
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

Nu har vi kommit in i hänryckningens tid, träden 

öppnar sina löv och blommorna visar sin prakt. 

Våra hjärtan öppnas för denna underbara tid, med 

längtan efter sol, bad och trädgårdsparty, med heta 

grillrätter och samvaro med bekanta och vänner. 

Njut bröder! Och passa på och informera om vår 

fina Orden.  

Nu till vår fina loges framtid.  

Logens fortsatta tillväxt bygger på att bröderna fö-

reslår nya medlemmar till inval i vår loge. Dessa nya 

kandidater till inval i vår loge brukar vara vänner, 

arbetskamrater, barn eller barnbarn, som man kän-

ner och tycker att de skulle bli goda Odd Fellows. 

I princip kan vem som helst som fyllt 18 år och som 

ni bedömer skulle passa in i vår gemensamhet väl-

jas in. Det vill säga att den tilltänkta har sådan per-

sonlighet att han kan tänkas trivas i och bidra till 

vår gemenskap, samt delar de grundvärderingar 

som Odd Fellow Orden står för. 

Ni bröder måste komma ihåg att som nya och 

gamla Faddrar, har ni ett stort ansvar för både nya 

och gamla bröder. 

Om vi ser till våra nya bröder, så har Faddern efter 

den inledande tiden ett stort ansvar, då din vän i 

bästa fall lärt känna fler och nu känner sig tryggare 

i gemenskapen så måste vi fortsätta att visa vår nya 

broder uppmärksamhet, både bröder och Faddrar. 

Vi vet alla att det kan ta en viss tid att lära känna 

våra bröder och våra seder och bruk, här måste vi 

alla hjälpa till för våra nya bröder skall komma till 

rätta in i vår loge. 

Med dessa ord hoppas jag att vi kan få tillväxt i vår 

fina loge, för detta är tvunget om vi skall fortsätta 

att vara en levande och trivsam loge. 

Jag vill önska alla bröder och era närmaste 

en trevlig sommar. 

Jorden kan du inte gör om,                                                                                                   

stilla din häftiga själ.                                                                                                     

Endast en sak kan du göra                                                                                                    

en annan människa väl.                                                                                                       

Detta är redan så mycket                                                                                                     

att själva stjärnorna ler.                                                                                                   

En hungrande människa mindre                                                                                                 

betyder en broder mer. 
(Stig Dagerman)  

I vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Öberg 

Övermästare 

 Nr 3, 2018-05-23 



 
 

Logemöte 2018-03-28 

Våren i nådens år 2018 låter vänta på sig. Logemö-

tet den 28 mars samlade ca 65 bröder. Denna dym-

melonsdag ligger Varberg inbäddat i snö och minus-

grader. En stundtals isande nordostlig vind plågar 

invånarna. Det är fortfarande förkylningstider. 

 

 

Övermästaren förbereder sig för logemötet 

 

Den stora begivelsen för dagen är invigningen av 

tre nya bröder, vilka är broder Lennart Wilhelms-

son, broder Göran Nordbladh samt broder Sten He-

delin. 

 

Från vänster Lennart Wilhelmsson, Göran Nordbladh 

och Sten Hedelin. Stående ÖM Claus Öberg 

 

Logemötet inleddes enligt känd ritual. Dörrar stäng-

des och bevakades. Ämbetsmännen erinrades om 

sina plikter. Bröderna uppmanades att stödja sina 

ämbetsmän. Övermästaren hälsade alla välkomna, 

men när sången inleddes sjöngs början på avskeds-

versen. Detta korrigerades dock momentant och 

strax voro bröderna på banan igen. 

 

Logemötets fokus var invigningen av de nya bröder-

na. Ceremonin genomfördes som vanligt på ett 

mycket värdigt och förtjänstfullt sätt. 

Kaplans tankar gick till de nya bröderna, som upp-

manades till ett aktivt deltagande. Det kommer att 

berika dem och logen.  

Efter logemötet samlades bröderna till en välsma-

kande måltid, som denna gång bestod av: 

 

 

Kycklingfilé, potatis, färsk sallad och sås. Kaffe och kaka. 

