
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

Det är dags att börja göra en återblick av mina 

snart två år som Övermästare. Denna tid har varit 

både trevlig och lärorik. Jag har på ett naturligt sätt 

fått lära känna bröderna, vilket har varit till stor 

glädje för mig. 

Jag har fått leda ett Ämbetsmannakollegium med 

kunniga och positiva ämbetsmän, där alla har dra-

git sitt strå till stacken och genomfört sitt arbete 

med logens bästa för sina ögon. 

Jag lovade vid mitt tillträde som Övermästare att 

jag inte skulle göra alltför omfattande förändringar 

utan utveckla logen med varsam hand och lyssna 

på bröderna. 

Vad har då utförts under dessa terminer? 

Många förändringar kanske inte alla bröder ser, då 

de inte tillhör det inre kollegiearbetet. Exempelvis 

har vi tagit fram en checklista och samtalsmall för 

att få stöd vid samtal med bröder som tänker sluta 

att vara med i vår Orden och loge. 

Strukturerade Ämbetsmannamöte med en pri-

oritetslista som stöd för arbetet och hela tiden 

uppföljning av kvarstående frågor, med andra ord 

ett strukturerat arbete. 

Jag tycker att våra föredragskvällar som återinför-

des under perioden har varit lyckade ur flera 

aspekter. Vi har fått ta del av olika ämnen från duk-

tiga föredragshållare och som en extra bonus fått 

en djupare kunskap om dessa bröder, vilket gör att 

fler bröder blir bekanta med varandra. 

Försöksverksamhet med äldre bröders eftermiddag 

har genomförts två gånger, men kanske inte helt 

som vi tänkt oss. Den grupp av äldre bröder som 

inte orkar komma på logemötena har heller inte 

kommit på dessa träffar. Vi utlovade transport till 

och från logehuset, vilket endast två bröder utnytt-

jat. Träffarna har dock varit en trevlig stund med 

samtal och musikunderhållning vid en träff. Det är 

min förhoppning att dessa träffar kommer att fort-

sätta till brödernas glädje. 

Vi har nu haft val av Ämbetsmän och jag gratulerar 

och önskar dem lycka till i sitt kommande viktiga 

arbete. 

Jag vill också passa på och tacka mina ämbetsmän, 

ingen nämnd och ingen glömd. TACK! 

 

I vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Öberg 

Övermästare 

 Nr 5, 2018-10-26 



 
 

Logemöte 2018-08-15 

Vilken vacker och välkomnande syn som möte oss 

67 Vågbrytarbröder, 64+3 gäster, när vi anlände 

till vårt Ordenshus för sommarens sista expedi-

tionssammanträde. Den 100-åriga byggnaden 

hade fått en ansiktslyftning och såg nu ut som i 

fornstora dagar. Under förra veckan hade Husför-

eningen sett till att den icke stilenliga ytterdörren 

på framsidan förpassats till de sälla jaktmarkerna, 

och jaktmarker för dörrar är avfallsstationen vid 

Getterövägen. Ny tidstypisk dörr för en fastighet 

uppförd 1918, var nu insatt. Husföreningen har 

som mål att bevara vårt hus exteriört så gott det 

nu går med en gammal byggnad och har väl lyck-

ats ganska väl även om den svällt ut litet och vem 

har inte det. Hur många mörka kostymer har inte 

förpassats till samma plats som vår förra ytter-

dörr.  

 

 

 

 

 

 

 

Så till dagens expeditionsmöte som, i frånvaro av 

vår ÖM Claus Öberg, leds av UM Berndt-Göran 

Isberg på ett förtjänstfullt och avslappnat sätt. 

Mötet hålls även föredömligt kort, 13 minuter. En 

hägrande Räkfrossa väntar ju runt knuten. 

 

UM underrättar logen om Broder Bertil Janssons 

bortgång. Begravning äger rum fredagen den 24 

augusti kl. 14:00 i S:t Jörgens Kapell. Anmälan till 

efterföljande minnesstund sker hos Hilles Begrav-

ningsbyrå, 0340-103 21. 

Logen beslutar utanordna 1 613:- 

(begravningsannons). 

UM påminner om ”Äldre bröders eftermiddag” 

den 24 september. 

 

Um påminner också om vår vänafton den 10 okto-

ber och vår stundande kyrktur till Fjärås kyrka den 2 

september. 

Betr. Ordenshusets 100-årsfirande har det blivit 

omkastningar i programmet. Information om Odd 

Fellow kommer att ske på Varbergs Torg, lördagen 

den 8 september mellan 10-13. Visning av vårt Or-

denshus sker dagen efter, alltså söndagen den 9 

september mellan 11-14. Minglet i logehuset lördag 

kväll, med våra loger, är framflyttat till en ännu ej 

bestämd tidpunkt. 

