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Karin Boyes dikt om knoppar som brister stämmer inte i år. ”Varför skulle våren annars tveka?”  

 

Denna vår gick ju igång redan i höstas – körsbärsträden knoppas och snödropparna gör gräsmattor och 

rabatter vita (i stället för snön) och andra lökväxter kämpar upp mot ljuset. Absolut – ur led är tiden. 

Ur led är dock ej våra sammankomster på Vågbrytaren. Till kvällens vänafton hade ca 80 bröder och 3 

möjliga pretendenter infunnit sig. Efter mötets öppnande visade det sig, vid kontroll att ingen broder 

väntade på tillträde – alla är alltid ute i rätt tid!!??  Som vanligt gjorde PS sina nedslag, denna gång i 

protokoll 2047 (om detta kan du läsa i förra Hänt i logen). Genomgående god ekonomi – alla bröder 

gottstående och minimal utbetalning. Genomgående god hälsa – ingen sjuk eller nödställd broder. 

Inför ballotering till Vänskapens grad lämnade 5 bröder salen för en ballotering av 12 bröder. 9 st kulor 

resulterade i gynnsamt utslag så bröderna med vita regalier kunna byta dessa vid reception den 12 

februari. 

 

Balloteringsskrinet 
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ÖM läste meddelande från Storsiren om logens värdegrund och arbetssätt samt efterlevnad av Den 

Gyllene Regeln. 

Nomineringskommittens förslag till Stor Repr är Br Göran Andersson och ytterligare förslag som stödjs 

av 2 bröder är Br Lennart Liljegren. Andra nominering till Stor Repr sker 12 febr och val den 26 febr. 

Lägermöte hålls i Varberg 19 febr med reception till 1 grad samt val av Stor Repr. 

UM Lars Lithner och Br Lennart Liljegren utsågs att representera Vågbrytaren på logen Gathenhielms 

jubileumsfest den 16 april. 

Under 2019 insamlade medel till Frälsningsarmén och Almers hus utdelas med årets insamling i 

samband med Vågbrytarens jubileum. Förra årets vinst i logen överförs till jubileumsfonden. 10 000 kr 

budgeteras till hjärtstartar-utbildning i logen. 

Ceremonielet och övriga ledamöter kallas till repetition av förstagradgivning söndag 9 febr kl 10.00 

 

Allt ställs iordning efter mötets slut 

 

 

I en välfylld Apollosal serverades Pyttipanna (eller Hänt i Veckan), denna genuint svenska husmanskost 

med stekta ägg, rödbetor och ketchup. (personligen saknade jag HP-sås). Till pytten dracks ömsom vin 

ömsom öl med snaps. Kaffe med kaka och ev avec fullbordade måltiden. 
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Efter detta lekamliga intag serverade CM Bert-Ove Andersson en ingående och uttömmande 

redogörelse om ”Bibeln, dess innehåll och historia”.  

 

Bert-Ove berättar engagerat om böckernas bok 

Det blev en grundlig genomgång av Gamla och Nya Testamentet, bibelsyn och bibelns gåta och 

avslutades med att Tjernobyl (nog) betyder malört på ryska. 

Efter en inte alls besk afton kunde man tåga hem i frostnupen natt. 

 

 


