
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 
Vilket fantastiskt väder vi haft denna sommar om 

man älskar sol och bad. Personligen tycker jag att 

det varit lite för mycket av framför allt värme. Har 

fått lära mig att inte säga att det är ett bra väder, 

det skall vara vackert väder. Lantbrukare och skogs-

ägare är nog inte så glada över årets sommarväder 

med påföljande torka och brandrisk. Nu är det inte 

utan att man önskar att det skulle regna ett par 

dygn. 

Själv har jag njutit av barn och barnbarns besök vil-

ket innebär mycket bad och restaurangbesök, vilket 

alltid är trevligt. Vi brukar säga att pensionatet öpp-

nar i mitten på maj och stänger i slutet av augusti, 

detta är dock bara trevligt. 

Snart startar höstterminen med förhoppningsvis 

mycket att se fram emot. Vi kommer att fortsätta 

med våra föredrag på icke gradgivningsdagar. Om 

det skulle finnas någon broder som känner att jag 

har en bra idé till ett föredrag. Anmäl dig till vår 

UM, så blir han glad och tacksam. Vi skall fortsätta 

med äldre bröders eftermiddag, gör gärna reklam 

för detta till bröder som inte besöker logen av en 

eller annan anledning. 

Logehuset fyller 100 år vilket uppmärksammades i 

Hallands Nyheter i en mycket bra artikel som finns 

på våran hemsida. Tack Tommy Alfredsson för ett 

gott initiativ. Husföreningen i samverkan med lo-

gerna kommer att uppmärksamma detta den 8 sep-

tember, med öppet hus, verksamhet på torget 

samt mingel för Systrar och Bröder. 

 

Logerna kommer att ha information till besökare 

om vår verksamhet samt dela ut informationsblad, 

med förhoppning om att vi kanske kan få några nya 

medlemmar till våra loger. 

 

 

Jag hälsar er alla bröder välkomna till en 

ny termin 

 

I vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Öberg 

Övermästare 
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Logemöte 2018-05-23 
Trots  en strålande sol och 25 värmegrader samla-

des en trogen skara bröder på onsdagskvällen till 

ett logemöte med gradgivning till Kärlekens grad. 

 
Logens trädgård i sommarskrud 

”Några nedslag i protokollet” (som kan vara be-

häftad med felaktigheter p.g.a. hörbarheten på en 

instabil högtalare.) 

UM konstaterade en saknad broder i närvarolistan 

(vart tog han vägen?) 

ÖM visade sin uppskattning över deltagaranta-

let med hänsyn till vädret. 

FS anmälde 10 stycken ej gottstående bröder 

(skärpning anbefalles) samt inbetalning av di-

verse bidrag 

SM håller i kassan – blott 1 950 kr i utbetalning-

ar denna period. 

Det erinrades om en bankett för Odd Fellow Orden 

200år i Stockholms Stadshus den 26/4 2019. 2 per-

soner/loge kan deltaga och priset är 1200 + dryck + 

logi + resa/person. Väl mött! 

Broder Anders Axelsson föredrog 8 motioner där 

logen röstade för eller emot förslagen. 

Ytterligare nedslag, (trots fladdrig högtalare) 

Broder Hans Nilsson framförde hälsning från Re-

beccornas 25 -årsjubileum i Göteborg 

Broder Hans Peterson anförde synpunkter på att 

OddFellow fana kunde föras vid begravningar. Be-

fintligt standar på vinden skall upphittas. 

Rapport förelåg att Broder Kjell Lundqvist är på 

bättringsvägen. 

 

Gradgivning till grad 2 – Kärlekens grad för 8 recipi-

ender genomfördes av ett som vanligt samspelt ce-

remoniel efter det att lösen och tecken för Kärle-

kens grad lämnats av ett okänt antal bröder!? 

Bakre raden från vänster: Folke Olsson, Ulf Martinsson, ÖM, 

Leif Andersson och Lennart Beskow 

Främre raden från vänster: Lars Lithner, Magnus Axelsson, 

Bengt Augustsson och Leif Karlsson.  

Efter ceremonierna då bröderna erhållit sina blå 

regalier avslutades mötet genom att ÖM höger 

medhjälpare på sitt tydliga och välartikulerade sätt 

aviserade nästa möte den 23 juni – då sommar-

möte med vårdad klädsel. 

Övergången till Apollosalen sker efter sedvanlig 

hälsning på de nybakade recipienderna. 

