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rots  en strålande sol och 25 värmegrader samlades en trogen skara bröder på onsdagskvällen till 

ett logemöte med gradgivning till Kärlekens grad. 

 

Logens trädgård i sommarskrud 

”Några nedslag i protokollet” (som kan vara behäftad med felaktigheter p.g.a. hörbarheten på en 

instabil högtalare.) 

• UM konstaterade en saknad broder i närvarolistan (vart tog han vägen?) 

• ÖM visade sin uppskattning över deltagarantalet med hänsyn till vädret. 

• FS anmälde 10 stycken ej gottstående bröder (skärpning anbefalles) samt inbetalning av 

diverse bidrag 

• SM håller i kassan – blott 1 950 kr i utbetalningar denna period. 

Det erinrades om en bankett för Odd Fellow Orden 200år i Stockholms Stadshus den 26/4 2019. 2 

personer/loge kan deltaga och priset är 1200 + dryck + logi + resa/person. Väl mött! 

Broder Anders Axelsson föredrog 8 motioner där logen röstade för eller emot förslagen. 

Ytterligare nedslag, (trots fladdrig högtalare) 

• Broder Hans Nilsson framförde hälsning från Rebeccornas 25 -årsjubileum i Göteborg 

• Broder Hans Peterson anförde synpunkter på att OddFellow fana kunde föras vid be-

gravningar. Befintligt standar på vinden skall upphittas. 

• Rapport förelåg att Broder Kjell Lundqvist är på bättringsvägen. 
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Gradgivning till grad 2 – Kärlekens grad för 8 recipiender genomfördes av ett som vanligt samspelt 

ceremoniel efter det att lösen och tecken för Kärlekens grad lämnats av ett okänt antal bröder!? 

 

Bakre raden från vänster: Folke Olsson, Ulf Martinsson, ÖM, Leif Andersson och Lennart Beskow 

Främre raden från vänster: Lars Lithner, Magnus Axelsson, Bengt Augustsson och Leif Karlsson.  

 

Efter ceremonierna då bröderna erhållit sina blå regalier avslutades mötet genom att ÖM höger med-

hjälpare på sitt tydliga och välartikulerade sätt aviserade nästa möte den 13 juni – då sommarmöte 

med vårdad klädsel. 

Övergången till Apollosalen sker efter sedvanlig hälsning på de nybakade recipienderna. 

Den som vanligt superba måltiden bestod av Ryggbiff med klyftpotatis och vinsås och legymer.  
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Broder Bertil Carlsson uppmuntras av serverande broder Kjell Johansson. 

Håvmästare Christer samlade in 1071 kr till logens 200-årsjubileum 

 


