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ill logemötet i B83 den 23 mars samlades ett sjuttital bröder. Förväntan var stor på den 
stundande gradgivningen av tre nya bröder.   

 
 

 Incheckning till måltid 
 

Bröderna samlas inför logemötet 
 
 
I logesalen tog ÖM Göran Andersson sig an mötet med stor entusiasm och hälsade välkommen vår 
broder från Lars Gathenhielm i Kungsbacka Jan Falebjörk. Till allas stora glädje fanns åter broder Lars 
Henrell tillbaka i logemöte efter en prövande sjukdom. Lars tackade för det stöd han fått av sina 
bröder under sin sjukdom. Alla bröder uppmuntras också i att ta del av de aktiviteter som erbjuds av 
Seniorklubben. Titta vidare på hemsidan! 

T 
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Eftersom mötet innehöll en gradgivning var förväntningarna på det inslaget som vanligt stor. Inte 
minst hos ÖM, som vid några tillfällen hastade vidare mot den punkten på ett sådant sätt att han 
någon gång genade i protokollet, men återfördes på rätt spår av hjälpsamma bröder. 
De nya bröderna i Invigningsgraden var Folke Olsson, Leif Andersson och Lennart Beskow. 
Gradgivningen var som vanligt högtidlig och stämningsfull. De nya bröderna undervisades och gavs 
sina första regalier och insikter logens syfte. Efter logemötet hälsades de nya bröderna personligen 
välkomna av alla närvarande bröder och blev fotograferade av broder Lars Löfgren i vanlig ordning. 

De nya bröderna fotograferas av Lars Löfgren 
 

Bakre raden från vänster broder Folke Olsson, broder Lennart Beskow 
Främre raden från vänster broder Leif Andersson och ÖM Göran Andersson 
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I Apollosalen samlades alla för festmåltid med bordsplacering och skål utbringades för kung och 
fosterland. 
Dagens högtidliga brödramåltid bestod av ugnsbakt gös med kantarellsås. Det var som vanligt utsökt 
anrättat och samtliga lät sig väl smaka.  
 
I samband med måltiden uppmärksammades de nya bröderna och försågs med sina startpaket. 
 
 

   Broder Lennart Beskow instrueras om innehållet i sitt startpaket. 
 
 
 
 
 
Det är många som bidrar till att en kväll som den i onsdags den 23 mars kan genomföras. Göran 
riktade tack till ceremonielet under ledning av Staffan Tyréus för ett väl genomfört värv. Tekniken 
fungerade också lysande. Vidare riktades tack till klubbmästeriet och till dem som iordningställt 
Apollosalen inför kvällen. Recepiendmottagarna har också viktiga roller liksom de nya brödernas 
faddrar. 
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Broder Leif Andersson tackar å de nya brödernas vägnar 
 

En insamling gjordes till Frälsningsarmén där Lars-Ingvar Lindbom åter var håvmästare. Insamlingen 
inbringade 1551 kr. 
 
 
Baren öppnade igen och stängde framåt natten. 

 
 


