
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

Ensamhet 

Denna hälsning till er alla vill jag ägna åt ensam-
het och tillslut en uppmaning. 

Jag har läst att över en miljon människor i Sverige sak-
nar en nära vän. Hälften av alla med hemtjänst känner 
sig ensamma. Denna ensamhet om den inte är frivillig 
får stora konsekvenser inte bara för den enskilde utan 
även för samhället.  

Ofrivillig ensamhet väcker mycket obehagskänslor för i 
grunden är vi flockdjur. 

Det är lätt att bli självförebrående, få skamkänslor och 
ytterligare dra sig undan. 

 

Vi har gått in i ett nytt år och bakom oss lämnat storhel-
ger starkt förknippade med gemenskap då ensamhet 
kan göra sig smärtsamt påmind. Människan har ett stort 
gemenskapshets behov och forskningen visar hur ofrivil-
lig ensamhet påverkar och förkortar våra liv. Ensamhet-
en har stora samhällskonsekvenser. Den är nära förknip-
pad med ohälsa och medför bland annat mer smärta, 
demens, depression och hjärt-kärlsjukdomar. Kroppen 
reagerar med stress i protest mot att leva i konflikt med 
sig själv.  

Forskningen visar att det är lika farligt med ensamhet 
som att röka 15 cigaretter per dag och farligare än stilla-
sittande och övervikt. 

Ensamheten har länge setts som ett individuellt pro-
blem och inte som ett samhällsproblem. Materiella be-
hov har länge dominerat över sociala, själsliga och and-
liga behov. 

Ansvaret för att minska ensamheten faller på oss var 
och en. Det offentliga och politiken kan inte ensamma 
lösa detta problem men kan möjligen främja relationer 
och gemenskap. Många tidigare naturliga mötesplatser i  

 

 

samhället har försvunnit. Hela samhället har blivit mer 
individualiserat och våra sociala beteenden flyttat in i 
datorn och mailen. Detta kan aldrig ersätta en vänlig 
röst och beröring. 

I början av detta nya år skulle vi kunna besluta oss för 
att göra något, var och en, för att minska ensamheten. 
Vidga den egna gemenskapen. Göra ideella insatser i 
den lokala föreningen och att se till att verksamheten 
når fler. Visa i praktisk handling att den som är ny i Sve-
rige, och som oftare drabbas av ensamhet, hör hemma 
här. Stötta det som bidrar till att den som är ensam kan 
hitta en ny gemenskap.  

Vi kan göra det till en gemensam uppgift, att minska 
ensamheten i vårt samhälle, inte minst som en Odd Fel-
low. 

 

 

Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

Berndt-Göran Isberg  

 Övermästare    

 Nr 1, 2020-02-12 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Årets sista logemöte är traditionsenligt julsamkvämet 

vid Lucia. Dagens möte hade samlat nästa 100 förvän-

tansfulla bröder. ÖM Berndt-Göran Isberg hälsade alla 

välkomna. Innan mötet öppnades trädde Lucia och 

hennes tärnor in och bjöd på stämningsfull sång och 

traditionell luciastämning.  

Dagens möte började med påminnelser om de åtgär-

der, som skall vidtas i händelse av utrymning av loka-

lerna. Som vanligt gjordes några nedslag i föregående 

mötes protokoll. Inga anmärkningsvärda saker fram-

kommer. En ansökan om utträde föreligger. Den beror 

på flytt till annan ort. Några julhälsningar till logen no-

teras. Bland annat från europastorsiren. Lägervärdarna 

upplyser om kommande lägermöte i Varberg den 18 

december. Dagens insamling kommer att gynna Almers 

hus. Sten Kristoffersson utses att ansluta till jubileums-

kommittén. Den 6 januari kommer den traditionella 

barnjulfesten att anordnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logen sattes i dispens för utdelning av framlidne bro-

der Torsten Olssons lädermedaljer. De som nu föräras 

med dessa förtjänstfulla utmärkelser är bröderna Lars-

Inge Larsson och Kent Zacharoff. Broder Tommy moti-

verade på ett målande vis motiveringen till utmärkel-

serna. Det framkommer bland annat att Lars-Inge ge-

nom att föreslå endast svartvita utskrifter förebygger 

all förekomst av röda siffror i den ekonomiska redovis-

ningen och att Kent säkrat logehusets elförsörjning.  

Efter att logemötet återupptagits fortsatte arbetet i 

logesalen. Kaplan gav i sina tankar några tips om sista-

minutenjulklappar, som med omtanke kan fördelas i 

sin omgivning. Efter mötet finns det självklart högt 

ställda förväntningar på Vågbrytarjulbordet med litet 

av varje, som stod uppdukat.  

