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rots ett lite småkyligt och ruggigt väder, hade 64 bröder trotsat kylan denna kväll för att samlas i 

ett desto mer välkomnande Ordenshus. 

 

Vår ÖM Göran Andersson fick inleda logekvällen med ett sorgebud till oss bröder, då vår broder Leif 

Nelje lagt ner sin vandringsstav den 22 december. Broder Leif invigdes i vår loge och orden den 4 

december 1964. Logen höll en tyst minut för vår bortgångne broder.  

 

Som vanligt fanns det inte mycket att avhandla detta mellandagsmöte. Storlogen hade tagit jullov men 

inte f.d. Kungliga Postverket som förmedlat några sent ankomna julhälsningar till logen. 

 

Vår broder Göran Härenstam, nu sedan några år boende i Skåne, har begärt övergångssertifikat till 

loge B 90 Clementia i Helsingborg. Vi lyckönskar vår ”gamle” finanssekreterare till fortsatt framgång i 

sin nya loge. 

 

Tyvärr har vi även två bröder som önskar utträde ur vår loge, bröderna Kenneth Lindeberg och Bertil 

Pålsson.  

 

Broder Allan Andersson nominerades till lägervärd för logen. Då det skall finnas två lägervärdar i varje 

loge, vädjade valutskottets ordförande Lennart Liljegren till patriarkerna att snarast anmäla sitt 

intresse. 

 

Tack framfördes från bröder som mottagit logens julblomma. Även broder Bertil Steen framförde, på 

ett spirituellt sätt, ett stort tack till klubbmästeriet för det fantastiska julbordet som serverades vid 

förra logemötet. 

 

Ivan Oscarsons båda döttrar har i brev till logen framfört ett tack för vad logen betytt för Ivan. Under 

många år tjänstgjorde Ivan som barmästare och lär har serverat otaliga glas whiskey. Det föll sig 

således narturligt för Anna och Lena att denna kväll till a´vec bjuda på Ivans favoritwhiskey.  

 

Broder Gunnar Linnarsson, som fyller 85 år den 23 januari, har undanbett sig uppvaktning på sin 

bemärkelsedag.  

 

Vid vårt nästa logemöte den 11 januari är det installering av nya ämbetsmän i vår loge. Onsdagen den 

4 januari kl 18.00 äger repetition rum inför denna installation. Närvarande skall vara alla avgående 

valda och utnämnda ämbetsmän (inga ersättare) samt nya valda och utnämnda ämbetsmän samt 

deras ersättare. 

 

Broder Kaplan tackade under sin punkt för sig och önskade sin efterträdare lycka till. Som avslutning 

läste broder Kai ”Nyårsklockan” av Alfred Tennyson. Det var inte som på Skansen, men nästan. 

 

PS – en liten påminnelse till bröderna. Medlemsavgiften till logen, 540:-/halvår eller 1080:-/helår, sätts 

in på konto bg.5130-2859. 
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Som alltid var det hög stämning i Appolosalen vid den efterföljande måltiden och som alltid detta 

mellandagsmöte, delar logen ut pengamedel till någon organissation som bröderna genom gåvor och 

håvgång samlat in under året. I år överlämnades en gåva till Fräsningsarmen om 50 000:-. 

 

 
Per-Göran Gniste erhåller 83 Vågbrytarens gåva från ÖM Göran Anderssons hand 

 

  
 

Lennart Kjörling förgyllde 

aftonen med historier 

från sitt långa yrkesliv 

som lärare. 
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Som vanligt var bröderna inbegripna i livliga diskutioner  
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…och glada bröder var det gott om 

           

 

Till sist var det också dags att räkna och attestera barkassan av betrodda män 

 


