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Den 12 februari hölls ett festligt logemöte då tio bröder invigdes i vänskapens grad. Den 

frånvarande vintern hade den gångna helgen bjudit på årets första storm. Dess efterdyningar gjorde 
sig fortfarande påminda under dagen, som nu är märkbart längre. Det är tydligt att den mörka tiden 
är bakom oss och vi har ca fem veckar kvar till vårdagjämningen. 
 

 
 

Logesalen förbereds för dagens möte 
 
 

 
 

Utanför väntar bröderna på att få göra entré 
 
Ordenssalen var välfylld. Öppningsritualen genomfördes enligt välkänd procedur. Tvenne gäster 
fanns på plats. Det var Per Qvenild B59 Stockholm och Ingvar Krönander B103 Falkenberg. ÖM 
hälsade dessa bägge hjärtligt välkomna. Dagordningen betades av. Protokollet från förra mötet 
aktualiserades och godkändes efter ett smärre tillägg. 
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Finanssekreteraren redovisade intäkter om ca 83 000 SEK från medlemsavgifter och gradavgifter. 
Skattmästaren hade utanordnat ca 13 000 SEK. 
Vid kommande möte kommer val av storrepresentant att ske. Det finns två kandidater. Dessa är 
Göran Andersson och Lennart Liljegren. Lägervärden Allan Andersson meddelade att vid lägrets 
kommande möte i Varberg, kommande onsdag, kommer fyra bröder från Vågbrytaren att upptas i 
lägret. Eftersom den planerade insamlingen inte genomfördes vid förra logemötet så bestämdes att 
genomföra den vid detta möte. Insamlingen går till Almers hus. 
Installation av Kai Lundahl till ämbetet UMs vänster medhjälpare förrättades av Anders Axelsson. 
Logen har fått en inbjudan till husföreningens årsmöte söndag den 1 mars.  
Anders Axelsson rapporterade att han besökt logen i Ängelholm och där överlämnat den budkavel, 
som vår loge förvaltat under en tid. 
Jubileumskommittén arbetar på och planerar för en festlig sammankomst, samt för en jubileums-
skrift. 
Seniorklubben kommer vid nästa möte den 4 mars att presentera Kent Bladh, som kommer att 
berätta om sitt engagemang i Tanzania. 
Logen ställdes i dispens för att ordna för gradgivningen. Ceremonielet levererade under ledning av 
CM BeO Andersson. 
Efter gradgivningen hade kaplan en betraktelse kring frågan om vem det är som avgör vad något är 
värt. 

 
 

De nya bröderna i Vänskapens grad gratuleras av övriga bröder. 
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Stående fr v: 
 Stefan Appelgren, Carl-Wictor Almqvist, Jan Vastersson, Per Karlsson, Lars Kohlström, Martin Carlstein 

Sittande frv: 
Per Strömberg, Samuel Lithner, UM Lars Lithner, ÖM B-G Isberg, Tomas Österlind, Heinz Martini 

I Apollosalen stod det festligt och inbjudande dukat till brödramåltid.  
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Taktiken för hur serveringen skall utföras redovisas av källarmästaren. 

 

Det bjöds på kycklinglårfilé med ädelost och tillbehör. 

 

Per Karlsson höll tacktal å recepiendernas vägnar 
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ÖM B-G Isberg höll ett välkomsttal till de nya i Vänskapens grad. Per Karlsson tackade för 
mottagandet i graden. 

 

De som levererat från kök till bord tackades också. 

 
Tacket levererades av UM Lars Lithner 

 
Baren stängde sent. 

 


