
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

 

Våren 

Jag vill i detta medlemsblad förmedla Storsirens 
brev om Coronaviruset men för övrigt skriva om 
något positivare nämligen våren; 
Nu ska du höra nånting som jag vill tala om, 
jag såg en lärka nyss, och det var våren som kom. 
Nu är våren kommen, 
nu är våren kommen, 
alla lärkor börjar drilla då, just då. 
Vårens eldar brinna, 
vårens bäckar rinna, 
vårens kvällar är så blå så blå så blå. 
Astrid Lindgren, Vår på Saltkråkan 

Våren är den tid vi med hjälp av solens strålar som 
humörhöjare vaknar till liv igen ur vinteridet. 
 
Våren är den tid då vårt halvklot alltmer vänds mot 
solen, som stiger allt högre upp på himlen och 
smälter snön och isen. Jorden värms upp och både 
växter och djur lockas fram.  

Vårens ankomst är, som med de andra årstiderna, 
en process, och det är svårt att säga att våren an-
lände ett bestämt datum. 
Våren är en spännande tid när hela naturen 
väcks till liv igen efter som det borde varit en 
lång vinter. Krokusarna och påskliljorna har ju 
fattat det sedan länge – det blir ingen vinter i år.  

 

 

 

Officiellt är det när dygnstemperaturen ligger över 
nollan sju dagar i sträck som det anses vara meteo-
rologisk vår, men våren får börja tidigast de 15 feb-
ruari. Så glöm vintern. Det blev ingen i år, för även 
om kylan slår till senare struntar SMHI i det. Har vå-
ren kommit, så har den det.  

Våren är nyckfull, en ständig kamp mellan den 
kvardröjande vintern och den kommande somma-
ren. Ofta kommer bakslag med snöfall i både april 
och maj. 
Vi har vi ofta en lite olika definition på när våren 
kommer, för somliga kan det vara när tjälen för-
svinner, när vitsipporna eller blåsipporna blommar 
eller man får se första sädesärlan på gräsmattan. 
Det blir vår subjektiva definition på när våren kom-
mit. 
 

Våren är full av fågelkvitter. Fåglarna sjunger för 
att markera sina revir, men också för att locka till 
sig en hona. De första växterna i trädgården som 
tittar fram är våra lökväxter som med sitt stora 
sockerförråd i lökarna förberett sig på att dagar-
na blir längre och ljusare, och sätter fart på foto-
syntesen. De har en förmåga att utveckla värme 
när de växer. 
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Våren är också onsdagen den 20 mars när det är 
vårdagjämning. Den inträffar i det ögonblick då 
solens centrum passerar den så kallade himmel-
sekvatorn på väg norrut,  
Dagarna kring vårdagjämningen går solen upp rakt 
i öster. Vårdagjämningen har traditionellt setts 
inte bara som den första vårdagen, utan även som 
en generell nystart. De flesta äldre solkalendrar 
räknade vårdagjämningen som start på det nya 
året. 
 

Våren kan också vara när uteserveringarna öpp-
nar igen och vi kan ta en kaffe i solen. 

Våren i år blir lite annorlunda än vanligt men det 
vi vet av historien är att människan har en oerhörd 
förmåga att klara tuffa perioder för att senare 
återkomma starkare. Kanske blir vi bättre männi-
skor av det här, mer ödmjuka, mer förstående. 
Kanske kan det vara starten som leder till en 
bättre mer human värld. Det får framtiden utvisa. 
Just nu gäller det att ta hand om varandra. 

Så låt oss njuta av våren och hoppas att Coro-
naviruset snart är överspelat och vi kan fort-
sätta våra ordensmöten. 

 

 

Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

Berndt-Göran Isberg  

 Övermästare    

 

