
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

”Det är skönare lyss till den sträng, som brast, än 
att aldrig spänna en båge” 
Jag läste den raden och blev lite nyfiken. Jag funde-
rade lite över den. Kanske inte helt av applicerbart 
på den roll jag tagit på mig som ÖM i logen 83 Våg-
brytaren, även om det ibland kanske känns lite så. 
För den som inte kommer ihåg det är det en av ra-
derna i Verner von Heidenstam dikt ”Åkallan och 
löften”. Jag är medveten om att dikten är en hyll-
ning till nationalism och krig skriven i samband med 
unionsupplösningen som var 1905. Trots detta 
tänkte jag delge er några funderingar över denna 
rad. 
Formuleringen kan påminna oss om att vi ibland 
måste ta en del chanser i livet. Det behöver inte 
betyda att man helt skall sakna verklighetsförank-
ring utan vi behöver ha sunt förnuft och inte kasta 
oss utför ett stup utan en fallskärm eller att åt-
minstone ha koll på att hjälpskärmen fungerar. 
Det finns oftast ett pris att betala också om man 
står kvar på perrongen när tåget går. 
När vi skall göra bokslut borde det kännas bättre 
att man kan säga till sig själv att jag gjorde vad jag 
kunde. Ibland misslyckas man, men då har man i 
alla fall övervunnit sin rädsla och kan säga till sig 
själv att jag försökte i alla fall. 
Dessutom de gånger strängen brister har man san-
nolikt lärt sig något som man har med sig inför 
nästa försök. 
Det man kan vara stolt över även om strängen 
brast är att man velat något och dessutom varit be-
redd att sätt något på spel. 
Man kan kanske tycka att jag inte sätter så mycket 
på spel men jag tror ingen gillar att misslyckas. 
Jag är naturligtvis stolt över att ha blivit vald till att 
axla rollen som Er Övermästare.  Min pappa var 
jubelveteran och ExFS i Catena.  

På sin sista Odd Fellow loge uppvaktades han som 
en av stiftarna till Lägret Åsunden. Han hade varit 
stolt men orolig för om jag skulle klara uppdraget 
som Övermästare. Det är jag själv också. 
Jag lovar att försöka göra mitt bästa för att leva upp 
till förväntningarna. Jag har innan jag blev vald be-
rättat här i logen lite vad jag står för och vem jag 
inte är.  
Min första utmaning, som jag inte var beredd på, 
var att utse alla ämbetsmän. Jag vill tacka alla brö-
der som gjorde den uppgiften ganska hanterlig. 
Min ambition är att använda p 15 Fördjupning och 
Ordenskunskap lite mer. För detta kommer Utskott, 
men jag hoppas även enskilda medlemmar, att en-
gageras. 
Förhoppningsvis skall vi Ämbetsmän bli så sam-
körda så småningom att ritualerna blir strikta. 
Jag har alltid jobbat med att det som inte är ut-
tryckligen förbjudet är tillåtet. Jag tror att det går 
att använda inom Odd Fellow också. 

Jag hoppas bara att jag inte spänt bågen för mycket 
för jag vill inte att den brister! 

I Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

Berndt-Göran Isberg 

Övermästare 

 

 Nr 1, 2019-02-13 



 
 

Bortgångna bröder 
 

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att ännu ett par länkar har brutits i vår brödrakedja då vi 

nåtts av meddelandet att våra Bröder Berndt Svensson och Kenneth Wedberg lagt ned sina vandringssta-

var. 

 

 

  

 

 

 

 

Broder Berndt Svensson 

Broder Berndt föddes den 16 januari 1930 och gick bort den 25 oktober och var således 88 år gammal. 

Han invigdes i B83 Vågbrytaren 1997. Han innehade Tredje lägergraden. 

Vi lyser frid över hans minne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broder Kenneth Wedberg 

Broder Kenneth Kenneth föddes den 17 augusti 1944 och gick bort den 24 december och var således 74 

år gammal. Han invigdes 1974 i B150 Calluna, Borås och tillhörde B83 Vågbrytaren sedan 2014. Han inne-

hade tredje lägergraden.  

Vi lyser frid över hans minne. 

