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fter en stormig september blev det så en ljum inbjudande onsdagskväll då logen kallat till möte. Ca 

60 bröder hade hörsammat kallelsen och fick ta del av ÖM:s inbjudan om logens vederkvickelse för 

våra sinnen och att vi bör betrakta vår loge som vårt hem. Broder Yngve Ekstrand från logen Birka 

hälsades speciellt välkommen. 

 

Den i dessa tider så viktiga ekonomiska ställningen visade, att FS krediterat konto medlemsavgifter 

med 4410, och att SM debiterat utgiftskontot med 2939 för material till kontorsutrustning. (Tänk på 

att debet är till vänster och kredit till höger!) 

 

Det rapporterades att vår jazzintresserade broder Lars Folkesson är på bättringsvägen – keep swingin’. 

 

Br Anders Axelsson lät informera att kommande storlogemöte finns annonserat på intranätet. 

Synpunkter, val av storsire m fl och övrigt skall meddelas StRepr och kommer att bli föremål för 

omröstning på möte i januari. 

 

Det föreligger en inbjudan från logen Lennart Torstensson i Göteborg till den 4 nov. 2:a nominering till 

CO Lilienbergs Donationsfond och Husföreningen verkställdes, dock finns en vakant plats i 

Husföreningen. 

 

Kvällens insamling är destinerad Almers Hus. (Gav 1000:- efter håvmästarjustering + Swish) 

 

Seniorklubben genomförde en Kyrktur den 8 sept med lunch på Åkulla friluftsgård. Den 2 oktober 

kommer Sparbanken att presentera sina insatser för Varberg och dess skolor. Senare arrangeras resa 

till Lena Pettersson i Tvååker där det serveras sång och fars efter lunch i Björkäng. Bättre upp blir det 

den 9 november då det firas Gåsablot på logen efter anmälning till broder Kjell. 

ÖM funderade över något att tänka på!! T ex Hur många beröm behövs för en kritik ?? – bedöm själv. 

 

Kaplan funderade över; ”Odd fellow är att våga” 

• Möta människor 

• Vilja gå med i logen 

• Tillsammans vågar vi mer 

• Vi behöver varandra 

E 
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I Apollosalen bjöds vi på en mycket välkryddad Grönsakssoppa med flera bönor och röd curry, 

fullkornsbröd med Port Salut.  

 

  

  

  
 

Bröder avnjuter måltiden i varm gemenskap. 
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Boo Larsson 

Efter kaffe och avec saluterades avec-donator tillika kaplan och jubilerande broder Boo Larsson med 

ljudlig sång och 4-faldigt leve! 

 

 

 

En förnöjd Östen 

 

 