Brev från Storsiren B Boström 
Det är nu vi visar att vi är riktiga Odd Fellows  
Det är en exceptionell situation vi lever i för till-
fället. Ett virus förorsakar sjukdom över hela värl-
den, ibland med dödlig utgång. Det sprider sig 
med hög hastighet. Många länder tar till, kan man 
kanske tycka, drastiska åtgärder t.ex. genom att 
sätta hela landet i karantän, stänga gränserna för 
personer som inte bor eller arbetar i landet och 
avråder eller förbjuder utlandsresor för sina egna 
invånare. Åtgärder vi kanske bara har sett på film 
tidigare blir plötsligt verkliga, i vår egen vardag.  
Beslutet att tills vidare upphöra med all Odd Fel-
low-verksamhet var förmodligen det svåraste be-
slut jag har tagit. Att rycka bort den trygghet vi har 
genom att samlas på logen och i lägret som nu 
plötsligt är borta var inte lätt. I kristider måste 
man naturligtvis stå stark och ibland även fatta 
obehagliga beslut. Tack vare ett stort stöd från öv-
riga storämbetsmän var det möjligt.  
Nu är det dags för nästa fas – att visa att vi är rik-
tiga Odd Fellows. Hur lever vi upp till våra budord 
när vi inte kan samlas för vårt Ordensarbete? Att 
vara Odd Fellow är inget man är enbart på ett loge
- eller lägersammanträde. Vi är Odd Fellows i var-
dagen. Vi kan uträtta mycket under den tid vi inte 
kan samlas. Vi kan fortfarande bry oss!  
Glöm inte bort dina systrar och bröder under den 
tid vi nu har framför oss. Telefonen är ett mycket 
bra redskap att hålla kontakten på! Ring varandra. 
Det finns t.o.m. gratistjänster för konferenssamtal 
där flera kan prata med varandra samtidigt. Håll 
kontakten, håll reda på varandra, prata med 
varandra även om vi just nu inte kan ses så ofta.  
I kölvattnet av Coronaviruset är det stor risk att 
någon av oss, förmodligen flera av oss, blir sjuka. 
Tänk då på att inte bara vänta på att någon annan 
tar kontakt med dig. Ta själv kontakt! Jag vill na-
turligtvis starkt avråda från fysisk närvaro vid sjuk-
dom, men som jag skrivit ovan finns det goda möj-
ligheter att hålla kontakten ändå. Och är man inte 
sjuk, då kan man naturligtvis träffas även om man 
måste vara försiktig ett tag framöver.  
 
Björn Boström 
Storsire 



 
 

 

Logemöte 12 februari 

Den 12 februari hölls ett festligt logemöte då tio 

bröder invigdes i vänskapens grad. Den frånva-

rande vintern hade den gångna helgen bjudit på 

årets första storm. Dess efterdyningar gjorde sig 

fortfarande påminda under dagen, som nu är 

märkbart längre. Det är tydligt att den mörka tiden 

är bakom oss och vi har ca fem veckar kvar till vår-

dagjämningen.  

Logesalen förbereds för dagens möte 
 

Ordenssalen var välfylld. Öppningsritualen genom-
fördes enligt välkänd procedur. Tvenne gäster 
fanns på plats. Det var Per Qvenild B59 Stockholm 
och Ingvar Krönander B103 Falkenberg. ÖM häl-
sade dessa bägge hjärtligt välkomna. Dagordningen 
betades av. Protokollet från förra mötet aktuali-
serades och godkändes efter ett smärre tillägg.  
Finanssekreteraren redovisade intäkter om ca 
83 000 SEK från medlemsavgifter och gradavgifter. 
Skattmästaren hade utanordnat ca 13 000 SEK. 
Vid kommande möte kommer val av storrepresen-
tant att ske. Det finns två kandidater. Dessa är Gö-
ran Andersson och Lennart Liljegren. Lägervärden 
Allan Andersson meddelade att vid lägrets kom-
mande möte i Varberg, kommande onsdag, kom-
mer fyra bröder från Vågbrytaren att upptas i läg-
ret. Eftersom den planerade insamlingen inte ge-
nomfördes vid förra logemötet så bestämdes att 
genomföra den vid detta möte. Insamlingen går till 
Almers hus. 
Installation av Kai Lundahl till ämbetet UMs väns-
ter medhjälpare förrättades av Anders Axelsson. 
Logen har fått en inbjudan till husföreningens års 
 

 
 
 
möte söndag den 1 mars.  
 
Anders Axelsson rapporterade att han besökt logen 
i Ängelholm och där överlämnat den budkavel, 
som vår loge förvaltat under en tid. 
 

Jubileumskommittén arbetar på och planerar för 
en festlig sammankomst, samt för en jubileums-
skrift. 
Seniorklubben kommer vid nästa möte den 4 mars 
att presentera Kent Bladh, som kommer att berätta 
om sitt engagemang i Tanzania. 
Logen ställdes i dispens för att ordna för gradgiv-
ningen. Ceremonielet levererade under ledning av 
CM BeO Andersson. 
Efter gradgivningen hade kaplan en betraktelse 
kring frågan om vem det är som avgör vad något är 
värt. 

