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ntligen stod övermästaren i predikstolen- förlåt, på övermästarplatsen. Brödernas huvu-

den lyftes. Så, där var han ändå! Det skulle inte bli mässfall denna onsdagen heller. Det 

skulle dröja flera månader ännu innan skidsäsongen var igång och vi kanske, kanske igen, få hem 

honom från Geilo med gips. Det har hänt för flera år sedan och många år förut. Men nu stod han 

trygg på övermästarplatsen och hälsade gästande brodern Arne-Johan Andersen från Agdesiden i 

Kristiansand, Norge, och 76 andra uppklädda bröder välkomna till höstens andra ordinarie logemöte. 

Broder Göran Leksell förmedlade en hälsning till bröderna från broder Boo Larsson som genomgick 

en lyckad magoperation i förra veckan. Broder Boo är ”lite” stel och öm fortfarande, men hoppas 

snart vara tillbaka i logen. 

Nomineringsutskottet meddelade att logens nomineringar till C.O.Lilienbergs Donationsfond och till 

Husföreningen fick skjutas fram då man inte lyckats hitta bröder som varit villiga att axla dessa upp-

drag. 

Logen beslutade att vid efterföljande brödramåltid genomföra en insamling till förmån för flyktingar 

som kommit till vårt närområde. 

Bröderna påmindes om stundande seniorlunch den 7 oktober med Torbjörn Johansson, en gammal 

fiol och en inte fullt så gammal frågeställare. Bröderna påmindes även om stundande gåsamiddag 

den 7 november. (En gåsmiddag måste man säga ”gäss” till – red. anm.) 

Under Kaplans punkt fick vi idag höra Carl Snoilskys dikt Vågbrytaren, en dikt som skildrar trygg-

heten bakom en fast bottenmurad vall, en vall som även vår loge byggt men då av brödrakärlek. 

  ” (Carl Snoilsky (1841-1903) tillbringade några somrar i Varberg. Han sökte sig dit för att bli av med 

en plågsam huvudvärk, men också för att få lindring för sitt svårmod. Han trivdes egentligen inte särskilt 

bra i detta Sommarvarberg, badortslivet tråkade ut honom, men under den ena av dessa somrar skrev han de 

flesta av dikterna i diktsamlingen ”Sonetter” och under sommaren 1874 kom den långa och synligt var-

bergsinspirerade dikten ”Vågbrytaren” till. Den dikten kan man idag läsa ute på vågbrytaren längst ut i 

Varbergs hamn)” 

 

………..så över till brödramåltiden i Apollosalen 

 

                                                                                        

Ä 

Anders Axelsson och Stefan 

Bengtsson tycks trivas. 

 Det beror på maten påstår 

Stefan: Förra gången var det 

världsklass, denna gången ett 

snäpp bättre.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Snoilsky
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Bröder har alltid något intressant att ventilera. Här Bertil Carlsson och Arne Richardsson 
 
 

 
Och här Görgen Carlsson och Bert-Ove Andersson…………… 

 

                                                         
                              och till sist – ja, bilden talar för sig själv. Inge Svensson och Kai Lundahl. 
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Kvällens måltidsvärdar 

 

Hans Peterson, Bengt Rydstedt, Christer Börjesson, Östen Andersson och Göran Schaffer (En liten 

reflektion: Har Östen börjat suga på tummen när han blir trött?) 

 

                                                                             Nej – jag är hur vaken som helst. 

  

Bo-Ingvar: Jag får ibland upp 

en gammal matsedel när jag 

går in på logens hemsida. Var-

för? 

Lars: Hur många gånger skall 

jag predika detta. Logga ut när 

du går från hemsidan – stäng 

inte bara av! Ditt cacheminne 

är fullt. Men Bo-Ingvar, du är 

inte ensam – fråga bland 

andra redaktör Alfredsson. 
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Och nu återstår avslutningen nere i baren – är det månne detta Bengt Levinsson och Anders Östlund 

funderar på?  - Nej, först skall Hans Nilsson gå med håven – håven som inbringade 2 420:- + 50:- som 

tillkom i baren. 
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En trappa ner kan man slinka in i baren om man inte redan är klar för sängen. 

                                     
Barmästare Jan-Erik Törnéus och Kaj Rydberg diskuterar världsproblem … eller är det det låga mjölk-

priset. I vilket fall som helst är Hans Nilsson intresserad åhörande. 

 

 

 

Så tackar jag för mig som Septembers jour-

havande redaktör. Det har varit en spän-

nande månad, som inte hade fungerat utan 

vår mentor Lars Löfgrens hjälp. 

Nu lämnar jag således över redaktörskapet 

till den broder som dolt sig bakom servetten 

och önskar honom lycka till. 

Tommy Alfredsson 
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