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issa logemöten är lite extravaganta med bordsplacering, underhållning av ceremonielet, Du gamla 

du fria, tacktal mm. Denna afton hade vi nöjet välkomna 4 bröder in i Sanningens grad 

  

 

 

Br Lars Lithner, Br Thomas Kasparsson, ÖM Claus Öberg, Br Valter Casparsson, Br Håkan S Svensson 

 

 

Öm öppnade mötet för 75 bröder och 4 gästande bröder från grannloger med en påminnelse om att 

vi går mot mörkare och kallare tider (?) trots höstens ljuvliga färger.  

• I sedvanlig ordning godkändes PS rapport efter UPPlästa NEDslag ! 

• FS lät meddela att medlems- och gradavgifter inbringat 4740 kr men att fortfarande 2 bröder 

äro ej gottstående!? 

• SM har varit sparsam med endast 378 kr i utanordningar. 

• Glädjande nog har vi f.n. ingen nyanmäld sjuk eller nödställd broder. 

• ÖM gladde logen med att meddela att de 9 inbjudna gästerna vid förra logemötet lämnat 

ansökan om inträde i Vågbrytaren. 

• Logens alkoholtillstånd bör nogsamt omprövas så att nuvarande service i källare och Apollosal 

kan vidmakthållas. 
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• PS anmälde 2:a nominering av div utskott, drätselnämnd, revisorer och lägervärdar vilka 

samtliga tillstyrktes. 

• Lägerrapport från Varberg visade närvaro av hela 58 patriarker varav 8 erhöll 3:e graden. 

Måndag 29/10 kl 18.00 ges lägerinfo till logens 3:e-gradare. 

• Rapporterades att Br Berndt Svensson är allvarligt sjuk men är tacksam för kontakt. Br Sten 

Livehed säger hej till bröderna! 

Efter dessa formella ärenden fördes så 4 recipiender in i salen efter det att mötet öppnats i Sanningens 

grad där samtliga bröder tycktes lämna ett sanningsenligt lösen! Alla närvarande uttryckte sin 

beundran över ceremonielets arbete. (Antingen kan dom eller är dom bra skådespelare Red anm) 

Kaplans tankar berörde vikten av att umgås med ”mjuka ord” och framför allt SÄG SANNINGEN SÅ 

SLIPPER DU KOMMA IHÅG VAD DU SAGT  (tänkvärt) 

St Repr Br Anders Axelsson informerade om att bröder i logens 3:e grad efter ett år erbjuds 

medlemskap i Prins Bertil läger där logerna i Halland samverkar. 

 

 

Recipiendernas tacktal av Br Lars Lithner 

 

I Apollosalen höll ÖM välkomsttal till de nybakade tredjegradarna och passande nog hölls 

recipiendernas tacktal av Br Lars Lithner som ju har en viss erfarenhet av ”sanningar”. Kvällens 

insamling gick till Odd Fellows 200-årsfond. 
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 Ugnsbakad lax  

 

 

 

 

Serveringspersonalen får sin uppskattning 

 

Efter att ha intagit Ugnsbakad lax med tillbehör, vitt vin, kaffe med avec, kollat baren var det bara att 

cykla hem i den blåsiga höstnatten. 