Lucia med tärnor 

Lars-Inge Larsson, Tommy Alfredsson, Kent Zacharoff 

Logemöte  11 december 



 
 

 

Logemöte 8 januari 

Årets första logemöte ägde rum den 8 janu-
ari.  
De vanliga procedurerna med checklista hos 
mottagande bröder och betalning för för-
plägnad genomfördes enligt kända rutiner. 
Ett åttital bröder hade sökt sig till logehuset 
denna kväll. 
 
Väl inne i logesalen hälsade ÖM B-G Isberg 
välkomna med uppmaning om ett visionärt 
förhållningssätt till det nya verksamhetsåret. 
Bland de saker som togs upp är ett nytt 
swishnummer. Det nya numret är 
1 236 737 472. Vanliga punkterna och med-
delanden städades undan. Rapporter från 
sjukläger rapporterades. Jubilarer tackade 
för uppvaktningar. En ansökan om utträde 
fastställdes. ÖM påminde om att nästa loge-
möte den 22 januari är vänafton. Inventera 
vänskapskretsen på lämpliga recepiender. 
Det nya årets lösen meddelades av ÖM. 
Det finns efter årsskiftet några nyheter avse-
ende lagar inom logen. Exempel på en sådan 
är att en broder måste vara röstberättigad i 
ett läger för att kunna tillträda som övermäs-
tare i en brödraloge. 
En senkommen julhälsning från logen Sven 
Ericsson i Borås anmäldes. 
Valet av ny storsire förbereddes genom en 
sluten omröstning i logen. Storrepresentant 
Anders Axelsson ledde omröstningen. De 
som ställs mot varandra är Björn Boström 
och Anette Pettersson. Utfallet blev Björn 
Boström 41 röster, Anette Pettersson 24 rös-
ter. Antalet blanka röstsedlar var 6 stycken. 
Det fanns en ogiltig röstsedel. Anders inhäm-
tade också logens uppfattning om att till-
styrka valberedningens förslag till samman-
sättning av tre stycken utskott. 
Lägervärdarna meddelar att lägret har möte i 
Halmstad måndag 13 januari.  
Anders Axelsson aktualiserade den budkavel, 
som lämnades till B83 för ett halvår sedan. 
Avsikten är att vidarebefordra budkaveln till 
logen i Ängelholm. 
Kvällens insamling meddelades komma Fräls-
ningsarmén till del.  
Seniorklubben meddelade att man kommer 
att starta vårens verksamhet den 5 februari. 
Närmare detaljer om innehåll kommer att 
tillkännages inom kort. 
ÖM tog ansvar för fördjupning av kunskaper  

 
 
 
om orden. Bland annat uppvisades en exklu-
siv nål från 1922. Den hade B-G kommit över 
via en budgivning på Tradera. Vidare delgavs 
vi bakgrund för hur olika hälsningar kan ses 
ha sitt ursprung ur svensk och dansk lösen. 
Också en utredning om vad namnet OddFel-
low egentligen syftar på avhandlades. 
Kaplan hade tänkvärd betraktelse med syfte 
att vi skall vara uppmärksamma på oss själva 
och vårt uppträdande genom till exempel att 
sätta varandra på plats. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 Fiber dras in i logehuset 

Under februari drogs fiberledning in i logehuset. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under de senaste veckorna har ett antal frivilliga bröder ordnat för installation av datafiber i 

logehuset. Det görs mycket frivilligt arbete, som vi alla är tacksamma för. Ett exempel är detta.  

Fibern hämtas från kommunens skåp på Sveagatan. Den går under muren och skall därefter le-

das under jord fram till ett nyligen borrat hål i logehuset. Se bilder ovan. 

Arbetsstyrkan samlad för rådsslag. Tommy Alfredsson, Lasse Brorsson, Kent Zacharoff, Gunnar 

Linnarsson, (skymd Lars-Inge Larsson) och Pelle Brunhage. 



 
 

 

Arbetsstyrkan vid fiberdragningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom golvet i kontoret borras hål ner i Appollo-

salen. Tjänstgörande drillmästare är Kent Zacharoff. 

Med en osviklig precision gjordes det alldeles intill 

den i taket i Apollosalen placerade projektorn. 

Till planeringen hör 

val av fikabröd. Här 

planerar hjärnstrus-

ten för inköp. 

  

Det skall också vara hål mellan källaren och logesalen. Hur detta skall 

genomföras avgörs vid ett sammanträde mellan Kent Zacharoff, Pelle  

Brunhage , Tommy Alfredsson (med ryggen mot kameran) samt Lasse 

Brorsson 



 
 

Logemöte  22 januari 

Karin Boyes dikt om knoppar som brister stäm-

mer inte i år. ”Varför skulle våren annars tveka?”  

