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Vågbrytarens historia åren 1918-1926 

År 1918 

 Den 26 juni bildades i Varberg Odd Fellow-klubben Vågbrytaren. Anstiftarna var Oscar Persson, ordförande; Hugo 

Carlberg, protokollssekreterare; samt August W. Andersson och Birger Svensson. Se originalprotokollet här. 

 Samma år den 27 september tillkom ytterligare nio personer tillhörande andra OF-loger. 

 August W. Andersson skänkte en balloteringslåda, värd 58 kronor och 50 öre och Gösta Bolander ett 

dokumentskrin, värt 23 kronor. 

År 1919 

OF-klubben bildades i första världskrigets slutskede och hjälpbehoven var stora både inom och utomlands. Därför 

beslutade Odd Fellow-klubben att ge bistånd till österrikiska krigsbarn. Från och med samma år ”bekläddes” 10 barn 

varje jul, traditionen hölls under ett antal vilket brukade kosta drygt 500 kronor per tillfälle. 

År 1920 

Överenskoms med frimurarlogen "Fyrbåken" i Varberg, att Odd Fellow-klubben "Vågbrytaren" skulle tillskjuta 10 000 

(tiotusen!) kronor, mot att få använda den av "Fyrbåken" hyrda och iordningställda lokalen i Varbergs Stadshus´ 

(Stadshotellets) vindsvåning kostnadsfritt i 20 år. Detta även om Vågbrytaren fick uppskjuta logemöten några 

gånger, därför att Fyrbåken behövde lokalen. 

 Redan vid denna tidpunkt insamlades pengar till en byggnadsfond. År 1920 hade fonden 12 275 kronor. 

Logebrodern Eurenius utvecklade 'fröken Brändströms' vackra tanke om insamling av förnödenheter för att avhjälpa 

den värsta nöden hos krigsfångarna och vädjade till bröderna om, att var och en skulle lämna något." 

Insamlingsresultatet blev 96 kronor samt tre kollin kläder. 

År 1921 

Den 26 april instituerades logen "No 83 Vågbrytaren" av Storsiren W. Laurentz och deputerade Storsiren Hugo 

Brusewitz. Se originalprotokollet här. 

Samma dag invigdes även logelokalerna i Varbergs Stadshus (Stadshotellets vindsvåning). Logens stiftare var Oscar 

Persson, August A. Andersson, Elof Ernwald, Birger Svensson och Oscar Nordblom. Dessutom 12 personer. 

Medlemmar i OF-klubben "Vågbrybrytarens" första ämbetsmän blev: 

ÖM Oscar Persson, UM August W. Andersson 

PS Elof Ernwald, FS Birger Svensson 

Skm Oscar Nordblom, CM Sigfrid Nilsson 

Kaplan Aron Knutsson, BB Gösta Bolander 

Organist Axel Fredrik Österberg 

I samband med institueringen balloterades 23 recipiender - som också varit med i klubben - och tilldelades 

invigningsgraden, varför logen "No 83 Vågbrytaren" redan från start omfattade 40 bröder. 

 Månadsavgiften fastställdes till 3 kronor och gradavgifterna enligt följande: Invigningsgraden 50 kronor I graden 30 

kronor II graden 30 kronor III graden 40 kronor. Sammanträdesdagar för kommande verksamhetsår fastställdes till 

den 2:a och 4:e onsdagen i varje kalendermånad. Logens inventarier försäkrades för 5 000 kronor år 1921. 

(Efterhand skrevs värdet ned till 1 krona.) 

Åter till REGISTER 

http://www.b8tre.com/HISTORIK/Gamla%20protokoll/1918-06-26.pdf
http://www.b8tre.com/HISTORIK/Gamla%20protokoll/1921-04-26.pdf
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 Efter logens instituering gällde det att snarast få fram bröder med 3:e graden. Därför - redan den 28 september 

recipierade 19 bröder i både 1:a och 2:a graden. Den 23 november samma år fick 17 av dessa även 3:e grad. 

 Närvaromedeltalet var 17 Vågbrytarbröder per sammanträde.  

År 1923 

ÖM August W. Andersson UM Sigfrid Nilsson 

PS Elof Ernwald FS Birger Svensson 

Skm Oscar Nordblom CM Gösta Bolander 

Organist Axel Fredrik Österberg  

 Närvaromedeltalet var 19 vågbrytarbröder per sammanträde, utav sammanlagt 42 medlemmar. 

Insamling till nödlidande OF-bröder i Tyskland. 

År 1924 

 Vid reception i I:a, II:a och III:e graderna skulle ”frackdräkt” vara obligatorisk, endast för tjänstgörande ämbetsmän. 

Som år 1925 var följande. 

ÖM Sigfrid Nilsson, UM Birger Svensson 

PS Knut Olow, FS Einar Bergstrand 

Skm Torsten Laurén, CM Gösta Bolander 

Kaplan Åke Jönsson BB G. Eurenius 

Organist Axel Fredrik Österberg  

 År 1926 

 Klädselreglementet ändrades till att ”tjänstemännen” skulle ha högtidsdräkt vid alla receptioner. Övriga bröder fick 

ha mörk kostym vid reception i 1:a och 2:a graderna, men dock högtidsdräkt vid Invignings-graden och 3:e graden. 

 Den 10 februari 1926 höll Albert Andersson - som senare kom att heta (och bli känd under namnet) Sandklef - ett 

föredrag om hembygdsforskning och hembygdsvård. 

 Instiftades en "Födelsedags- och jubileumsfond". Grundplåten var en gåva på 500 kronor. 

 Vid nästan varje logemöte förekom insamling till "Fattigkassan". Det brukade bli c:a 15 kronor. 

 Julgåvor 464 kronor utdelades, däri inräknat 15 meter ved, värt 255 kronor. 

Övrigt under perioden 1918-1926 

Logemötena öppnades i 3:e graden(!) och övergick ofta till någon av de andra graderna under mötets gång. 

Ärendena var vanligen - liksom på senare tid - av rutinkaraktär. Man hälsade gäster välkomna, justerade etc. etc. En 

stående punkt var att man läste upp namnen på avlidna bröder från hela Sverige och lyste frid över deras minne. 

Från början skickade varje loge ut brev till alla andra loger, när någon avlidit. Från och med år 1921 publicerades 

dock beskeden i OF-tidningen, varur ÖM fick sina uppgifter. 

Åter till REGISTER 
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Då endast ett fåtal ärenden fanns på dagordningen, måste nyssnämnda punkt om inträffade dödsfall ha varit ett 

dominerande inslag. Vid ett tillfälle - den 23 maj 1924 - kände sig därför PS föranlåten att skriva följande i 

protokollet: "Till detta sammanträde hade inga dödsbud ingått till logen och beslöts att anteckna detta till 

protokollet." 

"Minnesloge" kallades vid denna tidsperiod för "Sorgloge". 

Gradgivningar gavs efter några år dramatisk form. Detta föreslogs år 1924 beträffande 1:a och 2:a graden, vilket så 

småningom föranledde inköp av dekorationer och annan rekvisita för 1 216 kronor. Invigningsgraden och 3:e graden 

hade möjligtvis getts dramatisk form redan från början. Av kanske förståeliga skäl tiger dock protokollen därom. 

Logesammanträdena var ganska välbesökta, även om viktiga frågor bordlades p.g.a. ringa deltagande. Åtminstone 

ett logemöte ändrades därför till expeditionssammanträde av sistnämnda orsak. 

Föredrag om OF:s mål och höga ideal förekom ofta, men också någon gång med annat ämnesval. 

Hjälpverksamheten innebar att långvarigt sjuka kunde få sjukunderstöd, från början 18 kronor per vecka. Senare 

ökades summan något. I några fall fick behövande bröder hjälp med logeavgifterna. Begravningshjälp utgick i flera 

fall med 150 kronor. 

År 1927 

ÖM Birger Svensson, UM Elof Ernwald 

PS Knut Olow, FS Einar Bergstrand 

Skm Torsten Laurén, CM Gösta Bolander 

Kaplan Åke Jönsson, BB John Victorin 

Organist Axel Fredrik Österberg  

År 1929 

ÖM Birger Svensson, UM Axel Fredrik Österberg 

PS Knut Olow, FS Einar Bergstrand 

Skm Torsten Laurén, CM Gösta Bolander 

Kaplan Åke Jönsson, BB John Victorin 

Ny orgel, "ett sexstämmigt konstharmonium" inköptes för 920 kronor. 

År 1930 

En av logens grundare fick ta över ledningen, då ExÖM Oscar Persson åter blev ÖM. Samtidigt valdes A.V. Lönnergren 

till PS och August W. Andersson till logens Storre-presentant. 

 Framfördes ett förslag om stjärnhimmel. Av totalkostnaden skulle 600 kronor betalas av logen No 83 Vågbrytaren. 

 "Understödsutskottet" (U.U.) föreslog att: "... årets insamlade medel till fattiga och nödställda skulle fördelas 

sålunda, att ungefär hälften skulle anslås till beklädnad av fattiga barn och återstoden till inköp av ved till behövande 

ensamstående äldre kvinnor, som icke åtnjuta fattigunderstöd." Enskilda kunde få särskilt stöd, men beloppen var 

blygsamma. 

Åter till REGISTER 
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År 1931 

ÖM Oscar Persson, UM Axel Fredrik Österberg 

PS A.W. Lönnergren, FS Gerhard Larsson 

Skm C.A. Pamp, CM Gustav Fransson 

Kaplan John Victorin, BB Peter Lorentzen 

 Detta år tillsattes en valberedning för första gången. 

 Logen fick besök av OF-brodern Malming från logen "No 123 Crosby" i USA. 

År 1932 

UM Axel Fredrik Österberg valdes till ÖM och UM blev istället John Victorin. Under året tillträdde Visbur Bergstrand 

som PS. U.U. lämnade en förteckning på 32 personer, som behövde ekonomiskt bistånd. För ändamålet fanns 324 

Kronor. 

År 1933 

ÖM Axel Fr. Österberg, UM John Victorin 

PS Visbur Bergstrand, FS Gerhard Larsson 

Skm C.A. Pamp CM, Gustav Fransson 

Kaplan Axel Johansson/TD> BB Peter Lorentzen Motionerades om köp av tomt till eget logehus. Huset skulle enligt 

motionen förutom ordens och klubblokaler även inrymma biograflokal, affärslokal och bostads-lägenhet. Kostnaden 

beräknades till 150 000 kronor och hyresintäkterna till 10 500 kronor per år. 

