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enna vårkväll, ja vi får nog kalla det för vårkväll, även om det fortfarande är februari, välkomnades 

70 bröder av den skönt blommande Vintergäcken vid sidan av trappan. Dagen innan, som också 

framkallat varma vårkänslor, hade min son Johan och jag tillbringat vid vårt fritidshus i Fridhemsberg. 

Till lunch hade vi lagt på några fina köttbitar på utomhusgrillen och njöjt gott i det sköna vädret. Den 

ofrånkalliga funderingen om vad vi hade för utomhustemperatur smög sig på. Kunde kvickt konstatera 

att det var +19 rader. 19 grader!!! Utomhusgivaren satt definitivt i skuggan. Men som sonen sedan 

klarsynt konstaterade – ”Pappa, det har nog någon, kanske stor, betydelse att utomhusgivaren sitter 

precis över vår nyss använda grill?”  Så var det med det värmerekordet! 

 

Logemötet leds av ÖM Berndt-Göran Isberg. Extra glädjande var att vår högtalaranläggning, som haft 

lite handhavandeproblem, nu fungerade mycket tillfredsställande. 

 

Något från vår stund i Ordenssalen. 

 

• Logen gästas, som så ofta förr, av Br. Per Qvenild, 58 Sten Sture, Stockholm. Vi är många 

som hoppas snart få se broder Per som Vågbrytarbroder. 

• Toner skapade av Vivaldi, hörs både före logens öppnande och vid dess slut. 

• Insasmlingen till Frälsningsarmen vid senaste insamlingstillfället gav 1 033:- 

• FS meddelar att det influtit 3 340:- i medlemsavgifter och försäljning av en fläckfri slips. 

• Bertil Olsson och Göran Nordblad beviljas utträde från loge och orden. 

• Glädjande har vi fått in tre ansökningar om medlemskap. ÖM påpekar hur viktigt det är 

att vi alla bröder meddelar ordförande i undersökningsutskottet, Claus Öberg, om det 

finns något av vikt, som kan påverka de ansökandes ev. medlemskap i Orden. Namn på 

dessa presumtiva bröder skall finnas anslagna på anslagstavlan eller fås av ordförande i 

undersökningsutskottet. 

• Första nomineringen för fyllnadsval i Ceremoniutskottet, efter avlidna Kenneth Wedberg, 

föreslogs br. Göran Andersson. 

• Logen beslutar att vår ÖM skall representera logen vid Husföreningens årsmöte den 3 

mars kl. 16.00. Husföreningens sekreterare, Tommy Alfredsson, berättar i korta ordalag 

om vad husföreningen är för något. Vågbrytaren och Drottning Blanka har var sin röst i 

föreningen och övriga medlemmar,var och en, en röst vardera. För att bli medlem fodras 

att du lämna husföreningen ett räntefritt lån på 250:-, eller mer, i poster om 250:-. Lånet 

återbetalas når långivaren så önskar. 

• Seniorklubbens nästa sammanträde äger rum den 6 mars kl. 12.00 och gästas denna dag 

av Eva Berntsson-Melin, som kommer att tala över ämnet - Sant och Osant om Varberg – 

• Magni Brorsson framför, genom Lennart Svensson, ett tack för uppvaktningen, från logen, 

på sin högtidsdag.  

• Marianne Edberg framför, i brev, ett tack till logen för dess medverkan vid br Kenneth 

Wedbergs begravning. 

• Br. Kaplan talar förtjänsfullt över ämnet – Konsten att umgås med sanningen. 
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Kvällen fortsatte sedan i Apollosalen där det bjöds på en härlig fläskkarré och god gemenskap. 

 

 

            
 

 

 

Kvällens föredrag höll en representant för rättsväsendet, Håkan Carlsson. Ämnet för dagen handlade 

om bedrägerier mot våra gamla. 

 

 

 

  
En andäktigt lyssnande skara. 
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UM Lars Lithner överräcker en gåva plus lite blommor till kvällens föredragshållare Håkan Carlsson. 

 

 

Kassan räknad, disken diskad, ljuset släckt – ”Nu går vi hem Gunnar”. 