Br. Kai Lundahl ställer en fråga till ämbetsmanna-

kollegiet om att även kunna ha parentation över 

avlidna bröder vid våra sommarmöten. Br. Kai  

menar att det kan gå väldigt lång tid från en broder 

avlider tills parentationen kan hållas. (Uppemot el-

ler över 4 månader om dödsfallet inträffar vid 

ogynnsam tidpunkt. Red:s anm.) 

Tisdag den 21 augusti har vi arbetsdag i vårt Or-

denshus. Trädgård skall ansas och utvändiga murar 

skall målas, utrymmen skall städas och lite annat 

smått o gott skall ordnas inför vår visning av Or-

denshuset för allmänheten.  

Br. Jan Fagenheim påminner om Seniorklubbens 

höstprogram med start 5 september. (Se hela pro-

grammet vår hemsida, Seniorklubben) 

Klubbutskottet visar för föregående kvartal ett un-

derskott på 503:- 

Gästande bröder tackar för välkomsthälsningar och 

framför hälsningar från sina loger. 

Så över till räkfrosseriet… eller skall vi säga laxfros-

seriet? Ja härliga bord, dignade av räckor och glas, 

fyllda flaskor och karaffer, väntade oss när vi tog 

Apollosalen i besittning. Som vanligt fanns bröd och 

ost framdukat, tillsammans med våra tallrikar på ett 

speciellt bord. Nytt för i år var även att källarmäs-

taren också dukat fram lite kokt lax som ett litet 

extra tilltugg. Hovmästaren, innan han bjöd oss till 

bords, påpekade även detta att laxen var bara som 

ett litet extra tillbehör. Tyvärr lyssnar inte alla brö-

der till vad som sägs, utan flera förser sig med dig-

nande tallrikar av lax, man kan faktiskt gå två 

gånger, med den påföljden att inte alla fick möjlig-

het att njuta av den välsmakande anrättningen. 

SKÄRPNING BRÖDER!    



 
 

 

 Kyrktur till Fjärås kyrka den 2 sept 2018. 

Vi samlades vid Ordenshuset, för avfärd mot Fjärås 

klockan 09:00 då vår eminenta chaufför Göran An-

dersson skulle transportera oss till Fjärås kyrka. An-

ders Axelsson som var organisatör av dagens även-

tyr, presenterade oss för prosten och en del kyrk-

värdar som hälsade oss välkomna. 

Högmässan handlade om Enheten i Kristus, det var 

många personer inblandade i själva högmässan, så 

det blev en något annorlunda högmässa. 

Det spelades mycket orgelmusik med organisterna 

Berit Larsson och Kerstin Odenberg, dessa två spe-

lade för första gången fyrhändigt och fyrfotat, vilket 

tydligen är en svår konst, men det lät mycket bra. 

Efter högmässan fick vi en guidad tur om kyrkans 

historia av f.d. kyrkoherden Stig Johansson. Han 

berättade bland annat om att kyrkan invigdes 1760, 

det hade dock stått en kyrka på samma plats och 

den nya byggdes delvis på den gamla, men betyd-

ligt mycket större. 

Man hade sparat den gamla kyrkans inredning från 

tiden då Halland var danskt. Vilket var en fantastisk 

bildhuggar konst. Den vackra dopfunten av malm 

var från 1596. Altartavlan var annorlunda än man 

är van vid, man kunde byta motivet till tre olika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter rundvandringen blev det kyrkkaffe med en 

annorlunda tradition, man sjöng för veckans födel-

sebarn samt hurrade ett fyrfaldigt hurra fyra 

gånger. 

Därefter gick färden mot västkustens brittiska slott 

nämligen Tjolöholms slott. Vi intog en god lunch i 

storstugan.  

Vi fick en guidad tur och visning av utställningen 

Downton i nöd och lust. Det var kläder från den po-

pulära tv-serien Downton Abbey. 

Slottet var mycket modernt när det byggdes med 

bland annat elektricitet, centralvärme, central 

dammsugare och rundspolande duschar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När alla var nöjda med slotts besöket intogs kaffe 

och ”dessert” i Storstugan och därefter hemfärd till 

Varberg efter en lyckad dag. 

Tack Anders och Göran! 

Claus Öberg 

ÖM 

 

 



 
 

Logemöte 2018-09-12 

Den 12 september har bjudit på ett väder med 
hösttendenser. Morgonen bjöd på skyfall med 
stormbyar, men framåt kvällen visar det sig att 
man kan ta sig till logen utan paraply. Ett drygt 
sextital bröder hade gjort detta. Väl inne i loge-

salen hälsade ÖM Claus Öberg bröderna väl-
komna till höstsäsongens första arbetsmöte. 
Han välkomnade också tre gästande bröder. 
Dessa var Magnus Johansson och Jan Falebjörk 
från B155 Lars Gathenhielm, Kungsbacka och 
Rutger Ludvigsson från B69 Lennart Torstens-
son, Göteborg.  

