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den  stränga vinterkylan, som håller hela landet i ett järngrepp kunde Övermästare Claus Öberg 

räkna in ca 70 bröder på denna februaris sista dag.  

 

I logen kan man, som tidigare meddelats, numera betala med Swish. Vid detta logemöte var det något 

fler än 10% av bröderna som använde sig av den nya möjligheten. Lanseringen av den nya elektroniska 

valutan Kjell-coin är dock inte planerad att genomföras under det innevarande räkenskapsåret. 

 

 

Broder Lars Lövgren använder sig av moderna transaktionsmetoder 

Logemötet genomfördes tämligen smärtfritt av ÖM Claus Öberg enligt den välbekanta dagordningen. 

Den nya ljudanläggningen är en uppskattad förbättring för att alla skall kunna ha behållning av mötet. 

Fortfarande behöver vi dock förbättra oss litet i handhavandet för att anläggningen skall kunna erbjuda 

sina tjänster fullt ut. Broder PS gjorde som vanligt några nedslag i föregående mötesprotokoll. Detta 

godkändes. 

Broder finanssekreterare hade mottagit en summa för medlemsavgifter och broder skattmästare hade 

totala utanordningar på ca 3 500 kr. 

En ansökan om inträde från Sten Axel Hedelin behandlades. Även en ansökan om utträde ur logen 

meddelades.  

En rapport lämnades av broder Gunnar Andersson om Buagårdens årsmöte. 

Kaplans tankar kretsade kring vikten av att besöka våra sjuka och gamla.  
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Som vanligt kunde bröderna samlas kring en delikat måltid. Den bestod av blomkålsgratäng med 

kassler. 

 

Hungriga bröder vid matkontrollen. 

 

 

Intressanta samtal i väntan på detta bords tur till matkontrollen. 
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Som vanligt bjöds utöver förplägnaden på ett mycket uppskattat föredrag av Adnan Bainca från Unite 

People. Adnan är grundare och drivkraft i Unite People. 

Adnan har invandrarbakgrund från Balkan, men har helt och hållit vuxit upp i Sverige och Varberg är 

det riktiga hemma. Unite People började som en fotbollsturnering och har nu vuxit ut till att omfatta 

erbjudande om meningsfull fritid och personlighetsutveckling. Fritidsverksamheten kretsar mycket 

kring fotboll och man vänder sig till alla som vill vara med, men man uppmärksammar i mycket hög 

grad de behov och stöd som nykomna till Sverige behöver. Man vänder sig också till deltagare med 

olika funktionsvariabler, personer på äldreboenden och man uppmuntrar särskilt spontanidrott för 

flickor. Adnan har varit framgångsrik i att söka och få stöd för sin verksamhet. Det har lett till att 

betydande stöd utgått från såväl kommunen som organisationer i stil med ATG. 

 
Adnan Bainca 

 

Unite People besöktes i somras av Peter Forsberg som representant från ATG 

En broder menade att Adnan har givit eldsjälen ett ansikte. Flera bröder uttryckte sin uppskattning 

för ett ovärderligt engagemang från Adnan och hans medarbetare. 

Unite People har en Facebooksida på: https://www.facebook.com/unitepeoplevarberg/ 

Kvällen insamling gick till Unite People. 
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Räkenskapens timme inträffade även denna kväll. 

 
Allt skall tas om hand 

 

 