 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Logemöte 2018-12-12 

Sakta vi går genom stan” sjöng Monica Z och kände 

sig salig! Sammaledes känns det när man passerar 

Varbergs Torg och den tvestammade julgranen och 

kyrkan på väg till logens julmöte. 

 

 

 

 

 

 

Att tillsammans med 88 förväntansfulla bröder, 

bakom stängda och bevakade dörrar hålla loge-

möte känns inte alls rituellt – bara högtidligt.  

Att sedan informeras om att; 

En broder gjort slutbetalning med 90 kronor i 

medlemsavgift. 

Fortfarande 1 broder är ej gottstående. 

SM spenderat inte mindre än 13789:50 (hur re-

glerar men 50 öre?). 

Flera av södra Sveriges Brödra- och Rebeccalo-

ger skickat julhälsningar till möts i Halmstad den 

17 dec. 

Lägret möts i Halmstad den 17 dec för extra lä-

ger med nominering (kontakta Kaj Lindahl) och 

ordinarie läger (utan julbord). 

Insamlade medel till Navet skall fonderas t.v. då 

Navets verksamhet skall upphöra. 

Husföreningens lån förlängs med en ränta på 

1,8% (godkändes) innebar att logens förhand-

lingar avhandlades föredömligt raskt. 

 

Mötet ajournerades varvid Varbergs Lucia gjorde 

ett vackert och välljudande framträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia med tärnor var åter i ordenssalen 

Excellente ceremonibroder Christer Börjesson, 

tillika ljudanalytiker hade analyserat bortfallet av 

ljudet. (Ingen sändare i fickan och prata rakt 

fram!!) 

Ämbetsmän valda och utnämnda, avgående och 

pågående kallas till logistikgenomgång (?) den 6 

jan efter barnfesten. 

Broder Bertil Stomgårde meddelar att han är 

bortrest på sin högtidsdag. 

Framfördes synpunkter på etik vid balloteringar.  

Seniorklubben påminner om Julkaffe den19 de-

cember kl 14.00 

Broder Tommy Alfredsson utdelade den av Br 

Torsten Olsson instiftade E-logemedaljen i läder 

till utskänkningsofficianten Br Jan-Erik Törneus 

(Inezson) för stämningshöjande insatser mellan 

drinkarne. 

Kaplans tankar rörde sig denna afton kring gå-

vorna Kärlek, Omtanke och Medmänsklighet och 

hänvisade bl.a. till Lill-Babs leverne. 

Mötet avslutades sedvanligt med unison mans-

sång och beskådande av en artificiell stjärnhim-

mel innan omklädning (dock enbart slipsar) vid-

tog. 

Efter att ett dignande, välsorterat och välsma-

kande julbord tillsammans med quantum satis 

dryckjom funnit sin plats var det läge att ”sakta gå 

hem genom stan” efter en minnesvärd kväll. 

 

Sven Lindberg 



 
 

 Logemöte  2018 12 27 

Så var julen firad och överstökad och snart även 

logens sista sammanträde för 2018. Tankarna går i 

skrivandets stund till de Bröder som lämnat sin jor-

devandring, nu senast Broder Kenneth Wedberg 

och till de Bröder som mist sina livskamrater under 

året. Det är skönt och gott att ha en loge att be-

söka, en loge där det finns lindring för sorg men 

också gott om glädje att ta till sig. Vi måste alla vara 

aktsamma om det fina vi har och inte låta splittring 

komma in i våra led.  

Så till dagens möte som leds av vår UM Berndt-

Göran Isberg. 57 bröder hade sökt sig till logehuset 

denna torsdagskväll. En lite mindre skara än nor-

malt, men totalvikten av oss var säkert den samma 

som vanligt av vad man kunde se på brödernas väl 

utfyllda kostymer orsakad förmodligen av all jul-

mat. Och bättre skulle det bli – helstekt entrecote 

med béarnaisesås, stekt potatis och gröna bönski-

dor. Kalorisnålt? Nej, men fantastiskt gott. Kladdka-

kan till kaffet tillhörde heller inte den kategorin 

smalmat.  Tack Kjell för, som alltid, ett fantastiskt 

matår. 

