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       LOGEN HESPERUS 

             Kallelse MARS 2023 
                Bäste Broder  

 

Ljuset börjar så sakteliga att komma tillbaka till våra breddgrader. Vi kan nu 

känna solens varma strålar strömma mot oss under dessa ljuvliga första 
marsdagar. En förhoppning som vi har är att vi kan ta med oss dess värme in 
i Lunden och därinne kunna få ta del av dess extra kraft i E F E.  
 

Vi glädjer oss åt att på nästa möte få träffa våra danska bröder från Quintus i 
Karlslunde den 14 mars och hygge oss. Under mars månad blir där många 

fina möten och stunder där vi hoppas få se många av våra egna bröder  
närvara. Och det vore trevligt ifall vi får se många bröder från andra loger 

som också deltager. Och i Lunden hämta kraft och värme som vi kan ta med 
oss ut i den allmänna världen. 
 

BRODERLIGEN VÄLKOMMEN 

 

 

Den 14 mars kl 19.00 håller vi EUBAT möte 
 

Denna afton får vi besök av ANGELICA ALM välkänd pianist från TV med 
programmet "Så skall det låta". Gå in på nätet och sök Angelica Alm med 

Allsång på Skansen så får Ni ett smakprov på hennes ljuva stämma. Kära 
bröder om Ni också tar tillfället i akt denna afton, så kan Ni kanske få 
chansen att tillsammans med Angelica framföra en låt. Skicka då in förslaget 

till mig (Holger) så vidarebefordrar jag det. Eller så tar Ni spontant chansen 
under kvällen och sjunger en låt. Hon är väldigt duktig att lyssna av tonarten 

och kompa sångaren. Denna afton gläds vi också åt att få besök av vår 
vänloge Quintus från Karlslunde i Danmark och hygge oss tillsammans 

med dom. Kontakta ÄÄ ifall du har börjat månadsspara till 
Stipendiefonden. Stipendiefondens märke kommer att delas ut denna afton. 
 

Förrätt: Sill o Ägg CanapÈ 
Huvudrätt: Hesperus Black and White  

Kaffe o kaka 175 kr 
 

         

 

 



 

 

Den 28 mars kl. 19.00 håller vi EUBAT möte  

 

och i efterlogen får vi denna afton besök av NIKLAS INGMARSSON 

född o uppvuxen i Tingsryd. Han började frilansa som motor-
journalist 2002 för klassiker och riksettan. Gav många år senare ut 

boken Bilkultur i Malmö som han kommer att hålla föredrag om. 
Den första boken som beskriver bilstadens utveckling.  

         
 

Förrätt: Ost- och Skink Canapé med Dijonaise 
HuvudRätt: Fattigmans schnitzel med persiljesås 

kaffe o kaka 175 kr 
 

 

FLERA OSLAGBARA TILLFÄLLEN.  
HAR DU RÅD ATT MISSA DESSA MÖTEN 

                                           

OBS! Vårt möte den 11 april är bortaget och ersätts istället av det 

gemensamma mötet hos Logen Mimer den 12 april. 
Där får Ni anmäla Er antingen på Mamedo eller kontakta deras LV 

Lars-Erik Larsson på mail lel.larsoni@gmail.com eller 

mobil: 0722-333343 

 

Anmälningar till våra egna möten göres i Mamedo eller till LV Andreas 

Key senast söndagen innan mötet kl. 18.00 Tel: 0706-04 13 94 eller  

e-mail: andreaskey69@gmail.com: OBS! Fasta listan gäller. 

 

VÄLKOMNA I E F E 

ÄÄ Peter Öhman                        Skr Holger Sverin 

LV Andreas Key 
 

DETTA UTSKICK SPONSRAS AV VÅR BRODER CHRISTER HENRIKSSON 
 
 

mailto:andreaskey69@gmail.com

