
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

Det har nu gått drygt ett år sedan jag blev ÖM. Tiden 

har gått fort och det har varit ett lärorikt år. Några 

”tabbar” har jag hunnit göra under året, men äldre brö-

der har rättat till och stöttat mig på ett bra sätt. 

Skall försöka att sammanfatta vad som har hänt under 

2017. 

Jag förklarade vid tillträdet som ÖM att jag inte ämnade 

att göra revolution i logen, utan vara försiktig med stora 

förändringar. Lyssna på bröderna samt göra förändring-

ar med försiktighet. Vad har då hänt under året? 

Föredrag de kvällar som vi inte har gradgivning och en-

ligt min mening har detta fallit väl ut. Tanken med före-

dragen är att de till störst delen skall vara bröderna som 

håller föredrag, detta kan vara ett bra sätt att lära känna 

bröderna och det finns mycket kunskap i logen. 

Vi har försökt att fördjupa uppföljningsmötena, ett bra 

sätt för nya bröder och de som tas upp i en högre i grad, 

till förståelse vad som är viktigt i Odd Fellow. 

Vår CM har under året vid varje Logesammanträde 

tryckt på att inpassering till Ordenssalen skall ske under 

tystnad och värdighet. Musiken har stor betydelse, var-

för vi införskaffat ny musik (klassisk). 

ÄM kollegiet har arbetat med ett antal förbättringar, 

prioriteringslista för att inget skall falla mellan stolarna 

samt förenkla arbetet. 

När bröder lämnar Logen har vi inte alltid vetat varför. 

Nu finns det en Checklista som vi använder när vi har 

samtal med den broder som vill lämna oss för att få veta 

orsaken till att han lämnar Orden och Logen. 

Införande av Swish har genomförts efter förslag från 

Logen. Hoppas att det kommer till nytta och glädje för 

många bröder. 

Vi har fördjupat oss i vilka bröder som inte besöker oss 

och varför, vi har idag bra kontroll på dessa bröder och 

upptäckte att det finns goda skäl till att de inte besöker 

oss. Vi kommer att starta upp äldre bröder eftermiddag 

med start den 14 maj och den 24 september 2018. Där 

vi kommer att erbjuda transport till Odd Fellow-huset. 

En större transparens när det gäller ekonomin, drätsel-

nämnden skall rapportera vår ekonomiska ställning 

varje kvartal. 

Klubbmästeriet håller en fortsatt hög nivå, vilket vi skall 

vara både glada och stolta över. Vad Kjell med medhjäl-

pare presterar är till glädje för oss bröder vid bröd-

ramåltiderna i Apollosalen. 

Slutligen ser jag gärna att vi får förslag från bröderna på 

vad vi kan förbättra eller hur vi kan förnya oss under 

2018. 

I Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Öberg 

Övermästare 

 Nr 1, 2018-02-14 



 
 

Bortgången broder 
Vi har den smärtsamma plikten att meddela att 

ännu en länk har brutits i vår brödrakedja då vi 

nåtts av meddelandet att vår Broder Lennart Kjör-

ling igår den 4 december 2017 lagt ned sin vand-

ringsstav. 

 

Broder Lennart Kjörling 

Broder Lennart föddes den 23 februari 1927 och 

var således 90 år gammal. Han invigdes i vår loge 

den 14 maj 1997 och han innehade 3:e lägergra-

den. 

Vi lyser frid över hans minne. 

Logemöte 2017-12-13 

Kön till logehuset ringlade sig lång denna mörka, litet 

småregniga och blåsiga decemberkväll. Närmare ett 

hundratal bröder hade sökt sig till brödernas gemenskap 

och ett hägrande julbord. Klubbmästare Kjell Peterson, 

borddukningsgruppen och en haltande bevakande bro-

der, hade påbörjat sina förberedelser redan kl. 09.00 för 

att vi övriga bröder skulle kunna komma till ”dukat 

bord”. Ja, Kjell hade ju också ägnat tisdagen till att 

handla in mat och förtäring, det är ett imponerande ar-

bete vår klubbmästare lägger ner för oss bröder. Ett 

stort TACK Kjell. 

 

Vårt första decembermöte fick en ovanlig början i år. 

