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i har nu, hösten 2018, lämnat VALTIDER med mandat och vågmästare och talman med rundor och 

övergått till mer normala vanor. Det kändes då inspirerande att kvällens logemötes VAL enkelt och 

smidigt kunde behandlas med en 2:a nominering av ämbetsmän med ersättare, husförening och 

ledamöter i Lilienbergs Fond. 

Före detta val kunde talman (förlåt) ÖM hälsa Distriktsstorsire Maths Blomqvist välkommen tillsam-

mans med ytterligare 5 gäster och ca 65 trogna bröder. 

Sedvanliga ärenden voro – 

• FS hade fått in 1 620 kronor i medlemsavgift men meddelade att 24 bröder ej är gottstående. 

• SM har utanordnat hela 15 137 kronor! 

Sjukrapport förelåg för Br Mats Olsson, som drabbades av tryckfall under förra mötet och ådrog sig då 

vissa skador, samt Br K H Weddig, som har problem med ena (?) foten och Br Sten Livehed, som an-

gripits av bältros (eller helveteseld = Herpes) som botas med vila! 

Meddelades att en broder ansökt utträde ut Orden och logen. 

Distriktsstorsiren gjorde ett ”officiellt besök” d v s kontroll av logens allmäntillstånd, att ämbets-

männen sköter sig och att stämningen i logen är positiv. Det framkom att dessa kriterier voro uppfyllda 

samt att rekryteringen var god – dock anmärktes på att medelåldern var i stigande!! (dock ej till sinnet) 

(vem blir yngre – red?) 

Under alla inlägg kunde dock konstateras att ljudanläggningens ålder definitivt stigit ! 

Br Allan Andersson påtalade att 37 patriarker besökt läger i Falkenberg (låg närvaro) men att till nästa 

möte den 17/10 i Varberg – gradgivning 3 grad – kommer huset bli fullt. 

Kvällens insamling går till Ordens 200-årsjubileum. 

Till Vänafton den 10/10 anbefalles varje broder anvisa en presumtiv broder – meddela PS för inbjudan. 

Några få platser kvar till Gåsablotet den 10/11 2018. 

Redaktör Br B Levinsson informerade att mail från Odd Persson är rent informativa och kan således ej 

besvaras. 

Seniorklubbens nästa hålligång blir den 3/10 då Björn Johansson presenterar Varberg förr och nu. 

UM lät meddela att det finns ämbetsuppdrag för hugade intresserade bröder – Tag chansen! 

Br Anders Axelsson redogjorde mycket informativt om ritualerna vid ballotering och gradgivning.  Tänk 

på logegången! 

Sent inkallade kaplan Lennart Svenssons tankar rörde sig kring problemet med att info om Ordens 

mening och arbete kan vara ogripbart som skriften i en runsten. Den är läsbar då skuggan ger konturer 

– tag därför extern hjälp att tolka Ordens mening så du kan leva ditt liv på rätt sätt. 
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Bröder utbyter givande erfarenheter 

I Apollosalen utspisades bröderna med Pannbiff med potatis och sås, lingon och gurka. Kon-

versationens vågor gingo höga då kvällens föredrag inställts och sannolikt blev returen till köket bara 

barskrapade fat! 

 

Man rycker in där det behövs 