  

 

Välkomna 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Logemöte 2018-04-11 

 
Vårens ankomst hade lockat ut ca 70 bröder till 

logemötet och efter sedvanliga artighetsceremo-

nier och barbesök gavs inträde till logesalen. ÖM 

öppnade mötet då ringklockan aviserade en sen-

kommen broder! Efter nödvändiga åtgärder som 

t.ex. lösen, regalier och avstängd mobil gavs 

”sengångaren” tillträde. Det visade sig då vara en 

pedagogisk genomgång av sen ankomst presente-

rad av erkände statisten broder Tommy (i bruna 

skor!!) 

Sedvanliga ärenden voro  

–PS rapport om att många ”Sten”-ar i logen kan 

föranleda förväxlingar 

FS gladdes över 20 700 inbetalda medlemskronor 

men sörjer över 31 icke gottstående bröder. 

SkM har haft lediga veckor – inga utanordningar 

KM rapporterade 60 tkr in och 52 tkr ut = överskott 

8397 kronor 

Sjukrapport förelåg för Br Håkan Nilsson som kure-

ras i Sydafrika ! och för Br Bertil Jansson som är på 

bättringsvägen. 

Drätselnämndens rapport föredrogs och då förkla-

rades att förutbetalda kostnader 600 tkr består 

med 595tkr av lån från husföreningen samt att di-

verse skulder 250 tkr är avsättning till egen jubile-

umsfond 100 tkr och ännu ej utbetalda gåvor. Br 

Kjell Johansson föredrog revisorernas berättelse 

och drätselnämnd och ämbetsmän beviljades stor 

och tacksam ansvarsfrihet. 

Broder Allan Andersson lät meddela att lägermöte i 

Varberg 18/4 ger 4 patriarker ingång till Trons grad 

och att på mötet i Falkenberg i maj kommer Mikael 

Svensson informera om Israelbesök. 

Logens utvecklingsplan har godkänts av DSS. 

Husföreningen förbereder logens 100-årsjubieum 

CM kallar ceremonielet till repetition söndag 22/4 

kl 17.00 för framförande på Veteranernas afton 

och logens högtidsdag den 25/4 kl 1800 

 

 

Seniorklubben har stora festligheter hos Astrid på 

Skäret den 2 maj kl 12.00   Bara 50 personer kan 

komma!! 

Kaplans tankar kretsade denna afton kring temat 

umgänge bröder – människor emellan. Uppträd så 

att dina handlingar och ord ej sårar. Tänk på att alla 

kan göra fel, alla är olika och alla har inte samma 

erfarenhet. Visa empati, ödmjukhet och hänsynsta-

gande så löses de flesta tvister och problem. 

ÖM framförde sin ursäkt till Br Lars-Ingvar Lind-
blom för en händelse vid ett tidigare möte.  

Mikrofonen placerades sedan på varbergsprofilen 

Lasse Diding, som på sitt oefterhärmeliga sätt re-

dogjorde för sin uppväxt (sladdbarn – ej nobelpris-

tagare) tennisspelare (där pappa Bertil med hund 

betygsatte sin son), lärare (perfektionisten med 15-

åriga olydiga elever), revolutionären (ingen enda 

jävla människa gillar Lenin, men jag gör), entrepre-

nören (äkthet är viktigt) och hotelldirektören (mer 

pengar in än ut). 

Denna livsbild av vår varbergsprofil målades på ett 

färgsprakande, intressant och underhållande sätt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Diding 

 

 



 
 

Logemöte 2018-04-25 

Morgonen 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 var-

mare 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 be-

stämd. 

 

         
     GunnarAndersson       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 Storrepresen-

tant Anders Axelsson skall rösta på i de frågor som 

vi får ställda vid vårt nästkommande logemöte. Frå-

gorna gäller beslut om ändrade tider för bland an-

nat inlämnande av motioner, överprövning av 

motioner, propositioner mm. 

Br. Allan Andersson påminner om lägret i Falken-

berg 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. 

 

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 mu-

sikinslag svarar CM Bert-Ove Andersson. Br. Bengt 

Larzenius och Lars-Ronnie Gustavsson erhåller Ve-

terantecken ur TjgStRepr Anders Axelssons hand. 

 

 
 

Våra nya veteraner Bengt Larzenius och Lars-Ronnie Gustavs-

son sittande med    ÖM Claus Öberg och TjgStRepr Anders 

Axelsson.  

 

Br. Anders skötte sitt uppdrag med bravur.  
 

