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Den 23 oktober är en ganska fin väderdag i Varberg. Hösten har satt tänderna i staden. 

Eftermiddagen har varit solig. Storbritannien har fortfarande inte lämnat EU. I bruset av synpunkter 
från detta har jag noterat att vissa britter tycker att man i alla fall skulle kunna lämna Eurovision song 
contest om inte resten funkar. I Apollosalen var det dukat för 74 bröder. Kvällens huvudnummer var 
annars reception i logens 3:e grad. 

När ÖM öppnar kvällens möte är det relativt glest i salen. Det är nämligen 11 st recepiender, som får 
vänta med sin entré. Det är också några bröder, som har uppgifter utanför logesalen.  

Dagordningen följs och i och med det så redovisas tidigare protokoll och aktuella ekonomiska 
händelser. Insamlingen förra möte inbringade 1 067 kr till Almers hus. En broder har fortfarande inte 
erlagt årsavgiften och tre styck halvårsavgifter felar alltjämt. 
Klubbmästeriets kvartalsrapport visar en brist på ca 2000 kr.  

Fyra ansökningar om medlemskap föreligger. Undersökningsutskottet sätts därmed i arbete och 
ballotering planeras till nästkommande möte. Reception i invigningsgraden är planerad till 27 
november. I detta sammanhang läses lydelsen i försäkran upp. 

Ett ärende om utträde föreligger. 

Logen ger storrepresentant Anders Axelsson förtroendet att avgöra logens ståndpunkt avseende 
remisser från storlogen. Kandidater till ämbetsmän i storlogen, för kommande ämbetsmannaperiod, 
kommer att föreslås inom kort. 

Logen 103 Gustav Adam Ehrengranat i Falkenberg blir 90 år lördag den 9 november. Det finns 
möjlighet för medlemmar att gästa logens möte vid detta tillfälle. Vid mötet kommer vissa 
förtjänsttecken att delas ut. I övrigt kommer inte jubileumsdagen att uppmärksammas med något 
större evenemang. Anmälan görs till broder Lars Dahlgren i Falkenberg.  

ÖM B-G Isberg tackar broder Arne Richardsson för sina insatser som bevakande broder. Därefter 
installeras broder Lars-Inge Larsson i ämbetet bevakande broder. Storrepresentant Anders Axelsson 
installerar.  

Husföreningen har redovisat villkoren för huslånen. Beslut om budget för logens jubileumsfirande 
flyttas fram till kommande möte. 

Minnesloge för bortgångna bröder hålls söndag den 27 oktober. 

Inför gradgivningen ställs logen iordning för gradgivning i 3:e graden. Ceremonielet levererar i vanlig 
ordning. Br B-O Andersson och Christer Börjesson lyser särskilt med sina prestationer. 

Kaplans tankar kretsade kring att bejaka våra olikheter och bejaka dem hos andra såväl hos sig själv. 
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Våra bröder, nya i sanningens grad. 

 

Bakre rad fr v: Lars Ekström, Ulf Martinsson, Lennart Beskow, Arne Jensen, Håkan Molin, Gert Karlsson, Pär 
Karlsson 
Främre rad fr v: Jonas Wånge, Folke Olsson, Bengt Augustsson, ÖM B-G Isberg, UM L Lithner, Magnus Axelsson 

Väl inne i Apollosalen bjöds det på ugnsbakad lax. 
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Övermästaren gratulerade bröderna och hälsade dem välkomna i den nya graden. 

 

ÖM välkomsttalar 

 

 

Bröderna låter sig väl smaka den goda maten. 
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Ett inspirerat tacktal å recipiendernas vägnar hölls av Gert Karlsson. 

 

Brodern i tredje graden Gert Karlsson talar 

 

Två av de nya tredjegradarna, Folke Olsson och Lennart Beskow hade födelsedag och uppvaktades med var sin 
blomsterbukett. På bilden ser vi Folke med sin. 
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I baren efteråt möttes vi av en barmästare pro tempere. 

 

 

Stämningen är god strax före stängningsdags  

 


