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en 22 november 2017 var en snöslaskig dag i Varberg. Ändå samlades drygt 80 bröder i B83 till 
sitt logemöte. (81 sittande gäster enligt Kjell Petersson).  

 

Förväntansfulla och hungriga bröder i kassakön 

Väl inne i logesalen hälsade ÖM Claus Öberg bröderna välkomna. Sex gästande bröder från logen i 
Lerum räknades in i detta. Dessa voro Arne Gabrielsson, Leif Bengtsson, Lars Olof Ehnborn, Rune Nils-
son och Rolf Lennerstedt. 

Noteras kan bland annat att broder Lennart Kjörling drabbats av sjukdom. Vi påmindes också om att 
vara noga med att förse oss med reflexer när vi oskyddade vistas i trafiken. Seniorklubben dukar fram 
kaffe den 20 dec mellan kl 14.00 – 16.00.  

Kvällens logemöte innehöll en högtidlig gradgivning i invigningsgraden. Som vanligt bjöd Ceremonielet 
med CM Bert-Ove Andersson i spetsen på en lysande och minnesvärd föreställning. Våra nya bröder är 
Christofer Fagerlind, Ebbe Jansson, Hans-Arne Johansson, Magnus Liljengren, Conny Sevehem och 
Rune Österberg. 

 

Bakre raden från vänster: Conny Sevehem, ÖM Claus Öberg, Christopher Fagerlind 
Främre raden från vänster: Rune Österberg, Ebbe Jansson, Hans-Arne Johansson, Magnus Liljengren 
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Broder kaplan Sten Fäldt riktade sig till de nya bröderna med en uppmaning om att komma till logens 
möten. Det är det bästa sättet till den bekväma känslan av att känna sina bröder. Ett ordspråk fick vi 
med oss: ”Sörj inte över att du åldras, många får inte chansen.” 

Efter logemötet väntade sedvanlig och förstklassig förtäring i den festligt dukade Apollosalen. Det som 
bjöds var fläskfilé med potatisgratäng och tillbehör.  

   

Måltiden intogs i feststämning 

 

De nya bröderna välkomnades och skålar utbringades för konungen, fosterlandet och logen. 

 

Conny Sevehem tackade å de nya brödernas vägnar 

Conny Sevehem tackade å sina och de övriga nya brödernas vägnar. Conny kände sig varmt välkommen 
och imponerades av att så många, som han ännu inte känner, gjort en sådan stor insats för sina nya 
bröder. 

På sedvanligt sätt fick de nya bröderna var sin uppsättning av nödvändiga logeattiraljer. 
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Broder Christopher Fagerlind väntar på sin kasse. 

Öppningen av baren äventyrades då bartendern saknade snus. ÖM Claus Öberg genomförde då en 
lyckad prisutdelning, som i sin förlängning ledde till att baren trots allt kunde öppna. 

 

Prisutdelning 

 

De som stått för förplägnaden avtackades 
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ÖM uppmärksammade broder Rune Jansson som ikväll varit med i logen i 45 år 

 

Broder Rune Jansson uppmärksammades 

 

Dagens insamling gav enligt de som räknade pengarna 1 693 SEK. De skall användas till Sjörädd-
ningsbåten Odd Fellow i Bua. 

 
 

 

Logemötet den 22 november har varit. Välkomna igen! 


