
 

Bengt Levinsson 2016-11-09 1 

LOGEMÖTE 2016-11-09 

 

 ett mörkt och vinterkallt Varberg samlades bröderna i B83 för november månads första logemöte. 
Från Falkenberg besökte broder Ingvar Krönander logen. I övrigt var det ca 75 bröder som hälsades 

välkomna av ÖM Göran Andersson. Det konstaterades att leden åter har glesnat då bröderna Gerhard 
Edgren och Ivan Oskarsson nyligen lagt ner sina vandringsstavar. En tyst minut hölls till minne av broder 
Ivan Oskarsson och parentation hölls för broder Gerhard Edgren. Den innehöll några minnesord av 
broder Sten Livhede. Begravning kommer att ske i Träslövs kyrka den 11 november kl 10. För broder 
Ivan Oskarssons del kommer begravningen att vara i den 23 november i Varbergs kyrka.  

En broder har ansökt om och beviljats utträde ur logen. En ny ansökan om medlemskap i logen 
behandlades. Det är Jan Olof Runvik som föreslagits av broder Jan Fagenheim.  

Ballotering genomfördes inför kommande gradgivning vid nästa logemöte. 

En stor del av logemötet ägnades åt nominering och val. Sålunda bemannades ceremoniutskott, 
drätselnämnd, ekonomiutskott, revisorer utsågs, institutionsutskott, klubbutskott, tillväxt och 
medlemsutskott samt representant till Buagården. Vidare genomfördes en sluten omröstning för att 
vilja de nominerade kandidaterna till nomineringsutskottet. Rösträkningen drog ut på tiden och logen 
sattes i dispens efter att Erik Almqvist undervisade bröderna i hur den ekonomiska förvaltningen i 
logen är uppbyggd och reglerad. Erik aviserade också att budgeten för kommande år kommer att 
distribueras via mejl till dem som tar emot sådan. Vidare kommer budgeten att finnas tillgänglig i 
logehuset. 

Noterbart är att under logemötet tjänstgjorde två olika undermästare. Den ordinarie inledde och 
senare tillsattes en ersättare pro tempere.  

Broder kaplan gjorde en betraktelse över temat lojalitet och vänskap och avslutade med en 
omtänksam vädjan om försiktighet och tålamod i vintertrafiken. 

Resultatet av rösträkningen redovisades innan bröderna samlades för måltid i Appollosalen. Där 
väntade en burgundisk gryta som alla lät sig väl smaka av. Vissa mer än en gång. 

 

Broder Jan Olof Johansson i extravagant serveringsuniform 
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Den burgundiska grytan är beredd och klar. Bakom detta står bland annat Kerstin, Kjell och Östen. 
 

 

Förberedelser inför logemötet 
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Till kaffet  gjordes som vanligt en välgörenhetsinsamling. Denna gång gick gåvan från bröderna till 
livräddningsbåten Odd Fellow i Bua. Summan som inräknades blev 1444 kr. Dessa skall bidraga till 
driften av båten. 

 

 

  

Rescue Odd Fellow i Bua 

 

 

 