 En nybildad godtemplarloge i Varberg tog sig namnet "Vågbrytaren". Vår loge beslöt fråga Storsiren hur man skulle 

handlägga ärendet. Så småningom kom respektive Storsirer överens, vilket resulterade i att varbergsgodtemplarna 

istället fick kalla sin loge "Frihet". Ekonomin förbättrades stadigt. Gradavgifterna var förhållandevis höga. 

Testamentariska och diverse gåvor mottogs då och då. För första gången ingav logen en deklaration till 

skattemyndigheten. 

År 1933 

ÖM Axel Fr. Österberg, UM John Victorin 

PS Visbur Bergstrand, FS Gerhard Larsson 

Skm C.A. Pamp CM, Gustav Fransson 

Kaplan Axel Johansson, BB Peter Lorentzen  

År 1935 

ÖM Axel Fr. Österberg, UM Gustav Fransson 

PS Visbur Bergstrand, FS Gerhard Larsson 

Skm Oscar Persson, CM Patrick Nilsson 

Kaplan Gustaf Almqvist, BB Peter Lorentzen Distrikts Deputerade StorSire (DDSS) meddelade att val till ämbetsmän 

hädanefter skulle ske vartannat år och CM-sysslan upphöjdes till valämbete. 

Åter till REGISTER 
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År 1936 

 Gustav Fransson tillträdde ÖM-ämbetet. 

 Logens stadgar ändrades enl. följande §.12. 

Vid varje räkenskapsårs slut avsätts av logens alla inkomster 

10 % till "Änke- och Pupillkassan" 

10 % till "Understödsfonden" 

5 % till "De Gamles Fond" 

Röstberättigad medlem, som genom sjukdom eller olycksfall blivit urståndsatt att sköta sitt egentliga förvärvsarbete, 

äger åtnjuta sjukunderstöd. 

Storsiren Bengt Bergqvist avled. Storlogen föreslog att logerna skulle hedra den avlidne Storsirens minne genom att 

anlägga allmän sorg - på så sätt - att "Fribreven" och ämbetsmännens insignier skulle omgivas av svart flor. 

Detta år anslogs 50 kronor till en broders 6-årige son för vistelse på OF:s barnkoloni. 

Logen bidrog med 25 kronor till "den upprörande olycka, som i Maj månad inträffade i Dorotea socken, varvid 14 

landsmän omkommit". 

År 1937 

ÖM Gustav Fransson, UM Eskil Lundén 

PS Visbur Bergstrand, FS Carl Eric Svensson 

Skm Oscar Persson, CM Patrick Nilsson 

Kaplan Gustaf Almqvist, BB Axel Johansson 

Rebecka 

För första gången i Vågbrytarens historia omnämns "Rebecka", då en Rebeckasyster från Köpenhamn ville ha hjälp 

med att sälja "De Blindas Ljus". Logen avslog hennes framställan. 

År 1938 

Beslöts - för att få bättre ränta på pengarna att köpa "Bergens stads obligationer" för 6 000 kronor med 3,5 % 

ränteavkastning. Logens ekonomiska ställning vid årets slut visade behållningen 43 654 kronor, varav 

Änke- och Pupillkassan 12 727 Kronor 

Understödsfonden 5 122 kronor 

De Gamles Fond 881 kronor 

Lokalfonden 6 000 kronor 

Födelsedagsfonden 4 251 kronor  

Ernwald-Nordbloms fond 3 076 kronor  

 En lokalfond bildades eftersom man aldrig släppt tanken på eget hus/lokal. Under tiden förnyades dock 

hyreskontraktet på den gamla lokalen, men statuterna ändrades så, att kontraktet skulle gälla tills vidare med tre års 

uppsägningstid. Hyran fast-ställdes i proportion till antalet sammanträden, vilket blev 350 kronor per år plus 

kostnader för värme och elförbrukning. 

Åter till REGISTER 
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Övrigt under perioden 1928-1938.  

Samhället präglades under denna period av fortsatt industrialisering som kunde skapa stora förmögenheter, men 

också stor arbetslöshet som ibland ledde till ren misär. Logen var inte oberörd av detta, utan hade i stor utsträckning 

karaktären av hjälporganisation. 

Medlemsantalet ökade successivt och var vid periodens slut c:a 100 bröder. Läkarintyg fordrades för intagning i 

orden och hade man någon ´kroppslig krämpa´(somatisk sjukdom) fick man skriva på ett intyg, att man inte tänkte 

fordra sjukunderstöd eller liknande från logen eller orden. 

Logemöten med reception kunde oftast vara välbesökta, men övriga logemöten fick då och då ändras till så kallade 

expeditionssammanträden, då de ibland var fåtaligt besökta. år 1928 var medeltalet 19 närvarande bröder och år 

1938 i medeltal 22,5 närvarande bröder. Högtidsloger däremot bevistades ofta av fler än 50 logebröder, plus kanske 

ett 20-tal gästande bröder från andra loger. En sommarutflykt till Sjönevad och Falkenberg lockade 60 deltagare, 

damer och herrar. 

Brödrahjälp med bl.a. två begravningskassor, "Brödragåvan 1" och "Brödragåvan 2", från vilka utbetalades 

begravningshjälp. Dessutom fick en broder understöd varje år, förutom pengainsamling till honom genom listor. 

Julgåvor utdelades varje år. 

År 1939 

ÖM Eskil Lundén, UM Gustaf Almqvist 

PS Visbur Bergstrand, FS Carl Erik Svensson 

Skm Oscar Persson, CM Patrick Nilsson 

Kaplan Waldemar Persson, BB Carl Ossian Lilienberg 

I krigets skugga. Den 22 november 1939 antyds för första gången andra världskriget i logeprotokoll, i samband med 

att en skrivelse från Storlogen lästes upp, med en begäran om anslag till Röda Korset. Logen bidrog med 5 % av 

fondmedel 1 516 kronor. Hela OF-Sverige insamlade 277 186 kronor. 

År 1940 Ett brev från finska OF berättade om luftanfall mot Helsingfors, dödade OF-familjer, samt att inga logemöten 

kunde hållas, eftersom alla som kunde hade lämnat städerna. Storlogen önskade att bröderna skulle ge fristad åt 

hustrur och barn till finska Odd Fellows. Logen beslöt bistå med 5 % av fondmedel till hjälp åt nödlidande OF-bröder i 

Finland. Medlen omdisponerades så småningom till en insamling för Finlands barn. 

Storlogen meddelade, att logemöte får inställas, om t.ex. luftskydds- och mörklägg-ningstillstånd råder i orten. I maj 

samma år uppsköts högtidslogen och en reception p.g.a. "rådande kritiska förhållanden". 

 1 000 kronor tecknades i Försvarslånet och Försvarsobligationer inköptes för 500 kronor. 

År 1941 

ÖM Gustaf Almqvist, UM John Victorin 

PS Visbur Bergstrand, FS Carl Erik Svensson 

Skm Georg Almqvist, CM Patrick Nilsson 

Kaplan Eric Larsson, BB Gustav Albrektsson 

Åter till REGISTER 



 

Lars Löfgren 2017-02-23  

12 

NR 83 VÅGBRYTARENS HISTORIA 

 

 Logens 20-årsjubileum firades. Många honoratiores, lyckönskningar och tal, samt parentation. Supén efteråt med 

sandwich, varmrätt och dessert kostade 6 kronor och 50 öre per person. 

År 1942 

1940-talets stränga vintrar satte spår. Den 28 jan 1942 inställdes logemötet p.g.a.     

”då rådande starka kyla, som omöjliggjorde logesalens uppvärmning". 

Den 11 mars samma år var ÖM Gustaf Almqvist från Träslöv förhindrad närvara p.g.a. snöhinder. 

Varbergs Barnavårdsnämnd hade beslutat upplåta sitt semesterhem i Sibbarp för inackordering av finska barn. Logen 

bidrog med 1 000 kronor. 

 

År 1943 

ÖM Gustaf Palm, UM Patrick Nilsson 

PS Visbur Bergstrand, FS Carl Erik Svensson 

Skm Georg Almqvist, CM Alf Paulsson 

Kaplan Eric Larsson, BB Charles Nyström 

När Gustaf Palm valdes till ÖM var hans överflyttning från logen Hallandia i Halmstad inte ens riktigt klar. 

 Logen firade 25-årsjubileum av OF-klubben "Vågbrytarens" bildande. Ur ÖM Gustaf Palms högtidstal: "Det viktigaste 

är dock, att vårt ordensarbete alltid hålls högt, buret av ideal som ligga förborgade i uråldriga sanningar, som icke 

skola låta sig rubba av våldets mästare, utan visa sig bestå genom tiderna och som klara vårdkasar lysa ut över en 

mörklagd värld, där människorna trots allt tal i motsatt riktning trängta efter ljus och fred och frihet." 

Storsiren meddelade, att han fastställt och låtit tillverka särskilda hederstecken för kaplaner och organister. Minst 12 

års tjänstgöring fordrades för att få dessa hederstecken. 

 Lägret informerade att lägerringens guldvärde var 30 kronor. 

År 1944 

 Storsiren påbjöd, att "... från nu och så länge kriget varar, må i samband med den fastställda avslutningsbönen även 

uppläsas den bön ur "Svenska Psalmboken", som rubriceras "Bön när världsfreden brutits". 

 ÖM meddelade vid ett logemöte, att: "... han tänkt sig att dagens reception i I:a graden skulle kunnat givas 

dramatiskt, men då han vid en närmare översyn av de logen tillhöriga persedlarna för denna grad funnit att 

desamma vore i sådant skick, att de ej kunde användas, måste dagens gradgivning ske utan dramatisk form". Logen 

beslöt att genast inköpa nya persedlar. 

År 1945 

ÖM Erik Franzén, UM Patrick Nilsson 

PS Visbur Bergstrand, FS Harry Jönsson 

Skm Georg Almqvist, CM Alrik Smedman 

Kaplan Folke Andersson, BB Charles Nyström 

Åter till REGISTER 
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Närvaromedeltalet vid logemötena var 20 bröder. 

Varje år utdelades julgåvor och denna jul utdelades, som exempel 20 Kronor vardera till 42 personer. 

Några fonder för barnbeklädnad instiftades. 

