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Det hade varit en fin höstdag med några plusgrader, inget regn och till och med lite solsken. 

Till kvällens möte hade över 80 bröder anmält sig, varav 2 gäster. 
 

 
Bröder väntar på mötets öppnande 

 
 
ÖM var ute på en MC-tur i Nepal. Han hade enligt uppgift gjort detta förr och fått blodad tand. Han 
hälsade till oss via UM. UM var orolig för ÖM:s hälsa. Att köra MC i Nepal lät farofyllt i UM:s öron. 
Alltså fick UM hålla i mötet. Han hälsade oss och två gästande bröder, Hans Adler från B123 S:t Knut i 
Malmö samt Klas Andersson, välkomna. 
PS drog det viktigaste i protokoll 2043. Protokollet godkändes. 
Finanssekreteraren meddelade att 5 bröder har kvar att betala på årets medlemsavgift. 
Så skedde ballotering för 4 presumtiva bröder. Balloteringen utföll gynnsamt för dem. Invigning av 
dessa sker vid nästa möte. 
 
Storrepresentant Anders Axelsson uppmanade oss att läsa brev nr 6 från storlogen. Finns att hitta på 
nätet. 
 
Ordförande i drätselnämnden, Lars-Inge Larsson redogjorde för 2020 års budget. Den liknar årets 
budget. Dock finns utrymme i budgeten för inköp av en kassaapparat. Behövs med stor sannolikhet, 
då vi är momspliktiga. Årsavgiften till logen föreslås ligga kvar på 1080 SEK. Budgeten godkändes. 
 
Lägervärden broder Allan Andersson berättade om morgondagens, dvs torsdagens lägermöte i 
Falkenberg, då bl a 2 från vår loge ska uppmärksammas för sina 25 år i lägret. 
 
Dagens insamling går till Frälsningsarmén. Helst sedlar enl  UM, då ”skrammel” är jobbigt att räkna. 
CM Bert-Ove meddelade att repetition inför invigning nästa möte sker sö 24 nov kl 1700. 
 
Lennart Svensson tackade för gratulationer på hans högtidsdag. 
 
Kaplan fördjupade sig i begreppet Högsta väsende.  
 
Därefter fortsatte vår Kaplan att fundera över vem som är Kung i logen. Vem bestämmer? Vem låter 
vi bestämma? Viktigt att vi alla sätter gränser. Viktigt att var och en vågar säga ifrån, när våra gränser 
överträds. Som vanligt tänkvärda tankar, välformulerade och väl framförda. 
Så avslutades mötet. 
 
 



 
 

Olof Olsson 2019-11-14 

LOGEMÖTE 2019-11-13 

2 

 
Tjänstgörande ÖM L Lithner pustar efter mötets slut.  

 
 
 
Sedan var det dags för middag med kallrökt lax, stuvad spenat och kokt potatis.  
 

 
Tallrikarna distribueras. 
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Som vanligt smaklig spis och lättsamt umgänge. 

 
 
 
Sedan, till åtminstone min förvåning, var det dags för föredrag till kaffet. UM hade bjudit in Lars 
Grimbeck som talade om ”Varberg i Danmark”. Lars berättade om Varbergs historia och påpekade att 
Varberg varit danskt mycket längre än svenskt.  
 

 
Lars Grimbeck 
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Det var ju först 1643 i freden i Brömsebro som Halland blev svenskt, först på 30 år, och sedan 1658 
svenskt tills vidare. Lars hann berätta om mycket på kort tid, bl a H C Andersens besök i Varberg, Ås 
Kloster, Varbergs Fästnings grundare Greve Jakob av Norra Halland, militären Rantzau, Europafärjan  
och danske kungen Kristian IV. Lars visade en bild på Barnekow-stenen i Frägnared i Skällinge.  
Undertecknads anm apropå Barnekow-stenen: ”Efter slaget vid Kölleryd 1612 i Skällinge flydde kung 
Kristian IV till Varberg. Han lär ha förlorat sin häst. Då erbjöd adelsmannen Kristian Barnekow sin häst 
till kungen och stannade kvar för att uppehålla de jagande svenskarna. Barnekow lär ha sagt: ”Jag 
lämnar åt kungen min häst, åt fienden mitt liv och åt Gud min själ.” Barnekow dog i striden, men 
kungen klarade sig till säkerheten på Varbergs fästning.” 
 Undertecknad, som bor på en gård som gränsar till Frägnared, påstod i detta sammanhang att 
kungen troligtvis red över hans marker. 
Lars Grimbecks föredrag var mycket intressant och utgick i stora drag från boken ”Varberg i Danmark 
– historiska sevärdheter från dansktid till nutid” som han skrivit tillsammans med Stefan Gustavsson. 
Så tog vi oss hem i natten, nöjda och glada efter ännu ett trevligt och givande Odd Fellow-möte. 
 

 
Några bröder stannade kort till vid vätskekontrollen hos Janne i källaren. 

 
 
 
Vid tangenterna Olof Olsson. 
 

  

 


