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orgonen var något kylslagen denna aprildag när vår Orden och Logen firade sin högtidsdag, 

men fram på eftermiddagen när 81 Vågbrytarbröder bänkat sig i Ordenshuset, kändes luften 

lite varmare och solen hade tittat fram. Det känns som våren och sommaren är på väg med sina 

tydliga vårtecken såsom - Ishockey-VM. Förr ägnade man sig åt dylika sporter under vinterhalvåret.  

Men med kommande global uppvärmning är det kanske lika bra att vänja sig vid dylika förhållanden.  

 
Efter att ÖM Claus Öberg hälsat gästande broder Per Qvenild från logen 59 Sten Sture och övriga 

Vågbrytarbröder välkommna, utlyser vår ÖM en tyst minut för våra nyss bortgångna bröder Gunnar 

Andersson och Stig Börjesson. Br. Gunnars begravs den 11 maj kl. 10:00 i Träslövs kyrka. Någon tid 

och plats för Br Stig begravningsakt är ännu inte bestämnd. 

 

         
                                      Gunnar Andersson                                                           Stig Börjesson  
 
ÖM fortsätter sedan med att pricka av punkt för punkt i vår fastställda agenda. Följande hittade jag i  

mina anteckningar: 

• Br. Bernt Svensson är inlagd på sjukhuset och vistas på avd. 5c. Br. Bernt tar gärna mot 

besök. 

• Storlogemöte på skriftlig grund kommer att hållas i slutet av maj. Vid vårt logemöte den 23 

maj skall vi logebröder fatta beslut om vad vår Storrepresentant Anders Axelsson skal l rösta 

på i de frågor som vi får stälda vid vårt nästkommande logemöte. Frågorna gäller beslut om 

ändrade tider för bland annat inlämnande av motioner, överprövning av motioner, 

propositioner mm. 

• Br. Allan Andersson påminner om lägret i Falkenberg den 21 maj.  

• Kvällens insamling går till Ordens 200-årsjubileumsfond (Insamlingen gav 1210:- samt div 

ogiltiga mynt o sedlar) 

• Inför vårt ordenshus 100-årsdag har Husföreningen efterlyst två bröder att ingå i en 

arbetsgrupp. Under kvällens lopp anmälde Br. Boo Larsson sig och UM Berndt-Göran Isberg 

lovade lämna besked senare. 
• Är det någon som är intresserad av Riksgolf? Tänkte väl inte det, men om det finns någon 

broder som har detta intresse går det bra att kontakta Anders Axelsson. 

• Br. Bertil Jansson och br. Sven-Eric Carlsson skickar hälsningar till bröderna i logen. 
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• Vi blir påminda om Seniorklubbens nästa möte som hålls ute hos ”Astrid på Skäret” den 2 

maj.  

 

Efter genomgången agenda är det dags för Logens högtidsdag som hålls enlig fastställd ritual. För 

musikinslag svarar CM Bert-Ove Andersson. Br. Bengt Larzenius och Lars-Ronnie Gustavsson erhål ler 

Veterantecken ur TjgStRepr Anders Axelssons hand. 

 

 
         

Våra nya veteraner Bengt Larzenius och Lars-Ronnie Gustavsson sittande med 

ÖM Claus Öberg och TjgStRepr Anders Axelsson. Br. Anders skötte sitt uppdrag bravur. 

 

Kvällen fortsatte så vidare i Apollosalen och här låter vi bilderna tala… 
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Så till kvällens tal… 

 
 

Bengt Larzenius talade med stor inlevelse om sin tid under 25 år i Odd Fellew, ett tal som präglades 

av stor värme och kärlek till Orden och dess bröder. Bengt – ett fantastiskt tal. 

 

… och br Kennet Wedberg ville inte vara sämre när han tackade logen å veteranernas vägnar för 

maten. Helt lysande tacktal! 
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Sedan var det väl att tänka på att dra sig hem till sängen, eller hur Sten?  

 

Men man kan ju alltid ta vägen om Eive och prata bort någon timma… 

 

 
 

                                

             


