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 rets  första logemöte avhölls en sån’ där vanlig januarikväll, varken varmt eller kallt, varken ljust 

eller mörkt, varken snö eller regn och som vanligt med ett 75-tal bröder. (se TMU i slutet) 

 

 

En PRAO i kassan 

ÖM Br Claus Öberg önskar alla ett gott 2018 och öppnar mötet med parentation över Broder Lennart 

Kjörling som tjänstgjort på Löftadalens Folkhögskola, deltagit i ett flertal frågesporter, varit reseledare 

ute i Europa samt inbiten kamerasamlare (red anm). Broder Lennart var en uppskattad broder som 

också mycket uppskattade logen! 

FS rapporterade om inbetalning av 1 + 1/12 årsavgift = 1170 kr !? 

SM har däremot haft spenderbyxorna på – utbetalt 38273 för 2017 (mest välgörenhet) och 29400 för 

2018 (mest hyra). För balansen mellan debet och kredit erinras om inbetalning av årsavgiften! (1080 

kr - glöm ej ange namn). 

Logens bröder tycks ha klarat helgerna gott utan skador och men, dock hade Br Bertil Jansson fått 

besöka sjukhus för blodförgiftning. 

Storlogen lät meddela att endast smärre justeringar skall göras i stadgarna. 

Br Allan Andersson påminner om nästa lägermöte i Halmstad 17/1. Statistiken för 2017 säger att 450 

patriarker bevistat 9 sammankomster, alltså 50 i snitt per möte! 

ÖM meddelade årets lösen  ”____  ____  ____ ____”! (Lämnas även på nästa möte) och efterlyser 4 

serveringshjälp till 17/1 kl 11.00! 

Swish-betalning kommer att införas och gäller såväl för måltid som bar. Kolla din smartphone och 

installera ev Swish-appen och glöm inte att fylla på bankkontot!! 

Barnens julfest besöktes av 22 barn och 19 vuxna. Det framkom ej varifrån tomten kom. 

Nästa möte är vänafton – ta med dig kompis/kompisar men glöm ej meddela PS ! 
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Kaplans tankar liknade livet vid en tumstock som kan vara nog så knölig i ett hörn (man kan bryta 

tumstocken) så livet är nog bättre som ett måttband !?? 

Efter avslutat möte intogs Apollosalen med en manstark serveringsstyrka.  

 

 

 

 

Det serverades en alldeles superb Köttgryta – en burgundisk gryta – med mört, väl kryddat kött med syltlök och 

fräscha legymer. Det gick bara inte att låta bli att backa. 
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Br Bernt-Göran Isberg rapporterade om ”TMU – Tillväxt och MedlemsUtskott” och statistik, som bl a 

visar att logen har i genomsnitt 75 bröder per möte, att medelåldern är i stigande (vi blir ju äldre) och 

att nettoantalet medlemmar (nyinkomna-avgångna) är negativt. Utskottet redovisade även sina 

funderingar rörande deltagande och närvaro i logen, gradgivningar, ceremoniel och kaplans tankar. 

Håvmästarens insamling till ordens 200-årsfond redovisas i nästa logemötesrapport. 

 

 

En sista avstämning inför stängning 

 


