
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

När jag nu sitter vid min skrivplats och tittar ut på 

en klarblå himmel och känner att våren kanske är 

inom räckhåll. 

Reflekterar över vad värdet är att vara med i Odd 

Fellow och vår Loge B 83 Vågbrytaren. 

Jag kommer fram till att det finns ett stort värde 

med de tankar som skall genomsyra vårt Logear-

bete, vänskapen, gemenskapen och förhoppnings-

vis den utveckling som vi genomgår som Odd Fel-

low bröder. 

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Som 

Övermästare blir jag glad när det kommer förslag 

från bröderna om förbättringar. En yngre broder 

har lämnat många bra förslag. Han önskade rekry-

tering av yrkesverksamma personer, vilket skulle 

gynna logen på många sätt. Rekryteringen är över 

huvud taget ett ansvar för alla bröder, om vi skall 

utvecklas som loge. Logen fortsatta tillväxt bygger 

på att bröderna föreslår nya medlemmar. Dessa 

kan vara vänner, arbetskamrater, barn eller barn-

barn. Den sökande måste vara myndig. 

Vi har tagit steget in i den digitala världen genom 

införandet av Swish. Vi kanske skall utveckla oss 

genom att ha en Facebookgrupp för att kunna föra 

en snabb kommunikation samt möjlighet till nät-

verk.  

 

 

Vårt arbeta med välgörenhet under 2018. 

- Ordens 200 års jubileum. 

Insamla pengar hanteras av Humanitära Fonden, 

som skall ge stöd tillsjuka barn. 

- Den ideella föreningen Navet i Varberg. 

Navet är en mötesplats i centrala Varberg Söderga-

tan 2, i cykelklubbens gamla lokaler. Syftet med 

föreningen är att underlätta integration av nyan-

lända, hjälpa till med läxläsning och språkutveckling 

m.m. Även förmedla kontakt mellan Varbergsbor 

och nyanlända. 

Odd Fellow huset fyller 100 år, vilket husföreningen 

skall fira med öppet hus någon lördag i augusti. Där 

skulle vi och Rebeckorna kunna vara med och pre-

senter våra loger, med förhoppning att vi kanske 

kan få några nya medlemmar. 

I Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

Claus Öberg 

Övermästare 
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Logemöte 2018-02-14 

Trots pågående influensaperiod kunde Övermäs-

tare Claus Öberg hälsa 65 bröder, varav en gäs-

tande, välkomna till logemötet. Den gästande bro-

dern var Bertil Steen från B 113 Catena, Borås. 

Broder FS hade fått in 45 480 kr vilka överförts till 

SkM. 

Broder SkM rapporterade att 518 kr utbetalts under 

perioden. 

Broder Per Hernqvist beviljades utträde ur logen. 

Tjänstgörande Storrepresentant Anders Axelsson 

meddelade från Storlogen att man nu kan få köpa 

pins för 100 kr inför Ordens 200-årsjubileum. 

Broder Allan Andersson, lägervärd, hälsade alla pat-

riarker välkomna till nästa lägermöte, som hålls i 

Varberg den 21 februari. Det är gradgivning i 1:a 

grad. Han informerade också om att det finns till-

gång till Swish för betalning i lägret. 

Därefter var det dags för aftonens huvudnummer, 

gradgivning. Denna gång var det 4 recipiender som 

fick 1:a grad, Vänskapens grad. Recipienderna var: 

Lars Ekdahl, Patrik Henriksson, Arne Jensen samt 

Pär Karlsson. 

 
Stående från vänster Arne Jensen och Patrik Henriksson. Sit-

tande Pär Karlsson ÖM Claus Öberg och Lars Ekdahl 

 

Broder Kaplan talade under punkten Kaplans tan-

kar om att värva nya medlemmar. 

Efter logemötet samlades bröderna till en som van-

ligt välsmakande måltid, som denna gång bestod 

av: Kalkonfilé, potatis, rödkål och gräddsås. Kaffe 

och kaka. 
  

  

 
Serveringspersonalen redo att gripa in 

 
Glada bröder i muntert samspråk  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Logemöte 2018-02-28 
 

 I den  stränga vinterkylan, som håller hela landet i 

ett järngrepp kunde Övermästare Claus Öberg 

räkna in ca 70 bröder på denna februaris sista dag.  

I logen kan man, som tidigare meddelats, numera 

betala med Swish. Vid detta logemöte var det nå-

got fler än 10% av bröderna som använde sig av 

den nya möjligheten. Lanseringen av den nya 

elektroniska valutan Kjell-coin är dock inte plane-

rad att genomföras under det innevarande räken-

skapsåret. 

 

 

Broder Lars Lövgren använder sig av moderna transaktions-

metoder 

Logemötet genomfördes tämligen smärtfritt av ÖM 

Claus Öberg enligt den välbekanta dagordningen. 

Den nya ljudanläggningen är en uppskattad förbätt-

ring för att alla skall kunna ha behållning av mötet. 