 

Denna vår gick ju igång redan i höstas – körsbärs-

träden knoppas och snödropparna gör gräsmattor 

och rabatter vita (i stället för snön) och andra lök-

växter kämpar upp mot ljuset. Absolut – ur led är 

tiden. 

Ur led är dock ej våra sammankomster på Vågbry-

taren. Till kvällens vänafton hade ca 80 bröder 

och 3 möjliga pretendenter infunnit sig. Efter mö-

tets öppnande visade det sig, vid kontroll att ing-

en 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 utbetal-

ning. 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.  

ÖM läste meddelande från Storsiren om logens 

värdegrund och arbetssätt samt efterlevnad av 

Den Gyllene Regeln. 

Nomineringskommitténs 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 re-

ception till 1 grad samt val av Stor Repr. 

UM Lars Lithner och Br Lennart Liljegren utsågs 

att representera Vågbrytaren på logen Gathen-

hielms jubileumsfest den 16 april. 

Under 2019 insamlade medel till Frälsningsar-

mén och Almers hus utdelas med årets in-

samling i samband med Vågbrytarens jubileum. 

Förra årets vinst i logen överförs till jubileums-

fonden. 10 000 kr budgeteras till hjärtstartar-

utbildning i logen. 

Ceremonielet och övriga ledamöter kallas till 

repetition av förstagradgivning söndag 9 febr kl 

10.00 

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 mål-

tiden. 

Efter detta lekamliga intag serverade CM Bert-

Ove Andersson en ingående och uttömmande 

redogörelse om ”Bibeln, dess innehåll och 

historia”.  

 

 

 

 

 

 

 
Broder CM BeO Andersson 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 VENSKA  
 
De tre logegraderna och de tre lägergraderna 

utgör ett ritualverk som ger oss fördjupning och förklarar vad 

grundbegreppen be- tyder 

och vad Orden vill lära 

oss. 

Ordens värdegrund är lt 

att ta till sig – det svåra 

är att 

leva efter den, att om-

sätta den i praktisk hand-

ling. 

Det är det som utgör vår 

moral, att vi lever som 

vi lär. 

Odd Orden står för medmänsklig-

het 

och människo- kärlek. 

Vårt uppdrag är att hjälpa de nöd-

ställda, besöka de sjuka, 

begrava de döda och uppfostra de 

föräldralösa. 

Om detta på- minns vi ständigt 

i våra Ordenssa- lar och  oss en  

”Allt vad du vill att andra 

ska göra för dig 

ska du också göra för 

dem”. 

Och vi ska betänka att även det motsatta t 

Seniorklubben 5 februari. 

Onsdagen den 5 februari höll Seniorklubben sitt årsmöte. Det 
bjöds på baconlindad kyckling med ris. Vidare höll kommunsty-
relsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil en betraktelse över vår 
kommun och aktuella projekt i den. Vad vi kan förstå mår staden 
bra.  Mycket av innehållet riktades mot pågående byggprojekt 
och vilka möjligheter och förutsättningar, som finns för dessa. 
Befolkningstillväxten behandlades också liksom kommunikation-
erna såväl i staden/kommunen som med omvärlden. 

Ann-Charlotte Stenkil 

Årsmötet exekverars elegant och snabbt av Jan Fagenheim och Anders Axelsson 

Lunchgästerna lyssnar uppmärksamt. 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Husföreningen Odd-Fellowhuset håller årsstämma 

 söndagen den 1 mars 2020 kl. 16.00.  
 

Efter förhandlingarna bjuder föreningen på smörgåstårta, lättöl och kaffe. Önskar någon ”ädlare” 

dryck till tårtan och kaffet, har Kjell lovat ombesörja detta till sedvanliga logepriser. Anmälan om 

deltagande till Christina Persson, chrip@hotmail.com, 073-9881939 eller Kjell Peterson, 

kjell.ja.peterson@telia.com, 070-9162504. Anmälan senast 24 februari – vi behöver veta hur 

mycket smörgåstårta vi skall beställa. 

 

 

 

 

Seniorföreningen program för resten av våren ser ut enligt nedan:  

4 MARS Lunch kl 12 
. Ordenshuset 
                               Vakant (Program meddelas senare) 
 Kostnad 130 kr 

1 APRIL Lunch kl 12. 
 Ordenshuset 
                               Vakant (Program meddelas senare) 
 Kostnad 130 kr 
 
20 MAJ Lunch kl 13. OBS tiden 
                                Conny Sevehem berättar om Värö bygden. 

 Värö Gästgiveri 
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