År 1946 

Utsågs ett ritualutskott och detta år utfärdade Storlogen en ritual för "expeditions-sammanträden" med förkortad 

öppnings- och avslutningsceremoni. 

 Firades logens 25-årsdag, med tal av Storsiren Ernst Höijer och supé i Stadshusets festivitetssal. 

Startades en insamling för "Europas barn". Logens insamlingsresultat blev 546 Kro-nor plus 454 Kronor ur fonderna. 

Dessutom beslöt logen att månatligen under fem månader sända livsmedelspaket till en behövande broder i Finland. 

Övrigt under perioden 1939-1946 

 Perioden präglades naturligtvis av andra världskriget och dess efterverkningar. Trots detta hölls logearbetet väl 

igång och medlemsantalet ökade stadigt. Vid högtidligare tillfällen var mötena välbesökta, men t.ex. somrarnas 

expeditionssammanträden var glest besatta. Vid något logemöte var till och med ÖM, UM och samtliga ExÖM 

frånvarande, varför mötet leddes av den till medlemsåren äldste "valämbetsmannen". 

Brödrahjälp i form av sjukersättning och begravningshjälp utgick som förut. Dessutom kunde det förekomma dels 

reducering av logeavgift samt kontanta bidrag till särskilt behövande. En broders vanvårdade grav togs om hand, 

eftersom inga efterlevande släktingar fanns. En broder i tillhörande "Monitor Loge No 931" - återvänd USA-emigrant 

från Grimeton - föranledde korrespondens med den amerikanska logen, som så småningom betalade sjukunderstöd 

för honom. 

År 1947 

ÖM Alrik Smedman, UM Olof Österberg 

PS Visbur Bergstrand, FS Harry Jönsson 

Skm Folke Andersson, CM Stig Borgström 

Kaplan Martin Andersson, BB Carl Ericsson 

 

Vid ämbetsmannainstallationen den 11 januari 1947 var inte mindre än 11 ämbetsmän frånvarande på grund av en 

influensaepidemi. 

Kontakten med danska broderlogen "No 59 Hiort Lorentzen" i Haderslev inleddes den 26 september, då fem 

Vågbrytarbröder reste dit. Väl där fick Vågbrytarbröderna även kontakt med broderlogen "No 15 Kongshaug" i 

Sandefjord. 

År 1948 

Under året besöktes "No 83 Vågbrytaren" av 21 danska OF-bröder från logen "No 59 Hiort Lorentzen" i Haderslev 

och 6 norska OF-bröder från logen "No 15 Kongshaug" i Sandefjord. Besökande gäster privatinkvarterades hos 

vågbrytarbröder och bjöds bl.a. på besök på cykelfabriken Monark och en bilutflykt, samt en reception i 3:e graden. 

 

Åter till REGISTER 
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År 1949 

ÖM Alrik Smedman, UM Olof Österberg 

PS Visbur Bergstrand, FS Charles Nyström 

Skm Folke Andersson, CM Stig Borgström 

Kaplan Martin Andersson, BB Carl Ericsson 

Beslöts att upphöra med personliga kallelser och endast utannonsera logemötena i ortens tre tidningar. Resultatet 

utföll tyvärr inte så bra, varför det åter utsändes personliga kallelser, åtminstone till receptionssammanträden. 

Logen bidrog med tre gåvopaket med mat till en utblottad 80-årig ordensbroder i Leipzig, vars läkare skrev: "... att 

livet kan uppehållas endast genom erhållande av födoämnen utöver den vanliga ransonen ...". 

ÖM Alrik Smedman jämte fyra logebröder besökte norska logen Kongshaug och överlämnade en kristallvas med 

gravyr. 

 

År 1950 

Inkom begäran från OF-hjälpen i Stockholm om hjälp till: "... de främlingar, som under och efter det senaste kriget 

sökt sig till vårt land". Logen avslog denna begäran. 

 DSS Einar Carlbring tackade den 24 maj 1950 logerna för, att de hedrat honom på hans 70-årsdag med en insamling. 

Insamlade pengar blev "Einar Carlbrings 70-års-fond", varur minnesgåvor (alltjämt i 2000-talets början) utdelats till 

förtjänta 70-årigar logebröder inom Lägret Gothias jurisdiktion. 

 Representerade Broder Alrik Smedman och Georg Almqvist hos danska OF-logen "No 50 Hiort Lorentzen" i 

Haderslev på dess 25-årsjubileum. 

 

År 1951 

ÖM Olof Österberg, UM Georg Almqvist 

PS Visbur Bergstrand, FS Charles Nyström 

Skm Sven Leijon, CM Rune Vadsten 

Kaplan Folke Andersson, BB Artur Pamp 

Nya gradritualer fastställdes av Storsiren. Samma år ändrades vissa paragrafer i logens stadgar, dessutom fastställdes 

logens månadsavgift till 4 kronor och gradavgifterna enligt följande: 

Invigningsgraden 70 kronor 

I graden 50 kronor 

II graden 50 kronor 

III graden 50 kronor 

 Den 21 april var det högtidsloge med anledning av logens 30-årsdag. Högtidstal och musik av Stadshotellets 

musikkapell avlöste varandra. 65 personer deltog. Kvällen avslutades med dans till "Thores orkester", som inhyrts för 

120 kronor. 
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Storlogen meddelade den 27 juni, att Suveräna Storlogen beslutat godkänna ett förslag att medlemmar i IOOF och 

Manchester Unity(M.U.) kunde avlägga besök i varandras loger. Logebröder skulle sålunda kunna ta emot "?manlig  

medlem av M.U. som tillhör den vita rasen, är gottstående och i besittning av ett speciellt resebrev samt känner till 

härtill hörande tecken och lösenord ...". 

Svårigheter att rekrytera nya logemedlemmar medförde att en invigningsreception inställdes detta år. 

 

År 1952 

 En "Veteranernas afton" arrangerades och Ex-ämbetsmän tjänstgjorde på de flesta ämbetsplatserna. 

 Logemötena annonserades i tidningarna "Varbergsposten" första halvåret och i "Hallands Nyheter" andra halvåret. 

 Broder Alrik Smedman besökte danska OF-logen "No 59 Hiort Lorentzen" i Haderslev". 

 Inköptes dräkter och annan rekvisita för 2 000 Kronor. 

År 1953 

ÖM Stig Borgström, UM Georg Almqvist 

PS Visbur Bergstrand, FS Charles Nyström 

Skm Sven Leijon, CM Rune Wadsten 

Kaplan Martin Andersson, BB Artur Pamp 

Startades en insamling för Norges folk. 

Logen klagade hos "Varbergsposten" över att priset för logemötesannonserna i höjts från 3 till 5 kronor. 

Sändes 500 kronor plus insamlade 185 Kronor till "Hollandshjälpen" efter den stora översvämningen i Holland. 

För att få bättre kapitalavkastning beslöt logen att köpa Göteborgs Banks preferens-aktier för 25 000 kronor. Köpet 

skulle finansieras med medel ur logens "Lokalfond". 

 

År 1954 

Logens medlemsantal uppgick till 141 bröder, det högsta dittills i logens historia! 

 

År 1955 

ÖM Stig Borgström, UM Folke Andersson 

PS Arne Berglund, FS Carl Oscar Ohlsson 

Skm Jacob Andersson, CM Rune Wadsten 

Kaplan Martin Andersson, BB Artur Pamp 

 Efter 22 års tjänstgöring som PS avgick Visbur Bergstrand! 

 Broder Alrik Smedman valdes till logens storrepresentant. 

År 1956 

Gjordes försök att öka närvaroantalet på logemötena, genom att förlägga logemötena till fredagar kl. 19:30. Vid 

påföljande sammanträde förordades i stället torsdagar. 

Skickades 500 Kronor till Ungernhjälpen. 

Två vågbrytarbröder representerade vid institueringen av den norska OF-logen "No 8 Faeder" i Sandefjord. 

 Närvaromedeltalet på logemötena var 16 bröder. 
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Övrigt under perioden 1947-1956 

 Hjälpverksamheten i form av sjukunderstöd och begravningshjälp pågick som förut, likaså särskild hjälp till 

behövande bröder och deras änkor och barn. 

Varje år utdelades julgåvor, kanske 25-50 Kronor vardera till 30-40 personer. Barn från Barnhemmet brukade bjudas 

på julfest, vartill logen anslog pengar, ofta cirka 125 Kronor. 

Vågbrytarens historia åren 1957-1966 

År 1957 

ÖM Folke Andersson, UM Bengt Andersson 

PS Arne Berglund, FS Lennart Carlsson 

Skm Gunnar Rådegren, CM Rune Wadsten 

Kaplan Martin Andersson, BB Sture Kastberg 

 Vågbrytaren gästades av ett 50-tal bröder tillhörande halländska OF-logen "No 103 Gustav Adam Ehrengranath" i 

Falkenberg. Dessutom deltog 35 vågbrytarbröder vid samma logemöte. 

 Insamlades 400 kronor för inköp av vagnar till kök till Ungernhjälpen. 

År 1958 

Vid logemötet den 16 januari inträffade troligen periodens närvarorekord, nämligen 48 vågbrytarbröder. 

Mars månad anhöll ÖM Folke Andersson om befrielse från uppdraget på grund av sin ohälsa. UM Bengt Andersson 

ersatte honom som ÖM och Arthur Pamp valdes samtidigt till ny UM. 

Vid t.ex. augustimöte avslutades logen med kräftsupé på Societetsrestaurangen i Varberg. Detta år gästade 21 

vågbrytarbröder den danska brödralogen "No 21 Valdemar" i Köpenhamn. Kostnaderna, inkl. resa, logi och 

brödramåltider, uppgick till cirka 60 Kronor per person. 

 Kvinnor fick för första gången närvara vid "Minnesloge" (tidigare kallad "Sorgloge"). 

 Närvaromedeltalet var på logemötena var 19 bröder. 

År 1959 

ÖM Bengt Andersson, UM Artur Pamp 

PS Arne Berglund, FS Lennart Carlsson 

Skm Gunnar Rådegren- CM Rune Wadsten 

Kaplan Carl Eric Hansson, BB Sture Kastberg 

Den 16 juli avled ÖM Bengt Andersson. Som ny ÖM installerades Arthur Pamp och efter honom blev Wigert Nilsson 

installerad som ny UM. 

