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A tt i Vänskapens vecka anno 2019 den 13 februari ha gradgivning i Vänskapens grad är lite av en 

organisatorisk fullträff trots att det råkar vara ”tandborstbytardagen” och dagen före Alla Hjärtans Dag. 

Men allt kan ju inte klaffa perfekt. Dock är det ju så att Vänskapen genomsyrar hela logen, allt från 

”incheckningen” till kassan till baren till mottagandet i logen. En Vänskap värd att vårda. 

 

 

   
 

Vänlige ÖM leder logemötet som om det vore hans tredje ämbetsperiod. Några nedslag (för att icke 

närvarande bröder skall kunna ha lite koll) 

• FS gladde sig åt att ha fått in 77 400 i medlemsavgifter och 1 800 i gradavgifter (överförda till 

SM Håkan) 

• SM har därför avyttrat 66 462 (pengarna bränner!) – 60tkr till drätselnämnden för ränte-

bärande placering och 6 462 för div kostnader 

• Rapporterades att Br Hasse Karlsson fått en stroke efter en längre tids sjukdom. 

• Bröder Bertil Olsson och Göran Nordblad ansöker om utträde ur logen. Bordlades. 

• Lägrets nomineringsutskotts förslag av Lennart Liljegren till representant godkändes. 

• Br Allan Andersson lät meddela att lägrets nästa möte är i Varberg den 20 febr med reception 

till 1 grad. 

• Ingen håvgång i kväll p g a gradgivning 

• Inför logens 100-årsjubileum har bildats en hjärntrust att samordna möjligheterna till en 

hejdundrande fest!? Gruppens sammansättning: Br Tommy Alfredsson, Br Kjell Peterson, Br 

Kay Foberg och Br Lennart Svensson (Träslöv). 

• Senior-Jan meddelade att klubbens nästa möte är den 6 mars och avhandlar vad är ”sant och 

osant”? 

Efter dispens vidtog gradgivning av 6 recipiender till Vänskapens grad. Ceremonin framfördes i vanlig 

ordning av ett semiprofessionellt ceremoniel (med något undantag) på ett alldeles bedårande sätt. Ej 

närvarande bröder missade stora scener! 

Efter detta mycket hårfagra framförande handlade Kaplans tankar om ”Konsten att ändra andra”. 

Tänkvärda ord som manar till eftertanke – tänk efter före! 

Därefter bjöds i Apollosalen på Smörstekt Gösfilé med kantarellsås som smakade bättre än det låter. 

Att få en sådan förplägnad till en sådan penning är en nåd att stilla bedja om.   
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En fundering – med det flow och positivism som råder i logen bör kanske snart byggnadsnämnden 

kontaktas!? 

De nya bröderna i Vänskapens grad. 

 

Bakre raden från vänster: Lennart Wilhelmsson, Lars Lithner UM, Berndt-Göran Isberg ÖM, Rune Österberg 

Sittande från vänster: Ebbe Jansson, Hans-Arne Johansson, Sten Hedelin, Conny Sevehem   

 

 

Lyckönskningar till den nya graden 
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Hans-Arne tackar å recepiendernas vägnar ÖM B-G Isberg önskar lycka till i Vänskapens grad 

 

 

Gemytlig stämning kring borden….. 

 

…tack vare glad och uppmärksam betjäning. 
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Allvarsamma åsikter utbyts 

 

 

Missa inte nästa möte 27 februari 

 

 

 

Redaktör Sven Lindberg 


