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a visst gör det ont när knoppar brister. 

Varför skulle annars våren tveka? 

Varför skulle all vår heta längtan   
bindas i det frusna bitterbleka? 

 
                     …dessa rader av Karin Boye stämde inte in  – definitivt inte raden med ”våren tveka” – 

denna underbara vårkväll när 84 bröder samlats i vårt vackra Ordenshus på Skansgatan. Ordenshuset 

ja – där har vi hedersmännen Gunnar Linnarsson och Lasse Brorsson som ser till att allting fungerar 

till vår stora belåtenhet. Jag kom att tänka på den förstnämnde och Karin Boye när Gunnar förra vå-

ren fick en hammare med inbyggd snedträff – sådana hammare finns tydligen enligt Gunnar – och 

Gunnar drämde till på en av sina fingrar –Visst gör det ont när man sig på tummen slå – nu blir den 

säkert blå- kved han och visade upp en misshandlad finger och visst blev nageln blå innan den tril-

lade av.  

I ordenssalen hälsar vår Övermästare två gästande bröder välkomna – broder DSS Olle Sundin, loge 

51 Lars Landgren, Ljusdal samt broder St.Rep Allan Andersson, loge 103 Gustav Adam Ehrengranat, 

Falkenberg.  

Vår PS, Volker Wulff, meddelar att några bröder fortfarande släpar efter med månadsavgifterna. Vol-

ker kommer att skicka ut en påminnelse till dessa. 

En kvartalsrapport från klubbmästeriet visar på ett överskott för årets första kvartal på 4 395:-. 

Bröder hälsar från bröderna Sten Fäldt och Anders Östlund, som båda varit inne på sjukhuset och ge-

nomgått operationer med lyckade resultat. 

Vår Storlogerepresentant, Hans Peterson, redogör för Storlogemötet 2016. En stor och fyllig redogö-

relse, blandat med egna kommentarer till besluten. I kommande nr av SOFT finns redogörelse från 

mötet och den nye Storsiren Björn Boströms programförklaring. 

Idag var det drätselnämnd/ekonomi- och revisionsutskottets stora kväll. Erik Almqvist redogör logens 

ekonomiska ställning, vilken är synnerligen god och Hans Sverring föredrar revisorernas berättelse 

och revisorernas förslag om att bevilja logens styre ansvarsfrihet för det gångna året. Logen beslutar 

enl. förslaget. 

Broder Gunnar Andersson redogör för logen om Buagårdens kommande aktiviteter och påminner om 

att för intresserade bröder och systrar  alltid finns sysslor under sommaren som man kan hjälpa till 

med. Gunnar har själv med stor behållning arbetat i disken någon sommarvecka. 

Seniorklubbens kommande arrangemang med lunch och teater blir inställt på grund av för få delta-

gare. Återkommer med program för 4 maj. 

Kaplan, idag Göran Myrne, talar över ämnet ” Att leva tillsammans – mångkulturella företeelse” 

Den efterföljande insamlingen i Apollosalen till Kyrkans Diakoni inbringar 1 600:-. 
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I Apollosalen får vi återigen uppleva en mycket trevlig kväll. Kvällens utsökta mat och kvällens före-

dragshållare Lars-Ingvar Lindblom, som på sitt mycket personliga sätt, berättar om sin tid som FN-

soldat på Cypern 1964, var upplevelser vi alla bar med oss hem i natten. 

 

Innan Lars-Ingvar får ordet, är UM Stefan Bengtsson föreseende och passar på att redogöra för lo-

gens besöksfrekvens mm. Vår loge står sig gott i jämförelse med övriga loger i Orden. 

Så följer några bilder från kvällen i Apollosalen. 

 

Dss Olle Sundin och ÖM Göran Andersson. 
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 …men det finns andra drycker också – eller hur? 

 

 

ExÖM Lennart Liljegren med sin obligatoriska 

Julmust. Vore det inte mer på plats med Påsk-

must? 
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Lars Ingvar Lindblom berättar om sin 

FN-tjänst på Cypern 1964. 

”Det är inte lätt för en ung grabb att 

kunna hantera den enorma stress vi 

utsattes för. Det var många som blev 

psykliskt skadade för livet.” 
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Bertil Pålsson lyssnar intresserat på 

Lars-Ingvars skakande upplevelser. 


