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lockan är 09:28, dagens jourhavande skribent anländer yrvaken till vårt Ordenshus som redan nu 

sjuder av aktiviteter. Det är många timmar än innan propert klädda bröder, med rent under, skall 

anlända till dagens möte. 

 

                                                   
Lars-Inge Larsson kämpar tappert med vår flagga i den hårda, ganska kalla, vinden i dag på 

morgonen…. 

 

…andra bröder iorningställer Apollosalen. 

 

  
 

Sven-Ove Peterson, Sten Livehed och Kay Foberg. 

 

 

 

 

K 
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….och ordenssalen skall också få sitt. 

 

                 
 

Lars-Inge Larsson ordnar ”mysbelysning”……          Christer Börjesson testar ljudet med ”My Way” ??? 

…så skall källarbaren får sitt   … och Pelle Brunhage lägger sista handen på nya bredbandet.

                …och så välbehövlig fikapaus                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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På övervåningen pågår också aktiviteter. Jubileumskommittén kämpar på bland kaffekoppar och wie-

nerbröd, vilket är dom väl unt. 

           

 

Vad händer mer innan vi bröder får gå och sätta oss i en rogivande Ordenssal och sedan avnjuta en 

härlig brödramåltid i Apollosalen. Jo, våra valämbetsmän skall förbereda sig på sina respektive upp-

gifter, klubbmästeriet, och då tänker jag närmast på Kjell Peterson och Östen Andersson som fixar till 

kvällens pannbiff med lök (fantastiskt gott, skulle inte kunna göra det mycket bättre själv) och så 

småningom kvällens hovmästare och våra måltidsvärdar som servar oss under kvällen. Nu höll jag på 

att glömma Janne Törnéus i baren, också en viktig uppgift för att vi bröder skall må bra. 
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Nu till Ordenssalen 

Vår ÖM Berndt-Göran Isberg hälsar ett 80-tal bröder och två gäster Per Qvenild, 58 Sten Sture, Stock-

holm och Ingvar Krönander, 103 Gustaf Adam Ehrengranat, Falkenberg, varmt välkomna med dagens 

sentens - För att hitta rätt i livet behöver vi ibland gå vilse. 

 

Dagens möte var relativt kort och klubbades snabbt igenom. Här några punkter. 

• Två presumtiva bröder söker inträde i vår loge. 

• Storlogens ekonomiska rapporter finns att läsa på Storlogens hemsida med ordinarie inlogg-

ning. 

• Pelle Brunhage väls in i Husföreningens styrelse (fyllnadsval). 

• Som Storreprersentant väls Göran Andersson för nästkommande Storlogeperiod (4 år). 
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• Lennart Svensson d.y. och Claus Öberg undanber sig uppvaktning på sina respektive högtids-

dagar. 

• Lägret Prins Bertil håller sitt nästa möte i Falkenberg den 16 mars med uppföljningsmöte i 

Trons Grad. 

• Husföreningen vädjar om hjälp med trädgårdsarbete i sommar och bröder som tror sig kunna 

avsätta en timma under sommarperioden kontaktar Tommy Alfredsson, 0760 474 555. Är vi 

många som hjälps åt blir bördan inte så stor. 

• Kaplans punkt: Om du inom dig hör en röst som säger: ”Du kan inte måla”. För allt i världen 

måla. Då kommer också rösten att tystna. 

Reflektion: Låt inte din inre röst hindra dig. Du kan mer än du anar. Våga pröva – du kommer 

att bli överraskad. 

 

I Apollosalen fick bröderna som sagt va inmundiga en härlig Pannbiff med lök och… 
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…alla tycks vara nöjda och tillfreds med kvällen. 

Till kaffet fick vi avnjut, förutom kanske en avec, ett väldigt kul och intressant föredrag av vår egen 

Boo Larsson. Boo talade om och på läjesboa, ett svårförståeligt tungomål från Träslövsläge. 

                                                    

Därefter kan vi bröder sakteliga dra oss hemåt efter ännu en trevlig logekväll. Ja inte alla. En del har 

ju vår disk att ta hand om… 

…. och sedan är det bara för jourhavande redaktör att sätta sig vid datorn och sammanfatta dagen i 

ord och bild och vänta på gryningsljuset. God natt.                                                 


