lithner. 

Broder Allan Andersson rapporterade att nästa möte i lägret No 23 Prins Bertil kommer ske i Varberg. 

Det kommer att bli gradgivning till 3:e grad, Barmhärtighetens grad. Tre st. patriarker från vår loge 

kommer att få denna grad. 

Broder Övermästare Claus Öberg meddelade att Redaktionsgruppen söker 2 nya medlemmar, gärna 

med datorkunskaper. Intresserade kan anmäla sig till broder Bengt Levinsson. 

Broder PS, Lennart Liljegren meddelade att han regelbundet besöker vår broderloge i Kungsbacka. De 

har ju som bekant nyligen invigt sina nya lokaler. Broder Lennart erbjuder plats i bilen om någon är 

intresserade att följa med. Logemötena är 1:a och 3:e torsdagarna i månaden. Kontakta Lennart om 

du är intresserad. 
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Broder Kaplan, Sten Fäldt, talade under punkten Kaplans tankar om vänskap och dess betydelse. Detta 

med tanke på kvällens vänafton. 

Efter logemötet samlades bröderna och de sju recipienderna till en som vanligt välsmakande måltid, 

som denna gång bestod av: Helstekt kotlettrad med shampinjonstuvning, stekt potatis och pressgurka. 

Kaffe och kaka. 

Efter måltiden fick recipienderna presentera sig var och en.  

Broder Lennart Svensson d.ä. talade om ODD FELLOWS bakgrund och historia allt ifrån starten i 

Baltimore i Amerika den 26 april 1819 fram till dagens Vågbrytaren.  

 

Broder Lennart Svensson d.ä. 

Avslutningsvis informerade broder Kjell Johansson om Syskonen Nilssons stiftelse. Stiftelsens 

ändamål skall vara att främja konstnärlig utsmyckning av allmänna platser inom Varbergs 

kommun samt att främja barn- och ungdomsutbildning och uppfostran i Varbergs kommun. 

 

 

  


