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Inns i november, den ljuva september, den tid då äpplet faller moget 

Grå är november, men ljus är september, för den som bara väntar troget. 

Nu är det som i ”Try to remember” den ljusa (och varma) september då vi alla troget väntat på nya 

höstmöten i god Odd-anda. 

ÖM öppnade mötet med att hälsa en fullsatt ordenslokal välkommen samt gästande bröder Allan 

Andersson från Falkenberg och Hans Adler från Malmö. Parentation hölls över Br Sivert Emilsson som 

lade ner sin vandringsstav i maj. Det rapporterades att Br Ivan Oskarsson befinner sig på en ganska 

knagglig sjukväg. 

Valämbetsmän med ersättare presenterades: 

 ÖM  Claus Öberg 

 UM  Berndt Göran Isberg      ers Hans Erik Östheden 

 PS  Lennart Liljegren ers Håkan Svensson 

 Kaplan Sten Fälth  ers Bertil Holmqvist 

 FS  Kaj Rydberg  ers Volker Wulff 

 SkM  Lars Herolf  ers Göran Leksell 

 CM Bert Ove Andersson ers Staffan Tyréus 

 Husföreningen  Lars Ingvar Lindblom 

 Stift CO Lilienborgs Don-fond ordf. : Bert Ove Andersson  

   sekr. Bengt Levinsson  

   kassör Sven Erik Carlsson  

   led. Mats Olsson ers Håkan Olsson 

Ordens etikettsregler presenterades av Br Rolf Norstedt som anmodade god ordning i salen - som i 

gamla skolan – reglementsenlig klädsel och regalier, bröder må sitta med korslagda ben   (ej Rebeccor 

?), resning från sittande vid  ÖM tredje klubbslag, fotografering förbjudet i ordenssal – (dock ej i 

Apollosalen – red anm.) och slutligen bör kritik mot broder avhandlas enskilt – ej i ordenssal. 

Tack, tack, tack 

 Storrepresentant Br Hans Peterson framförde sitt tack för 4 år med intressanta uppgifter i god 

anda och trevlig stämning. Logebröder tackar och bugar! 

 Br Allan Andersson framförde sitt tack för inträdet i Vågbrytaren efter 18 år hos Gustav Adam 

Ehrengranat 

 Br Karl Henrik Weddig tackade för framför allt det medicinska undfägnande hans musikaliske 

broder delgavs vid Räkfrossan. 

Kaplans tankar berörde denna gång en trivialitet som ”Sten i skon”. Denna bagatell kan förta glädjen 

av goda vänner, ett gott vin, vackert väder och andra positiva känslor. En ”sten i skon” kan förstöra 

relationer och vänskap men en förlåtelse befriar skon från stenen. 

I en stenfri Apollosal avslutades aftonen med en som vanligt delikat helstekt fläskkarré med grönsaker, 

äpplemos och ljuvlig sås. Till kaffet samlade håvmästaren in pengar till Frälsningsarmén. 
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