Vår traditionella Lucia med tärnor, som brukar inleda 

detta vårt möte, hade fått förhinder i sista stund. Ingen 

ny Lucia med följe gick att med så kort varsel att upp-

bringa. Vi får tro och hoppas att detta var en engångsfö-

reteelse. 

Vår Övermästare fick istället övergå till att välkomna 

våra gästande bröder Bengt Wikenstedt, ÖM i 155 Lars 

Gathenhielm, samt Arne-Johan Andersen från Norge. Br. 

Arne-Johan kunde stoltsera med ett i höst erhållet Jubel-

veterantecken för 50 års medlemskap i Orden. 

Broder finanssekreterare meddelar att tre bröder i logen 

släpar efter med sina månadsavgifter och är således inte 

gottstående. 

Lägervärldarna meddelar att nästa läger äger rum i 

Kungsbacka den 20 december kl. 19.00. Gemensam buss 

kommer att avgå från Halmstad med upphämtning av 

patriarker utefter vägen. 

Parentation för broder Lennart Kjörling äger rum vid 

vårt logemöte 10 januari. 

Storlogen har beviljat ett bidrag på 18 200:- som jämte 

våra egna, lika stora, insamlade medel kommer att över-

lämnas till Räddningskryssaren i Bua. 

Onsdagen den 20 december inbjuds bröder o systrar till 

Seniorklubbens Julcafé mellan kl. 14-16, för en kaffe-

stund. Ingen föranmälan behövs. 

Anmälan till Barnjulfesten den 6 januari, skall ske till br. 

ÖM senast den 20 december. 

Jul- o nyårshälsningar från  loger o läger delgavs våra 

bröder. 

Mottagare av årets Lädermedalj blev br. Göran Håkans-

son. Br. Göran har under en mångfald av år, på olika 

sätt, fixat o donat i vårt Ordenshus och tjänstgör i Apol-

losalen som servicemedveten hovmästare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår kaplan berörde ikväll ämnet omtanke, efter en hän-

delse som br. Sten hittat på något av våra sociala me-

dier. Omtanke är något vi alla bör bära med oss i varda-

gen. Lätt att bära, lätt att utföra, lätt att ge. 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Julkaffe 20 december 

Den 20 december inbjöd Seniorklubben till julkaffe. Ett 
trettital bröder med respektive hörsammade inbjudan 
och samlades till en pratstund inför julhelgen i Appollo-
salen. 

Logemöte 2017-12-27 

Så var julhelgen överstökad och 55 bröder hade sökt sig 

till logehuset för att övervara årets sista logemöte. Som 

vanligt brukar årets sista möte vara snabbt överstökat 

och årets sista möte var inget undantag i det fallet. In-

nan jag går in på vad som avhandlades vill jag förmedla 

en liten julhistoria, visserligen från ifjol, men den är så 

söt så jag vill inte avstå att förmedla den till er kära brö-

der. 

 

Historien inträffade som sagt förra året tidigt den 13 

december. Min dotter Sara och mitt barnbarn Majken 

skulle just bege sig till förskolan och dess luciatåg. 

Majken, nu har jag packat ner lucialinne och ljuskrona i 

din väska, så du måste vara försiktig med väskan. 

Jag vill INTE vara lucia! 

Jo Majken, det vill du visst det. Du kommer att tycka 

det blir jättekul. 

Neeej, jag vill inte!  

Vill du vara stjärngosse istället? 

Neeej! 

Men pepparkaksgubbe, det skulle väl vara kul? 

Neeej – neeej – neeej! 

Vad vill du då vara, lilla vän? 

Jag vill vara SPIDER-MAN!!! 

Kommer inte ihåg hur det slutade, men Majken är en 

mycket bestämd ung dam, så jag tror hon fick igenom 

sin vilja. Skulle tänka mej att det var ett uppseende-

väckande luciatåg man hade på förskolan Spaden det 

året. 

 

Så åter till kvällens logemöte som leddes av UM Berndt-

Göran Isberg i ÖM:S frånvaro. Vår ÖM Claus Öberg 

hade lämnat ett regnigt Sverige och tagit sin tillflykt till 

Spanien. Br. Berndt kunde hälsa Ex Storsire Lars Fry-

klund välkommen. Br. Lars, som fick en kraftig stroke 

för ett och halvt år sedan, var mycket glad för att han 

åter igen kunnat besöka oss. 

