
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

Vad skall man göra om man vill bli riktigt gammal?  

Det finns en rad undersökningar som slår fast ett antal 
sanningar. 
Det handlar inte i första hand handlar om vad för slags 
mat vi äter, inte heller om övervikt, kolesterol, blodtryck 
eller ens träning för att vi skall bli gamla.  
 
Det som väger allra tyngst är att jag som individ bryr mig 
om min nästa, att jag söker ett samspel, en dialog. Att 
jag skapar en kontakt såväl med ytliga bekantskaper 
som till exempel i kön eller på bussen, som de jag lever 
mitt liv med nära. Då är det viktigt att leva ett liv i en 
pågående dialog och i nyfikenhet på omgivningen och 
samhället  
 
Näst högst i betydelse kommer vikten av att ha bra och 
trofasta nära relationer. 
De som blir riktigt gamla har det visat sig också har en 
hobby som de verkligen brinner för.   
Om vi interagerar, ja bryr oss, om vi samtalar och har ett 
engagemang – då mår vi så bra att vi har chansen att bli 
riktigt gamla. Och inte bara det utan glada och nöjda 
gamla. 

Frågan blir om vi kan byta ut det verkliga livets sociala 
samspel mot det ”umgänge” som nu erbjuds via våra 
sociala medier som Facebook, Snapchat, Instagram, 
Twitter och olika former av spel. Nej, vi behöver sanno-
likt träffas i verkliga livet. Vi behöver också engagera oss 
i det verkliga livet. Se och höra varandra. 

Förr sa man att innan TV kom pratade och umgicks vi 
med varann, spelade spel och la pussel.  De nya sociala 
medier vi använder oss av utgör sannolikt en betydligt 
större förändring. På arbetsplatser är det idag inte 
ovanligt att alla sitter på fikarasten och lunchen med 
mobilen i handen och håller koll på sitt flöde, istället för 
att prata med varandra. 
 

 

Vi kanske måste ha modet att välja varandra istället för 
imaginära möten genom vår nya teknik. Kickarna kanske 
inte är lika omedelbara i en sådan vardag men verkliga 
relationer bär säkert över tid på ett helt annat vis. 

I vår mänskliga natur ligger i det gemensamma, att vi 
alla förr eller senare söker efter meningen i tillvaron. 
Man måste kunna se sig själv i ett större sammanhang 
och få ett meningsskapande perspektiv på tillvaron. Det 
kräver att man interagerar med andra människor. Det 
kan vara så att de bilder av det perfekta livet som vi får 
oss presenterade på internet kan hindra oss från detta 
sökande och den fysiska kontakt vi behöver med andra 
människor. 
Har vi goda relationer minskar betydelsen av att man 
motionerar lite lagom, dricker kaffe och vin och kanske 
bär på några extrakilon för att vi skall bli gamla. 
 
Jag tror att Odd Fellow har mycket att erbjuda oss för 
att vi skall förstå meningen med vår plats i tillvaron ge-
nom att här får vi möjlighet till samtal med varandra. 
Det gäller dock att vi tar tillvara på den möjligheten och 
att vi här kan skapa goda relationer med varandra.  Då 
ökar våra möjligheter att bli gamla. 

I Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

Berndt-Göran Isberg 

Övermästare 
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 Logemöte  13 februari 

Att i Vänskapens vecka anno 2019 den 13 februari ha 
gradgivning i Vänskapens grad är lite av en organisa-
torisk fullträff trots att det råkar vara 
”tandborstbytardagen” och dagen före Alla Hjärtans 
Dag. Men allt kan ju inte klaffa perfekt. Dock är det ju 
så att Vänskapen genomsyrar hela logen, allt från 
”incheckningen” till kassan till baren till mottagandet 
i logen. En Vänskap värd att vårda. 

