
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

Jag vill med detta sista medlemsbladet för terminen 
tacka för att jag har fått vara er Övermästare i ett halvår 
nu.  

Det mesta har nog varit som jag förväntat mig när det 
gäller arbete, kontakter men också utbildning. Det är 
inte bara mitt arbete för logen som krävs utan det är ett 
ganska omfattande teamarbete som krävs för att dra 
runt logen. Både valda och utsedda Ämbetsmän drar ett 
stort lass. Då inte minst det fantastiska arbete som 
Klubbmästare Kjell och klubbutskottet med medarbe-
tare gör för att ge oss trevliga logekvällar. 

Kjell behöver hjälp för att orka och det är viktigt att alla 
som är utsedda att servera är noggranna med att själva 
ordna ersättare om man inte kan själv. Det behövs 
också hjälp med att sitta i kassan och ta betalt.  

Det som under våren tagit mycket tid är det tråkiga 
medlemsärendet med Broder Lars-Ingvar Lindblom och 
det krav vi har på oss med serveringstillstånd. Jag tycker 
det är viktigt att alla får samma information för att vi 
skall slippa rykten och spekulationer. 

När det gäller medlemsärendet påbörjades det under 
förra ämbetsmannaperioden. Man hade då ett möte 
med Lars-Ingvar som resulterade i en överenskommelse 
om en time out från logen och en låg profil. När Lars-
Ingvar bröt denna överenskommelse och de löften han 
lämnat i logen, beslöt ämbetsmännen att ge honom 
möjlighet att själv gå ur Orden och Logen eller att en 
begäran om uteslutning skulle skickas till Storlogen. 
Detta gav ingen respons ifrån Lars-Ingvar och då skicka-
des begäran till Storlogen som är den som fattar beslut 
om uteslutning. När sedermera Lars-Ingvar lämnade in 
en utträdesansökan försökte vi ta tillbaks begäran hos 
Storlogen vilket man inte accepterade utan beslöt om 
uteslutning. 

Sådana här ärenden är inte roliga att hantera och tar 
mycket energi från alla inblandade och ämbetsmanna-
gruppen önskar slippa sådant. 

När det gäller serveringstillstånd är det Klubbutskottet 
som har i uppdrag att hantera den frågan. Jag har haft 
ett flertal kontakter med en mycket serviceinriktad alko-
holhandläggare för att reda ut vad som gäller i Varbergs 
kommun. Vi kom fram till en bra lösning som hanterar 
de behov vi och husföreningen har för att kunna ha hy-
resgäster som också serverar alkohol. För vår del inne-
bär det en årlig kostnad på 3300kr samt krav på att an-
svariga genomgått ett prov som kostar 1600kr.  

Detta är inget som vi på något sätt kan komma undan 
om vi vill fortsätta servera alkohol och jag utgår ifrån att 
Klubbutskottet löser detta. 

Själv kommer jag i sommar att lämna Logearbetet och 
Sverige för att arbeta som volontär i Kenya för Rotary 
Doctors. Jag skall åka runt som jeeptandläkare till skolor 
långt ut på landsbygden. Jag skall arbeta med väldigt 
enkel utrustning under primitiva förhållanden. Det skall 
bli mycket spännande och efter vad jag hört så upplever 
dom som varit iväg på sådana uppdrag en stor tillfred-
ställelse över att kunna hjälpa patienter med stora be-
hov. 

När jag kommer tillbaks igen till räkfrossan börjar en ny 
spännande termin och tills dess vill jag önska er alla en 
riktigt trevlig varm och avkopplande sommar. 

I Vänskap Kärlek Sanning 
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Övermästare 
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 Logemöte  27 mars 

Den 27 mars, som är vår bartender Jan-Erik Törneus fö-

delsedag samlades logen B83 Vågbrytaren till ett arbets-

möte. Det har varit en solig dag i ett Varberg med tyd-

liga vårtecken. 

 Födelsedagsbarnet i tjänst 

ÖM öppnade logemötet med att bland annat hälsa gäs-

terna Yngwe Ekström B116 Birka, Stockholm  och Per 

Qvenild, B59 Sten Sture, Stockholm. 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 ämbetsmän-

nen. 

ÖM har också utsett tre bröder för att ersätta ej närva-

rande 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 logear-

betet. Samtidigt vädjar ÖM om att hjälpen sker i ordens 

anda. 

På en fråga om lokala arrangemang i samband med lo-

gens 200 års jubileum den 26 april svarades att Husför-

eningen kommer att ordna med storbildsvisning från 

firandet i Stockholms stadshus. Vi kan se fram emot en 

inbjudan till detta arrangemang tillsammans med re-

beckorna. 

Seniorklubben kommer att erbjuda musik av Douglas 

Möller den 3 april. 