 Danska Valdemar-bröder från Köpenhamn besökte Varberg. Logemötet avslutades med måltid tillsammans med 

damer och dagen efter var det utflykt till sjön Svarten, Nösslinge kyrka och Kärra Turisthotell, samt även Varbergs 

fästning där Drottning Blanka uppenbarade sig. 
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År 1960 

Stig Borgström valdes till logens storrepresentant. 

Logemötesdagarna var åter ett diskussionsämne: Man diskuterade då en övergång till 2:a och 4:e onsdagen i varje 

kalendermånad. 

Skänktes 100 kronor till hjälpbehövande efter jordbävningskatastrofen i nordafrikan-ska Agadir i Marocko. 

År 1961 

ÖM Arthur Pamp, UM Wigert Nilsson 

PS Allan Johansson, FS Hugo Johansson 

Skm Gunnar Rådegren, CM Carl Erik Hansson 

Kaplan Folke Larsson, BB Erik Svensson 

Den 22 april firades logens 40-årsdag. Ett stort antal bröder med damer var närvar-ande, de flesta från Varberg. Med 

fanns även gäster från övriga halländska brödra-loger, liksom från Köpenhamn och Sandefjord. Det hölls 14 

högtidstal! 

 

År 1962 

Broder Enok Jönsson ersatte Allan Johansson som PS. Logemötesdagarna ändrades till fredagar.  

År 1963 

ÖM Wigert Nilsson, UM Gustav Albrektsson 

PS Enok Jönsson, FS Hugo Johansson 

Skm Gunnar Rådegren, CM Carl Erik Hansson 

Kaplan Sture Kastberg, BB Erik Svensson 

Arthur Pamp valdes till logens Storrepresentant. 

Vid en av årets brödramåltider underhöll Varbergs Kvartettsällskap. 

Gjordes försök att försöka återuppta förbindelsen med danska OF-logen "No 59 Hiort Lorentzen" i Haderslev och 

med Grenå-logen. 

 

År 1964 

Närvaromedeltalet på logemötena var lågt, endast 11 bröder! 

År 1965 

ÖM Wigert Nilsson, UM Lasse Albolin 

PS Bo Christopherson, FS Hugo Johansson 

Skm Gunnar Rådegren, CM Carl Erik Hansson 

Kaplan Enok Jönsson, BB Bengt Rylander Broder Alrik Smedman valdes till logens Storrepresentant. 

Ämbetsmännen skulle naturligtvis inte avlönas, men logen ville dock visa dem sin uppskattning och därför 

bestämdes, att fria måltider skulle tillerkännas valämbetsmännen + två kastellaner. Dessutom fick ÖM disponera 

över fyra st. måltidskuponger per logemöte. 
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Under året besökte 17 vågbrytarbröder "Logen No 103 Gustav Adam Ehrengranath" i Falkenberg. Några gånger hade 

man gemensamma gradgivningar. Sålunda den 17 september i Varberg, recipierade i 2:a graden, fem bröder från 

Falkenberg och sex från Varberg. 

Meddelades, att understödsföreningen "Brödragåvan" i princip upphört på grund av för få medlemmar. Trenden - 

beträffande "Brödragåvan" trenden var liknande i hela OF-Sverige. 

För första gången utdelades detta år gratifikationer ur "Einar Carlbrings 70-årsfond". Bland de första mottagarna var 

vågbrytarbröderna Gustav Palm och Karl Bendix. 

 

År 1966 

Under året förekom en längre diskussion för att öka närvaron på logemötena. Bl.a. föreslogs försök att variera 

programinnehållet och reducera kostnaderna för brödra-måltiderna. 

Fr.o.m. år 1966 öppnades logemötena i invigningsgraden. 

Samarbetet med halländska OF-logen "No 103 Gustav Adam Ehrengranath" i Falkenberg var ganska frekvent. Detta 

år fick 2 bröder från Falkenberg och 3 från Varberg gemensamt 1:a graden. 

Ekonomi var god. Medlemsavgiften år 1966 var 70 Kronor per år. Logens behållning den 31 december 1966 var 

141911 Kronor, varav större delen placerad i Varbergs Sparbank. Fonderna fördelades enligt följande: 

Allmänna fonden 18 552 kronor 

Änke- och Pupillfonden 17 093 kronor 

Fond för sjukhjälp och understöd 19 392 kronor 

Lokalfonden 56 347 kronor 

Födelsedagsfonden 16 570 kronor 

Diverse fonder 13 957 kronor 

 

 Övrigt under perioden 1957-1966 

Logemötena upptogs av traditionell verksamhet, utan några omvälvande händelser. Man såg till att sjuka fick besök, 

att behövande fick hjälp, att avlidna bröder hedrades etc. 

Medlemsantalet höll sig under perioden mellan 133 och 140. Tyvärr var det alltför få som deltog i aktivt logearbete. 

Trots det relativt höga medlemsantalet sjönk närvarofrekvensen under perioden. Loge-möten med reception var 

mest välbesökta och genomfördes ritualenligt. Övriga möten fick inte sällan kallas för "expeditionssammanträden" 

och en förkortad ritual användes. Expeditionssammanträdena på sommaren lockade ibland endast 5-7 bröder. 

Föredrag förekom ganska återkommande. Vid ett tillfälle kåserade broder Lasse Albolin, om sin Ex Libris-samling. 

Även utflykter anordnades då och då efter logemötena, som till t.ex. gipsplattefabriken Gyproc (i Varbergs hamn), 

radio-stationen i Grimeton och till Mellersta Hallands Slakteriförening(SCAN Väst). 

Mycket av den traditionella hjälpverksamheten hade vid denna tidpunktövertagits av samhället. Några ”behövande” 

fick dock hjälp och varje jul utdelades understöd. 
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VÅGBRYTARENS HISTORIA ÅREN 1967-1976 

År 1967 

ÖM Enok Jönsson 

UM Lasse Albolin   

PS Bo Christopherson, FS Hugo Johansson 

Skm Gösta Johansson, CM Carl Erik Hansson 

Kaplan Curt Johansson, BB Bengt Rylander 

På olika sätt försökte man stimulera en ökad närvarofrekvens på logemötena. Man ordnade föredrag och 

arbetsplatsbesök efter logemötena. Den 8 mars berättade Lasse Trulsson från en Västindienkryssning, att han och en 

medpassagerare lyckats samla ett 20-tal OF-bröder från Danmark och Sverige till brödrasammankomster under 

resan. 

Vid ett annat tillfälle efter logemötet besökte bröderna Broder logeläkaren Leif Neljes mottagning, varvid Broder Leif 

"... med broder ÖM Enok Jönsson som försöksobjekt visade hur en grundlig hälsoundersökning går till ... . Efteråt 

blev det en livlig diskussion ... " 

Trots avtagande av gemensamma gradgivningar tillsammans med falkenbergslogen, samlades 63 bröder den 27 

september till en gemensam reception i 2:a graden. 

Logemötesdagarna ändrades till onsdagar. 

År 1968 

Ordnades telefonkedjor för att påminna de sällan logebesökande logebröderna att aktivera sig. 

I februari var 36 danska OF-bröder gäster i Varberg och senare samma år gjorde Vågbrytarens ÖM och UM ett besök 

i Köpenhamn. 

 

År 1969 

ÖM Carl Erik Hansson 

UM Lasse Albolin (ersattes den 26 november av Willy Johansson) 

PS Agne Skoog, FS Curt Johansson 

Skm Gösta Johansson, CM Yngve Axbom 

Kaplan Folke Larsson, BB Bengt Rylander 

Artur Pamp valdes till storrepresentant. 

Gratismåltiderna upphörde för ämbetsmännen. 

Närvaromedeltalet år 1969 var endast 10,3 bröder per logemöte, men blev successivt bättre. 

Logelokalen på Stadshotellet kändes alltmer otillfredsställande och man kom inte överens med Stadshotellets 

restaurang. 

1969-70 ställdes logelokalerna i ordning för 7719 kronor. Flera förslag till fastighetsköp framlades som t.ex. 

Missionskyrkan, Restaurant Gillets fastighet, BS Möblers fastighet på Engelbrektsgatan och baptistförsamlingens 

Tabernakel på Skansgatan 7 i Varberg. Druidorden i Varberg var mycket intresserad av samarbete i lokalfrågan. 
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År 1970 

”Fracktvånget” togs bort för samtliga bröder. Istället rekommenderades "mörk kostym" med vit skjorta. 

Till receptionerna fick man tyvärr ganska ofta ta hjälp utifrån, mest från OF-logen "No 103 Gustav Adam 

Ehrengranath" i Falkenberg. 

Sändes 130 kronor till Öst Pakistan. 

ÖM Carl Erik Hansson erhöll ett stipendium från Storlogen för att besöka loger i USA. 

 

År 1971 

ÖM Carl Erik Hansson, UM Bo Christopherson 

PS Agne Skoog, FS Curt Johansson 

Skm Lars Kareld, CM Yngve Axbom 

Kaplan Folke Larsson, BB Bengt Rylander 

Broder Lars Söhrman begärde avsked som logeläkare. Han hade då haft detta ämbete i nästan 42 år och måste vara 

den ämbetsman, som haft logens längsta tjänstetid.  

I samband med jubileumsfirandet av logens 50-årsdag utgavs en festskrift. Vid hög-tids- och jubileumslogen 

representerades Storlogen av 1:e Deputerade Storsiren Dag Wallén. Många tal, lyckönskningar och blommor samt 

ett telegram från bl.a. Hans Majestät Konungen Gustav den IV Adolf. 

 

År 1972 

Beslöts att klaga hos Varabolagets direktion, avseende Stadshotellets krav på 35 kronor för, att någon måltid ej 

intagits den 27 september samma år! 

 

År 1973 

ÖM Yngve Axbom, UM Bo Christopherson 

PS Bengt Rylander, FS Curt Johansson 

Skm Lars Kareld, CM Sigfrid Carl 

Kaplan Folke Larsson, BB Gunnar Caullvine 

Inte alltid var bröderna nöjda med Stadshotellets service. Brödramåltiderna förlades ibland till annan lokal. Bl.a. 

utnyttjades industriföretaget Sweda (tillverkade bl.a. mekaniska kassaregister), Kontrollhudar (bearbetning av hudar 

och tarmrensning), Scoutstugan i Varberg och Åhsgården i Träslövsläge. 

Togs kontakt med Hantverksföreningens restaurang i Varberg för att diskutera ev. leverans av brödramåltider. I detta 

sammanhang rapporterade Broder Lasse Trulsson om något som han ansåg föredömligt: En loge, som han besökt, 

hade egen restaurang, vars källarmästare var ordensbroder!  