Den som vanligt superba måltiden bestod av Rygg-

biff med klyftpotatis och vinsås och legymer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håvmästare Christer samlade in 1071 kr till logens 

200-årsjubileum  



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Härmed har vi den smärtsamma plikten att 

meddela att ännu en länk har brutits i vår bröd-

rakedja då vi nåtts av meddelandet att vår Bro-

der Hans Nilsson den 4 juni 2018 lagt ned sin 

vandringsstav. 

 

Broder Hans Nilsson 

Broder Hans föddes den 4 april 1944 och var såle-

des 74 år gammal. Han invigdes i vår loge 1980. 

Han innehade Tredje lägergraden och han var vete-

ran. 

Vi lyser frid över hans minne.  

 

Hans Nilssons begravningsakt hölls i Folkets Hus 

den 26 juni. Officiant var Hans gode vän Peter 

Börjesson, som förrättade akten enl. Hans egna 

direktiv som var nedtecknade i Hans ”Vita Ar-

kiv”. 

Hela akten präglade Hans och den glädje han 

visat för livet. Körsång och ”Amazing Grace” på 

säckpipa var väl Hans på pricken. Sedan att få 

tåga ut från akten till ”Always look on the bright 

side of live” och få vissla ett farväl till Hans, var 

en lisa för sorgen och glädjen och tacksamheten 

infann sig för att fått vara vän och broder med 

Hans. 

                                    Redaktör Tommy Alfredsson  

 

 

 

Härmed har vi den smärtsamma plikten att med-

dela att ännu en länk har brutits i vår brödra-

kedja då vi nåtts av meddelandet att vår Broder 

Bertil Jansson den 3 augusti 2018 lagt ned sin 

vandringsstav. 

 

Broder Bertil Jansson 

Broder Bertil föddes den 7 juni 1925 och var såle-

des 93 år gammal. Han invigdes i vår loge 1998. 

Han innehade Tredje lägergraden och han var 

jubelveteran. 

Vi lyser frid över hans minne. 

 

Begravningsgudstjänst hålls i S:t Jörgens Kapell fre-

dagen den 24 augusti kl. 14.00. Bröderna samlas kl. 

13.40. 

Minnesstund hålls i församlingshemmet på Sveaga-

tan efter akten. Anmälan till den sker till Hilles Be-

gravningsbyrå 0340-10321, senas 21 augusti. 

I stället för blomma, skänk gärna en minnesgåva till 

Frälsningsarmén, gåvotelefon 08-562 282 51.  

 

 

 

 

Tillkännagivanden 



 
 

Logemöte, sommarsammanträde 2018-06-13 

Årets 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 histo-

rien som en av de varmaste i mannaminne, vilket kanske 

inte vi alla bröder kommer att komma ihåg. Medelål-

dern i logen är ju oroväckande hög och därmed har ju 

minnet sina brister. Det vore välkommet med en föryng-

ring av brödraskaran, något vi alla bör arbeta och sträva 

för. 

Ja, nu till det snabbt avklarade expeditionssammanträ-

det. 

ÖM Claus Öberg hälsar, som sagt, 58 bröder väl-

komna, däribland gästande bröderna Per Qve-

nild, 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 minnes-

stud 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 gottstå-

ende bröder i logen. 

Br. Lars Staaf har begärt utträde ur loge o orden. 

Frågan bordlägges. 

ÖM påminner att ”stående lista” till våra mål-

tider, även gäller för sommarens expeditionssam-

manträden. 

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 redaktionsmedlemmar-

nas privata datorer. 

Husföreningen meddelar att firandet av husets 

100-årsjubileum kommer att ske lördagen den 8 

september med visning av lokalerna för allmän-

heten mellan 11.00 – 14.00. Senare samma dag, 

kl. 18.00, blir det mingel i huset för bröder o syst-

rar. 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. 

 

 
 

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, sommarsammanträde 2018-07-11 

Den 11 juli 2018 är det sedan flera veckor torka och 
gräsmattorna i Varberg är sönderbrända av solen. 

Logehuset stod rustat att mottaga bröderna i B83 
och deras respektive damer för sommarsam-
manträdet med den traditionella västkustaftonen. 
Mötet mönstrade också de fyra besökande bröderna 
Lars Fryklund, Bertil Fransson, Bertil Steen och Åke 
Olsson.  

 

Logehuset väntar på bröderna och deras damer.  

 

 

 

 
Det fungerar väl med Swish i kassakön 

 
 

 

 

 

 

Damer och bröder i samspråk inför kvällens måltid. 

