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Den 9 oktober samlas bröderna i B83 till ett logemöte i en gryende höst.  

Sommaren är slut. Solen drar sig för att gå upp på morgonen och sjunker ner i havet tidigare framåt 
kvällen. Det har varit någon frostnatt. Idag möttes vi av nyheten att Turkiet gått in i Syrien med 
militära styrkor. Enligt uppgifter handlar det bara om en aktion som kommer att vara över på kortare 
tid än en månad. Har vi hört den visionen tidigare?  
 

 

Klockan börjar närma sig tid för mötets öppnande 

 

 

 

Och bröderna är beredda på att träda in i logesalen 
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Inne i logesalen hälsar ÖM Berndt-Göran Isberg bröderna välkomna och hälsar så även gästande 

broder Klas Andersson från Borås. Vår ofta gästande broder Yngve Ekstrand är nu en av oss sedan 

övergången från Birka i Stockholm är klar. Yngve uttrycker sin tillfredsställelse med detta och ser 

fram emot att deltaga i B83:s verksamhet framöver. 

Till kvällens möte har ÖM, pro tempere, utsett tre stycken ämbetsmän. Finanssekreteraren meddelar 

att två bröder är fortfarande icke gottstående och väntar också på att några bröder skall inkomma 

med andra halvan av sin årsavgift.  

Det finns några bröder som drabbats av sjukdom. Det föreligger för dagen inga aktuella rapporter om 

deras tillstånd. Ett ärende om utträde ur logen föreligger och bordläggs. 

Ballotering för att inviga åtta bröder i tredje logegraden genomförs och utslaget är gynnsamt för 

samtliga. Receptionen kommer att genomföras vid nästa logemöte den 23 oktober.  

ODD-Fellow har en ny värdegrund. Ordens religiösa ställning ersätts av den nya värdegrunden sedan i 

maj 2019. Anders Axelsson delgav en betraktelse kring värdegrunden och läste också upp den. För 

den som vill erinra sig texten i SVENSKA ODD FELLOW ORDENS VÄRDEGRUND så finns den i senaste 

numret av SOFT (nr 3 2019) på sidan 9. 

Broder Allan Andersson refererade aktuellt kring lägret.  

Kvällens insamling är bestämd till att gynna Almers hus. 

Lars-Inge Larsson kommer att ersätta Arne Richardsson i ämbetet Bevakande brode r.  

Budgettillfälle närmar sig och åtgärder och aktiviteter som skall budgeteras behöver således anmälas. 

Även årsbokslutet förbereds nu. 

Seniorklubben meddelade om kommande aktivitet. Det handlar om lunch på Björkängs vägkrog och 

besök hos Lena Petterssons rit- och målargård den 6 november. Antalet deltagare är begränsat.  

Kaplan avslutade med en cliffhanger som får sin lösning kommande logemöte.  

 

Apollosalen väntade med dillkött, morötter och kokt potatis. Inhandlade dryckkuponger fick sitt 

värde bekräftat.  

 

Klart för måltid 

 

Maten var som vanligt alldeles utsökt. Många uttryckte sin uppskattning och klubbmästeriet fortsätter sin 

succésvit. Dagens möte var också vänafton. Tre stycken hade kommit för att bekanta sig med logen. 
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Under måltiden uppstod ett synnerligen svårlöst problem då vår digitala projektor fått för sig att 

projicera bilden upp och ner. Många förslag hur problemet skulle kunna lösas levererades av 

bröderna. En grupp under ledning av Valter Casparsson lyckades efter många om och män ställa 

saker och ting tillrätta och få det på fötter igen. 

 

Problemlösning pågår 

 

Efter avslutad måltid levererades ett mycket intressant och uppskattat föredrag av Jan Berndtsson. 

Jan är tidigare polis med tjänstgöring bland annat i Varberg. Numera är han privat utredare och 

driver i den rollen ett företag som heter Evidenz. Förtaget startades ihop med en tidigare kollega som 

nu pensionerat sig. Nu driver Jan företaget ensam. De uppdrag som man tar sig han är från såväl 

försäkringsbolag, polisen samt privatpersoner. Det handlar om till exempel utredning av 

försäkringsbedrägerier, olyckor i trafiken. Jan visade på flera exempel från verkligheten då man 

kunnat styrka hur ett skeende gått till eller hur man visat, att den beskrivning som getts, inte varit 

riktig. 

 

Jan Berndtsson visar ett fordons ”svarta låda” 
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Jan får ett tack för sitt uppskattade föredrag. En glaspjäs överlämnad av UM Lars L  

 

 

Håven går runt för Almers hus bästa 

 

 

Kvällen går mot sitt slut och avsked tas 

 


