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renden håller i sig! Vår Övermästare Göran Andersson kunde ännu en gång nöjt konstatera en 

välfylld ordenssal när han inledde aftonens logemöte. Från nr 136 Vinga Fyr kom hela 6 bröder 

med Övermästare Anders Mattsson i spetsen. Nr 135 Lars Gathenhielm representerades av 

Övermästare Bengt Wikenstedt. 

Under logemötet förrättades val av storrepresentant för nästa valperiod. Kandidaterna var Anders 

Axelsson och Sten Livehed. Efter sluten omröstning valdes Anders Axelsson med siffrorna 46 – 26. 

 

 
Broder Anders Axelsson  

Vår nuvarande storrepresentant, broder Hans Peterson, talade om vad vi speciellt bör beakta när vi 

besöker en sjuk broder. Det var en väldigt bra och välformulerad information, som manade oss alla till 

eftertanke. 

Broder Jan-Erik Törnéus erinrade om kommande aktiviteter i Seniorklubben. Närmast på tur står ett 

intressant föredrag av Per Starefors med temat Erik den XIV. Detta sker den 2 mars kl. 12 och då 

serveras inte helt oväntat ärtsoppa med punsch.  Den 4 maj ordnas teater och måltid på Teater Halland, 

som ger föreställningen ”Gud i kulissen”.  

Efter logemötet samlades bröderna till en god måltid, som bestod av Gulaschsoppa med crème fraiche 

och pain riche.  

Kårchefen för Frälsningsarmén i Varberg, Per-Göran Gniste, var inbjuden till måltiden och för att ta 

emot en check på 12 000 kr, som logen skänkt till Frälsningsarmén. I sitt tacktal framhöll han den stora 

betydelse som gåvor av denna storlek betyder för dem. 

En ny insamling gjordes där håvmästare Hans Nilsson denna afton istället för håven, som spruckit, 

använde en plastbunke.  Detta resulterade i 2 495 kr, som senare kommer att överlämnas till 

Frälsningsarmén. 

Så kunde nöjda bröder vandra hem i natten efter en trevlig afton! 
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Övermästare Göran Andersson med kårchefen Per-Göran Gniste 

 

 
Håvmästare Hans Nilsson i aktion 
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Glatt samspråk Övermästare emellan 

 
Broder Anders Axelsson med broder Ingemar Bengtsson, Vinga Fyr 

 

 

 