 

 

 

 

 

 

 

Vänlige ÖM leder logemötet som om det vore hans 
tredje ämbetsperiod. Några nedslag (för att icke när-
varande bröder skall kunna ha lite koll) 

FS gladde sig åt att ha fått in 77 400 i medlemsav-
gifter och 1 800 i gradavgifter (överförda till SM Hå-
kan) 
SM har därför avyttrat 66 462 (pengarna bränner!) – 
60tkr till drätselnämnden för rän-te-bärande place-
ring och 6 462 för div kostnader 
Rapporterades att Br Hasse Karlsson fått en stroke 
efter en längre tids sjukdom. 
Bröder Bertil Olsson och Göran Nordblad ansöker om 
utträde ur logen. Bordlades. 
Logens förslag av Lennart Liljegren som representant 
till Lägrets nomineringsutskotts godkändes. 
Br Allan Andersson lät meddela att lägrets nästa möte 
är i Varberg den 20 febr med reception till 1 graden. 
Ingen håvgång i kväll p g a gradgivning 
Inför logens 100-årsjubileum har bildats en hjärntrust 
att samordna möjligheterna till en hejdundrande 
fest!? Gruppens sammansättning: Br Tommy Alfreds-
son, Br Kjell Peterson, Br Kay Foberg och Br Lennart 
Svensson (Träslöv). 
Senior-Jan meddelade att klubbens nästa möte är 
den 6 mars och avhandlar vad är ”sant och osant”? 

 

 

 

 

Efter dispens vidtog gradgivning av 6 recipiender till 
Vänskapens grad. Ceremonin framfördes i vanlig ord-
ning av ett semiprofessionellt ceremoniel (med något 
undantag) på ett alldeles bedårande sätt. Ej närvarande 
bröder missade stora scener! 

Efter detta mycket hårfagra framförande handlade Kap-
lans tankar om ”Konsten att ändra andra”. Tänkvärda 
ord som manar till eftertanke – tänk efter före! 

Därefter bjöds i Apollosalen på Smörstekt Gösfilé med 
kantarellsås som smakade bättre än det låter. Att få en 
sådan förplägnad till en sådan penning är en nåd att 
stilla bedja om.  
En fundering – med det flow och positivism som råder i 
logen bör kanske snart byggnadsnämnden kontaktas!? 

 

 

De nya bröderna i Vänskapens grad.  

Bakre raden från vänster: Lennart Wilhelmsson, Lars Lithner 

UM, Berndt-Göran Isberg ÖM, Rune Österberg 

Sittande från vänster: Ebbe Jansson, Hans-Arne Johansson, 

Sten Hedelin, Conny Sevehem    

 

 

 

 

 

Redaktör Sven Lindberg 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Logemöte 27 feb 

Denna 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 till-
bringat vid vårt fritidshus i Fridhemsberg. Till lunch 
hade vi lagt på några fina köttbitar på utomhusgrillen 
och njöt 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 konstate-
rade – ”Pappa, det har nog någon, kanske stor, bety-
delse 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 till-

fredsställande.  

 

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 öpp-
nande och vid dess slut. 
Insasmlingen till Fräsningsarmen vid senaste insam-
lingstillfället gav 1 033:- 
FS medelar att det influtit 3 340:- i medlemsavgifter 
och försäljning av en fläckfri slipps. 
Bertil Olsson och Göran Nordblad beviljas utträde 
från loge och orden. 
Glädjande har vi fått in tre ansökningar om medlem-
skap. ÖM påpekar hur viktigt det är att vi alla bröder 
meddelar ordförande i undersökningsutskottet, 
Claus Öberg, om det finns något av vikt som kan på-
verka de ansökandes ev. medlemskap i Orden. Namn 
på dessa presumtiva bröder skall finnas anslagna på 
anslagstavlan eller fås av ordförande i undersök-
ningsutskottet. 
Första nomineringen för fyllnadsval i Ceremoniut-
skottet, 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, be-
rättar 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 
lämnar husföreningen ett räntefritt lån på 250:-, eller 
mer, i poster om 250:-. Lånet återbetalas når långi-
varen 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 förtjänstfullt över ämnet – Konsten att 
umgås med sanningen. 
 

 

 

 

UM Lars Lithner överräcker en gåva plus lite blommor 

till kvällens föredragshållare Håkan Carlsson.  

