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Bröderna anländer till logemötet 

et rådde ett bistert klimat med friska nordliga vindar när bröderna, inte olikt 

immigranternas ankomst till Ellis Island, i långa rader anlände till logemötet denna 

aprilafton. Nordanvinden är ju som bekant synnerligen besvärande oavsett från vilket håll den 

blåser. 

Denna afton skulle även visa sig inte vara lik någon annan då många prominenta personer 

saknandes av olika skäl. Således saknades hela Redaktionskommittén, Storrepresentanten, 

Barmästaren samt Ceremonimästarens vänstra medhjälpare.  

 
En gammal redaktör hämtades från muséet dammades av och användes 

 

D 



LOGEMÖTE 2019-04-10  

.  

  

Lars Löfgren  2019-04-12  2   

 

 

En förvånad Bo- Ingvar Thorsson vikarierade i baren 

Nu över till logemötet, vilket som brukligt, skickligt leddes av Övermästare Berndt-Göran 

Isberg.  Han inledde med att hälsa alla 72 bröderna välkomna och gav uttryck för vissa 

personliga vårkänslor såsom att ha tagit ut både gräsklippare och motorcykel. 

Till Ceremonimästarens vänstra medhjälpare valdes Hans-Eric Östheden. 

Skattmästarens rapport visade på att 674 kr skall betalas, vilket godkändes av logen. 

Klubbmästeriet redovisade för perioden 1/1 – 31/3 intäkter på 66 422 kr och kostnader på     

59 638 kr. Således ett överskott på 5 784 kr. 

Lägervärdarnas rapport. Broder Allan Andersson meddelade att nästa lägermöte blir den 17 

april här i Varberg. Då ges 2:a grad, Hoppets grad. 

Vid andragande till ordens och logens bästa tog Övermästaren under avsnittet fördjupning 

upp ett antal viktiga synpunkter, som manar till eftertanke. Läs och begrunda: 
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Vad betyder det att vara en medmänniska? 

Först får vi konstatera att vi är medmänniskor till alla andra människor vi möter och att det 

finns ett oändligt behov av medmänsklighet. 

Det finns många sätt att visa medmänsklighet. Vi kan ge av tid, arbete, pengar, kärlek eller 

kanske uppmärksamhet. 

Jag tror att vi alla i grunden vill vara goda medmänniskor.  Är det då svårt?  

Vi har ju vår Gyllene regel: 

ALLT VAD I VILJEN ATT MÄNNISKORNA SKALL GÖRA MOT DIG SKALL DU OCKSÅ GÖRA MOT 

DEM. 

Men existerar den alltigenom goda medmänniskan? Har vi inte alla mörka sidor som vi i 

varierande utsträckning låter komma fram i de möten vi har med våra medmänniskor.  

Möten ger oss möjligheter, möjligheter till val, möjligheter till att växa och att utvecklas. Vi 

kan välja att se den vi möter och talar med. Vi kan också välja att nonchalera. Det är vi själva 

som bestämmer. 

Gör vi fel får vi göra det bättre nästa gång, men då måste vi våga erkänna att vi gjorde fel, och 

fatta beslut att göra bättre i nästa möte. Det kräver att vi lär känna oss själva. Oftast handlar 

vi som vi tänker. Därför är det viktig att vi noga analyserar våra innersta tankar och anstränger 

oss att ta de riktiga besluten innan vi handlar. 

Ett av Odd Fellows mål är att utveckla, förbättra och höja vår karaktär, att bli goda 

medmänniskor. Det är en ständigt pågående process. 

Arbetet med att komma vidare börjar med att tycka om oss själva, att respektera oss själva. 

Det krävs för att vi skall tycka om och respektera en medmänniska. 

Det krävs att handlingen kommer ifrån hjärtat men behöver inte vara märkvärdig, det kan 

räcka med ett vänligt ord eller ett leende för att visa respekt för medmänniskan. 

Var och en av oss minns säkert då någon sagt något till oss, eller gjort något för oss och orden, 

handlingen gjorde dig lycklig och varm inombords. 

Att vara en bra medmänniska är att välja handling i stället för bara tanken. Alla tankar på vad 

du borde göra tar mer energi än att gå från ord till handling. Tex att ringa eller besöka en sjuk 

broder. 

Hur blir vi då bättre medmänniskor? 

Genom att tränga djupare in i de budskap som våra grader gestaltar. 

Sanningen finns djupt i hjärtat och att finna den innebär att lära känna sig själv och därmed få 

kontakt med sitt samvete.  

Etiken har att göra med respekt för människovärdet, med rättfärdighet, omsorg och med 

känsla.  
Om vi undviker att skada andra samtidigt som vi strävar efter att göra gott för människorna omkring 

oss, har vi egentligen lev upp till de grundläggande krav det innebär att vara en medmänniska. Då 

lever vi efter den Gyllene Regeln! 
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Kaplans tankar hade titeln Var uppmärksam och medveten  

• Var uppmärksam på dina tankar – de blir till ord. 

• Var uppmärksam på dina ord – de blir till handlingar. 

• Var uppmärksam på dina handlingar – de blir till vanor. 

• Var uppmärksam på dina vanor – de lägger grunden till din karaktär. 

• Var uppmärksam på din karaktär – den formar ditt öde. 

• Du blir det du tänker. 

Det är, med andra ord, viktigt att vara uppmärksam på sig själv. Somliga av oss är ibland mer 

uppmärksamma på andra är på sig själv. Jag kan faktiskt ändra på mig själv, men jag kan inte 

ändra på andra… 

Som brukligt både tänkvärt och välformulerat. 

Aftonens insamling gick till Frälsningsarmén och resulterade i 1 386 kr i kontanter, 105 

swishade kronor samt en gammal svensk enkrona. 

 

Beräknande bröder. Lars-Inge Larsson och Anders Östlund 
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Efter gradgivningen samlades bröderna i Apollosalen till en välsmakande måltid bestående av 

Köttfärsfrestelse samt kaffe och kaka. 

Lagom till kaffet undfägnades vi en alldeles utmärkt redogörelse för hur det är att återkomma 

till Sverige som Utlandssvensk efter många år utomlands. Det var en av våra nyare bröder, 

Broder Tomas Ölmelid, som berättade om sin tid som översättare för EU i Brüssel. Han flyttade 

dit år 2000 och kom tillbaka förra året. På ett diplomatiskt sätt beskrev han likheter och 

skillnader mellan Belgien och Sverige. 

En intressant och trevlig personuppgift om Tomas är att han är son till vår framlidne Broder 

Lennart Hansson. Pappa Lennart var en mycket stark och positiv profil i vår loge, och vi är 

många som saknar honom.  

  

Tomas Ölmelid                                                      Lennart Hansson 

                                                                                                      1926-06-01 – 2011-05-30 

  

  

     