Mötet började med en tyst minut för vår bortgångne 

broder Lennart Körling. Parentation kommer att ske vid 

nästkommande logemöte den 10 januari. 

Förra logemötets insamling till Ordens 200-årsjubileum 

uppgick till 1600:- Kvällens insamling går till livrädd-

ningskryssaren ODD FELLOW i, stationerad i Bua hamn 

(Insamlingen gav 1 217:-). 

UM påminde om Vänaftonen den 24 januari. Bröder, 

som har lämpliga vänner till att bli Odd Fellowbröder, 

bjuder in dessa till denna kväll och samtidigt anmäler 

vännerna till PS Lennart Liljegren. 

Br. Stig Börjesson, Hans Gustavsson och Lars Folkesson 

framför ett tack till logen för den vackra julblomman, 

genom Tommy Alfredsson.  

 

Så till Apollosalen… 

Bröderna bjuds denna kväll på en fantastiskt välsma-

kande ryggbiff med potatis och grönsaker. Vi får inte 

glömma den goda mjuka pepparkakan som serverades 

till kaffet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnjulfest 

Som traditionen bjuder så genomfördes barnjulfesten 

lördagen den 6 januari.  

 



 
 

 Logemöte  12018 01 10  

 Årets  första logemöte avhölls en sån’ där vanlig janua-

rikväll, varken varmt eller kallt, varken ljust eller mörkt, 

varken snö eller regn och som vanligt med ett 75-tal 

bröder. (se TMU i slutet) 

ÖM Br Claus Öberg önskar alla ett gott 2018 och öppnar 

mötet med parentation över Broder Lennart Kjörling 

som tjänstgjort på Löftadalens Folkhögskola, deltagit i 

ett flertal frågesporter, varit reseledare ute i Europa 

samt inbiten kamerasamlare (red anm). Broder Lennart 

var en uppskattad broder som också mycket upp-

skattade logen! 

FS rapporterade om inbetalning av 1 + 1/12 årsavgift = 

1170 kr !? 

SM har däremot haft spenderbyxorna på – utbetalt 

38273 för 2017 (mest välgörenhet) och 29400 för 2018 

(mest hyra). För balansen mellan debet och kredit erin-

ras om inbetalning av årsavgiften! (1080 kr - glöm ej 

ange namn). 

Logens bröder tycks ha klarat helgerna gott utan skador 

och men, dock hade Br Bertil Jansson fått besöka sjuk-

hus för blodförgiftning. 

Storlogen lät meddela att endast smärre justeringar skall 

göras i stadgarna. 

Br Allan Andersson påminner om nästa lägermöte i 

Halmstad 17/1. Statistiken för 2017 säger att 450 patri-

arker bevistat 9 sammankomster, alltså 50 i snitt per 

möte! 

ÖM meddelade årets lösen  ”____  ____  ____ ____”! 

(Lämnas även på nästa möte) och efterlyser 4 serve-

ringshjälp till 17/1 kl 11.00! 

Swish-betalning kommer att införas och gäller såväl för 

måltid som bar. Kolla din smartphone och installera ev 

Swish-appen och glöm inte att fylla på bankkontot!! 

Barnens julfest besöktes av 22 barn och 19 vuxna. Det 

framkom ej varifrån tomten kom. 

Nästa möte är vänafton – ta med dig kompis/kompisar 

men glöm ej meddela PS ! 

Kaplans tankar liknade livet vid en tumstock som kan 

vara nog så knölig i ett hörn (man kan bryta tumstocken) 

så livet är nog bättre som ett måttband !??  

 

 

 

 

 

 

Br Bernt-Göran Isberg rapporterade om ”TMU – Tillväxt 

och MedlemsUtskott” och statistik, som bl a visar att 

logen har i genomsnitt 75 bröder per möte, att medelål-

dern är i stigande (vi blir ju äldre) och att nettoantalet 

medlemmar (nyinkomna-avgångna) är negativt. Ut-

skottet redovisade även sina funderingar rörande delta-

gande och närvaro i logen, gradgivningar, ceremoniel 

och kaplans tankar. 

Håvmästarens insamling till ordens 200-årsfond redovi-

sas i nästa logemötesrapport. 