 

 

 

 

 

 

 

Redaktör Tommy Alfredsson tar kvällsavsked  

av Gunnar Linnarsson 

 

 

 

 

 



 
 

 Logemöte  13 mars 

Ett arbetsmöte handlar om hur vi skall arbeta för att 
vår värdegrund skall ge resultat.  

Onsdagens möte var ett strålande bevis på detta. 75 
bröder var församlade. Och en uppmärksam broder 
kunde kanske skänka en tanke till hur mycket möda 
och arbete som ligger bakom ett ordinarie arbetsmöte. 
Ett arbete som är helt oavlönat.  

Jag roade mig med att kolla upp endast en sektors ar-
bete och vad den i faktiska livet är värt i reda kronor 
och ören. Vår ekonomiska grupp med revisorer, kassa-

ansvariga e t c  skulle om vi lade ut arbetet på en ex-
tern källa betinga ett pris av minst 50 000 SEK per år! 
Detta enligt en mycket initierad källa. Tänk också på 
den möda, tid och arbete som ligger bakom ett 
”vanligt” arbetsmöte i form av styrelsearbete, ceremo-
niellt arbete, kaplans tankar, och inte minst vårt emi-
nenta kök och personalen runtomkring. Okey, nu skall 
och kan inte allt värderas i kronor och ören. Det ligger 
både kärlek vänskap och intresse bakom slitet, men det 
kan vara en tanke bakom, som är väl värd att be-
grunda.  

Men nu över till mötesrapporten: 
Ballotering för 3 nya bröder utföll gynnsamt och ons-
dagen den 27 mars skall dessa nya bröder få sin invig-
ningsgrad. 

Vår storrepresentant Anders Axelsson erinrade oss om 
vårt 200-årsjubileum.den 26 april. Detta event kommer 
eventuellt att kunna ses på en intern webvisning. 

Broder Göran Andersson utsågs av nomineringsut-
skottet att verka inom ceremonielet. 

Drätselnämndens ordförande Lars-Inge Larsson re-
dogjorde klart, koncist och lättfattligt för logens och hus-
föreningens ekonomiska ställning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Br Lars-Inge Larsson 

 

Revisorerna gav Lars-Inge strålande recensioner för det 
arbete han utfört och mötet gav ansvarsfrihet för 2018 
års bokslut. 

Lägrets nästa möte utlystes till måndagen den 18 mars i 
Falkenberg. 
Kvällens insamling till Almers hus inbringade 1847 SEK. 
Äldre bröders eftermiddagsmöten kommer att ställas in.  
Seniorklubben kompenserar i viss mån för de uteblivna 
mötena. 
Jan-Olof Nilsson meddelade att han är bortrest på sin 
högtidsdag. 
Seniorklubbens nästa möte går av stapeln den 3 april, då 
”vår egen” trubadur Douglas Möller kommer att under-
hålla. 

Vår broder Kay Foberg talade över ämnet: Etik och mo-
ral. En intressant och givande presentation som lände 
till eftertanke. (Broder Kays betraktelse finns återgiven 
på annan plats i detta Medlemsblad.) 

Kaplan följde upp med sitt ämne: Vad innebär det att 
vara medlem i Odd Fellow? Bl a att vara hjälpsam och 
visa tillit (palindrom) till varandra. 

Ergo: Ett ”vanligt” arbetsmöte som vi borde värdera 
mycket högre än vad vi gör med tanke på det massiva 
arbete som ligger bakom. 

Missa inte nästa möte 27 Mars 

 

 

 

 

 

 

 

Gästredaktör Jan-Erik Törneus 



 
 

”Etik och Moral i vardagslivet” 

Betraktelse av Br Kay Foberg 

Få ord har under de senaste åren givits så många olika 
betydelser som just Etik och Moral och jag tänkte för-
söka utveckla några tankegångar runt den Etiskt-
Moraliska situation, som vi lever i, och hur vi som Odd 
Fellows eventuellt kan påverka den. 

Låt oss då titta närmare på orden Etik och Moral, vari-
från de kommer, deras betydelse och innebörd. 

