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årens ankomst hade lockat ut ca 70 bröder till logemötet och efter sedvanliga artighetsceremonier 

och barbesök gavs inträde till logesalen. ÖM öppnade mötet då ringklockan aviserade en 

senkommen broder! Efter nödvändiga åtgärder som t.ex. lösen, regalier och avstängd mobil gavs 

”sengångaren” tillträde. Det visade sig då vara en pedagogisk genomgång av sen ankomst presenterad 

av erkände statisten broder Tommy (i bruna skor!!) 

Sedvanliga ärenden voro – 

• PS rapport om att många ”Sten”-ar i logen kan föranleda förväxlingar 

• FS gladdes över 20 700 inbetalda medlemskronor men sörjer över 31 icke gottstående bröder. 

• SM har haft lediga veckor – inga utanordningar 

• KM rapporterade 60 tkr in och 52 tkr ut = överskott 8397 kronor 

Sjukrapport förelåg för Br Håkan Nilsson som kureras i Sydafrika ! och för Br Bertil Jansson som är på 

bättringsvägen. 

Drätselnämndens rapport föredrogs och då förklarades att förutbetalda kostnader 600 tkr består med 

595tkr av lån från husföreningen samt att diverse skulder 250 tkr är avsättning till egen jubileumsfond 

100 tkr och ännu ej utbetalda gåvor. Br Kjell Johansson föredrog revisorernas berättelse och 

drätselnämnd och ämbetsmän beviljades stor och tacksam ansvarsfrihet. 

Broder Allan Andersson lät meddela att lägermöte i Varberg 18/4 ger 4 patriarker ingång till Trons grad 

och att på mötet i Falkenberg i maj kommer Mikael Svensson informera om Israelbesök. 

• Logens utvecklingsplan har godkänts av storsiren. 

• Husföreningen förbereder logens 100-årsjubieum 

• CM kallar ceremonielet till repetition söndag 22/4 kl 17.00 för framförande på Veteranernas 

afton och logens högtidsdag den 25/4 kl 1800 

• Seniorklubben har stora festligheter hos Astrid på Skäret den 2 maj kl 12.00   Bara 50 

personer kan komma!! 

Kaplans tankar kretsade denna afton kring temat umgänge bröder – människor emellan. Uppträd så 

att dina handlingar och ord ej sårar. Tänk på att alla kan göra fel, alla är olika och alla har inte samma 

erfarenhet. Visa empati, ödmjukhet och hänsynstagande så löses de flesta tvister och problem. 

ÖM framförde sin ursäkt till Br Lars-Ingvar Lindblom för en händelse vid tidigare möte. 

 

Apollosalen väntar 
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Broder Göran Håkansson välkomnar och instruerar inför måltiden 

 

I Apollosalen serverades stekt falukorv med rotfruktsgratäng, ostmacka och valfri dryck samt kaffe, 

kaka och ev. avec medan håvmästaren samlade in 1089 kr till Navet. 

 

Som vanligt en frestande anrättning. 
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Mikrofonen placerades sedan på varbergsprofilen Lasse Diding som på 
sitt oefterhärmeliga sätt redogjorde för sin uppväxt (sladdbarn – ej 
nobelpristagare) tennisspelare (där pappa Bertil med hund betygsatte sin 
son), lärare (perfektionisten med 15-åriga olydiga elever), 
revolutionären (ingen enda jävla människa gillar Lenin, men jag gör), 
entreprenören (äkthet är viktigt) och hotelldirektören (mer pengar in än 
ut). 
Denna livsbild av vår varbergsprofil målades på ett färgsprakande, 
intressant och underhållande sätt. 
 

 

 

Med detta är logemötet den 11 april till ända. 

 

 

 

 

 

 