Från logemötet noteras parentation för de två 
bortgångna bröderna Hans Nilsson och Bertil 
Jansson. Minnestal för broder Hans Nilsson hölls 
av broder Tommy Alfredsson. Minnestalet för 
broder Bertil Jansson hölls av broder Lennart 
Svensson. 

I vanlig ordning godkändes föregående mötes 
protokoll. Rapport förelåg från finanssekrete-
raren. 

Noteras kan att två bröder utstrykes från sitt 
medlemskap på grund av att medlemsavgiften 
inte erlagts. 

Broder Anders Axelsson meddelade att en före-
slagen grundlagsändring fastställts. 

ÖM meddelade 1:a nominering av ämbetsmän 
för kommande period. Bland dessa finns nuva-
rande UM Berndt-Göran Isberg föreslagen som 
ÖM. Berndt-Göran deklarerade vad vi kan vänta 
oss av honom i fall han vinner logens förtroende 
som övermästare. Bland annat så ser han sig 
mer som förvaltare än en nyskapande lustig-
kurre. Människosynen är värdig. Logens ritualer 
är högtidliga, stringenta och viktiga att hålla i 
helgd. 

Broder Allan Andersson påminde om kom-
mande läger i Falkenberg den 17 september. 

 

ÖM utlyste att dagens insamling kommer att gynna 
föreningen Navet. I det sammanhanget nämndes 
att insamling kanske behöver erbjuda Swish som 
transaktionsmetod. Skälet till detta är att insamling-
ar tenderar att ge en allt mindre behållning 
eftersom kontanter blir mindre förekommande.   

ÖM redovisade några viktiga händelser för logen. 
Såsom en lyckad kyrktur den 2 september ordnad 
av Anders Axelsson. Vidare en informationskam-
panj på torget den 8 september och öppet hus i 
logehuset den 9 september till minne av husets 100 
årsjubileum.  
Broder Kaplan påminde om en dikt av Eva Wessel. 

Vid den efterföljande måltiden i Apollosalen serve-

rades en utsökt gulaschsoppa följt av kaffe med 

kaka.  

Kvällens föredrag hölls på ett mycket förtjänstfullt 
sätt av broder Karl-Henrik Weddig. Betraktelsen 
handlade om Sveriges försvar under kalla kriget 
med betoning på kustartilleriet och dess utveckling 
och avveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broder Kapten Weddig 

 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatta beskrivningar av Sveriges situation 
 under Kalla kriget 

 

 

 

 

 

 

Bröder smälter intrycken från kvällens möte 

 

Efter måltiden lämnade bröderna logen. En del di-
rekt ut genom den nya entrédörren ut i den gry-
ende hösten, andra via vattenhålet i källaren och 
åter andra efter att ha genomfört alla de sysslor 
som tarvas för att kunna släcka, stänga och lämna 
ordenshuset i ett gott och tryggt skick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appollosalen andas ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Logemöte 2018-09-26 

Vi har nu, hösten 2018, lämnat VALTIDER med 

mandat och vågmästare och talman med rundor 

och övergått till mer normala vanor. Det kändes då 

inspirerande att kvällens logemötes VAL enkelt och 

smidigt kunde behandlas med en 2:a nominering 

av ämbetsmän med ersättare, husförening och 

ledamöter i Lilienbergs Fond. 

Före detta val kunde talman (förlåt) ÖM hälsa Di-

striktsstorsire Maths Blomqvist välkommen till-

sammans med ytterligare 5 gäster och ca 65 

trogna bröder. 

Sedvanliga ärenden voro –FS hade fått in 1 620 

kronor i medlemsavgift men meddelade att 24 

bröder ej är gottstående. 

SM har utanordnat hela 15 137 kronor! 

Sjukrapport förelåg för Br Mats Olsson, som drab-

bades av tryckfall under förra mötet och ådrog sig 

då vissa skador, samt Br K H Weddig, som har pro-

blem med ena (?) foten och Br Sten Livehed, som 

angripits av bältros (eller helveteseld = Herpes), 

som botas med vila! 

Meddelades att en broder ansökt utträde ut Orden 

och logen. 

Distriktsstorsiren gjorde ett ”officiellt besök” d v s 

kontroll av logens allmäntillstånd, att ämbets-

männen sköter sig och att stämningen i logen är 

positiv. Det framkom att dessa kriterier voro upp-

fyllda samt att rekryteringen var god – dock an-

märktes på att medelåldern var i stigande!! (dock 

ej till sinnet) (vem blir yngre?– red) 

Under alla inlägg kunde dock konstateras att ljud-

anläggningens ålder definitivt stigit! 