 

 



 
 

 

Kvällen fortsatte så vidare i Apollosalen och här låter vi 

bilderna tala… 

 

 
 

                   
 
 

Så till kvällens tal… 

 
 

Bengt Larzenius talade med stor inlevelse om sin tid un-

der 25 år i Odd Fellow, 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! 

 

 

 
Broder Kennet Wedberg  

 

 

 
 

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… 

 



 
 

Logemöte 2018-05-09 

En strålande försommarafton samlade ett 60-tal 

bröder samt 4 gäster under sommarsolen. Tänk 

vad solen gör med oss och vårt humör och attityd. 

Baren fylldes snabbt med bröder som alla hade 

samma inledningssamtal; Hur underbart det kan 

vara i Sverige, vädermässigt. 

 

Samspråk om väderläget 

Mötet tog oss dock tillbaka till verkligheten och 

inleddes med parentation för bröderna Stig Börjes-

son och Gunnar Andersson. Övermästaren från 

Vinga Fyr höll ett betecknande tal över broder 

Gunnar Andersson, som började sin Odd-bana i 

just Vinga Fyr. För broder Stig Börjesson talade 

broder Folke Persson och framförde ett vackert 

porträtt av broder Stig. 

 

Det hölls ballotering av nio bröder, som gjort sig 

förtjänta av andra graden. Balloteringen utföll po-

sitivt och bröderna kallas till sin gradgivning den 

23 maj. 

Stiftelsen den Humanistiska Fonden beviljades 

2600 kr till varbergsbaserade United People. 

Det lämnades en redogörelse för C O Lilienbergska 

Fondens resultat. Likviditeten är god. Stiftelsen har 

en god finansiell ställning med tillgångar på över 1 

miljon kronor och då har det ändå delats ut 21 000 

kr i stipendier. Revisionsberedningen tillstyrkte 

ansvarsfrihet och inga anmärkningar anmäldes.  

Lägret kallas till vandringsläger genom broder Al-

lan den 21 maj i Falkenberg. Ett föredrag hålls där 

om en resa till Israel. 

 
Belåtna bröder 

Ett föredrag hölls också under denna försommar-

kväll. Det var av broder Lars Gomersson under ru-

briken: Den svenska kärnkraftens uppgång och fall. 

 
Broder Lars Gomersson 

Broder Lars egen uppgång och fall redogjordes för 

i inledningen av föredraget, för att därefter handla 

om kärnkraftens dito. Det framgick tydligt att bro-

der Lars är bekymrad för framtidens energiförsörj-

ning. Ämnet engagerade åhörarna till den grad att 

undermästaren fick be åhörarna bärga sig med 

frågor och påståenden. 

Broder Lars har varit chef och underhållsansvarig 

för Ringhals I, II och III, samt haft ett flertal inter-

nationella poster inom gebitet. Såväl Ringhals I 

som II skall stängas under 2019 och vara klart till 

203X. 

Kärnkraften startades reden 1942. Idag finns det 

450 reaktorer i drift. Flest i USA (100 st) och Frank-

rike (60 st). 

Sverige har idag 8 arbetande kraftverk från att tidi-

gare hyst 12 stycken. 

Det har stängts 41 kraftverk under tiden 1969 – 

2017. Men samtidigt är 71 kraftverk under upp-

byggnad, främst i Ryssland och i Kina. Vindkraftens 

vänner fick reda på att vi behöver ca 100.000 vind-

snurror fram till 2045 för att kompensera för kärn-

kraftens nedläggning. Föredraget avslutades med 

en skål för den svenska kärnkraften. 

 



 
 

 Redaktören Lars Löfgren lämnar över 

Efter att under flera år ha varit ansvarig för Vågbry-

tarens hemsidor lämnar nu broder Lars Löfgren 

redaktionskommittén. 

 

Broder Lars berättar minnen. 

Den 13 april träffas redaktionskommittén över en 

lunch, som mycket seriöst iscensatts av broder re-

daktör Alfredsson. Redaktionskommittén är broder 

Lars Löfgrens skapelse. Den mobiliserades för tre 

år sedan i syfte att ta ansvar för B83:s information 

på nätet och består för tillfället av bröderna 

Tommy Alfredsson, Sven Lindberg samt underteck-

nad. Redaktionskommittén ser som sin uppgift att 

lämna rapporter från logens möten och att hålla 

bröderna underrättade om logerelaterade nyheter. 

