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n strålande försommarafton samlade ett 60-tal bröder samt 4 gäster under sommarsolen. Tänk 

vad solen gör med oss och vårt humör och attityd. 

Baren fylldes snabbt med bröder som alla hade samma inledningssamtal; Hur underbart det kan vara 

i Sverige, vädermässigt. 

 

Samspråk om väderläget 

Mötet tog oss dock tillbaka till verkligheten och inleddes med parentation för bröderna Stig 

Börjesson och Gunnar Andersson. Övermästaren från Vinga Fyr höll ett betecknande tal över broder 

Gunnar Andersson, som började sin Odd-bana i just Vinga Fyr. För broder Stig Börjesson talade 

broder Folke Persson och framförde ett vackert porträtt av broder Stig. 

 

Det hölls ballotering av nio bröder, som gjort sig förtjänta av andra graden. Balloteringen utföll 

positivt och bröderna kallas till sin gradgivning den 23 maj. 

Stiftelsen den Humanistiska Fonden beviljades 2600 kr till varbergsbaserade United People. 

Det lämnades en redogörelse för C O Lilienbergska Fondens resultat. Likviditeten är god. Stiftelsen 

har en god finansiell ställning med tillgångar på över 1 miljon kronor och då har det ändå delats ut 

21 000 kr i stipendier. Revisionsberedningen tillstyrkte ansvarsfrihet och inga anmärkningar 

anmäldes. 

 

Lägret kallas till vandringsläger genom broder Allan den 21 maj i Falkenberg. Ett föredrag hålls där 

om en resa till Israel. 

 
Belåtna bröder 

 

E 
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Ett föredrag hölls också under denna försommarkväll. Det var av broder Lars Gomersson under 

rubriken: Den svenska kärnkraftens uppgång och fall. 

 

 

 
Broder Lars Gomersson 

 

 

Broder Lars egen uppgång och fall redogjordes för i inledningen av föredraget, för att därefter handla 

om kärnkraftens dito. Det framgick tydligt att broder Lars är bekymrad för framtidens 

energiförsörjning. Ämnet engagerade åhörarna till den grad att undermästaren fick be åhörarna 

bärga sig med frågor och påståenden. 

Broder Lars har varit chef och underhållsansvarig för Ringhals I, II och III, samt haft ett flertal 

internationella poster inom gebitet. Såväl Ringhals I som II skall stängas under 2019 och vara klart till 

203X. 

Kärnkraften startades reden 1942. Idag finns det 450 reaktorer i drift. Flest i USA (100 st) och 

Frankrike (60 st). 

Sverige har idag 8 arbetande kraftverk från att tidigare hyst 12 stycken. 

Det har stängts 41 kraftverk under tiden 1969 – 2017. Men samtidigt är 71 kraftverk under 

uppbyggnad, främst i Ryssland och i Kina. Vindkraftens vänner fick reda på att vi behöver ca 100.000 

vindsnurror fram till 2045 för att kompensera för kärnkraftens nedläggning. Föredraget avslutades 

med en skål för den svenska kärnkraften. 
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Nästa möte hålls onsdagen den 23 maj. 

 

För intresserade kockar som planerar att ha en fest för 65 personer och bjuda på laxpudding följer 

här en ingrediensbeskrivning; 

7 kg gravad lax 

3 st purjolökar 

3 liter vispgrädde 

2 liter mjölk 

3x75 gr hackad dill 

14 kg skivad potatis (kokt) 

40 st ägg 

Krossad vitpeppar och salt i lämpliga proportioner. 

Smaklig måltid 

 

 

 

 

 

 