 
 

Logemöte 2018 01 24 
 

Vänmöte i logen är ju alltid spännande – nya bröder i 

gänget är ju alltid välkomna.  Om det var för våra ev. nya 

bröder som öppningssången klingade ovanligt väl, skall 

vara osagt – men de voro ju ej närvarande. 

Ej närvarande voro dessvärre 5 bröder som saknades på 

förra logemötets närvarolista – skärpning!!! 

Den på förra logemötet genomförda insamlingen till 

storlogens jubileumsgåva (ej 200-årsfond) inbringade 

1387 kr. 

FS har nu slagit klackarna i taket med inbetalningar på 

53700 för medlemsavgifter och 145 i försäljning 

(Ullaredspriser). SM har varit återhållsam – 1400 för 

blommor. 

En glädjande rapport är ju varje gång det inte finns en 

rapport om någon sjuk eller nödställd broder. Dock har 

Br Per Hernqvist begärt utträde ur logen. 

Ballotering till första graden skulle verkställas för Br Lars 

Ekdahl, Br Patrik Henriksson, Br Arne Jensen, Br Pär 

Karlsson och Br Per Olof Rynvik. 11 bröder balloterade 

med 12 kulor – ny ballotering och efter lite dividerande 

hade 10 bröder balloterat gynnsamt (kolla kulorna!) 

TjgStRepr Anders Axelsson lät meddela att FN (Förenade 

Nationerna) tagit avstånd från Odd Fellow pga diskrimi-

nering av en person med funktionsnedsättning. En 

checklista finns för undvikande av upprepning. 

Br Allan Andersson rapporterade från lägersamman-

träde i Halmstad. Nytt läger 21/2 i Varberg, reception i 

Trons grad. 

Logens välgörenhet skall framgent gynna Frälsningsar-

mén, Almers Hus och Navet – kvällens insamling går till 

Navet. 

Vi bröder som önskar göra vår stämma hörd i ordenssa-

len skall hädanefter använda mikrofon – för att ljudet 

skall gå ut via hörselslinga. (ordna bara så mikrofonen 

funkar)  

TjgStRepr Anders Andersson redogjorde för ändringarna 

i stadgarna – dessa kommer att skickas ut till samtliga 

bröder fört kännedom. 

 

 

ÖM informerade om att 12298:- överförts till ordens 

jubileumsfond och 40000:- till räddningskryssaren i Bua 

och att ny Hissmästare (HM) för fanan är Br Lasse Bror-

son. 

Seniorklubben håller årsmöte 7/2 kl 11.30 då Br Lennart 

Svensson belyser logens historik, dessutom utlovas 

mingel och underhållning! 

CM påminner om att för gradgivning 14/2 sker repe-

tition av ceremonielet den 11/2 kl 17.00 då även nya 

statister är välkomna! 

Den 25/2 håller Husföreningen årsmöte. Anmälan om 

deltagande till Br Kjell Peterson senast 23/2 

(smörgåstårta). Bröder som önskar (bör) vara medlem i 

Husföreningen betalar kr 250 till bg 777-2775. 

Representant för logen i Kungsbacka tackade för inbju-

dan och för vår representation vid deras ämbetsmanna-

installation (vilket långt ord). 

Kaplans tankar cirkulerade i afton kring trafikproblem! 

Visa vänlighet i trafiken. Stanna vid hjälpbehov. Tänk på 

reservdunken. Gäller livet i övrigt! 

I Apollosalen serverades en fyllig svampsoppa med bröd 

och ost. Svampsorterna gick ej att definiera men voro 

ätliga och mycket välsmakande. 

De till vänafton inbjudna 4 gästerna presenterade sig 

som ”gamla” varbergare, bekanta med flera bröder och 

välkomna till logen! 

Kvällens programmakare Br Lars-Inge Larsson rapporte-

rade från Mittens Rike – Kina och framför allt från Pe-

king, en stad som saknar slum då allt är nybyggt med 

centra för optik, skrädderi, massage mm. Det finns även 

butik med västsvensk anknytning –”Billigare än Ulla-

red!” Förutom shopping finns även kultur, t ex Kinesiska 

Muren som enl. föredragshållaren är som 100 Varbergs 

Fästningar på rad. (ända till Falkenberg?) Genomsnitts-

priset på lägenheter ligger på motsvarande 100.000kr/

kvm och notabelt är också att det godkänns bara 120 

000 körkort per år till 1,4 miljarder medborgare. Snacka 

om köer!  