Fortfarande behöver vi dock förbättra oss litet i 

handhavandet för att anläggningen skall kunna er-

bjuda sina tjänster fullt ut.  

Broder PS gjorde som vanligt några nedslag i före-

gående mötesprotokoll. Detta godkändes. 

 

Broder finanssekreterare hade mottagit en summa 

för medlemsavgifter och broder skattmästare hade 

totala utanordningar på ca 3 500 kr. 

En ansökan om inträde från Sten Axel Hedelin be-

handlades. Även en ansökan om utträde ur logen 

meddelades.  

 

 

En rapport lämnades av broder Gunnar Andersson 

om Buagårdens årsmöte. 

Kaplans tankar kretsade kring vikten av att besöka 
våra sjuka och gamla.  

Som vanligt kunde bröderna samlas kring en delikat 

måltid. Den bestod av blomkålsgratäng med kass-

ler. 

 

Hungriga bröder vid matkontrollen. 

 

 

Intressanta samtal i väntan på sin tur till matkontrollen. 

 

Det bjöds utöver förplägnaden på ett mycket uppskattat 

föredrag av Adnan Bainca från Unite People. Adnan är 

grundare och drivkraft i Unite People. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Bainca 

Unite People började som en fotbollsturnering och har 

nu vuxit ut till att omfatta erbjudande om meningsfull 

fritid och personlighetsutveckling. Fritidsverksamheten 

kretsar mycket kring fotboll och man vänder sig till alla 

som vill vara med, men man uppmärksammar i mycket 

hög grad de behov och stöd som nykomna till Sverige 

behöver. Man vänder sig också till deltagare med olika 

funktionsvariabler, personer på äldreboenden och man 

uppmuntrar särskilt spontanidrott för flickor. Adnan har 

varit framgångsrik i att söka och få stöd för sin verksam-

het. Det har lett till att betydande stöd utgått från såväl 

kommunen som organisationer i stil med ATG.  

  

 

 
 

Unite People besöktes i somras av Peter Forsberg som repre-

sentant från ATG 

 

En broder menade att Adnan har givit eldsjälen ett an-

sikte. Flera bröder uttryckte sin uppskattning för ett 

ovärderligt engagemang från Adnan och hans medarbe-

tare. 

 

Unite People har en Facebooksida på: https://

www.facebook.com/unitepeoplevarberg/ 

Kvällen insamling gick till Unite People. 

 

 

 

Räkenskapens timme inträffade även denna kväll. 

 

 

 

 

 

 
Allt skall tas om hand 

 

 



 
 

 

Logemöte 2018-03-14 

Till logemötet den 14 mars hade 68 bröder checkat 

in och alla var glada och såg fram emot dagens akti-

viteter i form av mat och föredrag. 

Att betala med Swish för maten och att samtidigt 

kunna betala för öl eller drinkar i baren var en ny 

och bra variant. Som bevis för att man har betalt 

för öl eller drink erhålls ett kort, som då lämnas 

som betalning i baren. 

Öm Claus Öberg öppnade mötet och redogjorde för 

utrymningsvägar, brandsläckares placering, att fick-

lampor finns i samtliga pulpeter.  

Vid utrymning och personkontroll är det närvarolis-

tan vid ankomst som gäller i logesalen, medan 

”matlistan” gäller i matsalen. Detta ifall någon läm-

nar efter mötet och inte stannar för att äta mat. 

ÖM meddelade att dagens insamling av pengar till-

faller ”Navet”. 

Anders redogjorde för ballotering boxens uppbygg-

nad och design. 

Han fortsatte med att detaljerat förklara hur ballo-

tering ska gå till och att runda kulor betyder att 

”svaret” är ja medan fyrkantig tärning betyder nej 

när nya bröder ska antas till logen.  

Minst sex bröder måste ballotera för att ett god-

känt resultat ska kunna uppnås. 

Han förklarade också att 80 % ”ja” (kulor) gäller för 

att broder ska bli antagen. 

Betyder att om tio bröder balloterar och det finnas 

åtta kulor och två tärningar i boxen så är det ett 

”ja”. 

Undermästaren och Bevakande broder kontrollerar 

hur många bröder som balloterar och sedan kon-

trollerar de också att antalet kulor och tärningar 

stämmer med antalet som har balloterat. ÖM gör 

så en sista kontroll innan ett beslut kan meddelas. 

 
 

En kula för mycket och det blir mindre kul 

 

Vid dagens ballotering för två nya bröder blev det 
en kula mer än antalet balloterande.  
ÖM misstänkte starkt att en broder medvetet lagt 
två kulor i boxen och tog den misstänkta brodern ut 
ur logesalen för en avstämning. 
Brodern nekade men blev tillsagd att inte göra nå-
gon mer ballotering.  
Men han gjorde ändå en ny ballotering trots ÖM’s 
tillsägelse. 
Slutresultatet av balloteringarna blev att båda de 
nya bröderna nu är invalda i logen. 
 
