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ill sommarsammanträdet den 13 juli samlades ett antal bröder i B83 tillsammans med respektive 

damer och gästande bröder. Totalt ca 90 personer som deltog i den traditionella 

Västkustaftonen.   

 

 
Incheckning till måltid 

 
Gästande damer finner sig tillrätta 

T 
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ÖM Göran Andersson öppnade sommarmötet med att hälsa alla välkomna och inte minst gällde 

detta de sex besökande bröderna från loger i Borås och Jönköping. De som besökte oss var Bertil 

Steen, Bertil Fransson, Tomas Lindström, Åke Fagerhed, Sören Nyberg och Peter Gunnarsson. ÖM 

meddelade att det finns några bröder som drabbats av sjukdomar och vi vill på alla sätt stötta dem i 

att återhämta sig och komma tillbaka till sunda vätskor. 

Ett särskilt tack och uppmärksamhet riktas till de bröder som under några arbetspass i sommar 

renoverat pulpeter och utfört flera andra upprustningsåtgärder. 

De gästande bröderna tackade för välkomnandet och uttryckte stora förväntningar på gemenskapen 

under kvällen.  

Vid det kommande logemötet den 26 oktober kommer ett tiotal bröder från logen i Sandefjord att 

besöka vår loge. 

Efter det relativt korta mötet samlades samtliga till bords i Appollosalen.  

 

Klubbmästeriet som ständigt överträffar sig själva bjöd på en utsökt laxbuffé. 

 

 
  

Gästerna låter sig väl smaka 
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Efter att allt preparerats i köket 

 

I samband med måltiden underhöll trubaduren Douglas Möller på ett mycket förtjänstfullt och 

uppskattat sätt. 

 
Douglas Möller slår an sina strängar 
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Douglas presenterade en mycket varierande repertoar. Det var tonsatt dikt av Fröding, och alster 

som känns igen från Totta Näslund och Louis Armstrong. Det förekom även mer burleska texter med 

anknytning till Göteborg. Han engagerade också publiken att deltaga i sången i vad som kallades 

ålsing.   

 

 
   

Douglas underhåller 

 

 

 

I samband med måltiden fick auditoriet också del av ett antal anekdoter. Det var gästande broder 

Sören Nyberg från Borås som också i år förmedlade situationer i livet som på ett förtjänstfullt sätt 

bidrog till att förlänga livet för oss som fått förmånen att närvara.  

 

 

 

 