ÖM Yngve Axbom med fru besökte logen Kongshaug i norska Kongsvinger för att försöka återuppta logeutbyte. 
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År 1974 

Den 4 november 1974 rapporterade ÖM Carl Erik Hansson att baptistförsamlingen troligtvis skulle sälja sin lokal - 

Tabernaklet. 

Redan den 27 november beslutade logen att köpa Tabernaklet för 105 000 Kronor med 26 röster för ett köp 

respektive 9 som yrkade bordläggning. En broder avgav skriftlig reservation mot beslutet. 

Vilka ekonomiska resurser fanns - vid detta tillfälle - för att bekosta det viktiga husköpet? Den ekonomiska 

ställningen i slutet av 1974 belyser detta: 

Tillgångar 153 109 kronor 

(varav kapitalräkning i PK-banken 129 495 kronor) 

Obligationer 21 130 kronor 

Kassa 2 484 kronor 

 

Tecknades ett lån för huset om 50 000 kronor! 

Några intresserade föreslog att bilda en OF:s Damklubb i Varberg. 

 

År 1975 

ÖM Yngve Axbom, UM Gunnar Caullvine 

PS Bengt Rylander, FS Curt Johansson 

Skm Lars Kareld’ CM Sigfrid Carl 

Kaplan Folke Larsson, BB Lennart Antonsson 

Snarast efter ikraftträdandet av husköpet vidtog ett intensivt och frivilligt renoverings-arbete. De flitiga bröderna 

arbetade främst på måndagar och torsdagar kl. 18:30-21:00. 

Den 12 feb överlät logen huset på "Ideella Föreningen Odd Fellow-huset" i vilken logen tecknade andelar för 85000 

Kronor. 

Besöksmedeltalet var kraftigt stigande, redan innan det nyinköpta logehuset tagits i bruk. 

Logens ÖM besökte danska logen "No 59 Hiort Lorentzen" i Haderslev. 

År 1975 startade de alltjämt årliga kyrkoturerna på en söndag i september månad. Turerna inkluderade även 

brödernas fruar. Första kyrkoturen hade Nösslinge kyrka som besöksmål. Nästkommande år besöktes Torpa kyrka 

och avslutades med söndagslunch intogs på Golfrestaurangen i Grimeton. 

 Närvaromedeltalet vid logemötena var 19,5 bröder. 

År 1976 

Ämbetsmannaskaran utökades, då logerna fick rätt att utnämna en särskild ämbetsman, som skulle svara för den 

tekniska utrustningen vid dramatisk framställning. I Maj månad visades OF-huset för bröder med anförvanter. 

Senare under året omplacerade logen fonderade lokalmedel, från bankkonto till andelar i huset. 

Logesammanträde nr 1136 den 27 oktober blev det sista logemötet i gamla lokalen (inrymd Stadshotellets 

övervåning). 

Den 20 november skedde officiell invigning av det egenägda logehuset för logen "No 83 Vågbrytaren". 

Logehusinvigningen blev en ståtlig tillställning med plantering av vårdträd, altarbygge med hjälp av de fyra de yngsta 

bröderna och en avslutande festsupé i Rikssalen på Varbergs Fästning. 
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Övrigt under perioden 1967-1976 

Däremot förekom varje år gemensamma träffar för de tre hallandslogerna i Halmstad, Falkenberg och Varberg.  

Även de utländska kontakterna fortsatte. Omtanken om bröderna fick sitt uttryck främst genom ett stort antal 

sjukbesök och närvaro vid begravningar. Julgåvor utdelades, ofta till avlidna bröders efterlevande. 

 I historisk återblick karaktäriserades perioden av två skeenden: 

Närvaromedelantalet ökade från en lägsta nivå i slutet av 60-talet, till mycket respektabla siffror vid periodens slut. 

Tanken på eget logehus förstärks och köpet av logehus förverkligas. 

Vågbrytarens historia under 1977-1986 

År 1977 

ÖM Gunnar Caullvine, UM Stig Håkansson 

PS Bengt Rylander, FS Curt Johansson 

Skm Lars Kareld, CM Sten Kristoferson 

Kaplan Folke Larsson, BB Lennart Antonsson 

Samarbetet med brödralogen Kvarnbyn i Göteborg påbörjades (och fortgår även in i 2000-talet) genom att 

Kvarnbyns UM besökte Vågbrytaren och önskade ett utbyte mellan de båda logerna. Den 23 november hade man 

med sammanlagt 85 närvarande bröder. Det första gemensamma logemötet, inkl. gemensam reception i Invig-

ningsgraden för tre nya bröder från Vågbrytaren, samt fyra nya bröder från Kvarnbyn, varav en engelsk medborgare. 

För den engelske medborgaren hade Stor-siren beviljat dispens. 

Närvaromedeltalet per logemöte under 1977 var 24 bröder. 

År 1978 

Logen och bröderna sände 790 kronor till OF-bröderna på isländska Hemön på grund av ett vulkanutbrott som 

tillspillogivit deras logelokal 

Gemensamt logemöte med Kvarnbybröderna och gemensam reception i 3:e graden, med sammanlagt 70 bröder 

närvarande. Ibland försökte man ha separat loge-möte för Vågbrytaren i Varberg kl. 18:30 för, att efter kortast 

möjliga förhandlingar kunna åka till Göteborg. 

Logen beslöt att återuppta barnfesterna, då man nu hade egen lokal. 

Reparationsarbetet på logens OF-hus fortskred, särskilt i källarplanet. Många jobbade, inte minst broder Torsten 

Ohlsson(1915-1999) med sina läderutsmyckningar i bl.a. logesal och "Apollosal" (matsal) andra uppmuntrade på 

olika sätt. Detta år började nyssnämnde Torsten Ohlsson utdela egenhändigt handgjorda och med band försedda - 

lädermedaljer för bl.a. "berömliga gärningar" i och för huset. Lädermedalj  

 

År 1979 

ÖM Gunnar Caullvine, UM Stig Håkansson 

PS Bertil Noheden, FS Curt Johansson 

Skm Steinar Grönbeck, CM Sten Kristoferson 

Kaplan Folke Larsson, BB Lennart Antonsson 

Yngve Axbom valdes till logens storrepresentant. 
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Logen beslöt att bekosta måltiden för recipiender i invigningsgraden. 

Den 28 maj lästes delar av Broder Carl Ossian Lilienbergs testamente upp. Detta medförde en donation som av logen 

skulle förvaltas och utdela avkastning i form av stipendier till Varbergsungdomar. Den 19 juni beslöt logen - med 

anledning av donationen - att instifta en donationsfond i Broder Carl Ossian Lilienbergs anda. 

Detta år arrangerades ett 5-logemöte, alltså gemensam loge med fem loger tillsammans i "Åkulla Friluftsgård". 

 

År 1980 

Hallandslogernas antal ökades med två under år1980. Först instituerades "No 155 Lars Gatenhielm" i Kungsbacka, 

med ExÖM Carl Erik Hansson som Vågbrytarens representant. 

Senare samma år representerade ExÖM Gunnar Caullvine vid institueringen av Re-beckalogen "No 43 Veronica" i 

Falkenberg. 

 

År 1981 

ÖM Curt Johansson, UM Lennart Antonsson 

PS Bengt Rylander, FS Bertil Noheden 

Skm Steinar Grönbeck, CM Sten Kristoferson 

Kaplan Gustav Weichselberger, BB Assar Andersson  

År 1982 

OF:s damklubb sponsrade med 1 000 kronor för källarombyggnaden, inrymmande bl.a. toaletter samt en matsal. 

 

År 1983 

ÖM Sten Kristoferson, UM Lennart Antonsson 

PS Bengt Rylander, FS Gustav Weichselberger 

Skm Steinar Grönbeck, CM Lennart Svensson 

Kaplan Gösta Vennersten, BB Assar Andersson 

Källarrenovering av logehuset färdigställdes och resulterade i bl.a. toaletter samt en matsal. Matsalen invigdes den 

14 september och gavs namnet "Apollosalen". 

 

År 1984  

Gunnar Caullvine valdes till logens storrepresentant. Under året förekom ett förslag, att logen "No 83 Vågbrytaren" 

skulle överföras från "Lägret No 4 Gothia" i Göteborg till "Lägret nr 18 Sjuhäradsbygden" i Borås. Logen biföll ej detta 

förslag. 

SAMMA ÅR BESLÖT MAN ATT INFÖRA TRADITIONEN, ATT STÄLLA UPP PÅ "SVENSKA FLAGGANS DAG 6 JUNI" 

(SOM I SENARE TID KALLAS "SVERIGES NATIONALDAG"). Odd Fellow-brodern H.M. Prins Bertil - Hertigen av Halland 

- skickade en personlig hälsning till logen, genom vågbrytarbrodern Åke Bendix. 

 

År 1985 

ÖM Sten Kristoferson, UM Hans Nilsson 

PS Bengt Rylander, FS Gustav Weichselberger 

Skm Steinar Grönbeck, CM Lennart Svensson 

Kaplan Gösta Vennersten, BB Bo-Ingvar Thorsson 
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Beslöts att avsluta vanliga arbetsloger med enkel förtäring (t.ex. kaffe och en bulle eller smörgås) och att dessa 

logekvällar skulle avslutas senast kl. 21:00. 

Någon gång underhöll Varbergs kyrkokör efter logemötet som tack för att de fått låna lokalen för sångövningar. 

Kontakterna med de danska logerna fortsatte på sparlåga, men däremot fick Våg-brytaren många hälsningar från 

förut okända loger och bröder, när Broder Curt Johans-son började delta i OF-ledda internationella bussresor. Han 

var i Tyskland och Finland 1985 (och åter i Tyskland år 1986). 

Storlogens beslöt - om logens U.U. bedömer behov föreligga - att 70-årig veteran kan bli befriad från logeavgift. 

 

År 1986 

Vågbrytarbröderna hade gemensam loge med Kvarnbyn i Göteborg. 

Det genomsnittliga närvaroantalet per logemöte under året var 24 bröder. 

Detta år bildades en Rebeckaförening i Varberg. 

 

Övrigt under perioden 1977-1986 

Några gånger ordnades 5-logemöte, alltså gemensam loge med fem loger tillsammans t ex 1979 i Åkulla Friluftsgård. 

