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Vellykket tur til Lysekil. 

Tirsdag 19. april reiste 21 av brødrene i Loge Varna til Lysekil for å besøke vår vennskapsloge 47 Gullmarn. 

Der fikk vi være med på en innvielse av hele 6 nye brødre. Under samtalene jeg hadde med Övermästare 

Jan Kirudd fikk jeg vite at de for tiden er inne i en meget positiv trend når det gjelder tilgangen på nye 

brødre. Derfor er det så mange som tas inn i ordenen samtidig. Da vi besøkte dem for to år siden ble 3. 

graden tildelt hele 8 brødre. De gjennomfører venneaftener som oss og de satser bevisst på aldersgruppen 

som er ferdig med småbarnsperioden, men selvsagt er alle hjertelig velkommen. Kanskje noe å tenke på 

for oss også i vårt rekruterings arbeid. 

Selve seremonien i salen gjennomføres 

litt annerledes enn våre litt strengere 

regler til innhold og gjennomføring, 

men det var 

lærerikt og 

inspirerende. Det er 

bestandig noe å 

lære i møte med 

andre loger. Etter at 

møtet var lukket 

underholdt to av brødrene med fiolin, gitar og sang i salen. Kvelden var i Bellmans ånd. 

På ettermøtet ble det servert kylling paté, varmrøkt 

laks med potetsalat samt kaffe og kake. Alt med 

valgfritt drikke. Br. Kjell Våge takket for maten med 

blant annet en egenprodusert tekst til den kjente 

"Svantes lykkelige dag" med refrenget "om lidt er 

kaffen klar". Dermed ble takk for maten talen 

avsunget før kaffen ble servert. Vi har en mester 

blant oss! Takk skal du ha broder. 

Det ble mer underholdning med Bellman og trekning av det tradisjonsrike 

vinlotteriet. To av flaskene ble med oss til Norge. Taffelet ble hevet rundt 

midnatt og jeg som sistemann ut av bussen var ikke hjemme før rundt klokken 

3. Da kjørte br. Svein Antonsen for å levere tilbake minibussen han hadde lånt i 

Karlshus. Br. Arild Sandvold var sjåfør i den andre bilen og han hentet 

Svein i Karlshus. En stor takk til våre to sjåfører som stiller opp gang 

etter gang når vi drar på tur. En lang, men meget vellykket kveld. 

   

 

 

 

Brødrene trivdes og 

sjåføren i bussen var 

tryggheten selv. 