Vad avhandlade vi då under kvällens möte. 

Logen började med en tyst minut för vår loge-

broder Kenneth Wedberg som avled den 24 

december. 

PS meddelar att en logebroder ej är gottstå-

ende. 

SkM ber att få utanordna 7 041:-, vilket logen 

beviljar. 

Broder Torbjörn Wallström beviljas inträde i 

vår loge. Broder Torbjörn kommer närmast från 

loge 155 Lars Gatenhielm i Kungsbacka. 

Från Storlogen meddelas att det skett fyra änd-

ringar i Allmän lag för brödra- o rebeckaloger. 

Det måste vara minst 30 bröder för att bilda en 

ny brödraloge och av dessa måste 25 bröder 

inneha tredje logegraden.                                                                                                                    

En broder får ej häfta i skuld med mer än 6 må-

nadsavgifter.                                                       

 

 

Storlogen ger dispens till mindre loger från att 

ha alla ämbetsplatser besätta vid logemöten. 

Dock måste alla valämbetsmänplatser vara be-

satta.                                                                              

En nedlagd loge kan ej få tillbaka sitt ”fribrev” 

och återuppstå på nytt.  

Ämbetsmannakollegiet efterlyser förslag på 

insamlingsändamål med lokal anknytning för 

nästkommande år. 

Påminnelse om barnjulfesten den 6 januari. 

Anmälan till ÖM. 

Vänafton den 23 januari. Bröderna uppmanas 

att inventera sin vänkrets och se om det finns 

lämpliga kandidater att bjuda in.  

Med anledning av stundande vänafton håller 

Boo Larsson en instruktion om vad vi bör tala 

om med våra presumtiva bröder när vi förklarar 

vad det innebär att vara en Odd Fellowbroder. 

Förslag kommer från Rebeckalogen att hålla ett 

gemensamt firande i logehuset vid Ordens 200-

årsjubileum. 

Br. UM önskar bröderna ett gott slut på det 

gångna året och ser fram emot ett framgångs-

rikt 2019 för oss alla. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott Nytt År 2019 

Redaktör Tommy Alfredsson 



 
 

Logemöte 2019 01 09 

 
Den 9 januari är vinterkall, utan snö, men narig. I logehuset väntar värme och högtidlig installering av nya 

ämbetsmän. Allt som allt samlades drygt 90 bröder. Det var ett knappt tiotal gäster och resten bröder 

från B83 Vågbrytaren.  

Väl inne i logesalen hälsade ÖM Claus Öberg bröderna välkomna till en till bredden fylld ordenssal. Ett 
tiotal bröder fick använda läktaren för att kunna delta i mötet. Han välkomnade också gästande bröder.  
Protokollet från förra mötet den 27 december kommenterades och godkändes. 
Två bröder har begärt utträde. Frågan bordläggs till kommande möte. 
En broder anlände efter mötets öppnande. 
ÖM önskar förslag till ändamål för kommande insamlingar. Det bör vara lokala operatörer med behjär-
tansvärda verksamheter.  
Mötets höjdpunkt var installering av ämbetsmän för den kommande perioden 2019-2020. Installationen 
sköttes av Distriktstorsire Mats Blomqvist.  
Hedersregalier utdelades till Lars Herolf och hederstecken till Lasse Brorsson var och en efter två man-
datperioder i följd i sina respektive ämbeten. 

 

De valda ämbetsmännen för 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stående fr v Boo Larsson, kaplan, Valter Caspersson, PS, Bert-Ove Andersson CM, Håkan S Svensson SkM 
Sittande fr v Claus Öberg TjExÖM, Berndt-Göran Isberg ÖM, Lars Lithner UM, Jan Fagenheim FS 

 

  



 
 

Logemöte 2019-01-23  

Gott och väl 90 bröder tågade in i salen till musik 

av Vivaldi.  

Vår nye ÖM hälsade, utan att darra på man-

schetten, alla välkomna inklusive gästande broder 

Klas Andersson från Borås. 

Därefter följde parentation av broder Kenneth 

Wedberg. Broder CM berättar att Kenneths stora 

intresse i livet varit blommor och trädgårdsskötsel. 

