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Den 24 april samlas logen B83 Vågbrytaren till ett logemöte som också är ordens och logens 

högtidsdag samt veteranernas afton. Det är med tanke på det som jag efter förra rapporten från 

tjänstgörande exöverredaktör Lars Löfgren med stor andakt som undertecknad närmar sig logen i 

redaktörkollegan Alfredssons spår och under överinseende av redaktör Linberg, för att efter det 

högtidliga logemötet sätta sig vid tangentbordet och botanisera i gårdagskvällens upplevelser. 

 

 

I redaktörens spår 

Vårkvällen är ljum efter åter en dag med sommartemperatur. Logemötet öppnades inför ett drygt 

sextital bröder av UM Lars Lithner, som i ordinarie ÖM:s frånvaro iklätt sig rollen som ÖM. Ett par 

ämbetsmän har utsetts pro tempere.  

Broder Lennart Svensson har varit i kontakt med broder Åke Nilsson och förmedlade hälsning till 

bröderna från honom. 

Ett ärende av medlemskap kommer att tas upp vid senare tillfälle. 

Logen kommer i samverkan med rebeckorna ha ett samkväm den 26 april under firandet av 

OddFellows 200 års jubileum. Då kommer direktlänk att vara uppkopplad till Stadshuset i Stockholm 

där den stora festligheten hålls. 

Planeringen av årets verksamhet pågår. Från den kan nämnas att kyrkturen enligt direktiv inte längre 

kommer att vara ett officiellt inslag i årsprogrammet. 

Seniorklubben påminner om arrangemanget med utflykt till Åkulla bokskogar den 16 maj. 
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Mötet dominerades annars av högtidligheter. Således överlämnades av veterantecken till tre nya 

veteraner i logen, nämligen Per Brunhage, Gunnar Claësson och Göran Myrne. Veteranerna fick ta 

emot tecknen på sin värdighet efter 25 år i orden av storämbetsman Kay Foberg. 

Vidare hölls ceremoni till uppmärksamhet av ordens högtidsdag. Bröderna erinrades om ordens 200-

åriga historia och utveckling. Påminnelser gjordes om de höga syften om människokärlek, 

tacksamhet och vänskapsband och dess förverkligande som orden står för. 

I samband med detta framförde ceremonimästare Bert-Ove Andersson några stycken av sång och 

gitarrspel på ett högst förtjänstfullt och stämningsfullt sätt. Bland annat fick lyssna till en 

instrumental version av Greenssleeves och Till min syster.  

Kaplans tankar rörde sig kring vad som är livets tyngsta börda. 

 

 

De nya veteranerna är beredda att ta emot lyckönskningar från övriga bröder 

 

Samlade här är de veteraner som deltog i jubileumsfirandet 
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Apollosalen stod festligt dukad till en angenäm måltid bestående av helstekt fläskfilé och rostade 

rotfrukter. Skålar utbringades för landet och konungen, samt för orden och logen. 

 

En värdig och högtidlig inledning av festmåltiden 

 

  
Tjänstgörande ÖM L Lithner lyckönskar de nya 

veteranerna 
Veteranen Gunnar Claësson höll ett känslofullt 

tacktal 
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Bröder i samspråk kring hur potatis hanteras från producent till konsument 

 

 

Allt under överinseende av tjänstgörande ÖM och tjänstgörande ex Ö 
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Även denna kväll hade ett slut. 

 

Köksbemanningen avtackas efter uppskattad insats 

 

 

Några sista åtgärder innan vi skiljs för i afton 

 

 


