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  ott och väl 90 bröder tågade in i salen till musik av Vivaldi.  

   Vår nye ÖM hälsade, utan att darra på manschetten, alla välkomna inklusive gästande broder 

Klas Andersson från Borås. 

Därefter följde parentation av broder Kenneth Wedberg. Broder CM berättar att Kenneths stora 

intresse i livet varit blommor och trädgårdsskötsel. Kenneth drev i flera år blomsterhandel. Odd 

Fellow var också ett stort intresse, speciellt det ceremoniella. Kenneth har många gånger spelat roller 

i våra ceremonier och lärt upp många andra. 

PS läste upp valda delar av förra protokollet, som godkändes. 

Lennart Igerud och Stig Gesterling hade begärt utträde ur logen, vilket godkändes. 

Därefter följde ballottering till 1:a graden för 9 bröder. 13 st ballotterade och ballotteringen utföll 

gynnsamt. Den 13 febr blir det gradgivning. 

Vår storrepresentant Anders Axelsson meddelade att högtidslogen vid Odd Fellows 200-årsjubileum 

är fulltecknad. Däremot finns det fortfarande plats till banketten. Anmälan senast 15 februari. 

Allan Andersson meddelade att lägrets första grad, trons grad, utdelas i Varberg onsdagen 20 

februari kl 1830. Övning inför detta sker söndagen 17 februari kl 1300.  

Angående välgörenhet beslöts att ämbetsmannakollegiet kan besluta när insamling med håven ska 

ske och till vilket ändamål. Årets insamling ska ske till Frälsningsarmén och Almers Hus. Kvällens 

insamling sker till Frälsningsarmén. 

ÖM meddelade att insamlade medel till 200-årsjubileet, ca 10 000 SEK, har översänts till storlogen. 

Vår egen loge firar 100 år 2021 och det finns för närvarande 130 000 SEK i en fond för detta. 

UM meddelade att kvällens föreläsning har rubriken: ”Kan man lita på journalister”. 

Vår storrepresentant Anders Axelsson meddelade att vi idag firar grundare Thomas Wildeys 

födelsedag.  

Installering skedde nu av de två bröder ämbetsmän som saknades vid förra mötet. Håkan B Svensson 

installerades som ersättare till PS och Sten Fäldt installerades som ersättare till Kaplanen. 

Broder Kai Lundahl är fortfarande inte nöjd med högtalaranläggningen. 

CM meddelade att träning inför gradgivning 13 febr blir samma dag kl 1730. Dock kommer särskild 

kallelse till skådespelarna. 

Broder Jan Fagenheim flaggade för seniorernas möte 6 febr kl 1200. 
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ExÖM Claes Öberg talade om våra lösenord. De är en viktig del av våra ritualer. 

Så var det dags för Kaplanen Boo Larssons tankar. Han slog ett slag för mänskligt vansinne !!?? 

inspirerad av Astrid Lindgren. Hans egen tolkning var att allt inte behöver vara perfekt. 

Dock tycker jag man kan säga att mötet genomfördes så gott som helt perfekt, trots att det var 

premiär för de flesta ämbetsmännen. 

Vi fick lyssna till Sonja Aldén innan mötet avslutades. 

 

 

Matsalen är iordningställd 

Efter mötet fick vi njuta av en klimatsmart grönsakssoppa med bröd och ost samt efterföljande kaffe 

och muffins. 
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Så var det dags för journalisten Kent Andreasson att prata om huruvida man kan lita på journalister. 

Hans korta svar var; Nej. Dock är det inte så enkelt. Kent berörde folkets förtroende för journalister, 

tidningar och andra institutioner i samhället, alternativa nyheter, ordval, ska alla nyheter presenteras 

mm.  Intressant var det. 

 

Kent Andreasson reflekterar över journalistiken idag 

 

 

Gunnar Linnarsson firar födelsedag och blev uppmärksammad av bröderna 
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Kvällens skribent 

 

Broder Olof Olsson 

 

 

Logemötet den 23 januari är slut 