Detta görs på logens egna websidor, som red-

aktionskommittén administrerar. Websidorna är 

designade av, innehavaren av Lädermedaljen, bro-

der Lars, som också byggt upp strukturen. Under 

den tid som Lars lett redaktionskommittén har han 

också utbildat medlemmarna i detta arbete. Nu har 

tiden kommit för att Lars med ålderns rätt lämnar 

ifrån sig huvudansvaret för redaktionskommittén.  

Logens websidor har broder Lars byggt upp under 

en lång rad av år. Via dem får man en utförlig in-

formation om logens historik och nuvarande verk-

samhet. Broder Lars har en lång teknisk erfarenhet 

bakom sig. Den påbörjades i tidig ålder, genom 

självvunna kunskaper, utifrån ett nyfiket utfors-

kande av cyklar, motorcyklar, motorer och all slags 

mekaniska konstruktioner. 

Lars fick förmånen att börja på Monarks verkstads-

skola och sedermera på Monarks utvecklingsavdel-

ning. Därefter har Lars varit verksam på flera olika 

företag och 1982 startade han ett eget, Varbergs 

Precision.  

Ett tydligt mönster, som man kan se i Lars yrkes-

verksamma livsgärning, är att utifrån högprecision i 

mekanik använda den till att behandla och sända 

information i många olika former. Det kunde till 

exempel vara information till maskiner, som svar-

var och fräser i metaller av olika slag. Kassaappara-

ter, som hanterar och lagrar matematisk inform-

ation med hjälp sinnrika mekaniska processer. Lars 

har följt olika teknikskiften och tagit till sig och för-

stått hur motsvarande processer istället började att 

hanteras av datorer och från dess i dagens per-

spektiv, ganska klumpiga stapplande barndoms-

steg, utvecklats till smidiga och mångsidiga dato-

rer. 

Lars framhåller ofta och gärna sin familj, som be-

står av hustrun Majlis och deras två döttrar. Det 

finns numera också barnbarn och barnbarnsbarn. 

Genom åren har Lars odlat ett starkt intresse för 

motorcyklar. Lars far körde drickabil för Falken och 

privat körde han Husqvarna MC. Vad Lars erinrar 

sig så kunde han och en kamrat rasta sina föräld-

rars motorcyklar över ängarna och i dungarna kring 

Apelviken. Detta var i en ålder som då inte nått 

den, som stipuleras, för att formellt kvalificera sig 

för förtroendet att framföra motorfordon. I detta 

åldersspann införskaffade Lars också sin första 

egna motorcykel. En Monark 98 cc årsmodell 37 

med 2,8 otåliga hästkrafter. Motorcykelintresset 

kunde odlas i en god mylla under den tid som Lars 

arbetade på utvecklingsavdelningen på Monark. 

Lars ögon tindrar då han berättar om att han fick 

vara testförare i 14 dagar under sommaren och 

nonstopkörde Monarks nya Blue Fighter 1953. Bro-

der Lars är inbiten BoIS:are. En förening, som Lars 

far var med om att grunda.   

Forts nästa sida 

 

 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts från föregående sida; 

Lars egen fotbollskarriär har inte låtit tala om sig över 

världen, men han har låtit sitt engagemang omfatta 

bland annat styrelseuppdrag i den anrika varbergsför-

eningen. I det sammanhanget låter Lars oss ta del av en 

spektakulär historia då FC Barcelona gästade Varberg till 

alla fotbollsälskares förtjusning, men som blev en mar-

dröm för kassören, eftersom arrangemanget inte var 

tillfredsställande finansierat. 

Bland broder Lars fritidsintressen kan man inte utelämna 

släktforskningen. En verksamhet, som Lars tar ytterst 

seriöst och är en erkänd profil inom.  

Broder Lars har en hemsida, som mer utförligt beskriver 

broder Lars Löfgren och hans olika verksamheter: http://

llofgren.se/  

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

    

 

      

 
 

                    

 

 

 

 

Laxpudding för 65 personer 

  
För intresserade kockar som planerar att ha en fest 

för 65 personer och bjuda på laxpudding följer här 

en  

ingrediensbeskrivning; 

7 kg gravad lax 

3 st purjolökar 

3 liter vispgrädde 

2 liter mjölk 

3x75 gr hackad dill 

14 kg skivad potatis (kokt) 

40 st ägg 

Krossad vitpeppar och salt i lämpliga proportioner. 

Smaklig måltid 
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