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är vi lämnade Skällinge för avfärd till logen, var det en kall vårkväll. Men väl framme på 

parkeringen på Sveagatan kändes det mycket varmare. Var det ett väderomslag eller var 

det månntro värmen från brödernas gemenskap i logen som spridit sig ut från huset? Vem 

vet? 

Ett 80-tal bröder, varav 8 gästande bröder från Göteborg, hade samlats för möte denna kväll. 

Precis som förra mötet hade vår ÖM förhinder, så UM fick agera ÖM.  ÖM hälsade speciellt de 

gästande bröderna från B171 Infinitas, B136 Winga Fyr och B69 Lennart Torstensson 

välkomna. 

ÖM meddelade ett relativt ovanligt beslut att en broder har uteslutits ur orden. 

Därefter vidtog ballotering för sex bröder till andra graden. Utfallet blev gynnsamt och 

gradgivning sker vid nästa möte. Övning inför gradgivning sker sö 19 maj. 

Vår storrepresentant Anders Axelsson meddelade att Ordern vid 200-årsjubileet 26 april delat 

ut 5,8 miljoner kronor till forskning om barndiabetes och lika mycket till forskning om 

medfödda hjärtfel hos barn. 

CM informerade om C O Liljenbergs donationsfond. 

Allan Andersson, lägervärd, informerade om lägret i Halmstad onsdag 15 maj, där bland annat 

Bert-Ove Andersson ska hålla föredrag. 

Kvällens insamling med håv går till Almers Hus. 

Klubbmästare Kjell Pettersson vill ha hjälp med att ta betalt för måltider mm. Intresserade 

anmäler sig till Kjell. 

Seniorklubben har utflykt till Åkulla 16 maj. 

Ny intendent till Buagården behövs.  Innebär ca 8 veckor i sommar i Bohuslän. 

TjExÖM Claus Öberg och CM Bert-Ove Andersson framförde en sketch under rubriken 

fördjupning. Sketchen illustrerade trippelfiltertesten, som Sokrates lär ha uppfunnit. Den 

handlar om att det man berättar ska vara sant, handla om något gott och vara till nytta för 

mottagaren. Följer vi detta noggrant, kanske sorlet i Apollosalen skulle bli något lägre 

(undertecknads anm.). Vi fick sedan några saker att fundera över, bland annat hur vi kan 

förhindra förtal. 

Kaplan tog en rubrik ur HN som avstamp för sina tankar. Ingen är större än laget fick honom 

att tänka på att ingen broder är större än logen. 
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Klubbmästare broder Kjell Peterson laddar upp mer kalops 

Efter maten var det dags för kvällens föredrag. Redaktör Sven Lindberg presenterade 2018 års 

sommelier och före detta mångårig medarbetare på Thörnströms Kök i Göteborg, Peter 

Halldén.  

Han pratade om Mat och Vin och hans föredrag visade sig väcka stort intresse hos bröderna. 

Han fullkomligt bombarderades av frågor och även synpunkter från matgästerna. Till kvällens 

rätt, kalops med rödbetor passar enligt Peter ett fruktigt rödvin eller en lager bäst. Peter har 

precis avslutat sin anställning på Thörnströms Kök och ska i sommar öppna ett matställe, 

Spiseriet, på Johnssons Gård i Vare utanför Varberg. 
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Broder Sven Lindberg tackade Peter Halldén för ett trevligt framförande 

 

Ulf Bendrik och Lars Johansson, båda från Winga fyr, flankerar vår broder Hans Peterson f d Winga 

fyr.  
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Ett föredrag ska ta knappt en halvtimma, så efter ca en timma gjorde Sven Lindberg ett robust 

ingripande och tackade Peter och avslutade därmed frågestunden. 

En som vanligt mycket trevlig kväll på logen. 

 Olof Olsson tf. redaktör 


