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östens första köldknäpp, som nu varat i några dagar, ledsagade 93 bröder till kvällens logemöte. 

Stämningen var ikväll betydligt högre hos anlända bröder, än vad den var vid förra logetillfället. 

Anledningen då var att Varbergs Bois låg under och sedemera förlorade sin första kvalmatch mot 

Oskarshamn till Superettan. Bois vann sedan, några dagar senare, returmatchen och hänger därmed 

kvar i näst högsta divitionen, till stor lättnad för många logebröder som just har Bois närmast sitt 

fotbollshjärta. Något ytterligare som bidrog till kvällens uppsluppna stämning var att vi skulle inviga 

åtta nya bröder. Och som om inte det skulle vara nog hade vi också trevligt besök av 7 bröder från 

andra loger.   

 

Så till kvällens logemöte som leds av vår ÖM Claus Öberg. 

• Logen har f.n. endast en icke gottstående broder. 

• Utanordningar för 5 732:90 godkänns 

• Br. Hans Karlsson lider av sjukdom och br. Kjell Johansson åtar sig att upprätthålla kontakten. 

Br Hans skickar genom br. Kjell en hälsning till logen. 

• Br Mats Tropp, som varit korttidsinlagd på sjukhuset låter hälsa att han inte kan besöka logen 

för tillfället, men är tacksam för telefonsamtal. Mats kan lätt ”trolla fram” en mobil att svara i. 

• Budgetförslaget från föra logemötet godkänns av logen. 

• Allan Andersson meddelar att Lägret Prins Bertil kommer att ha ett extrainsatt möte den 19 

december p.g.a. bl. a. avhopp i ämbetsmannakollegiet. 

• Kvälllens insamling kommer att gå till Ordens 200-årsjubileumsfond. (inbringade  ca 1 600:-) 

• Vår barnjulfest går, som vanligt, av stapeln den 6 januari. 

• Installering av våra nya ämbetsmän sker onsdagen den 9 januari.  

• Br. Kai Lundahl framför synpunkter på att vårt högtalarsystem inte fungerar på ett till-

fredsställande sätt. 

• Våra gästande bröder tackar för välkomsthälsningarna och bringa hälsningar från sina res-

pektive loger. 

• Seniorklubben bjuder på julkaffe den 19 december. 

• Gradgivning i Invigningsgraden genomförs för åtta nya bröder. En stor eloge till br. CM Bert- 

Ove Andersson, som med stort lugn och med lika stor säkerhet, lotsade recipienderna genom 

invigningslaburinten. Br. B-O:s och Christer Börjessons (gamle mannen) agerande är fantastiskt 

njutbart.  

 

Så fotografering av nya bröder.  

                 

H 
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…och över till Apollosalen… 

 

Först en välkomstskål till våra nya bröder… 

 

 
 

          
Heinz Martini och ÖM Claus Öberg                           Per Strömberg och ÖM Claus Öberg 

 

 

          
Martin Carlstein och fadder Sven Lindberg                 Samuel Lithner och CM Bert-Ove Andersson 
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Carl-Wiktor Almqvist och fadder Kjell Johansson         Tomas Ölmelid och Lars Lithner. 

samt pappa Erik. 

 

                    
Jan Vastersson och Boo Larsson.                                Per Karlsson och Tomas Ölmelid. 

 

 

 

 

 

Och andra härliga bilder från Apollosalen…. 
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 … är det månde delar av logens ”läkarutskott” som diskuterar 

glöggrecept inför kommande högtider? 
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Dagens hjältar – tack för utomordentlig sevice och fantastisk mat. 

 

     

                                

                             Slut för idag – vi ses igen den 12 december vid logens julbord. 

… inte nog att man behöver trängas med serve-

ringspersonal – det finns också konkurrerande 

fotografer på plats också. 

…en mycket trött fotograf har gjort sitt. Dags 

för sängen, eller en visit hos Jan-Erik??? 