 
Protokollsekreteraren läste utvalda stycken ur före-
gående protokoll, som sedan godkändes. 
 
Finanssekreteraren av rapporterade att ca 10 000 
kr inkommit i form av medlemsavgifter samt att allt 
var överfört till skattmästaren. 

Skattmästaren äskade godkännande för ett antal 
utgifter som ett antal bröder hade haft med färg-
band och annan administrativ utrustning. 

 
 
Kaplanen läste upp en prosaisk dikt vid namn 
”Fotspår” som broder Mats Tropp hade samman-
ställt och lämnat till Kaplan. 
Bengt Levinsson hade överlåtit till ÖM tacka för sin 
uppvaktning i samband med sin 70 års dag. 

 
 



 
 

 

 

Dagen middag bestod av en mycket god fiskpud-
ding med dillsås och gröna ärtor. Till kaffet fanns 
en kaka med chokladsträngar ovanpå. 

 

Övermästaren tar täten i matkön 

Någon administrativ miss i incheckningen och val av 

konjak till ett antal bröder innebar att ”Klubbmästeriet” 

plötsligt erbjöd drabbade bröder ett glas med konjak i 

samband med kaffet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredrag 

Dagens föredrag handlade om vikten av ”Frisk Tand-
vård”. 
Tandläkare tillika, UM, Berndt-Göran Isberg var kväl-
lens föredragshållare. 
Berndt-Göran arbetar på ”Folktandvården i Varberg”. 
Han berättade ingående om fördelar av en tandvårds-
försäkring. Detta för att minimera dyra tandvårdsräk-
ningar om plötsliga behov om större lagningar av tän-
der uppkommer. 
 
Ett flertal frågeställningar lyftes av bröder kring kostna-
der för olika åtgärder vilket UM gav klara och tydliga 
svar på. 
 
Rekommendationen var tydlig! Vi bör ta en försäkring i 
”Frisk Tandvård inom Folktandvården. Den gäller på 
Folktandvården i hela Sverige. 

 

 

 

 

 

 
 

Föredragshållare Berndt-Göran Isberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 Husföreningen 

Årsstämma 

Årets stämma leddes av Anders Axelsson, som  

klubbade igenom dagordningen i närvaro av 15 

medlemmar. Vad beträffar föreningens ekonomi 

redovisar vår kassör ett överskott på 6281:50 för 

det gångna verksamhetsåret. Styrelse beviljades 

ansvarsfrihet för dess förvaltning av föreningen 

och dess tillgångar. Ur verksamhetsberättelsen kan 

vi inhämta att högtalaranläggningen i ordenssalen 

bytts ut, att vi har också fått en ny matta i ordens-

salen. Förrummet har målats om och försetts med 

ny inskrivningspulpet. Husets båda trappor har må-

lats om. Under sommaruppehållet har även systrar 

och bröder genomfört storstädning av hela huset. 

Styrelsen, vilken består av representanter från R63 

Drottning Blanka, 2 st., från B83 Vågbrytaren, 3 st. 

och 4 representanter valda av medlemmarna i hus-

föreningen. Loger och husföreningen har omvalt 

sina representanter och styrelsen kommer således 

vara densamma som föregående år d.v.s. 

Ordförande: Christina Persson (R63), Vice ordfö-

rande: Kjell Peterson (B83), Kassör: Lars-Inge Lars-

son (Husf.), Sekreterare: Tommy Alfredsson (Husf.), 

Intendent: Lasse Brorsson (Husf.)  

Övriga ledamöter: Eva Livehed (R63), Kent Zacha-

roff (Husf.), Gunnar Linnarsson (B83) och Lars-

Ingvar Lindblom (B83).  

 

Huset 

Huset, som husföreningen förfogar över, byggdes 

som en baptistkyrka 1918 och fyller således hundra 

år i år, vilket kommer att uppmärksammas. Bap-

tistförsamlingen i Varberg kom med åren att 

krympa och 1971 hölls den sista gudstjänsten i hu-

set, varefter vår loge köpte fastigheten för 

105 000:-.  

 

Logen överlätt sedan huset till en ”Husförening” 

som förvaltar Ordenshuset. Numera ägs detta av 

våra två Varbergsloger, R63 Drottning Blanka och 

B83 Vågbrytaren.  

 

  

 

 

Hur blir man medlem i husföreningen? 

Genom att betala in ett medlemslån á 250:- blir 

man medlem i Husföreningen. En medlem kan in-

neha hur många poster som helst á 250:- och kan 

få dessa återlösta. Oberoende hur många poster 

en medlem har, har denne endast 1 (en) röst på 

föreningens årsstämma. Föreningen betalar ingen 

ränta för lånet.  

Du blir medlem genom att betala in en eller flera 

poster om 250:- till föreningens kassör Lars-Inge 

Larsson på föreningens bankgirokonto 777-2775. 

Glöm ej att ange avsändare. Därefter kommer du 

att få ett bevis på ditt medlemslån. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorklubbens återstående program för våren2018 
       

 

 

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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