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en 14 november 2018 spelade Varbergs BoIS kvalmatch mot Oskarshamn. 

I logehuset samlades en gäst, ämbetsmän och övriga bröder för logemöte. Gästen var Claes 
Andersson från B64 Sven Erikson i Borås.  

 

 

I baren återsågs som vanligt många bröder innan logemötet. 

 
Efter sedvanlig öppningsceremoni och avstämning av närvarolista öppnade ÖM Claus Öberg mötet. 
En kvällens första punkter var parentation för vår avlidne broder Berndt Svensson. Broder Lennart 
Svensson höll ett minnestal och påminde oss om händelser och om broder Berndts livsgärning. 
Begravning kommer att ske i Bolmsö kyrka. 
 
Broder PS gjorde som vanligt några nedslag i förra mötets protokoll, som sedan godkändes och 
undertecknades. Broder FS rapporterade om sina utlägg. 
 
ÖM påbjöd omdöme och varsamhet i samband med att sjukdomstillstånd meddelas. Man måste vara 
säker på att den broder som drabbats av någon åkomma också är införstådd och samtycker till att 
hans hälsotillstånd förmedlas till brödraskaran. 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Sedan gjordes ballotering för åtta stycken blivande bröder. Balloteringen tog sin modiga tid utifrån 
ett ovanligt stort antal recepiender. Balloteringen utföll gynnsamt för samtliga.  
 

 
 

Det gamla balloteringsskrinet 

 

  
Balloteringsskrinets innanmäte Ytterligare interiör med kulor och tärningar 

 
ÖM uppdrog att kalla recepienderna och deras faddrar till invigningsgraden kommande möte den 28 
november.  

Ett tackbrev efter minneslogen har inkommit från Karin Börjesson med familjer. 

Val till olika utskott, revisorer och BUA-gårdsrepresentant förrättades. 
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Broder Lars-Inge Larsson presenterade det ekonomiska läget och Drätselnämndens budget för 2019. 
En stabil situation bedöms vara för handen. Det finns budgeterat för en skrivare för att trycka 
medlemsbladet i. 

Dagens insamling går till föreningen Navet. 

Repetition för invigningsgraden äger rum söndag 25 nov kl 17. Ceremonimästaren kallar till denna. 

Kvällens fördjupning handlade om fadderns roll och ansvar. Broder Hans Peterson hade en 
betraktelse kring flera dimensioner om detta fadderns ansvar. Kaplans tankar gick också åt detta håll. 

 

 

  

Efterarbete vid pulpeten Kom vi ihåg allt nu? 

 

Efter logemötet samlades bröderna i Apollosalen och avnjöt en som vanligt förstklassig anrättning. 
Den bestod av helstekt fläskkarré med tillbehör. 
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Förväntansfulla måltidsgäster. 
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Och samma förväntan vid detta bord. 

Efter måltiden höll broder Jan-Olof Johansson ett mycket uppskattat föredrag om viner han minns av 
flera olika skäl. Bland dessa bevekelsegrunder fanns rent ekonomiska, smakupplevelser, vissa 
gränsande till erotiska, kulturella osv. 

 

En engagerad vinföreläsare avtackas nedan. 
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Tack för en givande betraktelse av Bacchi frukter.  

 

 

 

 

Logemötet den 14 november är slut. Välkomna igen! 


