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akta vi går genom stan” sjöng Monica Z och kände sig salig! Sammaledes känns det när man 

passerar Varbergs Torg och den tvestammade julgranen och kyrkan på väg till logens julmöte. 

    

 

Stadens torg 

Att tillsammans med 88 förväntansfulla bröder, bakom stängda och bevakade dörrar hålla logemöte 

känns inte alls rituellt – bara högtidligt.  

Att sedan informeras om att 

• En broder gjort slutbetalning med 90 kronor i medlemsavgift 

• Fortfarande 1 broder är ej gottstående 

• SM spenderat inte mindre än 13789:50 (hur reglerar men 50 öre?) 

• Flera av södra Sveriges Brödra- och Rebeccaloger skickat julhälsningar till möts i Halmstad den 

17 dec  

• Lägret möts i Halmstad den 17 dec för extra läger med nominering (kontakta Kaj Lindahl) och 

ordinarie läger (utan julbord) 

• Insamlade medel till Navet skall fonderas t v då Navets verksamhet skall upphöra 

• Husföreningens lån förlängs med en ränta på 1,8% (godkändes) 

innebar att logens förhandlingar avhandlades föredömligt raskt. 

  

S 
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Mötet ajournerades varvid Varbergs Lucia gjorde ett vackert och välljudande framträdande. 

  

 

 

Lucia med tärnor 

 

 

 

Excellente ceremonibroder Christer Börjesson, tillika ljudanalytiker hade analyserat bortfallet av 

ljudet. (Ingen sändare i fickan och prata rakt fram!!) 

Ämbetsmän valda och utnämnda, avgående och pågående kallas till logistikgenomgång den 6 jan efter 

barnfesten. 

Broder Bertil Stomgårde meddelar att han är bortrest på sin högtidsdag. 

Framfördes synpunkter på etik vid balloteringar.  

Seniorklubben påminner om Julkaffe den19 december kl 14.00 
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Broder Tommy Alfredsson utdelade den av Br Torsten Olsson instiftade E-logemedaljen i läder till 

utskänkningsofficianten Br Jan-Erik Törneus  för stämningshöjande insatser mellan drinkarne. 

    

 

Nyutnämnd lädermedaljör 

Kaplans tankar rörde sig denna afton kring gåvorna Kärlek, Omtanke och Medmänsklighet och 

hänvisade bl.a. till Lill-Babs leverne. 

Mötet avslutades sedvanligt med unison manssång och beskådande av en artificiell stjärnhimmel innan 

omklädning (dock enbart slipsar) vidtog. 

 

 

     
 

Smakprov på brödernas dekorationer inför den stundande julen 
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Efter att ett dignande, välsorterat och välsmakande julbord tillsammans med quantum satis dryckjom 

funnit sin plats 

Det dignande julbordet 

var det läge att ”sakta gå hem genom stan” efter en minnesvärd kväll. 

 

 


