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en 12 september har bjudit på ett väder med hösttendenser. Morgonen bjöd på skyfall med 
stormbyar, men framåt kvällen visar det sig att man kan ta sig till logen utan paraply. Ett drygt 
sextital bröder hade gjort detta. 

 

 

Bröderna väntar på att hörsamma ÖM:s kallelse att träda in i logesalen. 

Väl inne i logesalen hälsade ÖM Claus Öberg bröderna välkomna till höstsäsongens första arbetsmöte. 
Han välkomnade också tre gästande bröder. Dessa var Magnus Johansson och Jan Falebjörk från B155 
Lars Gathenhielm, Kungsbacka och Rutger Ludvigsson från B69 Lennart Torstensson, Göteborg.  

Från logemötet noteras parentation för de två bortgångna bröderna Hans Nilsson och Bertil Jansson. 
Minnestal för broder Hans Nilsson hölls av broder Tommy Alfredsson. Minnestalet för broder Bertil 
Jansson hölls av broder Lennart Svensson. 

I vanlig ordning godkändes föregående mötes protokoll. Rapport förelåg från finanssekreteraren. 

Noteras kan att två bröder utstrykes från sitt medlemskap på grund av att medlemsavgiften inte 
erlagts. 

Broder Anders Axelsson meddelade att en föreslagen grundlagsändring fastställts. 

ÖM meddelade 1:a nominering av ämbetsmän för kommande period. Bland dessa finns nuvarande UM 
Berndt-Göran Isberg föreslagen som ÖM. Berndt-Göran deklarerade vad vi kan vänta oss av honom i 
fall han vinner logens förtroende som övermästare. Bland annat så ser hans sig mer som förvaltare än 
nyskapande lustigkurre. Människosynen är värdig. Logens ritualer är högtidliga, stringenta och viktiga 
att hålla i helgd. 

Broder Allan Andersson påminde om kommande läger i Falkenberg den 17 september. 

ÖM utlyste att dagens insamling kommer att gynna föreningen Navet. I det sammanhanget nämndes 
att insamling kanske behöver erbjuda Swish som transaktionsmetod. Skälet till detta är att insamlingar 
tenderar att ge en allt mindre behållning eftersom kontanter blir mindre förekommande.   

ÖM redovisade några viktiga händelser för logen. Såsom en lyckad kyrktur den 2 september ordnad av 
Anders Axelsson. Vidare en informationskampanj på torget den 8 september och öppet hus i logehuset 
den 9 september till minne av husets 100 årsjubileum. 
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Broder Kaplan påminde om en dikt av Eva Wessel. 

Vid den efterföljande måltiden i Apollosalen serverades en utsökt gulaschsoppa följt av kaffe med kaka. 

 

Bröderna låter sig väl smaka 

 
 
 
 
 
Kvällens föredrag hölls på ett mycket förtjänstfullt sätt av broder Karl-Henrik Weddig. Betraktelsen 
handlade om Sveriges försvar under kalla kriget med betoning på kustartilleriet och dess utveckling 
och avveckling. 
 

 
 

 

Broder kapten Karl-Henrik Weddig i berättartagen 
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Efterarbete 

Efter måltiden lämnade bröderna logen. En del direkt ut genom den nya entrédörren ut i den gryende 
hösten, andra via vattenhålet i källaren och åter andra efter att ha genomfört alla de sysslor som tarvas 
för att kunna släcka, stänga och lämna ordenshuset i ett gott och tryggt skick. 

 

 

Logemötet den 12 september är slut 