Ceremonielet under ledning av Bert-Ove Andersson vi-

sade upp sig på ett lysande sätt under installationscere-

monin av de nya bröderna i invigningsgraden. 

 

Kaplans tankar kretsade kring konstaterandet; ”Jag mår 

inte bra idag.”  

 

Stående fr v: ÖM Berndt-Göran Isberg, UM Lars Lithner 

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

 

 

De nya bröderna gratuleras till sitt inträde i invigningsgraden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Kohlström talar för de nya bröderna 



 
 

 Logemöte  10 april 

Det 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 synnerlig-

en 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 Redaktionskom-

mittén, Storrepresentanten, Barmästaren samt Cere-

monimästarens vänstra medhjälpare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En förvånad Bo- Ingvar Thorsson vikarierade i baren 

Nu över till logemötet, vilket som brukligt, skickligt 

leddes av Övermästare Berndt-Göran Isberg.  Han in-

ledde 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 beta-

las, 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 med-

delade att nästa lägermöte blir den 17 april här i Var-

berg. Då ges 2:a grad, Hoppets grad. 

 

 

 

Vid andragande till ordens och logens bästa tog Över-

mästaren under avsnittet fördjupning upp ett antal 

viktiga synpunkter, som manar till eftertanke. Läs och 

begrunda: 

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 uppmärksam-

het. 

Jag tror att vi alla i grunden vill vara goda medmänni-

skor.  Är det då svårt?  

Vi har ju vår Gyllene regel:ALLT VAD I VILJEN ATT MÄN-

NISKORNA 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 utsträck-

ning låter komma fram i de möten vi har med våra med-

människor.  

Möten ger oss möjligheter, möjligheter till val, möjlig-

heter till att växa och att utvecklas. Vi kan välja att se 

den vi möter och talar med. Vi kan också välja att non-

chalera. 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 hand-

lar. 

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 be-

höver inte vara märkvärdig, det kan räcka med ett vän-

ligt ord eller ett leende för att visa respekt för medmän-

niskan. 

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 stäl-

let 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 gra-

der 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 inne-

bär att vara en medmänniska. Då lever vi efter den Gyl-

lene Regeln!  

 

Kaplans tankar hade titeln Var uppmärksam och med-

veten  

Var uppmärksam på dina tankar – de blir till ord. 

Var uppmärksam på dina ord – de blir till handling-
ar. 

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. 

 

 

 

 

 

Räkning av insamlade medel 

Aftonens insamling gick till Frälsningsarmén och resulte-

rade i 1 386 kr i kontanter, 105 swishade kronor samt 

en gammal svensk enkrona.  

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 Brüs-

sel. Han flyttade dit år 2000 och kom tillbaka förra året. 

På ett diplomatiskt sätt beskrev han likheter och skillna-

der 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Framlidne broder Lennart Hansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktör Lars Löfgren 

 

 

 

 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Logemöte 24 april 

Den 24 april samlas logen B83 Vågbrytaren till ett loge-

möte 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 när-

mar sig logen i redaktörkollegan Alfredssons spår och 

under överinseende av redaktör Lindberg, för att efter 

det högtidliga logemötet sätta sig vid tangentbordet och 

botanisera i gårdagskvällens upplevelser.  

Vårkvällen är ljum efter åter en dag med sommar-

temperatur. Logemötet öppnades inför ett drygt sextital 

bröder av UM Lars Lithner, som i ordinarie ÖM:s från-

varo 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 se-

nare 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 upp-

kopplad till Stadshuset i Stockholm där den stora festlig-

heten 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet dominerades annars av högtidligheter. Således 

överlämnades av veterantecken till tre nya veteraner i 

logen, nämligen Per Brunhage, Gunnar Claësson och 

Göran Myrne. 

 

 

 

 

 

 

Göran Myrne, Gunnar Claësson och Pelle Brunhage 

 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 vän-

skapsband 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 Greens-

sleeves och Till min syster.  

Kaplans tankar rörde sig kring vad som är livets tyngsta 

börda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De närvarande veteranerna 



 
 

Logemöte 8 maj 

När vi lämnade Skällinge för avfärd till logen, var det en 

kall vårkväll. Men väl framme på parkeringen på Svea-

gatan kändes det mycket varmare. Var det ett vä-

deromslag eller var det månntro värmen från bröder-

nas gemenskap i logen som spridit sig ut från huset? 

Vem vet? 

Ett 80-tal bröder, varav 8 gästande bröder från Göte-

borg, hade samlats för möte denna kväll. Precis som 

förra mötet hade vår ÖM förhinder, så UM fick agera 

ÖM.  ÖM hälsade speciellt de gästande bröderna från 

B171 Infinitas, B136 Winga Fyr och B69 Lennart Tor-

stensson välkomna. 

