
 
 

Bästa Vågbrytarbröder! 

När jag skriver detta känns det som om sommaren 
börjar lida mot sitt slut och det var den 19 augusti 
vi skulle haft räkfrossa. Ett av mina favorittillfällen i 
Apollosalen.   

Jag börjar bli väldigt trött på att allt roligt mer eller 
mindre är nedstängt i varje fall sådant av social ka-
raktär. 

ÄM har regelbundna möten senast 19 augusti. Pro-
tokoll kommer som vanligt. Jag har för övrigt inte 
så mycket att tillägga till Storsirens senaste brev 
som skickats ut till alla. Verkar ju troligt att höstens 
verksamhet fortsatt ligger nere.  Vissa installationer 
och framförallt val av nya ämbetsmän kanske 
måste genomföras digitalt. Mer information om 
detta kommer senare. 

Tyvärr har vår äldsta medlem Mats Tropp gått bort 
i en ålder av 96 år. Han hade 3:e lägergraden och 
var Jubelveteran. Jag vet efter samtal med Mats 
son att han var en väldigt stolt Odd Fellow broder 
och att vår gemenskap var viktig för honom. 

Vi var 10 bröder som tog farväl av Mats i Värö 
kyrka. Totalt ca 45 personer som mött upp till en 
sista hyllning av Mats. Det var en fin begravnings-
gudstjänst där prästen personligen kände Mats och 
höll en bra betraktelse över Mats gärning. Det var 
solosång där framförallt "Jag och min far" är väldigt 
gripande. 

 

 

 

 

 

 

 
Vår Kaplan delger oss fortfarande sina tankar under 
"Aktuellt på hemsidan". Glöm inte att läsa dessa. 
Jag vet att en del bröder träffas och har trevligt ut-
omhus och med avstånd vilket ju är väldigt bra. Alla 
har vi ansvar för oss själva och varandra för att 
denna svåra tid skall bli så bra det går. 2020 kom-
mer för alltid att vara en parentes. 

Med dessa ord vill jag önska er alla ett fortsatt bra 
slut på sommaren och med en förhoppning om att 
hösten innebär ljusare tider även om dygnet blir 
mörkare. 

 

Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

Berndt-Göran Isberg  

 Övermästare    
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I brist på ny information om vår Orden och Loge skulle jag vilja delge er några andra tankar. 
Rubriken är: 

Är det viktigt, är det bråttom? 

 

“What is important is seldom urgent and what is urgent is seldom important” 
Dwight Eisenhover 

1. Det som är både brådskande och viktigt gör du omedelbart. 
2. Uppgifter som är viktiga, men inte brådskande, sätter du en deadline på. 
3. Uppgifter som är brådskande, men inte viktiga, delegerar du. 
4. Det som varken är viktigt eller brådskande skippar du. 

 

Jag såg ovanstående matris i en tidning för ett tag sedan och googlade på den. Den finns i en uppsjö va-
rianter och kallas Eisenhowers box och har blivit mycket berömd och använd. Säkert har många av er 
stött på den. 

Ibland kan det vara svårt att sortera allt och ge det rätt prioritering. Möjligen kan denna matris under-
lätta för att undvika att bli stressad över allt man skall göra och tänka på. 

Naturligtvis är det de två övre fälten som man skall fokusera på. 

Svårigheten och utmaningen är självklart att placera in uppgifterna i rätt box men om man för varje upp-
gift funderar över placeringen så lär man sig prioritera.  
En annan sak som är viktig, är att placera in uppgifter som bara dyker upp i matrisen och inte bara göra 
dom. 
Genom att använda denna matris kan man kanske undvika att lägga tid på det som varken är viktigt eller 
bråttom vilket vi i backspegeln kanske ofta kan konstatera att vi gjort. 

B-G Isberg 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Härmed har vi den smärtsamma plikten att meddela att ännu en länk har brutits i vår brödrakedja då vi 

nåtts av meddelandet att vår Broder Mats Tropp idag den 20 juli 2020 lagt ned sin vandringsstav. 

 

Broder Mats Tropp 

Broder Mats föddes den 25 juni 1924 och var således 96 år gammal. Han invigdes i B17 1962 och i vår 

loge 1993 och han innehade 3:e lägergraden och var jubelveteran. 

Vi lyser frid över hans minne. 

I Vänskap, Kärlek, Sanning  

Mats begravning var i Värö kyrka den 19 augusti. ÖM och några bröder följde broder Mats Tropp till 

den sista vilan. 

 

 

 

 

 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommar i Varberg 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Klubbmästaren bidrar till medbor-

garnas välbefinnande 

 

.... och bröder och systrar ser till att Oddträdgården skötts till  

allas vårt bästa. 
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