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Årets sista logemöte är traditionsenligt julsamkvämet vid lucia. 

  

 

Samling inför mötet och den stundande julmaten. 

 

  
Måltidsdrycken är redo Borden är dukade 
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Dagens möte hade samlat nästa 100 förväntansfulla bröder. ÖM Berndt-Göran Isberg hälsade alla 
välkomna. Innan mötet öppnades trädde Lucia och hennes tärnor in och bjöd på stämningsfull sång 
och traditionell luciastämning. 

Lucia och hennes tärnor 

Dagens möte började med påminnelser om de åtgärder, som skall vidtas i händelse av utrymning av 

lokalerna. Som vanligt gjordes några nedslag i föregående mötes protokoll. Inga anmärkningsvärda 

saker framkommer. En ansökan om utträde föreligger. Den beror på flytt till annan ort. Några 

julhälsningar till logen noteras. Bland annat från europastorsiren. Lägervärdarna upplyser om 

kommande lägermöte i Varberg den 18 december. Dagens insamling kommer att gynna Almers hus. 

Sten Kristoffersson utses att ansluta till jubileumskommittén. Den 6 januari kommer den traditionella 

barnjulfesten att anordnas. 

Logen sattes i dispens för utdelning av framlidne broder Torsten Olssons lädermedaljer. De som nu 

föräras med dessa förtjänstfulla utmärkelser är bröderna Lars-Inge Larsson och Kent Zacharoff. 

 

Lädermedaljerna utdelas av broder Tommy Alfredsson. 
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Broder Tommy motiverade på ett målande vis motiveringen till utmärkelserna. Det framkommer 
bland annat att Lars-Inge genom att föreslå endast svartvita utskrifter förebygger all förekomst av 
röda siffror i den ekonomiska redovisningen och att Kent säkrat logehusets elförsörjning. 

 

De nya bärarna av lädermedalj. 

Efter att logemötet återupptagits och fortsatte arbetet i logesalen. Kaplan gav i sina tankar några tips 
om sistaminutenjulklappar, som med omtanke kan fördela i sin omgivning.  

Efter mötet finns det självklart högt ställda förväntningar på Vågbrytarjulbordet med litet av varje, 
som stod uppdukat. 
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Drickakupongerna löses in. 

 

Julmaten motsvara de högt ställda förväntningarna 
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Broder Anders Rohlin firade sin högtidsdag med att bjuda bröderna på avecen. 

 

 

Ris a la Malta till dessert 
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Paltkoman gör sig påmind innan hemfärden. 

 

 

Baren stängde sent. 

 


