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Den 27 mars, som är vår bartender Jan-Erik Törneus födelsedag samlades logen B83 Vågbrytaren till 

ett arbetsmöte. Det har varit en solig dag i ett Varberg med tydliga vårtecken. 

 

 

Födelsedagsbarnet inför öppnandet av flaskor och bar 

 

 

Bröder i väntan på att ÖM skall öppna mötet 

 

 

ÖM öppnade logemötet med att bland annat hälsa gästerna Yngwe Ekström B116 Birka, Stockholm  

och Per Qvenild, B59 Sten Sture, Stockholm. 
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ÖM informerade logen om att man aktualiserat åtgärder för brödernas säkerhet i händelse av att 

utrymning behöver göras eller att någon broder drabbas av akut ohälsa. Ansvar för de olika delarna 

av åtgärder är fördelade över ämbetsmännen. 

ÖM har också utsett tre bröder för att ersätta ej närvarande ämbetsmän. 

Drätselnämnden beviljades ansvarsfrihet för året 2018. ÖM uttryckte önskemål om konstruktiv hjälp 

och stöd, för sig själv och övriga ämbetsmän, från erfarna bröder med kunskaper om ritualer, lagar 

och regler för logearbetet. Samtidigt vädjar ÖM om att hjälpen sker i ordens anda. 

På en fråga om lokala arrangemang i samband med logens 200 års jubileum den 26 april svarades att 

Husföreningen kommer att ordna med storbildsvisning från firandet i Stockholms stadshus. Vi kan se 

fram emot en inbjudan till detta arrangemang tillsammans med rebeckorna. 

Seniorklubben kommer att erbjuda musik av Douglas Möller den 3 april. 

Ceremonielet under ledning av Bert-Ove Andersson visade upp sig på ett lysande sätt under 

installationsceremonin av de nya bröderna i invigningsgraden. 

Kaplans tankar kretsade kring konstaterandet; ”Jag mår inte bra idag.” 

 

De nya bröderna gratuleras till sitt inträde i invigningsgraden 
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Stående fr v: ÖM Berndt-Göran Isberg, UM Lars Lithner 

Sittande fr v:Olle Gruvander, Lars Kohlström, Stefan Appelgren 

Efter gradgivningen samlades till sedvanlig brodermåltid med ugnsstekt lax och kokt färskpotatis i 

Appollosalen. Skålar utbringades för landet, konungen, storlogen och logen. 

 

 

Ceremonimästaren utbringar skålar 
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ÖM höll ett välkomsttal till de nya bröderna och riktade ett stort tack till deras faddrar. 

Nyrekryteringen är ett stort ansvar för oss alla. 

 

ÖM B-G Isberg talar 

 

 
 

Fadder Sven Lindberg med Stefan 
Appelgren 

Olle Gruvander med fadder Kjell Johansson samt Lars Kohlström 
med fadder Manne Österberg 
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För de nyinvigda bröderna höll vår nye broder Lars Kohlström ett känslosamt tacktal och refererade 

till intryck av OddFellow långt tillbaka i tiden. 

 

Broder L Kohlström under sitt tacktal 

 

Även denna kväll hade ett slut. 

 

Köksbemanningen avtackas efter uppskattad insats 

 

 

 


