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en 8 november samlades knappt 80 bröder i B83 till logemöte. Varberg har bjudit alla på en 
vacker höstdag, som man tagit till vara på olika vis. Vissa bröder har förberett logemötet. Andra 
har förvärvsarbetat, hjälpt medmänniskor eller kanske tagit hand om de sina och sig själva.  

 

Förväntansfulla och hungriga bröder i kassakön med kontanthantering 

 

Utbytet av kontantbetalningen uppskattas av bl a Bertil, Lars, Krister och Lars 

 

D 
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Vintern stundar och väl inne i ordenssalen hälsade ÖM Claus Öberg bröderna välkomna till värmen i 
logen. En gästande broder, Albin Gustafsson från B17 Hallandia i Halmstad, omfattades också särskilt 
av detta. 

Det genomfördes en sedvanlig parentation för vår broder Artur Elisson, som lagt ner sin vandringsstav 
den 1 november. ÖM lyste frid över hans minne. 

Mötet innehöll en ballotering till invigningsgraden. Så många som sju presumtiva bröder balloterades. 
Balloteringen utföll gynnsamt för samtliga. De som hoppas på en värmande gemenskap i B83 är 
följande: 
Christofer Fagerlind, Ebbe Jansson, Hans-Arne Johansson, Magnus Liljengren, Conny Sevehem, Lennart 
Wilhelmsson och Rune Österberg. 

PS, broder Lennart Liljegren gjorde som vanligt några nedslag i protokollet från förra mötet. 

ÖM hade fått ett tackbrev från sin kollega i Falkenberg. Det var en uppskattning för gradgivningen den 
25 oktober, som bland andra omfattade två bröder från B103. På inkommande post noterades också 
den första julhälsningen, som kommit från logen i Borås. 

Ett förslag till budget för verksamhetsåret 2018 presenterades av drätselnämndens ordförande, broder 
Lars-Inge Larsson. Förslaget bygger på ett medlemsantal av 175 bröder och förväntas ge ett överskott 
om 9000 SEK. Budgetförslaget accepterades av logemötet. 

Under övriga frågor aktualiserades att luciatåget behöver rekrytera och välkomnas debutanter. Har du 
barn, barnbarn i din familj, släkt etc, som är intresserad av lussa för bröderna, så kontakta broder Göran 
Håkansson. 
Broder Karl-Henrik Weddig menade att kontanthanteringen i logen bör ersättas med annat sätt att 
betala för mat och göra insamlingar. Kontanthanteringen i samhället förväntas att upphöra helt inom 
överskådlig tid. Det som ligger närmast till hands är att använda Swish. 

Broder kaplan Sten Fäldt gjorde en betraktelse över allas lika värde utifrån egna erfarenheter. 
Vänlighet vinner alltid i längden. 

Efter logemötet väntade sedvanlig och förstklassig förtäring. Det som bjöds var kvällskorv med stuvad 
vitkål och kokt potatis. Vad kvällskorven skulle vara för något var föremål för olika spekulationer. Under 
alla omständigheter så föll maten som vanligt bröderna väl på läppen. 

 

Apollosalen står dukad 
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Efter måltiden gjorde broder Kai Lundahl en betraktelse med tema arv och testamente. 

 

Broder Kai Lundahl 

Betraktelsen var en påminnelse och uppmaning om att var och en bör ta tillfället i akt att i tid påverka 
hur det man lämnar efter sig en gång skall komma till nytta och för vem. Kai använde sina erfarenheter 
av etableringen av logehuset i Malmö som exempel. Kai stod också som värd för brödernas avec. Detta 
rönte stor uppskattning och ett tack riktas därför till Kai för betraktelsen liksom ett stort sådant för 
den förenklade kontanthanteringen kring avecen. 

 

Efter måltiden röjer bland andra Bertil och Karl Henrik 

Dagens insamling gav enligt de som räknade 2 955 SEK. De skall användas till Odd Fellows stora 
jubileumsfond. 
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I glasriket blir det manuell hantering 

 

Kontanthantering 

 
 

 

Logemötet den 8 november har varit. Välkomna igen! 