Ordet Etik kommer från två grekiska ord. Det äldre av 
dessa ord ETHOS, betyder sedvänja, seder och bruk. 
Ordet avser kort sagt principerna hur man beter sig i 
sociala sammanhang, jämför med vårt svenska 
”etikett”. 

Det andra ordet, ETHIKOS, går djupare än till de yttre 
sederna, man kan uttrycka det med ”något som har 
med karaktären att göra”. 

Ordet Moral kommer från det latinska MORES, som 
helt enkelt betyder ”seder”, alltså en direkt översätt-
ning av det grekiska ethos fast i pluralis. 

Rent språkligt skulle alltså de två termerna kunna sägas 
betyda detsamma. Kanske med en liten nyans att Eti-
ken är kopplad till karaktären, medan Moralen reglerar 
vårt sociala beteende. 

Etik skulle alltså kunna sägas vara ” läran om moralen”, 
eller förenklat, etik är den teoretiska delen , moral gäl-
ler vårt handlande i praktiken. 

Styrande för vår uppfattning av de etisk-moraliska vär-
dena är NORMER-REGLER-LAGAR. 

Världens mest kända normsamling torde vara tio guds 
bud som citeras långt utanför de troendes krets som en 
allmänmänsklig moralisk erfarenhet med stor giltighet. 
För  de flesta av oss är också tio guds bud grunden för 
våra etiska och moraliska värderingar. 

Beträffande regler, så torde den mest kända vara den 
som i kristendomen benämns ”Livets gyllene regel” 
som säger ” Allt vad i viljen att människor skola göra 
eder, skolen i och göra dem”. 

Etik, mina bröder, får inte uppfattas som något svårt, 
otillgängligt eller högtidligt. Det rör vardagen i allra 
högsta grad. 

Etik och moral handlar helt enkelt om vårt sätt att um-
gås och relatera till varandra. Dessutom rör det vår re-
lation till naturen och natursystemen. Det är alltså  nå-
got som vi bör känna ansvar för att ständigt diskutera. 

 

 

På samma sätt som ”demokratibegreppet” måste eröv-
ras av varje ny generation, så måste också de etisk-
moraliska begreppen erövras och förstås. 

Det stora hotet är när tystnaden breder ut sig, när vi 
inte längre delar våra erfarenheter med varandra. Mar-
tin Luther King har uttalat det med orden ” Det som 
skrämmer mig är inte de onda människornas ondska, 
utan de goda människornas tystnad”. 

Som Odd Fellows har vi , som jag ser det, en viktig roll 
att fylla i den pågående etiska debatten , efter som det 
inre arbetet i vår Orden till stor del handlar just om vår 
etiska och moraliska utveckling. 

 Vid våra gradgivningar söker vi att åskådliggöra vad 
som kan anses vara rätt eller orätt i en människas liv, i 
tankar, i ord och gärningar.I detta arbete har vi ledning 
av våra deviser, som i logegraderna handlar om vår 
moral i Vänskap Kärlek Sanning, i lägergraderna om vår 
etik i Tro Hopp Barmhärtighet. 

Vad vår orden , våra loger och våra läger behöver är 
inte människor som vet att man bör vara vänlig, att 
man bör göra gott, att man bör älska sin nästa. 

Vi behöver istället människor som gör gott, som är vän-
liga och som älskar sin nästa. 

Vi vet att det är hjärtats hängivenhet som ger oss kraft 
att värna om såväl mänsklig samlevnad som personlig 
integritet. 

Låt oss därför aldrig förtröttas i vår strävan att föra ut 
ordens budskap om medmänsklighet  vidsynthet och 
tolerans. 

Tack 

 

 

 

 

 

 

Broder Kay Foberg 

 



 
 

Årsmöte i Husföreningen 2019 03 03 
 

Några rader om  Husföreningen: 

Den 4 november 1974 rapporterade ÖM Carl Erik 
Hansson att baptistförsamlingen troligtvis skulle sälja 
sin lokal - Tabernaklet. Redan den 27 november beslu-
tade logen att köpa Tabernaklet för 105 000 kronor 
med 26 röster för ett köp respektive 9 som yrkade 
bordläggning. En broder avgav skriftlig reservation 
mot beslutet. Den 12 februari 1975 överlät logen, 83 
Vågbrytaren, huset på "Ideella Föreningen Odd Fellow
-huset” 

 
Vad är då syftet med föreningen? 
  
