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ecemberkvällen var något kylig, men 101 bröder hade trotsat temperaturen och trängde sig in i 

ett varmt välkomnande logehus. Ja, trängde sig in, var just vad man fick göra. Kön till Göran o 

Göran , Håkansson och Leksell, för att ekonomiskt göra rätt för sig var lång, men vad gjorde det – ett 

dignande julbord hägrade och – givitvis – en härlig samvaro med bröderna. 

 

 

När bröderna satt sig till ro i ordenssalen fick vi, som traditionen bjuder, besök av lucia.  

 

                       Luciatåget bestod av barn o barnbarn till våra bröder samt vänner till dessa. 

D 
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Logemötet inleddes med parentation och tal av Lars Herolf för vår broder Ivan Oscarson. 

Vår PS uppläste julhälsningar som kommit till logen från loger o läger samt från Europeiska Storlogen. 

Br. Kai Lundahl valdes att representera vår loge i Lägret Prins Bertils nomineringsutskott. Logen har 

tyvärr ännu inte hittat några som vill ta på sig att vara lägervärdar. Finns någon hågad patriark för 

detta hedersuppdrag, var vänlig vänd er till br. Lennart Liljegren. 

Br. Erik Almqvist föredrog logens budget som dels sänts ut till bröder med e-postadress och dels varit 

anslagen på logens anslagstavla sedan kl. 17.45. Logen antog utan diskussion budgetförslaget, vilket 

innebar att logeavgiften är oförändrad för 2017 – 90:-/ månad, 1080:-/år. FS ber bröderna snarast 

efter årsskiftet göra sina inbetalningar till logens bg.5130-2859.  

Vår högt aktade br. Lennart Salomonson fyller 70 år på Julafton. Han firar detta med öppet hos i 

bostaden den 26 december mellan kl. 13 – 17. Br. Lennart skulle gärna vilja veta hur många som 

kommer att dyka upp, så bröder, ni som tänker bege er till Skällinge denna dag, var vänlig kontakta 

Lennart eller vår övermästare. 

Installation av logens nya ämbetsmän sker vid vårt första logemöte den 11 januari 2017. 

Barnjulfest kommer som vanligt att äga rum 6 januari kl. 15.00. Anmälan  om antal barn och vuxna 

samt ålder och namn på barnen till br. Anders Axelsson. 

Övermästaren tackar br. Kai Lundahl för arbetet med ny ram och passepartout för våra fribrrev. 

Inne i vår ordenssal fick br. Lars Löfgren välförtjänt motta årets Elogemedalj – lädermedaljen. Br. Lars 

fick utmärkelsen för sitt hängivna arbete med logens hemsida, matrikel och medlemsblad. 

 

Så några bilder från kvällen i övrigt… 

 

Br. Lars Löfgren – mottagare av 2016 års 

Elogemedalj 
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Och till sist tackar ÖM Göran Andersson vårt hårt arbetande klubbmästeri för ännu ett fantastiskt år.  


