
LULE   LÖGARBRÖDER   
    VÅTT   SAMFUND   UPA   
  INCORPORATED   IN   1957  LULEÅ   2011-09-04   
  
  

  
  

LÖGARBRÖDER!!   
I   dessa   tider,   då   de   ekonomiska   krislarmen   avlöser   varandra   och   dessutom   uppgraderats   från   att   gälla   
enskilda   banker   till   att   omfatta   hela   länder   är   det   tryggt   att   ha   sin   verklighet   fast   förankrad   i   den   
högborg   av   finansiell   stabilitet   som   Lule   Lögarbröder   representerar.   Den   låga   inflationssäkrade   
årsavgiften   ger,   utöver   de   sedvanliga   lögardagsträffarna,   även   ständigt   ökad   avkastning   för   varje   år   
som   går   i   form   av   social   samvaro.   Då   pratar   vi   inte   bara   om   de   återkommande   utomhussimningarna.   
Stabiliteten   i   kassan   har   även   möjliggjort   utsvävningar   som   sälköttsfrosserier   och   afterwork.    En   
bidragande   orsak   till   välståndet   är   att   lögarsällskapet   nogsamt   undviker   att   gå   i   fällan   med   sänkt   
pensionsålder.   I   stället   arbetas   det   aktivt   och   framgångsrikt   med   att   uppskjuta   all   pensionering   från   
lögarleden   så   länge   som   möjligt.   Inte   undra   på   att   statsmän   världen   över   blickar   mot   Lule   Lögarbröder   
för   inspiration   och   vägledning   i   ett   allt   kärvare   och   instabilare   finansklimat.   Men   låt   oss   nu,   innan   vi   
börjar   tycka   synd   om   den   övriga   världen   göra   en    ÅTERBLICK    på   den   gångna   säsongen   där   man   kan   
se   att   det   inte   är   alla   förunnat   att   stå   pall   för   favorittrycket.   Till   och   med   den   store   Bolt   uppvisade   darr   
på   manschetten   då   det   drog   ihop   sig.   Men   vår   egen   blöta   bleka   motsvarighet   till   Usain   stod   pall   för   
trycket   och   kunde   avstannande   gå   i   mål   som   segrare.   Därmed   fullbordade     

LÖGARMÄSTARE   
Jan   Hermansson   

Flytvästens   grand   slam.   Flytvästen   gjorde   nämligen   rent   hus   och   sopade   även   hem   såväl   poloserie   som   
stafett.   I   båda   fallen   kunde   man   defilera   in   i   mål.   Pajen   och   Fumlaren   delade   broderligt   på   de   
kvarvarande   smulorna.   Fumlaren   kom   tvåa   i   polo   och   lämnade   därefter   artigt   stafettens   andraplats   till   
Pajen.    Hatten   av   för   Flytvästen   och   lögarmästaren!   En   liten    INBLICK    i   juryns   arbete   avslöjar   att   
jurysammansättningen   den   aktuella   aftonen   inte   var   den   sedvanliga.   Då   herrarna   Andréasson   och   
Schröder   ansett   sig   ha   förhinder   så   hade   herrarna   Borg   och   Widén   utsetts   till   suppleanter.   Efter   att   
suppleanterna   nogsamt   informerats   om   handikappbelastningsfastställelsearbetsmetodikens   grunder   så   
genomfördes   själva   handikappbelastningsfastställelsemomentet   lika   smidigt   som   alltid.   Friska   ideer   
från   suppleantsidan   lindrade   de   födslovåndor   som   alltid   uppstår   i   samband   med   grenprogrammets   
nedkomst.   Avföringen   liksom   Införingen   befanns   vara   av   obefintlig   karaktär.   Noteras   kan   dock   en   
smärre   rensning   i   MRK-leden.   Om   vi   sedan   dristar   oss   till   en    UTBLICK    inses   det   att   Lule   
Lögarbröder   helt   enkelt   kräver   mindre   och   ger   mer   än   nästan   alla   andra   kända   organisationer.   Allt   som   
behövs   är   badbyxor.   Inte   ens   glatt   humör   är   ett   krav.   Kom   gärna   även   om   du   känner   dig   lite   trött   och   
grinig   efter   fem   på   varandra   ohemult   staplade   vardagar.   Ty   glatt   humör   kommer   spontant   att   uppstå   ur   
tomma   intet   på   Pontusbadet   lögardagen   den   10   september   klockan   07:45.   Väl   mött!   1
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1Förståelse   av   härvidlag   inblandad   kvantfysik   kan   inhämtas   via   boken   ”The   Elegant   Universe”   ISBN   978-0-393-05858-1   

  

  

En   av   Lule   Lögarbröders   mest   tongivande   medlemmar     
Lögarbroder   nr   11,   Stig   Hagberg   

Har   avslutat   sina   dagar   som   stående   hederslem   och   lagt   sig   ned   att   vila.   
Vila   i   frid   Stig.   


