
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

Nu är det ett bra tag sedan vi träffades i logen. Jag 
saknar våra möten och vår gemenskap och jag hop-
pas att ni också gör det. Det skall bli skönt när det 
här är över. De flesta av oss har ju påverkats mer 
eller mindre mycket. 

I princip allt man planerat att göra och ta del av un-
der våren har ju blivit inställt. Värst är det väl för de 
av Er som varit tvungna till en mer omfattande iso-
lering, Efter vad jag förstår har alla dock lyckats lösa 
de problem av praktisk natur som uppstått. Glöm 
inte: Att be om hjälp är ingen svaghet! Det är att ta 
hand om sig själv! 

Jag har inte nåtts av någon rapport om att någon 
broder insjuknat under våren vilket ju är mycket 
glädjande. Det är kanske så att Folkhälsomyndig-
hetens strategi fungerar. Det finns väl kanske ett 
litet frågetecken för våra äldreboenden. 

Ämbetsmännen har sammanträtt några gånger un-
der våren och sista mötet var 27/5. Från detta 
möte har det förts ett protokoll som underskrivet 
kommer att läggas ut på  OF officiella hemsida.  

Jag hoppas att alla tar del av Kaplans tankar under 
Aktuellt fliken. Kaplan har varit mycket aktiv med 
visdomsord. De som varit inne på hemsidan har 
sett att jag också meddelat nyheter speciellt ifrån 
Storlogen.  Nu har vi fått ett nytt brev ifrån Storsi-
ren som finns för läsning där. 

Det som möjligen varit bra är att vi kanske lite till 
mans har haft möjlighet och tid att reflektera lite. 
Som att hitta en uppgift som verkligen betyder nå-
got för en själv, där man kanske inte måste låtsas 
göra saker för att det skall se bra ut för andra utan 
istället gör det för att man själv vill. Vi människor 
saknar ofta inte motivation, vi behöver bara hamna 
på rätt plats och göra saker som känns viktiga för  

 

oss själva. Då får man kraft. 

Jag vill i detta sista medlemsblad som av naturliga 
skäl är lite reducerat önska Er alla en bra sommar 
trots den osäkerhet som råder inför framtiden. Jag 
hoppas verkligen att vi kan fortsätta som vanligt 
igen till hösten. 

Jag har tagit två bilder i min trädgård som jag tyck-
er är fina och som jag njuter av. Dels syrenbusken 
men också mitt Ingrid Marie äppelträd som nog 
kommer att ge frukt för första gången i år.   

 

 

 

 

 

 

Med dessa bilder vill jag ge er alla: 
De bästa sommarhälsningar med hopp om en bra 
och trevlig sommar med fint väder. 

Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

Berndt-Göran Isberg  

 Övermästare    

 Nr 3, 2020-05-28 



 
 

 

  



 
 

 

Logemöten 

Den 25 mars hölls inget logemöte på grund av den 
rådande coronapandemin. Under våren 2020 har 
hittills 5 logemöten ställts in och inga möten kom-
mer att hållas under sommaren. Det senaste loge-
mötet var den 11 mars. 
 
 

Trädgårdsvård 

Under sommaren kommer logehusets uteutrym-

men att hållas under uppsikt av några bröder, som 

anmält sig för trädgårdsskötsel. Det fungerar så att 

två bröder ansvarar för en vecka och blir efter det 

avlösta av ett nytt par. Listan över trädgårdstjäns-

terna förs av broder Tommy Alfredsson. Det finns 

fortfarande några möjligheter att få deltaga. 

 

Arbetsbeskrivning enl följande: 

Gräsklippning  
Rensning av rabatter vid huvudentrè 
Rensning av rabatter/stenyta mot tomtgräns 

Ev. sopning och borttagning av ogräs på gata och 
trottoar. 
Ev. sopning och borttagning av ogräs på baksidans 
gång och plattyta. 
Vattna rabatter om så behövs. 
 
Arbetet utförs torsdag-lördag den vecka ni är upp-
satt för. Efter utförd uppgift överlämnas nyckel till 
nästkommande på listan. Redskap finns i redskaps-
bod. Nyckel till denna hänger i nyckelskåp i städ-
skrubb och är försedd med träbricka. 
Tar sopsäckar för trädgårdsavfall eller drivmedel till 
gräsklippare slut, kontakta Lasse Brorsson 

Vid förhinder byter ni med någon annan. Meddela 
då Tommy Alfredsson 

Vakanser finns veckorna: 
24, 25, 30,  31,  
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