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idvinternattens köld är hård, ja det borde den vara, men inte i år och definitivt inte i Varberg 

där vårlökarna nu börjar titta upp. Vår UM Stefan Bengtsson, som höll i dagens möte, hade 

samlat 51 Vågbrytarbröder till årets sista logemöte, som började med en tyst minut för vår bort-

gångne broder Erik Andersson.    

 

 

  

 

 

Broder Erik invigdes i vår loge den 16 mars 1961 och var en av våra jubelveteraner. Han föddes i 

Borås den 23 januari 1925 och var vid sin bortgång nästan 91 år gammal. 

 

Dagens möte hade inte mycket att behandla, men något förmedlades bröderna dock innan det var 

dags att bänka sig i Apollosalen för att där inta en onödigt god helstekt fläskkarré. (jourhavande red. 

ber om ursäkt för missen att föra in dagens matsedel på hemsidan) 

Ett flertal jul-o nyårshälsningar hade inkommit till logen från loger o läger efter vårt förra logemöte. 

Hälsningar och tack framfördes till logen från våra bröder, som av en eller annan anledning har svårt 

att besöka våra kvällsmöten, utan får därför besök av logebröder medförande en liten julblomma nu i 

juletid. 

Årets insamlingar till Frälsningsarmén och Diakonin i Svenska Kyrkan inbringade 12 293:- respektive 

20 820:-. Vi skulle ikväll fått besök från Diakonin för att överlämna gåvan, men man bad att få komma 

vid ett senare tillfälle, då det för tillfället var fullt upp med annat som krävde dess uppmärksamhet.  

Broder Sten Livehed påminde bröderna om anmälan till kommande barnjulfest den 6 januari. Som 

vanligt vill Tomten ha namn och ålder på barnen. Anmälan görs till vår Övermästare Göran Anders-

son, goran.andersson@str.se eller mobil 070-877 94 01 

 
Lägervärdarna påminde om Lägermötet i Varberg onsdagen den 20 januari med rec. i I-lägergraden 

Anmälan om deltagande till Broder Lennart Liljegren eller Claus Öberg. 

 

M 

mailto:goran.andersson@str.se
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Så några bilder från Apollosalen, där det ”goda” samtalet florerade.  

 

 

 

 

 

                                              

  

 

 

En glad Krister Ihlenius som åter syntes i logen efter en tids sjukdom. Kaj 

Rydberg tycks vara lika glad att åter se sin ”trätobroder”.                                                                    

Gunnar Linnarsson och Hans-Erik Östheden. Just när denna bild togs var 

det inte det ”goda” samtalet som avhandlades utan en förträfflig god 

historia från Bert-Ove Andersson. Han kan många. 
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Vad vore ett logemöte utan vår nestor Mats 

Tropp – inte mycket. Br. Mats närmar sig 92 

år och ser så strålande pigg ut – det är ju 

rena rama trolleriet. 

Lika alert verkar ju Rune Jansson vara, men 

han är ju bara barnet …. eller hur 
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Hans Peterson auktionerade ut årets sista 

almenacka. Glad inropare var Lars-Inge Lars-

son. 

Ett gott råd Lars-Inge – tag väl vara på nästa 

års dagar – dom blev inte billiga. 

Sten Kristoferson och Hans Nilsson verkar 

också trivas. Kanske dom ser fram emot sin 

pensionering – ja pensionering från Husför-

eningen – ett uppdrag som dom skött med 

den äran i ca 25 år vardera. 

 

Även i baren hittar vi 

bröder inbegripna i det 

”goda” samtalet. 

Sten Livehed och Bertil 

Steen tycks ha hittat 

något att diskutera. 



                 LOGEMÖTE 2015-12-30 

 

Tommy Alfredsson 2015-12-31  
5 

 

 

 

          …..här är det nog bara allmänt barsladder. Kai Lundahl och Krister Ihlenius lyssnar till broder 

         Gunnar Andersson 

 

 

 

 

  

 

Kvällens barmästare, Göran Håkans-

son, tackar för kvällen och för det 

gångna året. 

 

Midvinternattens köld är hård, 

 stjärnorna gnistra och glimma. 

 Alla sova i enslig gård 

 djupt under midnattstimma. 

 Månen vandrar sin tysta ban, 

 snön lyser vit på fur och gran, 

 snön lyser vit på taken. 

 Endast tomten är vaken.  

 