Kenneth drev i flera år blomsterhandel. Odd Fel-

low var också ett stort intresse, speciellt det cere-

moniella. Kenneth har många gånger spelat roller i 

våra ceremonier och lärt upp många andra. 

PS läste upp valda delar av förra protokollet, som 

godkändes. 

Lennart Igerud och Stig Gesterling hade begärt 

utträde ur logen, vilket godkändes. 

Därefter följde ballottering till 1:a graden för 9 

bröder. 13 st ballotterade och ballotteringen utföll 

gynnsamt. Den 13 febr blir det gradgivning. 

Vår storrepresentant Anders Axelsson meddelade 

att högtidslogen vid Odd Fellows 200-årsjubileum 

är fulltecknad. Däremot finns det fortfarande plats 

till banketten. Anmälan senast 15 februari. 

Allan Andersson meddelade att lägrets första grad, 

trons grad, utdelas i Varberg onsdagen 20 februari 

kl 1830. Övning inför detta sker söndagen 17 feb-

ruari kl 1300.  

Angående välgörenhet beslöts att ämbetsmanna-

kollegiet kan besluta när insamling med håven ska 

ske och till vilket ändamål. Årets insamling ska ske 

till Frälsningsarmén och Almers Hus. Kvällens in-

samling sker till Frälsningsarmén. 

ÖM meddelade att insamlade medel till 200-

årsjubileet, ca 10 000 SEK, har översänts till stor-

logen. 

Vår egen loge firar 100 år 2021 och det finns för 

närvarande 130 000 SEK i en fond för detta. 

UM meddelade att kvällens föreläsning har rubri-

ken: ”Kan man lita på journalister”. 

 

Vår storrepresentant Anders Axelsson meddelade 

att vi idag firar grundare Thomas Wildeys födelse-

dag.  

Installering skedde nu av de två bröder ämbets-

män som saknades vid förra mötet. Håkan B 

Svensson installerades som ersättare till PS och 

Sten Fäldt installerades som ersättare till Kaplan-

en. 

Broder Kai Lundahl är fortfarande inte nöjd med 

högtalaranläggningen. 

ExÖM Claes Öberg talade om våra lösenord. De är 

en viktig del av våra ritualer. 

Så var det dags för Kaplanen Boo Larssons tankar. 

Han slog ett slag för mänskligt vansinne !!?? inspi-

rerad av Astrid Lindgren. Hans egen tolkning var 

att allt inte behöver vara perfekt. 

Dock tycker jag man kan säga att mötet genomför-

des så gott som helt perfekt, trots att det var pre-

miär för de flesta ämbetsmännen. 

Vi fick lyssna till Sonja Aldén innan mötet avsluta-

des. 

Efter mötet fick vi njuta av en klimatsmart grön-

sakssoppa med bröd och ost samt efterföljande 

kaffe och muffins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gästande redaktör Olof Olsson 



 
 

 Vad är Odd Fellow? 

Jag funderade ganska länge innan jag valde att gå 
med i Odd Fellow. Min fadder hade tålamod och 
kunde vänta. Han berättade i korta drag, men ändå 
tydligt vad Odd Fellow är. Jag lyssnade och grubb-
lade. Så småningom var jag mogen att söka inträde 
i logen B 83 Vågbrytaren. Detta beslut har jag ald-
rig ångrat. Idag känner jag stolthet i att tillhöra vår 
Orden. 

I höstas fick jag uppdraget att göra en kort beskriv-
ning av vår Orden, så att vi informerar på ett tydligt 
sätt, när vi presenterar verksamheten för blivande 
medlemmar, men också så att vi själva i vardagen 
talar om vår Orden på ett korrekt sätt. Här följer så 
min presentation: 

Odd Fellow är en sluten Orden. Det innebär att 
bara medlemmar har tillträde till de ritualbundna 
sammanträdena. Vår Orden vilar på en religiös 
grund och vi tror på ett Högsta Väsende. Var och 
en kan ha sin egen uppfattning kring just detta 
Högsta Väsende. 