I dess stadgar står att läsa i § 1 - Ideella Föreningen Odd  
Fellow-huset har till ändamål att äga och förvalta fas-

tigheten Kaninen 7 med inventarier och att därmed, 

utan vinstsyfte, ordna lämpliga lokaler för ordens- och 

föreningsverksamhet. 

Föreningens styrelse består av 3 representanter från 
Vågbrytaren, 2 från Drottning Blanka och fyra stycken, 
som väljs av med-lemmarna på årsstämman. För att bli 
medlem tecknar man sig för ett medlemslån som löper 
utan ränta om poster av 250:-. Lånet återbetalas när 
medlemmen så önskar det. Varje medlem har en röst på 
stämman oavsett hur många låneandelar man har lånat 
Husföreningen. För att bli medlem betalar man in det 
antal poster a 250:- som man önskar låna föreningen till 
bg 777-2775 eller Swish 070-5765020 och anger sitt 
namn. Ett av syfterna med andelslån är att hålla nere 
föreningens räntekostnader för huset. Föreningens 
skuld, den del som belastas med räntor, uppgick vid sen-
aste årsskifte till 1 366 668:-.  

Skötseln av vår fastigheten utförs till största delen ge-

nom frivilligt arbete av systrar och bröder. Styrelsen ser 

det som mycket viktigt att hålla driftkostnaderna nere 

då det annars drabbar logerna med ökade hyreskostna-

der och i slutändan troligtvis högre logeavgifter. 

Årets stämma i början av mars hade samlat 18 medlem-

mar och mötesförhandlingarna leddes av Anders Axels-

son, som snabbt klubbade igenom punkterna på dagord-

ningen. Balans och resultaträckning godkändes och revi-

sor-erna föreslog ansvarsfrihet, vilket även blev stäm-

mans beslut. Årets överskott 26 999:50 (föregående år 

uppvisade en förlust på 6281:-) överförs till eget kapital.  

 

 

 

Budget för 2019, med en omslutning av 329 000-:, 
godkänns också. Stämman omvalde  

Kent Zacharoff och Lasse Brorsson till styrelsen för en 
period av 2 år. Ny i valberedningen, förutom omval av 
ledamöterna Lena Larsson och Hans Peterson, utsågs 
Göran Håkansson. 

Under punkten övriga frågor framfördes önskemål 
från C.O. Lilienbergs Donations-fond om omförhand-
ling av deras två lån till Husföreningen då avkastning-
en f.n. är så låg att inga stipendier kan delas ut. Högre 
räntekostnader för Husföreningen ger högre hyres-
kostnader för logen, men i gengäld finns då medel att 
dela ut från C.O. Lilienbergs stipendiefond.  

Efter stämmoförhandlingarna bjöd Husföreningen sina 
närvarande medlemmar på kaffe och smörgåstårta. 

 

Styrelsen 

Stående fr v: Lars-Inge Larsson, Lasse Brorsson, Lars-Ingvar 

Lindblom, Eva Livehed, Gunnar Linnarsson 

Sittande fr v: Kjell Peterson, Christina Persson, Tommy Al-

fredsson samt, mannen som saknas på bild, Kent Zacharoff. 

 

                 

 

 

 

 

Vid tangentbordet Tommy Alfredsson 

 



 
 

Information av ömsesidigt 

intresse utbytes. 

Några överblivna 

bilder. 

 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorklubben 
       

 

 

 3APRIL Lunch kl 12. 

 Musikalisk underhållning 

Douglas Möller 
Douglas har spelat med The Spotnicks, Streapler  
och Flamingokvintetten 
Kostnad 125 kr  

 

 16 MAJ TORSDAG 

 Lunch kl 13  OBS: Dag och tid Torsdag! 
 Ulla Arvidsson och Lennart Skärbäck från 
 projektet Åkulla Bokskogar 

Utflykt till Åkulla friluftsgård 
Kostnad 125 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 
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