ÖM meddelade ett relativt ovanligt beslut att en broder 

har uteslutits ur orden. 

Därefter vidtog ballotering för sex bröder till andra gra-

den. Utfallet blev gynnsamt och gradgivning sker vid 

nästa möte. Övning inför gradgivning sker sö 19 maj. 

Vår storrepresentant Anders Axelsson meddelade att 

Ordern vid 200-årsjubileet 26 april delat ut 5,8 miljoner 

kronor till forskning om barndiabetes och lika mycket 

till forskning om medfödda hjärtfel hos barn. 

CM informerade om C O Liljenbergs donationsfond. 

Allan Andersson, lägervärd, informerade om lägret i 

Halmstad onsdag 15 maj, där bland annat Bert-Ove 

Andersson ska hålla föredrag. 

Kvällens insamling med håv går till Almers Hus. 

Klubbmästare Kjell Pettersson vill ha hjälp med att ta 

betalt för måltider mm. Intresserade anmäler sig till 

Kjell. 

Seniorklubben har utflykt till Åkulla 16 maj. 

Ny intendent till Buagården behövs.  Innebär ca 8 veck-

or i sommar i Bohuslän. 

 

 

 

 

 

 

TjExÖM Claus Öberg och CM Bert-Ove Andersson 

framförde en sketch under rubriken fördjupning. 

Sketchen illustrerade trippelfiltertesten, som Sokra-

tes lär ha uppfunnit. Den handlar om att det man 

berättar ska  

 

vara sant, handla om något gott och vara till nytta 

för mottagaren. Följer vi detta noggrant, kanske sor-

let i Apollosalen skulle bli något lägre 

(undertecknads anm.). Vi fick sedan några saker att 

fundera över, bland annat hur vi kan förhindra förtal. 

Kaplan tog en rubrik ur HN som avstamp för sina 

tankar. Ingen är större än laget fick honom att tänka 

på att ingen broder är större än logen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Klubbmästare Kjell Petersson 

 

 

 

 



 
 

 
Efter maten var det dags för kvällens föredrag. Redaktör 

Sven Lindberg presenterade 2018 års sommelier och 

före detta mångårig medarbetare på Thörnströms Kök i 

Göteborg, Peter Halldén.  

 

Han pratade om Mat och Vin och hans föredrag visade 

sig väcka stort intresse hos bröderna. Han fullkomligt 

bombarderades av frågor och även synpunkter från 

matgästerna. Till kvällens rätt, kalops med rödbetor pas-

sar enligt Peter ett fruktigt rödvin eller en lager bäst. 

Peter har precis avslutat sin anställning på Thörnströms 

Kök och ska i sommar öppna ett matställe, Spiseriet, på 

Johnssons Gård i Vare utanför Varberg. 

 

Broder Sven Lindberg tackade Peter Halldén för ett trev-

ligt framförande 

 

Ett föredrag ska ta knappt en halvtimma, så efter ca 

en timma gjorde Sven Lindberg ett robust ingri-

pande och tackade Peter och avslutade därmed frå-

gestunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Bendrik och Lars Johansson,  båda från Winga fyr, 
flankerar vår broder Hans Peterson f d Winga fyr. 

 

 

 

 

En som vanligt mycket trevlig kväll på logen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Olof Olsson tf. redaktör 

 
 

 

 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

OddFellows 200 årsjubileum 

 
       

 

 

  

 

Ordens 200-årsjubileum följdes på videolänk 

Denna fredagskväll, ljuv som en sommarnatt kunde i staden skådas ungdomar i ljusa sommarkläder, shorts och t-
shirt eller äldre propra par med galanta damer och herrar med slips och välborstade skor på väg till Kv Kaninen. 

Där vankades mingel före storbild från Stadshuset i Stockholm med efterföljande buffe. 

Bubbel med piroger och laxrulle hade en strykande åtgång. Storbilden i Apollosalen belyste ingående Rebeccornas 

54 år (tack vare Storsire Ivar Dahlgren 1965) och även Odd Fellows 200-årsjubileum. Omsorgsfullt presenterades 
mottagarna av ordens jubileumsgåva (totalt 11,6 miljoner kronor = ca 100 kr per broder och Rebecca/år). Buffen 

med kallrökt lax, fläskfilé , sallad och ost från Sveagatans bästa kök höll som vanligt högsta klass. 

Kvällen avslutades som vanligt med eftersnack till kaffe med ev. avec varefter de cirka 50 besökarna sakta gick 

hem genom stan.  

Sven Lindberg 

                    

 

 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: redaktion-B83@outlook.com  Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM B-G Isberg Webbredaktör: Bengt Levinsson Redaktör: Bengt Levinsson   

Nästa medlemsblad, nr 4—2019 
Utkommer onsdagen den 14 augusti 

Manuskript emotses senast 7 augusti via mail 

till:  