 

De nya bröderna i Vänskapens grad gratuleras av övriga brö-
der. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Taktiken för hur serveringen skall utföras redovisas av källar-

mästaren. 



 
 

Nya bröder  i Vänskapens grad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stående fr v: 
          Stefan Appelgren, Carl-Wictor Almqvist, Jan Vastersson, Per Karlsson, Lars Kohlström, Martin Carlstein 
 Sittande frv: 
          Per Strömberg, Samuel Lithner, UM Lars Lithner, ÖM B-G Isberg, Tomas Österlind, Heinz Martini 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Per Karlsson höll tacktal å recepiendernas vägnar 



 
 

 

Logemöte 26 februari 

Klockan är 09:28, dagens jourhavande skribent anlän-

der yrvaken till vårt Ordenshus som redan nu sjuder av 

aktiviteter. Det är många timmar än innan propert 

klädda bröder, med rent under, skall anlända till dagens 

möte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Inge Larsson kämpar tappert med vår flagga i den 

hårda, ganska kalla, vinden i dag på morgonen…. 

 

…andra bröder iordningställer Apollosalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Ove Pettersson  Sten Livehed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kay Foberg 

 

….och ordenssalen skall också få sitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Inge Larsson ordnar ”mysbelysning”……  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Börjesson testar ljudet med ”My Way” ???  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …så skall källarbaren får sitt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… och Pelle Brunhage lägger sista handen på nya bred-

bandet. 

Vad händer mer innan vi bröder får gå och sätta oss i en 

rogivande Ordenssal och sedan avnjuta en härlig bröd-

ramåltid i Apollosalen. Jo, våra valämbetsmän skall för-

bereda sig på sina respektive uppgifter, klubbmästeriet, 

och då tänker jag närmast på Kjell Peterson och Östen 

Andersson som fixar till kvällens pannbiff med lök 

(fantastiskt gott, skulle inte kunna göra det mycket 

bättre själv) och så småningom kvällens hovmästare 

och våra måltidsvärdar som servar oss under kvällen. 

Nu höll jag på att glömma Janne Törnéus i baren, också 

en viktig uppgift för att vi bröder skall må bra.  

Nu till Ordenssalen 

Vår ÖM Berndt-Göran Isberg hälsar ett 80-tal bröder 

och två gäster Per Qvenild, 58 Sten Sture, Stockholm 

och Ingvar Krönander, 103 Gustaf Adam Ehrengranat, 

Falkenberg, varmt välkomna med dagens sentens - För 

att hitta rätt i livet behöver vi ibland gå vilse. 

Dagens möte var relativt kort och klubbades snabbt 

igenom. Här några punkter. 

Två presumtiva bröder söker inträde i vår loge. 

Storlogens ekonomiska rapporter finns att läsa på Stor-

logens hemsida med ordinarie inloggning. 

Pelle Brunhage väljs in i Husföreningens styrelse 

(fyllnadsval). 

Som Storrepresentant väljs Göran Andersson för näst-

kommande Storlogeperiod (4 år). 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VENSKA Nyvald storrepresentant 
 

De tre l 

Lennart Svensson d.y. och Claus Öberg undanber sig 

uppvaktning på sina respektive högtidsdagar. 

Lägret Prins Bertil håller sitt nästa möte i Falkenberg 

den 16 mars med uppföljningsmöte i Trons Grad. 

Husföreningen vädjar om hjälp med trädgårdsar-

bete i sommar och bröder som tror sig kunna av-

sätta en timma under sommarperioden kontaktar 

Tommy Alfredsson, 0760 474 555. Är vi många som 

hjälps åt blir bördan inte så stor. 

Kaplans punkt: Om du inom dig hör en röst som sä-

ger: ”Du kan inte måla”. För allt i världen måla. Då 

kommer också rösten att tystna. 

Reflektion: Låt inte din inre röst hindra dig. Du kan 

mer än du anar. Våga pröva – du kommer att bli 

överraskad. 

I Apollosalen fick bröderna som sagt va inmundiga 

en härlig Pannbiff med lök och… 

 

 

 

 

Till kaffet fick vi avnjuta, förutom kanske en avec, ett 

väldigt kul och intressant föredrag av vår egen Boo 

Larsson. Boo talade om och på läjesboa, ett svårför-

ståeligt tungomål från Träslövsläge. 

