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Det har varit höst i Varberg ett bra tag nu. Det har blåst från sydost och solen har varit osynlig 

ganska länge. 
  
Till kvällens logemöte med invigning av tre nya bröder i invigningsgraden har ca 75 bröder samlats. 
Inför reception till invigningsgraden kommer tankar om hur nya recepienter skall uppfatta 

logesamvaron? Att få tillfälle att möta nya medlemmar och samtidigt bryta problem med ”gamla” 

bröder ger naturligtvis en mjuk start. Vi som lagt arbetslivet bakom oss har ju tid ”över” för loge och 

andra ledigare äventyr. Trots att vi understundom funderar över ”hur hade jag tid att arbeta tidigare” 

så har vi ju idag ingen timstyrd agenda. Våra nytillkomna bröder med en sådan tim-agenda har ju andra 

förutsättningar att ”joina” logen – det gäller att  prioritera !  Att pricka in några onsdagar på logen 

behöver kanske inte innebära att man missar något – kanske i stället uppleva något som bryter den 

gamla rutinen. Det åligger oss faddrar att få våra nya bröder att öppna agendan.  

 

 
Alla antecknar sig på närvarolistan. 

Som vanligt samlas man i källaren innan mötet. 

 

Man låter sig väl smaka efter en vända inne hos bartendern. 



 
 

Sven Lindberg o Bengt Levinsson 2019-11-28 

LOGEMÖTE 2019-11-27 

2 

 

 

 

Samtalen blir raskt intressanta 
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Mötets öppnade börjar närma sig. 

 

 

Ceremonimästaren påkallar uppmärksamhet och välkomnar bröderna till kvällens möte 

 

Inne i logesalen hälsar ÖM Berndt-Göran Isberg bröderna välkomna och uppmärksammar två gäster. 
Dessa är Per Qvenild B59 Sten Sture, Stockholm och Rutger Lundgren B69 Lennart Torstensson, 
Göteborg. 

Så till dagens möte 

som ÖM öppnade med att hälsa en fullsatt ordenslokal med 2 gästande bröder välkomna. Dessa är Per 

Qvenild B59 Sten Sture, Stockholm och Rutger Lundgren B69 Lennart Torstensson, Göteborg. 

Ekonomin visade sig vara i ”obalans” – 0 kronor in och ca 13 000 utbetalt i ordensavgift. (Bättre balans 

i nästa redovisning?)  

Broder Anders Axelsson påminner om att Buagården söker volontärer till trevliga uppgifter i Bohusläns 

sommarmiljö. Broder Allan Andersson erinrar om lägermöte i Varberg 18 dec och att logebröder i 3:e 
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graden kan få lägerinfo lördag 30 nov. Klubbmästaren önskar snar anmälan till nästa möte den 11 dec 

– Julmöte med slipsbyte! Därefter är det Julcafé den 19 dec kl 14.00 – lussekatt och pepparkakor?  

Kvällens gradgivning var för min bordsgranne den ca 50:e i ordningen att dela ”gemenskapens glädje”. 

Efter att recepienderna lämnat godkända svar togo de del av ceremonielets, som vanligt, grandiosa 

framförande av gradens budskap. Man är full av beundran över de agerandes minneskapacitet. 

Broder Kaplan analyserade treenighetens symbol och hans tankar berörde sedan ”Man glömmer så 

lätt” (gäller ej ceremonielet!) 

Efter sedvanlig välkomsthälsning till de nya bröderna gingo så bröderna till Apollosalen för att intaga 

välsmakande fläskfilé med sallad och potatisgratäng och dryck efter eget val. 

 

Bakre raden fr v: ÖM Berndt-Göran Isberg, UM Lars Lithner 
Främre raden fr v: Anders Lindborg, Patrick Olsson, Tor-Björn Johansson 

 

De nya bröderna hälsas välkomna i logen 
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Bröderna intar matsalen 

 

 

Kvällens servitörer tar plats 
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ÖM B-G Isberg välkomsttalar Vår nye broder Anders Lindborg tacktalar 

 

 

UM uppmärksammar Kjells strålande insatser för logens trivsel. 
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Baren betjänades av Br Göran Håkansson denna kväll 

  

 

För några avslutades aftonen i baren innan det blev hemgång – som krävde paraply!        

 