Som alltid försökte man under denna 10-årsperiod att komma ett stycke vidare mot IOOF:s mål: Vänskap, Kärlek och 

Sanning.  

Uttryckt mera i handfasta teser: "Att besöka de sjuka", "Hjälpa de nödställda", "Begrava de döda" och "Uppfostra de 

föräldralösa". Men hur mäter man ev. framgångar beträffande dessa höga mål? 

Mera mätbart var det fortgående arbetet med huset, som kulminerade i invigningen av matsalen - "Apollosalen" - i 

källaren. 

Det rådde stor och allmän tillfredsställelse över att ha fått ett eget hus, en känsla som bidrog till sammanhållning 

mellan bröderna och ökat intresse för logemöten och efterföljande brödramåltider. 

Kontakterna med halländska OF-logen "No 103 Gustav Adam Ehrengranath" i Falkenberg var inte så intensiva längre. 

I stället utvecklades samarbetet med OF-logen "No 127 Kvarnbyn" i Göteborg. 

Kyrkoturerna vilka startades år 1975 gick under denna period till Sibbarp, Eja-Märtas Gård, Stråvalla, Grimeton, 

Skällinge, Bua, Rolfstorp, Svartrå, Träslövsläge och Ölmevalla. 

Vågbrytarens historia under 1987-1996 

År 1987 

ÖM Hans Nilsson, UM Bo-Ingvar Thorsson 

PS Bengt Rylander, FS Gustav Weichselberger 

Skm Steinar Grönbeck, CM Lennart Svensson 

Kaplan Gösta Vennersten, BB Kurt Höckerbo 

Enligt beslut från Storlogen tillsatte logen ett Instruktionsutskott (InstrU). Dess roll var att några gånger per år 

ansvara för genomförandet av korta instruktioner/föredrag i logesalen om bl.a. Ordens och logens verksamhet, 

regelverk, symboler och färger. Yttre bistånd i form av 500 kronor till orgel i sjömanskyrkan i Skagen. 
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Nyinköpta matsalsstolar kom på plats i mars 1987, varvid bröderna fick sina namn på de stolar, som de betalat. 

Maj månad inköptes ett piano för 17'000 kronor. 

Besöksnärvaron detta år var i genomsnitt 23 bröder per logesammanträde. 

Detta år startade logens s.k. gårdsfester. Ett mycket uppskatta inslag som inföll efter juni månads korta 

sommarsammanträde. Bröderna samlades då utomhus till en mycket trevligt sammankomst med mat och dryck. 

Först ut på plan var ÖM Hans Nilsson som värd åren 1987-1990. 

År 1988 

 Bidrag till Ordenshuset inflöt med 11 750 kronor från BL4 Gothia och dödsbon.  

År 1989 

ÖM Hans Nilsson, UM Bo-Ingvar Thorsson 

PS Kurt Höckerbo, FS Gustav Weichselberger 

Skm Karl-Erik Henriksson, CM Lennart Hansson 

Kaplan Gösta Vennersten, BB Sven-Eric Carlsson 

Detta år valdes en "Klubbkommitté" vilken i samråd med VÄM anordnade föredrag eller utflykter efter 

logesammanträden. 

År 1991 

ÖM Lennart Hansson, UM Anders Rohlin 

PS Kurt Höckerbo, FS Bo-Ingvar Thorsson 

Skm Karl-Erik Henriksson, CM Sten Kristoferson 

Kaplan Jan-Magnus Hallenberg, BB Ronald Wessman 

 Curt Johansson valdes till logens Storrepresentant för perioden 1991-1995. 

I april firade logen 70-årsjubileum med högtidsmåltid på Varbergs Fästning. Logen bidrog till kostnaderna med 

c:a 8'000 kronor. Broder Hans Nilsson avtackades för sitt myckna arbete i jubileumskommittén. 

Till Ordenshuset skänktes gåvor från R63 Drottning Blanka 2 000 kronor, från logens damklubb 2 000 kronor, från 

BL4 Gothia 1 000 kronor och från lotteri 3 000 kronor. 

Årets gårdsfest skedde hos ÖM Lennart Hansson. 

År 1992 

Detta år väcktes frågan om en särskild "Odd Fellow-dag", med särskild inriktning på gästande bröder. Semestrande 

"utom-varbergare" ansågs vara en lämplig målgrupp. Därför utformades juli månads sommarsammanträde till en 

"Västkustsk Afton". Till den efterföljande brödramåltiden (inkl. lämplig underhållning) var även brödernas damer 

välkomna. Ett mycket uppskattat arrangemang (alltjämt år 2007). 

Nytt regalieskåp med placering i Ordenshusets förrum. Kostnad 17'500 kronor. 

Till inventarier i huset inkom bidrag från Storlogen 33 700 kronor och från BL4 Gothia 15 000 kronor, samt till 

belysningsarmaturer 5 000 kronor från R63 Drottning Blanka. 
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Dessutom inkom "husgåvor" 2 000 kronor till målarfärg, 2 000 kronor till husgrund och 10 000 kronor för uppförande 

av tak samt överskott från gårdsfestlotteri 3 000 kronor. 

Gårdsfesten 1992-1994 arrangerades dessa år av SkM Karl-Erik Henriksson med fru Gun. 

År 1993 

ÖM Lennart Hansson, UM Sven-Eric Carlsson 

PS Ingolf Sölweling, FS Bo-Ingvar Thorsson 

Skm Karl-Erik Henriksson, CM Sten Kristoferson 

Kaplan Lennart Svensson, BB Ronald Wessman 

Yttre bistånd i form av vinterkläder till Jugoslavien. 

Efter mycket förarbete och många timmars arbete invigdes den nya "Apollosalen" den 6 Mars 1993, med 106 

personer närvarande. Nu efteråt (år 2006) är alla ense om att bl.a. "Apollosalen" bidragit till logens goda 

medlemsutveckling under senare år. 

Den tidigare källarmatsalen ommöblerades till en salong. Dessutom skapades mer garderobsutrymme och ett 

"väntrum" för recipiender. 

I medlemsvårdande syfte bildades logens Seniorklubb. Ett förberedande möte hölls den 26 Mars 1993. Gunnar 

Caullvine (sammankallande), Lars Kareld och John V. Johansson fick i uppdrag att utarbeta stadgar och kalla till 

konstituerande sammanträde. Logens Seniorklubb bildades och första resan företogs med Varberg-Grenå-färjan 

redan den 8 augusti samma år. 

Vid årets "Västkustska Afton" fanns sju andra loger representerade. 

 

År 1994 

På Seniorklubbens årsmöte 1994 valdes broder Gerhard Edgren till ordförande. Övriga styrelseledamöter blev Lars 

Kareld och Steinar Grönbeck. 

Detta år startade Odd Fellows riksinsamling till en sjöräddningskryssare. Bidrag skänktes dels av loger men även av 

enskilda medlemmar. Odd Fellow Orden blev huvudsponsor och namngivare för Sjöräddningssällskapets nya 

räddningskryssare "Odd Fellow". 

Renoveringen av Ordenshusets 2:a våning var färdig i januari år 1994. 

Vid årets "Västkustska Afton" fanns 11 andra loger representerade. 

År 1995 

ÖM Lennart Svensson, UM Sven-Eric Carlsson 

PS Anders Rohlin, FS Bo-Ingvar Thorsson 

Skm Karl-Erik Henriksson, CM Per-Olof Asplund 

Kaplan Gerhard Edgren, BB Ingvar Looram 

I Mars månad besöktes logens Seniorklubb av att 50-tal seniorbröder från Göteborgsområdet. 

Räddningskryssaren "Odd Fellow" som blev resultatet av den riksinsamling som startade år 1994, fick den 27 

september år 1995 Bua Räddningsstation på Väröhalvön i Varbergs kommun som sin hemmahamn. Logen B83 

överlämnade då kikare och skeppsklocka. 
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Detta år var CM Per-Olof Asplund värd för logens gårdsfest i Frillesås. 

Vid årets "Västkustska Afton" fanns sju andra loger representerade. 

Vid årets utgång hade logen 124 medlemmar. En medlemsminskning med 4,6 % jämfört med år 1985. 

Närvarofrekvensen, i jämförelse mellan åren 1987 respektive 1995 steg från i genomsnitt 23 till 31 närvarande 

bröder per logemöte. Genomsnittet för senaste 10-årsperioden var 26,5 bröder/logesammanträde. 

Övrigt under perioden 1987-1996 

Detta var allmänt en mycket händelserik period med många nya inslag: 

Gradgivningar var genomgående 5 gånger per år, varav två invigningar. 

Tillsammans med logen B127 Kvarnbyn, Göteborg startade Vågbrytaren ett logeutbyte, 2 ggr per år, med 

gemensamma logesammanträden varannan gång i Göteborg respektive Varberg. Detta fortgår alltjämt år 2007! 

Övriga logekontakter var mer sporadiska. Kontakten med den danska vänlogen Hjort Lorentzen upphörde. 

Banden till loge B15 Kongshaug i Sandefjord var vid denna tid mer hållbara. De var t.ex. representerade på vårt 

jubileum 1996. 

Vår logebroder Curt Johansson var en flitig besökare hos utländska loger i samband med OF-resor per buss. Han 

hade hälsningar från bl.a. loger i Tyskland åren 1986, 1987 och 1991. 

Kyrkoturerna som startade år 1975 fortsatte även denna period. I regel har 20-25 systrar och bröder varje år deltagit 

i en kyrkogudstjänst och därefter intagit en söndagslunch på närliggande plats. 

Varje år utdelades julblommor till äldre och långtidssjuka logemedlemmar. I övrigt var den interna 

hjälpverksamheten av blygsam omfattning. 

Den 22 Maj 1986 gav Rebeckarådet tillstånd till att bilda en Rebeckaförening i Varberg, och den 24 oktober 1987 

instituerades Rebeckalogen No 63 "Drottning Blanka". Broderlogen Vågbrytaren skänkte vid detta tillfälle en 

ordförandeklubba och två bordsflaggor till den nya logen. 

Samarbetet mellan dessa båda loger har allt sedan dess utvecklats. Rebeckalogen No 63 bidrog med t.ex. gardiner 

och pengar till Ordenshuset. Gemensamma logefester har ordnats och till seniorklubbens möten, var rebeckasystrar 

också välkomna.   

Under perioden nedlade styrelsen för OF-huset och frivilliga medhjälpare ett omfattande och förbättrande arbete. 

