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en 11 mars är en fin och lugn vårdag i Varberg. Men lugnet är bedrägligt och imorgon väntas 

storm. Det är också denna innevarande dag som coronapandemin på allvar sätter tänderna i vårt 

svenska samhälle. Det aviseras ständigt nya smittade och det första dödsfallet registreras. Regeringen 

beslutar att avlysa alla arrangemang med fler än 500 deltagare. Från storlogen hade det gått ut 

rekommendationer med anledning av den situation som hela landet nu snabbt skruvas in i. Kort 

omfattar råden att möten kan fortfarande hållas, men bröder som känner av förkylnings och 

influensasymptom uppmanas att inte besöka möten. Vidare avrådes handskakning och omfamningar.  

                                                   

 

 
Vi möttes av en ovanlig meny och storlogens råd 

 

 

 

Det var 60 bröder som slutit upp till dagens logemöte. Det är ett ovanligt lågt antal bröder som infunnit 

sig till logemötet. Inne i logesalen hälsade ÖM B-G Isberg välkomna och uppmärksammade den 

situation som hastigt förvärras. Han påminde om storlogens råd och hade en kort betraktelse kring 

pandemibekymren. Han hänvisar också till kontinuerligt att lyssna till och följa de anvisningar, som 

myndigheterna aviserar.  

Ett ord på vägen från ÖM är att det som varit går inte att ändra på, men nu och framåt har man 

möjlighet att själv påverka. 

Tre pro tempereförordnaden föreligger för dagens möte. Det har inkommit en ansökan om utträde ur 

logen. Det finns en ny ansökan om inträde. Ballotering om tre bröders upptagning i invigningsgraden 

genomfördes med gynnsamt resultat. Det innebär att fyra recepiender kommer att kallas till 

upptagning i invigningsgraden onsdag den 25 mars. 
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Storrepresentant Anders Axelsson relaterade något om förutsättningarna för det kommande 

storlogemötet måndag den 16 mars. Bland annat innehåller budgeten inför den kommande 

fyreårsperioden några justeringar. Utförligt underlag finns på webben. 

Lars-Inge Larsson höll en betraktelse kring det så kallade biståndsutskottet. Det består av tre bröder. 

Biståndsärende kan anmälas av vilken broder som helst eller av ÖM. Vad som kan leda till ett 

biståndsärende är strikt reglerat. Det kan vara begravningshjälp, tillfälligt ekonomiskt obestånd eller 

befrielse från medlemsavgift i samband med långvarig sjukdom.  

Lägret Prins Bertil håller möte på måndag den 16 mars. Dagens insamling går till Amers hus.  

Lennart Liljegren installerades som UM:s vänster medhjälpares ersättare. 

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.  

Dagens fördjupning ägnades åt; ”Det allseende ögat”. Den gjordes av Anders Axelsson.  

Kaplans tankar hade rubriken; Morot, ägg eller kaffebönor. 

Efter arbetets avslutande samlades bröderna i Apollosalen. 

 

Apollosalen är redo för brödramåltiden 

På menyn stod choucroute med tillbehör såsom olika korvar, kassler och potatis. Choucroute betyder 

sauerkraut fast på franska. Det är en rätt från Elsass. 

 

Menyn på tallriken 
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Bröderna lät sig väl smaka och man var imponerad av den styrka som tillbehöret senap levererade. 

 

Trots det allvarliga smittoläget var stämningen god. 

 

Insamlingen till Almers hus genomfördes. Som vanligt samlades det till en avrundning av kvällen i ba-

ren. 

 

  

 