Br Allan Andersson påtalade att 37 patriarker be-

sökt läger i Falkenberg (låg närvaro) men att till 

nästa möte den 17/10 i Varberg – gradgivning 3 

grad – kommer huset bli fullt. 

Kvällens insamling går till Ordens 200-årsjubileum. 

Till Vänafton den 10/10 anbefalles varje broder 

anvisa en presumtiv broder – meddela PS för in-

bjudan. 

Några få platser kvar till Gåsablotet den 10/11 

2018. 

Redaktör Br B Levinsson informerade att mail från 

Odd Persson är rent informativa och kan således ej 

besvaras. 

Seniorklubbens nästa hålligång blir den 3/10 då 

Björn Johansson presenterar Varberg förr och nu. 

UM lät meddela att det finns ämbetsuppdrag för 

hugade intresserade bröder – Tag chansen! 

Br Anders Axelsson redogjorde mycket informativt 

om ritualerna vid ballotering och gradgivning.  

Tänk på logegången! 

 

 

 

 

 

 

Bröder utbyter givande erfarenheter 

Sent inkallade kaplan Lennart Svenssons tankar 

rörde sig kring problemet med att info om Ordens 

mening och arbete kan vara ogripbart som skriften 

i en runsten. Den är läsbar då skuggan ger kontu-

rer – tag därför extern hjälp att tolka Ordens me-

ning så du kan leva ditt liv på rätt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Apollosalen utspisades bröderna med Pannbiff 

med potatis och sås, lingon och gurka. Kon-

versationens vågor gingo höga då kvällens före-

drag inställts och sannolikt blev returen till köket 

bara barskrapade fat!  



 
 

 Logemöte 2018-10-10 

Denna varma oktoberkväll i nådens år 2018 hade 3 

gästande bröder, 9 presumtiva bröder och 69 egna 

bröder, inalles 81 par skor, passerat in genom den 

nya, vackra entrédörren som kommit på plats för 

någon månad sedan. Vårt Ordenshus börjar nu 

återfå sitt ursprungliga utseende o glans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logehuset med sin nya entrédörr 

Efter att vår ÖM Claus Öberg hälsat våra gästande 

bröder Magnus Johansson och Torbjörn Vallström 

från 155 Lars Gatenhielm, samt vår numera stän-

digt återkommande gäst, Per Qvenild, 58 Sten 

Sture, Stockholm, blev dagordningen snabbt 

attackerad. Några nedslag i dagordningen som vår 

PS brukar uttrycka det. 

FS rapporterar att 8 bröder ej är gottstående 

Klubbmästeriets senaste kvartalsrapport visar på 

ett överskott av 620: - 

Broder Börje Klasson beviljades utträdde ur vår 

loge. 

Sju bröder balloterades till tredje logegraden. 

Storlogen, vilket hör till vanligheterna, returnerade 

logens förslag till stadgeändringar. 

Val av nytt ämbetsmannakollegier mm. genomför-

des. Vilka och till vilka poster finns att läsa i logens 

officiella logeprotokoll på Ordens hemsida. 

Lägret Prins Bertil har möte i Varberg 17 oktober 

med III-grads givning. Måltiden kommer att bestå 

av lax. 

Till Gåsmiddagen, med damer, den 10 november, 

finns ännu några platser kvar. 

Br. Mats Olsson hälsar från sjuksängen. Rehabilite-

ringen går framåt med hjälp av kryckor. 

Kvällens penninginsamling går till Navet. 

Kvällens föredrag – Organisationers falska o sanna 

sidor – kommer att hållas av br. Arne Söderbom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack, broder Arne, för ett mycket trevligt,  

informativt och intressant föredrag på temat 

Organisationers falska och sanna sidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seniorklubbens återstående program hös-

ten 2018 

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 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 

    

 

 
 

 
 
 
 

Jubileumsnålen 
 

Det finns fortfarande möjlighet att införskaffa 
Odd Fellows jubileumsnål. Den kostar 100 kr.  
Finanssekreteraren Kaj Rydberg säljer nålarna. 
Insamlade medel skall skänkas till forskning om 
barndiabetes och barn med medfött hjärtfel. 
 

 
Julcafé 
 
Seniorklubben inbjuder till julcafé. 
Ordenshuset 
Onsdag 19 december kl 14-16 
Drop in 
Ingen föranmälan behövs. 

 
 
Föreslagna ämbetsmän för 2019-2020 
 
Följande bröder är nominerade för ämbeten un-
der kommande mandatperiod: 
 
ÖM Berndt-Göran Isberg  

UM Lars Lithner ers. UM Lasse Brorsson  

PS Valter Caspersson ers.  Håkan B. Svensson  

FS Jan Fagenheim ers. Volker Wulff  

SkM Håkan S. Svensson ers. Karl-Henrik Weddig  

CM Bert-Ove Andersson ers. Staffan Tyréus  

K Boo Larsson ers. Sten Fäldt  
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