Vi har som mål att sprida vänskapens, kärlekens 
och sanningens grundsatser bland alla människor – 
inte bara bland medlemmar.  Vi vill också fördjupa 
våra medmänskliga egenskaper för att på så sätt 
utvecklas till att bli bättre människor.  
Den som inte vill bli bättre – slutar snart att vara 
bra. 
Att vara med i Odd Fellow innebär ett livslångt 
medlemskap.  Man lovar att hålla det man får kän-
nedom om vid gradgivningarna, även om man av 
något skäl lämnar Orden. Att vara novisat innebär 
att man inte automatiskt blir medlem bara för att 
man ansöker. Själva invigningen är rituell. Då ger 
man också löften, som ska hållas. Det finns också 
symboler och symbolspråk. Vi använder också re-
galier och tecken. 
I vår Orden lär vi känna varandra och vi accepterar 
att vi är olika, men vi har samma värdegrund. Den 
ende jag kan ändra på är mig själv. Inom Odd Fel-
low finns en förväntan att varje medlem ska ut-
veckla sin personlighet under sin gradgivning. Na-
turligtvis kommer medlemskapet att påverka med-
lemmens dagliga liv, det är en del i den personliga 
utvecklingen. 

Den gyllene regeln finns hela tiden med i arbetet: 
Allt vad du vill att andra ska göra för dig, 
ska du också göra för dem. 

Allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig, ska 
du heller inte göra mot dem. 
 
Vi visar respekt för våra Ordensbröder genom att 
aldrig förtala dem. På mötena i våra loger visar vi 
vänskap mot de vi möter. Det innebär också att vi 
respekterar varandras olikheter. 
Hur ser vi då på oss själva?  Är vi en samling per-
fekta män i mörka kostymer? Ingår vi i en mystisk, 
halvreligiös och hemlig sekt? Är målet att komma 
tillsammans för att äta och dricka gott, samtidigt 
som vi berättar roliga historier? 
Absolut inte! Vi är en Orden med stil och värdighet, 
där det också finns en andlig dimension. Naturligt-
vis är målet att vi ska ha en härlig och ärlig gemen-
skap. 
Är det då bara så sagolikt trevligt i Odd Fellow? 
Uppstår det aldrig oenighet eller tvister? I alla 
grupper finns det risk för att osämja kan uppstå. 
Allt annat är lögn. När en konflikt uppstår gäller det 
att inte döma snabbt – utan ta ett steg tillbaka. På 
så sätt kan jag se situationen ur ett annat perspek-
tiv. Jag kan behöva tid för att reflektera och fun-
dera över vad konflikten väcker inom mig. Vad är 
det som gör att jag reagerar på just detta sätt? På-
minner situationen mig om någon gammal oför-
rätt? Jag kan faktiskt själv välja om jag vill gå in i en 
konflikt eller inte. Jag kan även välja om jag vill gå 
ur en konflikt. Den som inte vill gå ur en konflikt tar 
på sig ett mycket stort ansvar. Att förlåta är att 
lämna något bakom sig. 

Tre centrala F i Odd Fellow: 

Förståelse 
Försoning 
Förlåtelse 

Att vara medlem i Odd Fellow kan ses som en soci-
al livförsäkring. Jag har alltid någon att vända mig 
till. 

 

 

 

 

 

Boo Larsson, B83 Vågbrytaren, Varberg. 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorklubben 
       

 

 

  
6 MARS Lunch kl 12. 
 

 Eva Berntsson-Melin 
 Varbergs Museum 

 Något om Varbergs historia 
 Kostnad 125 kr 

  

3APRIL Lunch kl 12. 

 Program ej fastställt 
 

15 MAJ Lunch kl 12. 
 

Utflykt till Åkulla. 
Kostnad??? kr  
 
Anmälan senast söndagen före evenemanget till: 

 Anders Axelsson,, 070-6718244, anders.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 

 

 

 
 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: redaktion-B83@outlook.com  Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM B-G Isberg Webbredaktör: Bengt Levinsson Redaktör: Bengt Levinsson   

Nästa medlemsblad, nr 2—2019 

Utkommer onsdagen den 27 mars 

Manuskript emotses senast 10 mars via mail till:  

redaktion-B83outlook.com  

mailto:log.leksell@gmail.com
mailto:sec@csmobler.se
mailto:jan.fagenheim@telia.com