Husets ekonomi var god, och hjälp kom dessutom från olika håll; bl.a. övertog logen ett formellt lån på 100'000 

kronor. Storloge och Läger bistod med pengar vid stora ombyggnader, damklubben och dess efterföljare logen Dr. 

Blanka, och även dödsbon och enskilda bröder skänkte pengar. Olika fester gav överskott, andra loger betalade hyra 

osv. 
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VÅGBRYTARENS HISTORIA ÅREN 1997-2005 
 

Historiken har grupperats under följande rubriker: 

 Medlemsutveckling och besöksfrekvens 

 Inre logearbete 

 Hjälpverksamhet 

 Ämbetsmän under perioden 

 Ordenshuset 

 Organisationsfrågor 

 Datorisering 

 Jubileum 

 Kyrkturerna 

 Gårdsfester 

 Västkustska aftnar 

 Seniorklubben. 
 

Medlemsutveckling och besöksfrekvens 
Vid 1996 års början var medlemsantalet 124 bröder, och vid slutet av 2005 157 st. Alltså en ökning med 33 bröder, 

eller 27 %. 

Besöksfrekvensen steg ännu mer under samma period, från ett medeltal på 34 till 56 bröder per logemöte, eller 65 

%. I sanning anmärkningsvärda siffror. 

Inre logearbete. 

En ny sedvänja infördes: veckan efter gradgivningen får recipienderna tillfälle att repetera och diskutera 

gradgivningen och fördjupa sig i dess innehåll och budskap. 

Instruktionsutskottet ordnade några gånger per år instruktioner rörande t.ex. de olika utskottens uppgifter, 

valprocedurer, logesalens inredning och färger, och om olika teman, som Storlogen initierat. 

I januari 1996 valdes ett Tillväxt- och Medlemsvårds Utskott (TMU) för första gången. Utskottet har sedan dess tagit 

flera initiativ, bl.a. till en brett upplagd enkät 1997, där bröderna fick yttra sig om ordningen vid måltiderna, 

klubbkassan, logemötenas utformning och rundringnings-eller brodergrupper. Målet för de senare är att öka 

intresset för logens arbete och minska risken för att någon blir bortglömd. Enkätsvaren blev ingalunda bortglömda, 

utan de har lett till många positiva förändringar för vår loge. 

Klubbkommittén fortsatte med sin verksamhet. Bl. a. ordnades: 

 föredrag av Lars Grimbeck om halländska dialekter 1998 

 besök hos Värö Budoklubb och dess ledare Ingvar Krönander 1998.  

 

År 2004 ersattes revisionsutskottet med individuellt valda revisorer 

Med logen nr 127 Kvarnbyn har Vågbrytaren haft utbyte två gånger per år med gemensamma logemöten, medan 

övriga logekontakter varit mera tillfälliga. Med logen nr 15 Kongshaug i Sandefjord utbyts medlemsbrev och 

julhälsningar, och logen var också representerad vid vårt jubileum 1996. 
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Vision 2004: På hösten 1997 samlade sig Odd Fellow-orden till en omfattande aktivitet, varvid man frågade sig:” Vad 

är syftet och målet med Odd Fellow i framtiden”? 

Det var en vision, en hägring, med högt ställda mål för landets loger, och vår loge berördes naturligtvis också. 

Ansvar och engagemang, framtidstro, och varje broders personliga utveckling var några av honnörsbegreppen i 

denna vision. 

Handlingsplanen upptog ” De fyra stegen”, som bestod av (med några tidsförskjutningar) Barnens År 1999, 

Vänskapens År 2001, Kärlekens År 2002 och Sanningens År 2003. 

En konkret framtidsplan utformades 1998 i fyra punkter, varav två angick logerna direkt: 

- Logerna skall ha 20 % fler medlemmar 2004. 
- En ökning av närvaron i loge och klubb med 20 % till 2004. 

Båda punkternas önskemål har logen Vågbrytaren kunnat uppfylla. Betr. punkt 2 är ökningen inte 20 %, utan snarare 

60 %. Helt fantastiskt!  

 

Den 23 nov. 2005 lyssnade vi för första gången till en nyhet på dagordningen:” Kaplans punkt”. 

 

Hjälpverksamhet 
Den interna hjälpverksamheten inriktades på att ge hjälp åt behövande bröder, och i några fall åt deras efterlevande. 

De senaste 10 åren fick endast 4 personer bidrag. Beloppen varierade, och ibland gick det att från Läger eller 

Storloge få lika stor summa, som logen satsat. I ett fall, det gällde en avliden broders änka, betalade Storlogen 

alltsammans, och logen endast förmedlade pengarna. 

Dessutom fick åtskilliga bröder julblommor el. andra julgåvor. Framför allt jubelveteraner och långtidssjuka kom i 

åtnjutande härav. 

Den yttre hjälpverksamheten hade många och skiftande mål. Svåra förhållanden i vår omgivning(Brottsofferjouren, 

Kvinnojouren), katastrofer ute i världen (Asien 2005), och landsomfattande satsningar, initierade av Storlogen, 

styrde till stor del verksamheten. ”Barn till fångar” var ett sådant stort projekt, varvid Vågbrytaren beslöt att 

understödja det nyinrättade barnbesöksrummet vid psykiatriska kliniken på Varbergs Lasarett. 

Fonden för kranio-facial kirurgi fick rikliga bidrag från loge, insamlingar, lotterier och överskott från fester. 

Mångåriga hjälpmottagare är också Odd Fellow-hjälpen i västra Sverige och Natashahjälpen. 

Biståndsutskottets budget var 2005 13000 kr. Dessutom ordnades ibland vid logemöten och fester insamlingar och 

lotterier till förmån för humanitära ändamål. Ett exempel: Ett lotteri vid  

logemötet den 13 juli 2005 gav 4050 kr. Av denna summa köptes 25 Odd-björnar till ambulanssjukvården, och 

resten, 2800 kr, sändes till fonden för kranio-facial kirurgi. 
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Ämbetsmän under perioden 
Övermästare   Undermästare: 

1995-98 Lennart Svensson 1995-98 Sven-Eric Carlsson 

1999-02 Per-Olof Asplund 1999-02 Ingvar Krönander 

2003-04 Tommy Alfredsson 2003-04 Ronald Wessman 

2005-06 Ingvar Krönander 2005-06 Göran Håkansson 

 

Protokollsekr:   Finanssekr: 

1995-98 Anders Rohlin 1995-96 Bo-Ingvar Thorsson 

1999-02 Tommy Alfredsson 1997-98 Tommy Alfredsson 

2003-04 Ingvar Krönander 1999-02 Göran Härenstam 

2005-06 Ronald Wessman 2003-06 Sten Fäldt 

 

Skattmästare:  Ceremonimästare: 

1995-96 Karl Eric Henriksson 1995-98 Per-Olof Asplund 

1997-00 Rune Jansson  1999-02 Göran Myrne 

2001-04 Henrik Jendberger 2003-04 Lennart Kjörling 

2005-06 Sten Livehed  2005-06 Anders Axelsson 

 

Kaplan:   Bevakande broder: 

1995-2006 Gerhard Edgren 1995-98 Ingvar Looram 

   1999-02 Sten Fäldt    

   2003-06 Bo Söderbom 

 

Storrepresentanter: 

1996-00         Sten Kristoferson                                                                    
2001-05 Lennart Svensson 
2006- Hans Nilsson      
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Ordenshuset 
Att åstadkomma en stjärnhimmel i ett ordenshus med minst sagt bräcklig takkonstruktion var ett utmanande, 

besvärligt och något skräckblandat företag. 

Stjärnhimlen började diskuteras på ett logemöte den 25 november 1987. Efter flera års undersökningar, studiebesök 

hos andra loger och tekniska diskussioner var man klar över vilken teknik som erfordrades, och husföreningen kunde 

besluta att sätta igång. Broder amatörastronomen Enok Jönsson ritade stjärnkartor, andra bröder byggde och 

flyttade ställningar, sprang på gipstak, borrade hål, trädde fiberoptik genom hålen, monterade, kopplade samman 

och målade igen spåren efter sig. Inga skyddsombud var närvarande. 

Den 6 november 1996 invigdes stjärnhimlen. Det var en stor dag. 

Stjärnhimlen kostade ganska mycket, men husföreningen fick god hjälp: Vid jubiléet 1996 insamlades och skänktes 

pengar, Dessutom bidrog Lägret med 15000 kr och Storlogen med 18100 kr. 

Den 10 oktober 2001 kunde husföreningens ordförande Ingvar Falkenström informera om utbyggnaden av 

förrådsutrymmen till andra loger. Frimurarna skänkte matsalsstolar och Svarta Örns-orden möblemang till 

sammanträdesrummet på 2:a våning. 

I samband med Nöjesparkens ombyggnad fick husföreningen överta deras begagnade bänkar till ett billigt pris. 

Dessa bänkar, tillsammans med rampbelysning, högtalaranläggning (togs i bruk i februari 2005), ombyggnad av ÖM- 

och UM- podierna och en anonymt donerad stor golvmatta har gjort logesalen till en än angenämare plats att vistas 

i. 

Organisationsfrågor 
Inom Storlogen har tagits fram ett förslag om ändrad organisation av ordensledningen, bl.a. innebärande ett ökat 

samarbete med Rebeckarådet. Förslaget debatterades ingående på Storlogemötet 2004. Det skall ytterligare 

utarbetas och finslipas de närmaste åren och sedan ev. godtagas av Storlogemötet 2008. 

Denna förändring gäller alltså ordensledningen och berör knappast logearbetet i Vågbrytaren.  

Mer berörda blir vi av två andra organisationsförändringar: 

Distrikt 6 delades 2004, varvid Vågbrytaren kom att tillhöra det nya distrikt 22, med Kay Foberg som DSS.  

Det stora lägret nr 4 Gothia kommer förmodligen att delas; på hösten 2005 bildades den nya lägerföreningen Prins 

Bertil. Föreningen skall ombildas till eget läger, med formellt säte i Varberg, så snart ske kan. 

Datorisering 
Överrumplande fort för många av bröderna slog datoriseringen igenom i början av 2000-talet. 

Protokollskrivning, rapporter från och till Storlogen, ekonomiska redogörelser, medlemsförteckningar, allt sker med 

datorers hjälp. 

För Vågbrytarens del sköttes det största arbetet med datoriseringen av broder Ronald Wessman. 