 



 
 

Uppgifter om aktivitet i Hallands loger  

Vid logemötet den 10 januari presenterade broder Bernt-Göran Isberg från ”TMU – Tillväxt och MedlemsUt-

skott” och statistik. Nedan redovisas en sammanställning, som möjliggör jämförelser mellan logerna i vårt län. 

BD22 står för brödradistrikt 22 
BL23 står för brödraläger 23 
B17 Hallandia finns i Halmstad, B83 Vågbrytaren i Varberg, B103 G A Ehrengrant i Falkenberg, 
B155 L Gathenhielm i Kungsbacka. 

Vi tillhör BD22 och BL23 , Innevarande storlogeperiod började 2015. Markeras med blå bakgrund. 
 

 

          

 

 

 

Forts nästa sida 

B17 Hallandia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Årets början 156 158 157 155 156 156 157 145 

Netto 2 -1 -2 1 0 1 -12 -5 

Medl ut 158 157 155 156 156 157 145 140 

Närv % 37,3% 35,7% 36,6% 35,3% 34,8% 36,9% 37,4 39,0 

Ålderssnitt 64,2 65,4 66,1 66,3 67,0 67,8 68,1 69,1 

         
B83 Vågbrytaren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Årets början 171 170 174 185 187 188 187 179 

Netto -1 4 11 2 1 -1 -8 -6 

Medl ut 170 174 185 187 188 187 179 173 

Närv % 37,5% 40,0% 40,2% 41,0% 40,1% 41,7% 43,5 42,8 

Ålderssnitt 67,6 67,5 67,9 68,9 68,8 69,0 69,8 70,1 

         
B103 Gustaf Adam 
Ehrengranat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Årets början 172 168 170 174 171 159 157 149 

Netto -4 2 4 -3 -12 -2 -8 -4 

Medl ut 168 170 174 171 159 157 149 145 

Närv % 33,1% 34,9% 35,4% 32,2% 32,1% 32,0% 31,0 36,2 

Ålderssnitt 69,3 68,4 68,3 68,1 69,2 69,7 70,3 70,9 

         
B155 Lars Gathenhielm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Årets början 98 101 95 92 89 86 84 83 

Netto 3 -6 -3 -3 -3 -2 -1 -4 

Medl ut 101 95 92 89 86 84 83 79 

Närv % 33,8% 33,8% 31,7% 32,9% 37,8% 36,0% 39,7 36,9 

Ålderssnitt 65,9 66,8 67,3 67,8 68,6 68,3 68,2 69,1 

BL23 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Årets början 278 298 307 313 332 292 282 279 

Netto 20 9 6 19 -40 -10 -3 -14 

Medl ut 298 307 313 332 292 282 279 265 

Närv % 17,8% 16,3% 18,3% 19,3% 19,4% 19,5% 20,4 18,2 
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Seniorklubbens program 2018 
       

7 FEBRUARI Lunch kl 11.30 
 Seniorklubbens 25 års jubileum 
 Mingel 
 Årsmöte 

Underhållning  
Tommy Leijon 
Kostnad 125 kr 

  
7 MARS Lunch kl 12. 
 Eva Johbarn 

 Musikalisk underhållnning 
 Kostnad 125 kr 

23 MARS PÅSKCAFÉ kl 14-16 

4 APRIL Lunch kl 12. 
 Peter Börjesson ”Något om Varberg” 
 Kostnad 125 kr  

2 MAJ Lunch kl 12. 
 Utflykt till Astrid på Skäret. 
 Kostnad 125 kr  
 
Anmälan senast söndagen före evenemanget till:  

 Anders Axelsson,, 070-6718244, anders.axelsson@ciaoip.se 
 Lena Leksell,, 520683, 0709-356735,  log.leksell@gmail.com 
 Margareta Carlsson, 38459, 070-5898459, sec@csmobler.se 
 Jan Fagenheim, 10838, 070-8108386, jan.fagenheim@telia.com 
 Birgitta Fors, birgitta.bythesea@gmail.com 
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Utkommer onsdagen den 28 mars 

Manuskript emotses senast 10 mars via mail till  

Benganl@live.se 
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