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å var julen firad och överstökad och snart även logens sista sammanträde för 2018. Tankarna går i 

skrivandets stund till de Bröder som lämnat sin jordevandring, nu senast Broder Kenneth Wed-

berg och till de Bröder som mist sina livskamrater under året. Det är skönt och gott att ha en loge att 

besöka, en loge där det finns lindring för sorg men också gott om glädje att ta till sig. Vi måste alla 

vara aktsamma om det fina vi har och inte låta splittring komma in i våra led.  

Så till dagens möte som leds av vår UM Berndt-Göran Isberg. 57 bröder hade sökt sig till logehuset 

denna torsdagskväll. En lite mindre skara än normalt, men totalvikten av oss var säkert den samma 

som vanligt av vad man kunde se på brödernas väl utfyllda kostymer orsakad förmodligen av all jul-

mat. Och bättre skulle det bli – helstekt entrecote med béarnaisesås, stekt potatis och gröna bönski-

dor. Kalorisnålt? Nej, men fantastiskt gott. Kladdkakan till kaffet tillhörde heller inte den kategorin 

smalmat.  Tack Kjell för, som alltid, ett fantastiskt matår. 

Vad avhandlade vi då under kvällens möte. 

• Logen började med en tyst minut för vår logebroder Kenneth Wedberg som avled den 24 

december. 

• PS meddelar att en logebroder ej är gottstående. 

• SkM ber att få utanordna 7 041:-, vilket logen beviljar. 

• Broder Torbjörn Wallström beviljas inträde i vår loge. Broder Torbjörn kommer närmast från 

loge 155 Lars Gatenhielm i Kungsbacka. 

• Från Storlogen meddelas att det skett fyra ändringar i Allmän lag för brödra- o rebeckaloger. 

Det måste vara minst 30 bröder för att bilda en ny brödraloge och av dessa måste 25 bröder 

inneha tredje logegraden.                                                                                                                    

En broder får ej häfta i skuld med mer än 6 månadsavgifter.                                                      

Storlogen ger dispens till mindre loger från att ha alla ämbetsplatser besätta vid logemöten. 

Dock måste alla valämbetsmänplatser vara besatta.                                                                              

En nedlagd loge kan ej få tillbaka sitt ”fribrev” och återuppstå på nytt.  

• Ämbetsmannakollegiet efterlyser förslag på insamlingsändamål med lokal anknytning för 

nästkommande år. 

• Påminnelse om barnjulfesten den 6 januari. Anmälan till ÖM. 

• Vänafton den 23 januari. Bröderna uppmanas att inventera sin vänkrets och se om det finns 

lämpliga kandidater att bjuda in.  

• Med anledning av stundande vänafton håller Boo Larsson en instruktion om vad vi bör tala 

om med våra presumtiva bröder när vi förklarar vad det innebär att vara en Odd Fellowbro-

der. 

• Förslag kommer från Rebeckalogen att hålla ett gemensamt firande i logehuset vid Ordens 

200-årsjubileum. 

• Br. UM önskar bröderna ett gott slut på det gångna året och ser fram emot ett framgångsrikt 

2019 för oss alla. 
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Lite bilder från Apollosalen… 
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