 

 

utgör ett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter kan vi bröder sakteliga dra oss hemåt efter 

ännu en trevlig logekväll. Ja inte alla. En del har ju 

vår disk att ta hand om… 

…. och sedan är det bara för jourhavande redaktör att 

sätta sig vid datorn och sammanfatta dagen i ord 

och bild och vänta på gryningsljuset. God natt.                                                

Red Tommy Alfredssonr  

 

grundbegreppen betyder och vad Orden vill lära oss. 

Ordens värdegrund är lt att ta till sig – det svåra är att 

leva efter den, att omsätta den i praktisk handling. 

Det är det som utgör vår moral, att vi lever som vi lär. 

Odd Orden står för medmänsklighet 

och människokärlek. 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Logemöte 11 mars 

Den 11 mars är en fin och lugn vårdag i Varberg. 

Men lugnet är bedrägligt och imorgon väntas 

storm. Det är också denna innevarande dag som 

coronapandemin på allvar sätter tänderna i vårt 

svenska samhälle. Det aviseras ständigt nya 

smittade och det första dödsfallet registreras. 

Regeringen beslutar att avlysa alla arrangemang 

med fler än 500 deltagare. Från storlogen hade 

det gått ut rekommendationer med anledning 

av den situation som hela landet nu snabbt 

skruvas in i. Kort omfattar råden att möten kan 

fortfarande hållas, men bröder som känner av 

förkylnings och influensasymptom uppmanas 

att inte besöka möten. Vidare avrådes hand-

skakning och omfamningar.  

Det var 60 bröder som slutit upp till dagens 

logemöte. Det är ett ovanligt lågt antal bröder 

som infunnit sig till logemötet. Inne i logesalen 

hälsade ÖM B-G Isberg välkomna och uppmärk-

sammade den situation som hastigt förvärras. 

Han påminde om storlogens råd och hade en 

kort betraktelse kring pandemibekymren. Han 

hänvisar också till kontinuerligt att lyssna till och 

följa de anvisningar, som myndigheterna avise-

rar.  

Ett ord på vägen från ÖM är att det som varit 

går inte att ändra på, men nu och framåt har 

man möjlighet att själv påverka. 

Tre pro tempereförordnaden föreligger för da-

gens möte. Det har inkommit en ansökan om 

utträde ur logen. Det finns en ny ansökan om 

inträde. Ballotering om tre bröders upptagning i 

invigningsgraden genomfördes med gynnsamt 

resultat. Det innebär att fyra recepiender kom-

mer att kallas till upptagning i invigningsgraden 

onsdag den 25 mars. 

Storrepresentant Anders Axelsson relaterade 

något om förutsättningarna för det kommande 

storlogemötet måndag den 16 mars. Bland an 

 

nat innehåller budgeten inför den kommande 

fyreårsperioden några justeringar. Utförligt un-

derlag finns på webben. 

Lars-Inge Larsson höll en betraktelse kring det 

så kallade biståndsutskottet. Det består av tre 

bröder.  

Biståndsärende kan anmälas av vilken broder 

som helst eller av ÖM. Vad som kan leda till ett 

biståndsärende är strikt reglerat. Det kan vara 

begravningshjälp, tillfälligt ekonomiskt obe-

stånd eller befrielse från medlemsavgift i sam-

band med långvarig sjukdom.  

Lägret Prins Bertil håller möte på måndag den 

16 mars. Dagens insamling går till Amers hus.  

Lennart Liljegren installerades som UM:s väns-

ter medhjälpares ersättare. 

Husföreningen vädjar om hjälp med trädgårds-

arbete i sommar och bröder som tror sig kunna 

avsätta en timma under sommarperioden kon-

taktar Tommy Alfredsson, 0760 474 555.  

Dagens fördjupning ägnades åt; ”Det allseende 

ögat”. Den gjordes av Anders Axelsson.  

Kaplans tankar hade rubriken; Morot, ägg eller 

kaffebönor. 

Efter arbetets avslutande samlades bröderna i 

Apollosalen. På menyn stod choucroute med 

tillbehör såsom olika korvar, kassler och pota-

tis. Choucroute betyder sauerkraut fast på 

franska. Det är en rätt från Elsass. 
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