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å var julhelgen överstökad och 55 bröder hade sökt sig till logehuset för att övervara årets sista 

logemöte. Som vanligt brukar årets sista möte vara snabbt överstökat och årets sista möte var inget 

undantag i det fallet. Innan jag går in på vad som avhandlades vill jag förmedla en liten julhistoria, 

visserligen från ifjol, men den är så söt så jag vill inte avstå att förmedla den till er kära bröder. 

 

Historien inträffade som sagt förra året tidigt den 13 december. Min dotter Sara och mitt barnbarn 

Majken skulle just bege sig till förskolan och dess luciatåg. 

- Majken, nu har jag packat ner lucialinne och ljuskrona i din väska, så du måste vara försiktig med 

väskan. 

- Jag vill INTE vara lucia! 

- Jo Majken, det vill du visst det. Du kommer att tycka det blir jättekul. 

- Neeej, jag vill inte!  

- Vill du vara stjärngosse istället? 

- Neeej! 

- Men pepparkaksgubbe, det skulle väl vara kul? 

- Neeej – neeej – neeej! 

- Vad vill du då vara, lilla vän? 

- Jag vill vara SPIDER-MAN!!! 

Kommer inte ihåg hur det slutade, men Majken är en mycket bestämnd ung dam, så jag tror hon fick 

igenom sin vilja. Skulle tänka mej att det var ett uppseendeväckande luciatåg man hade på förskolan 

Spaden det året. 

 

Så åter till kvällens logemöte som leddes av UM Berndt-Göran Isberg i ÖM:S frånvaro. Vår ÖM Claus 

Öberg hade lämnat ett regnigt Sverige och tagit sin tillflykt till Spanien. Br. Berndt kunde hälsa Ex 

Storsire Lars Fryklund välkommen. Br. Lars, som fick en kraftig stroke för ett och halvt år sedan, var 

mycket glad för att han åter igen kunnat besöka oss. 

Mötet började med en tyst minut för vår bortgångne broder Lennart Körling. Parentation kommer att 

ske vid nästkommande logemöte den 10 januari. 

Förra logemötets insamling till Ordens 200-årsjubileum uppgick till 1600:- Kvällens insamling går till 

livräddningskryssaren ODD FELLOW i, stationerad i Bua hamn (Insamlingen gav 1 217:-). 

UM påminde om Vänaftonen den 24 januari. Bröder, som har lämpliga vänner till att bli Odd 

Fellowbröder, bjuder in dessa till denna kväll och samtidigt anmäler vännerna till PS Lennart Liljegren. 

Br. Stig Börjesson, Hans Gustavsson och Lars Folkesson framför ett tack till logen för den vackra 

julblomman, genom Tommy Alfredsson.  

 

 

Så till Apollosalen… 

 

Bröderna bjuds denna kväll på en fantasiskt välsmakande ryggbiff med potatis och grönsaker. Vi får 

inte glömma den goda mjuka pepparkakan som severades till kaffet. 
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Hungriga bröder 

 

 
                                             Mycket hungrig broder… 
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  Glada bröder i samspråk 

 

            

Bröder i ”djupt samtal”                                                   och en skålande ”ledig” hovmästare. 
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Måltidsvärdar i viloläge efter ”jobbig” afton 
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                                                  Göran Leksell: Ett Gott Nytt ÅR alla mina bröder! 


