
LOGEMÖTE 2018-01-24 

 

Sven Lindberg 2018-01-25 
1 

 

änmöte i logen är ju alltid spännande – nya bröder i gänget är ju alltid välkomna.  Om det var för 

våra ev. nya bröder som öppningssången klingade ovanligt väl, skall vara osagt – men de voro ju 

ej närvarande. 

Ej närvarande voro dessvärre 5 bröder som saknades på förra logemötets närvarolista – skärpning!!! 

Den på förra logemötet genomförda insamlingen till storlogens jubileumsgåva (ej 200-årsfond) 

inbringade 1387 kr. 

FS har nu slagit klackarna i taket med inbetalningar på 53700 för medlemsavgifter och 145 i 

försäljning (Ullaredspriser). SM har varit återhållsam – 1400 för blommor. 

En glädjande rapport är ju varje gång det inte finns en rapport om någon sjuk eller nödställd broder. 

Dock har Br Per Hernqvist begärt utträde ur logen. 

Ballotering till första graden skulle verkställas för Br Lars Ekdahl, Br Patrik Henriksson, Br Arne Jensen, 

Br Pär Karlsson och Br Per Olof Rynvik. 11 bröder balloterade med 12 kulor – ny ballotering och efter 

lite dividerande hade 10 bröder balloterat gynnsamt (kolla kulorna!) 

TjgStRepr Anders Axelsson lät meddela att FN (Förenade Nationerna) tagit avstånd från Odd Fellow  

pga diskriminering av en person med funktionsnedsättning. En checklista finns för undvikande av 

upprepning. 

Br Allan Andersson rapporterade från lägersammanträde i Halmstad. Nytt läger 21/2 i Varberg, 

reception i Trons grad. 

Logens välgörenhet skall framgent gynna Frälsningsarmén, Almers Hus och Navet – kvällens 

insamling går till Navet. 

Vi bröder som önskar göra vår stämma hörd i ordenssalen skall hädanefter använda mikrofon –    för 

att ljudet skall gå ut via hörselslinga. (ordna bara så mikrofonen funkar)  

TjgStRepr Anders Andersson redogjorde för ändringarna i stadgarna – dessa kommer att skickas ut till 

samtliga bröder fört kännedom. 

ÖM informerade om att 12298:- överförts till ordens jubileumsfond och 40000:- till 

räddningskryssaren i Bua och att ny Hissmästare (HM) för fanan är Br Lasse Brorson. 

Seniorklubben håller årsmöte 7/2 kl 11.30 då Br Lennart Svensson belyser logens historik, dessutom 

utlovas mingel och underhållning! 

CM påminner om att för gradgivning 14/2 sker repetition av ceremonielet den 11/2 kl 17.00 då även 

nya statister är välkomna! 

Den 25/2 håller Husföreningen årsmöte. Anmälan om deltagande till Br Kjell Peterson senast 23/2 

(smörgåstårta). Bröder som önskar (bör) vara medlem i Husföreningen betalar kr 250 till bg 777-

2775. 

Representant för logen i Kungsbacka tackade för inbjudan och för vår representation vid deras 

ämbetsmannainstallation (vilket långt ord). 

Kaplans tankar cirkulerade i afton kring trafikproblem! Visa vänlighet i trafiken. Stanna vid 

hjälpbehov. Tänk på reservdunken. Gäller livet i övrigt! 
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I Apollosalen serverades en fyllig svampsoppa med bröd och ost. Svampsorterna gick ej att definiera 

men voro ätliga och mycket välsmakande. 

De till vänafton inbjudna 4 gästerna presenterade sig som ”gamla” varbergare, bekanta med flera 

bröder och välkomna till logen! 

Kvällens programmakare Br Lars-Inge Larsson rapporterade från Mittens Rike – Kina och framför allt 

från Peking, en stad som saknar slum då allt är nybyggt med centra för optik, skrädderi, massage mm. 

Det finns även butik med västsvensk anknytning –”Billigare än Ullared!” Förutom shopping finns även 

kultur, t ex Kinesiska Muren som enl. föredragshållaren är som 100 Varbergs Fästningar på rad. (ända 

till Falkenberg?) Genomsnittspriset på lägenheter ligger på motsvarande 100.000kr/kvm och notabelt 

är också att det godkänns bara 120 000 körkort per år till 1,4 miljarder medborgare. Snacka om köer! 

 

 

 


