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ädrets makter var inte på sitt soligaste humör när åttiotalet bröder samlades i logehuset till 

höstens första möte. Kanske skall det vara så? Då minns vi kanske sommaren med mer välbehag 

och glömmer alla varma solskensdagar då vi inte orkade mer än att sitta och pusta och se på när 

grässmattan brändes ner till någon slags brun halvöken. Nu är det skönt att då få möjligheten att krypa 

in i värme och brödragemenskap.  

 

Logemötet leds av ÖM Berndt-Göran Isberg, som förutom att hälsa gästande broder Hans Adler, loge 

123 St. Knut, och övriga bröderna välkomna, delgav oss en dikt av bloggaren Tomas Gunnarsson. 

 

Något från vår stund i Ordenssalen. 

 

• Föregående protokoll godkäns. 

• Fem bröder häftar i skuld. 

• Skattmästaren utanordnar 12 152:-, om jag minns rätt. Den övervägande delen är 

inbetalning till Storlogen. 

• Ingen ny anmälan om sjuk eller nödställd broder. 

• Den första motionen till kommande Storlogemöte har kommit in. En av våra Rebeckaloger 

föreslår att posten som Storsire skall skifta så att det blir ”var annan damernas” 

• Storlogen har även sänt ut ett cirkulär angående mervärdesskatt för loger. Frågan 

behandlas av vår drätselnämnd och våra revisorer. 

• En förstanominering utan någon större överraskningar företas till C.O. Lilienbergs 

Donationsfond och Husföreningen. 

• Vår lägervärd påminner om nästkommande lägermöte i Kungsbacka den 18 september. 

• Dagens insamling går till Frälsningsarmen. 

• ÖM påminner om vår vänafton den 9 oktober. Det är väldigt viktigt att fylla på med nya 

medlemmar, så kära bröder, om ni har en lämplig vän så föreslå honom till PS så skickas 

det en inbjudan. 

• Äldre Bröders Eftermiddag upphör. Seniorklubbens arrangemang uppfyller samma syften. 

• De av Gustav Weichselberger skänkta andelarna i Husföreningen, överförs till just Husför-

eningen. 

• Vår Bevakande Broder önskar av personliga skäl avträda sin post. Ny BB måste utnämnas. 

Hågade bröder tar kontakt med ÖM. 

• Husföreningen, efterlyser bröder som är villiga att bistå föreningen med trädgårdsskötsel. 

Intresserade bröder tar kontakt med Tommy Alfredson. 

• Buagården på Bokenäset söker intendent till nästa sommar. Se anslagstavlan. 

• Br. Sven-Erik Carlsson framför ett tack för logens uppvaktning på sin högtidsdag. 

• ÖM höll ett instruktionsföredrag om våra symboler – Dom tre länkarna. 

• Br. Kaplan läser en dikt om vår tids stora gissel – Utbrändhet.. 
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Kvällen fortsatte sedan i Apollosalen där det bjöds på en härlig fläskkarré och god gemenskap. 

 

 

            
 

                                        
 

Tänk vad lite mat kan förhöja glädjen 
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Kvällens föredrag hölls av vår ÖM Berndt-Göran Isberg, som under sommaren varit i Kenya som 

representat för Rotary Doctors och utövat tandvård. Ett stort tack för ett härligt föredrag. 

 

 
 

        
Andäktigt lyssnande bröderna Pelle Brunhage och Lars Gome 
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           …..till sist – är detta något nytt mode som spridit sig bland äldre bröder att tatuera in vilket Or-

denssällskap man tillhör. 

 

  