 

 

 

Då sommarsammanträdet öppnats påkallade ÖM 
Claus Öberg en tanke till dem, som lider av den 
extrema torrperiod, som vi sedan flera veckor till-
baka drabbats av.  

Skattmästaren redogjorde för utanordningar om 
21 942 kr. Utträdesansökan för Lars Staf bifölls. 
Första mötet i september kommer att bland annat 
innehålla en parentation för den bortgångne bro-
dern Hans Nilsson.  

ÖM påminner om att vi behöver alla tänka på att 
hjälpas åt med att introducera nya bröder i vår 
loge. Nästa vänafton är den 10 oktober. 

Sommarmötet var som vanligt summariskt. Det 
tog 12 minuter i anspråk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Logemötet i sommarklädsel 

Mötet börjar i rappet 

 

Gästerna låter sig frestas av den utsökta laxbuffén 

 

 

 

 

 

Gemytlig stämning kring bordet 

 

Stämningen steg efter hand och inte minst desser-
ten, som bestod av jordgubbar och glass bidrog till 
detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På väg hem i sommarnatten 



 
 

 Gåva till livräddningskryssaren i Bua 

Om aftonen den 17 maj passade ett femtontal Våg-

brytarbröder att bege sig ut till Bua hamn och Liv-

räddningskryssaren ODD FELLOW. Vädret hade va-

rit enastående denna majmånad, ja ända från 15 

april, då Alfredssons potatis kom i jorden. Det 

gällde att passa på att njuta av vädret, för det 

kunde knappast hålla i sig mer än några få dagar till 

innan det var dags för sommarrusket med regn var 

eviga dag. 

 

Väl på plats mötte Sjöräddningssällskapets Christer 

Berntsson, stationsansvarig, upp och gav oss en 

historielektion i SSRS 111-åriga historia. En av de 

första stationerna var Stafsinge utanför Falkenberg 

och ganska snart därefter Bua. 

 

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som 

räddar liv till sjöss. Vid bildandet 1907 var  

 

 

staten väldigt kallsinnig till att bidra med penning-

medel, varför sällskapet fick hanka sig fram ge-

nom gåvor, donationer och medlemsavgifter och 

gör så än i dag. Varje år får man in ca 175 miljoner 

kronor. De stora annonserna vi kan se i våra dags-

tidningar är alla sponsrade och tär således inte på 

insamlade medel. 

Sjöräddningssällskapets drygt 2 300 frivilliga sjö-

räddare har jour dygnet runt, året om. När larmet 

går lämnar vi kaj inom 15 minuter. Målsättningen 

är att nå en nödställd inom 1 timma. Upptag-

ningsområdet är från Lerkil i norr till ”Läjet” i sö-

der, men stationerna hjälps åt, även över till Dan-

mark om så behövs. 

 
Räddningskryssaren ODD FELLOW 

 

 

Tommy Alfredsson 

 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorklubbens program hösten 2018 

Onsdagen den 5 September 

gästas vi av Leif Andersson som är broder i vår 

loge. Han har varit med i Sibbarp revyn i många år 

där han har varit det stora dragplåstret med hu-

mor och skratt. 

Onsdag den 3 Oktober 

Björn Johansson    

Bildvisning  

Varberg förr och nu. Byggnader som försvunnit 

och som tillkommit. 

 

Onsdagen den 7 November 

Lasse Diding   

Dagens talare kommer att beskriva sina resor i 

Kuba samt sina tankar om skillnad på olika kul-

turer. Samt lite av varje. 

Vi startar klockan 12,00 varje gång med god 

mat o dryck. 

Anmälan senast söndagen före evenemanget 

till:    

Anders Axelsson, 070-6718244, an-

ders.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 

Önskar alla välkomna! 

Ser fram i mot fin sista halvlek 2018! 

Med vänliga hälsningar. 

Jan Fagenheim, ordf seniorklubben 

 

Kyrkturen 2018 

SÖNDAG 2 SEPTEMBER. 

 Vi besöker Fjärås kyrka.  

Högmässa kl 10.00 

Kyrkkaffe 

Efter högmässan kort information om kyrkan och 

bygden 

Lunch i Storstugan på Tjolöholms slott 

Utställningen om Downton Abbey 

Avresa med buss från ordenshuset kl 09.00.  

Åter ca kl 15.30 

Kostnad ca 420 kr/person(resa, lunch exklusive 

dryck samt entre till utställningen) 

Anmälan till Anders Axelsson, an-

ders.axelsson@ciaoip.se, 070-6718244  

senast 30 augusti 
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