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rets första expeditionssammanträde hade samlat 58 bröder. Kvällen bjöd på solsken och värme, 

precis som den gjort alla dagar under maj och juni detta nådens år 2018. Brödernas vårdade 

sommarklädsel med kavaj byttes snabbt ut till ledig sommarklädsel utan kavaj. Ja, våren och 

försommaren 2018 kommer att gå till historien som en av de varmaste i mannaminne, vilket kanske 

inte vi alla bröder kommer att komma ihåg. Medelåldern i logen är ju oroväckande hög och därmed 

har ju minnet sina brister. Det vore välkommet med en föryngring av brödraskaran, något vi alla bör 

arbeta och sträva för. 

 

Ja, nu till det snabbt avklarade expeditionssammanträdet. 

 

• ÖM Claus Öberg hälsar, som sagt, 58 bröder välkomna, däribland gästande bröderna Per 

Qvenild, 58 Sten Sture, Stockholm och Åke Olsson, 113 Catena, Borås. 

• En tyst minut hålls för vår bortgångne broder Hans Nilsson. Begravning äger rum den 26 

juni, kl. 15.00 i Folkets Hus och därefter en minnesstud i Odd Fellowhuset. Anmälan om 

deltagande till måltiden sker till Hilles Begravningsbyrå 0340-10321. Bröderna bär mörk 

kostym och svart slips vid begravningsakten. 

• Br. PS rapporterar att det finns fem icke gottstående bröder i logen. 

• Br. Lars Staaf har begärt utträde ur loge o orden. Frågan bordlägges. 

• ÖM påminner att ”stående lista” till våra måltider, även gäller för sommarens 

expeditionssammanträden. 

• Logen beslutar att bifalla Redaktionskommitèns önskemål om att inköpa egen dator för ca 

5 000:-. På så sätt finns allt arbete samlat på en plats och inte utspritt på de olika 

redaktionsmedlemmarnas privata datorer. 

• Husföreningen meddelar att firandet av husets 100-årsjubileum kommer att ske lördagen 

den 8 september med visning av lokalerna för allmänheten mellan 11.00 – 14.00. Senare 

samma dag, kl. 18.00, blir det mingel i huset för bröder o systrar. Husföreningen bjuder 

då på mouserande vin och lite snittar. Reservera dagen. 

• En hälsning från vår broder Bertil Jansson, som just fyllt 93, framförs av br. Lennart 

Svensson och tack till logen från broder Håkan Nilsson för allt det stöd han fått under en 

svår sjukdomstid. Hälsningar framförs även från logerna Sten Sture och Catena. 

• Logen kommer den 24 juni överlämna ett ekonomiskt bidrag till Unite People i samband 

med deras match mot Frillesås FF på Håstens Idrottsplats.  

 

Så över till en härlig gemensam stund i vår matsal. 

 

 

Å 
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Först möttes vi av ett vackert dukat och välkomnande bord… 

 

 
 
…sedan kommer attacken… 

 
 

 
… till sist, en sorglig skepnad av ett dignande, härligt buffébord, men det har nu fyllt sin funktion och 

givit oss mätta och glada bröder. 



LOGEMÖTE 2018-06-13 

 

Tommy Alfredsson 2018-06-16  
3 

 

…men innan attacken hade våra måltidsvärdar fullt upp att göra med att leverera beställda drycker. 

     

 

…men sedan var det bara att sitta och njuta.                        

          

Bröder, lägg märke till Lars-Inge Larssons 

gyllene gloria. 

Hur i fridens namn gick det till? 
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Här Mats Tropp och Sten 

Livehed och Mats har ju 

alltid något trolleriknep i 

beredskap… 

 

 

… men det har varken 

Lennart Liljegren eller Gö-

ran Andersson. Göran där-

emot, har en fasligt många 

ålahistorier på lager, en del 

om torsk också. Det är 

otroligt hur mycket fiske-

historier det ryms i denne 

man. 

 

En glad Anders Axelsson 

som kunde meddela att 

Vågbrytarbröderna kom 

näst sist i det två lag starka 

startfältet vid årets Odd-

golf för 6-mannalag i Hall-

and. Glädjen gällde nog 

även att Anders hade seg-

rat i Vågbrytarbrödernas 

interna golfmästerskap 

också. 
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Hur mycket blåbärspaj ryms i 

denne man? 

Det är ingen som vet, men 

enligt Lars-Ingvar Lindblom 

själv, så får minst 4 portioner 

lätt plats. 

Så till sist ett litet besök hos Jan-Erik Törnéus i källarbaren innan det är dags att 

traska hem till en skön säng.  