Den 8 sept. 2004 beslöt logen att köpa en bärbar dator. 
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Jubileum 
Logens 75-åriga tillvaro firades den 27 april 1996. 

Programmet innefattade hälsningstal av ÖM Lennart Svensson, historik av ExÖM Sten Kristoferson och högtidstal av 

StorSire Arne Beckman. Mellan talen förekom musik och sång av bl.a. rebeckasyster Elisabeth Lindqvist. Två 

jubelveteran- och två veterantecken utdelades. 

Många hälsningar framfördes, och pengar skänktes till stjärnhimlen. 

Jubiléet är noggrant fotodokumenterat.(Pärm finns i samlingssalen i källarvåningen). 

 

Kyrkturerna 
Dessa fortsatte på ungefär samma sätt som under föregående 10-årsperiod. På senhösten 2005 övertog broder Hans 

von Braun ansvaret för resorna från broder Lennart Svensson. 

Gårdsfester 
Traditionen från föregående 10-årsperiod befästes., och arrangemangen rönte allt större uppskattning. Följande 

”utlokaliserade” möten och fester kan noteras: 

1996 Asplunds i Frillesås 
1997-98 Restaurang Fontänen i Frillesås 

  1999-00          Kjell Peterson, Träslövsvägen 
2001 Getteröns fågelstation 
2002 Varbergs Museum. Eskils källare 
2003 Varbergs Segelsällskaps lokaler, Klöven 
2004 Ordenshuset (Ruskväder) 
2005 Östergårdens nybygge. Vårbuffé på 5: e vån. 

 
Västkustska aftnar 
Att göra julimötet till en ” västkustsk afton” blev snabbt en tradition. 

1996 var inte mindre än 16 ”främmande” loger representerade, och därefter har antalet gästande pendlat mellan 5 

och 10 besökande loger. 

Seniorklubben 
Verksamheten fortsatte med resor och med lunchsammankomster i Ordenshuset. 

Några reseexempel: 

1997 Äskhults by- Gatan- Gottskär- Freadal 
1998 Öckerö 
1999 Danmark. Humlebaek, - Menstrup- Odense 
2000 Bjärehalvön 
2001 Bolmsö-Unnaryd 
2002 Apelskolan, Ullared- Gällareds bilmuseum 
2003 Universeum i Göteborg 
2004 Ulricehamn. Ostasiatiska muséet. 
2005 Kungälv 
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Exempel på andra minnesvärda aktiviteter, med Elisabeth Lindqvist som konferencier och allsångsledare: 

2001 2: maj       Bohuslänsk afton 

2002 17 apr.         ”Göteborgskalas” 

2003 11 april       Skånsk afton 

2004 24 april   ” 50-talet” 

1997 valdes broder Lennart Hansson till seniorklubbens ordförande, och 2005 blev det broder Lennart Svenssons tur. 

Sammanfattning 
Åren 1985-2005 har för vår loge inneburit en period av stora förändringar, t.ex. beträffande ordenshuset och dess 

användning, och stark utveckling, t.ex. beträffande medlemsantal och besöksfrekvens. 

Samtidigt har det inre logearbetet fortgått som förut, enligt fastställda regler och etiska budskap, som vi blir 

medvetna om i mötes-och gradgivningsritualer. 

Kanske kan man sammanfatta så, att vi, tack vare ett väl fungerande ordenshus, bra ekonomi och brödernas allt 

större intresse, fått ökade möjligheter att föra ut och tillämpa Ordens budskap, uttryckt i honnörsorden Vänskap, 

Kärlek och Sanning.  
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Vågbrytarhistoria 2006-2015 

Historiken har grupperats under följande rubriker: 

Medlemsutveckling och besöksfrekvens 

Ämbetsmän under perioden 

Inre logearbete 

Hjälpverksamhet 

Gårdsfester, västkustska aftnar, jubileer 

Måltiderna 

Ordenshuset 

Seniorklubben 

Övrigt 
  
Medlemsutveckling och besöksfrekvens 

Antalet medlemmar steg från 165 brr 2006 till som mest 188 år 2014.  

2015 var antalet betalande medlemmar 187. 

Under samma period ökade besöksfrekvensen från 51,8 till 74,9 år 2015, inklusive i snitt 2,1 gästande bröder. 

Antal deltagare i logemötena, i medeltal 

2006 51,8  2011 65,0 

2007 56,6  2012 68,4 

2008 61,2  2013 73,4 

2009 62,3  2014 73,1 

2010 61,6  2015 74,9 

Högsta antalet besökande bröder hade vi vid ämbetsmannainstallationen den 9 jan. 2013, 

då vi hade 30 st. gäster. 

Statistiken för besökande bröder blir litet ryckig, beroende bl.a. på det avtynande utbytet med logen Kvarnbyn, det 

minskande antalet brr på Västkustsk afton samt på tillfälliga större besök från andra loger.  
 

Ämbetsmän under perioden. 

 ÖM   UM  PS 

2006 Ingvar Krönander Göran Håkansson Ronald Wessman 

2007-08 Sten Livehed  Bo-Ingvar Thorsson Lennart Liljegren 

2009-10 Anders Axelsson Rolf Norstedt  Lennart Liljegren 

2011-12 Rolf Norstedt  Lennart Liljegren Per Sandersson 

2013-14 Lennart Liljegren Claus Öberg  Per Sandersson 

2015- Göran Andersson Stefan Bengtsson Karl Henrik Weddig 
 

 FS  SkM  CM 

2006 Sten Fäldt  Sten Livehed  Anders Axelsson 

2007-08 Stefan Bengtsson Lars Gomersson Anders Axelsson 

2009-10 Stefan Bengtsson Lars Gomersson Göran Andersson 

2011-12 Mikael Carlsson Lars Gomersson Göran Andersson 

2013-14 Mikael Carlsson Gustaf Weichselberger Staffan Tyréus 

2015- Volker Wulff  Lars Herolf  Staffan Tyréus 
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K  BB  StR 

2006 Gerhard Edgren Bo Söderbom  06-09 Hans Nilsson 

2007-08 Gerhard Edgren Bo Söderbom  10-13 Tommy Alfredsson  

2009-10 Lennart Igerud Lars Löfgren  2014- 15 Hans Peterson 

2011-12 Göran Myrne  Bertil Pålsson 

2013-14 Göran Myrne  Bertil Pålsson 

2015- Kai Lundahl  Lasse Brorsson 
  
Inre logearbete 

*Nya bestämmelser. 

   Under perioden har vi fått gemensam ordensledning i Storlogen, och Vågbrytaren har     

   under hand blivit informerad och fått yttra sig. 2014-05-14 redogjorde Storrepresentanten       

   för SLUG-kommitténs betänkande. 

   2008-01-09 började en ny dagordning tillämpas, och fr.o.m. 2011 skall vi ge lösen redan  

   vid inträdet i logen, och dörrarna skall öppnas 10 min. i förväg. 

   2013 fick vi slutgiltigt besked om att hallandslogerna skall ingå i lägret nr 23 Prins Bertil,  

   och 2014 fastställdes diverse rutiner inom logens förvaltning och ekonomi. 

   Samma år beslöts att annonsering om dödsfall m.m. skall ske i Varbergsposten i. st.f. 

   Hallands Nyheter, av kostnadsskäl. 

   2015 inlämnades en motion till SL om att punkten "inbetalning till finanssekreteraren" skall slopas. 

   Samma år       beslöts att inte inköpa något bårtäcke.  

   I dec. 2015 meddelades, att medlemsmatrikeln i gammal tappning skall avvecklas och ersättas av medlemsregister                  

   på internet       

*Samarbete med andra loger. 

  Det mångåriga samarbetet med logen Kvarnbyn har sakta tynat bort. 2006-2008 hade vi 

  besök av fler än 20 kvarnbybröder/år, och vi var ung. lika många på bussen till Göteborg. 

  De senaste åren har det endast varit enstaka besök. I stället har det blivit kontakter med  

  bl. a. Värnamo, Sandefjord i Norge och Ebeltoft i Danmark.  

  2006-03-24 företog 19 vågbrytarbröder en resa till Köpenhamn, med logebesök. 

*Receptioner, vänaftnar, nyinvigda. 

   Receptionerna har hållit en omvittnat mycket hög klass, tack vare alla engagerade  

   skådespelartalanger i ceremonielet. Rekord den 13 feb. 2013, då 16 brr fick 1:a graden. 

   Året innan inköptes nya ritualböcker för varje grad 

   Vänaftnar förekommer varje år. Antalet presumtiva bröder har varierat, alltifrån några få  

   per år, till 13 st. år 2012. 

   Antalet nyinvigda bröder var: 

   2006       8 st.     2007      8 st.  2008       7 st.  2009      7 st. 

   2010       6 st. 2011     12 st.  2012     11 st.  2013      8 st. 

   2014       7 st. 2015       8 st. 

   Sammanlagt 82 brr. 

   Vid en uppföljning av receptionen några dagar efteråt ges möjlighet till repetition, 

   fördjupning och ev. frågor. 

*Minnesloge. 

   Under året avlidna bröders och systrars efterlevande inbjuds till en enkel minneshögtid 

    varje år i oktober månad. 
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* Instruktioner. 

   Flera av logens ämbetsmän har hållit instruktionsföredrag om t.ex. logesalens utformning 

   och inredning, utskottens olika arbetsuppgifter, och om etik och moral. 

* Medlemsavgiften har under perioden höjts med 360 kr. 

   2006-07  var den 720 kr, 2008-09  750 kr, 2010 780 kr, 2011-13  840 kr, och 2014 960 kr och 2015 1080 kr. 

*Veteran-och jubelveterantecken. 

   Ett flertal veterantecken har delats ut under perioden och också ett antal  

   jubelveterantecken enl. följande: 

   2006 Lasse Carlsson, Per Tannfeldt 

   2008 Gerhard Edgren, Sigge Börjesson 

   2009 Enok Jönsson, Claes Norberg 

   2011 Erik Andersson, Jean Gustafsson, Gunnar Hansson, Bertil Jansson, Gert Nelje. 

   2012 Anders Rohlin, Mats Tropp 

   2013 Åke Bendix 

   2014 Leif Nelje 

   Utdelandet av 5 st. jubelveterantecken samtidigt år 2011 betecknade Storsiren som en helt 

   unik händelse. 
 

Hjälpverksamhet 

Hjälpverksamhet, kanske rubricerad som Yttre och Inre välgörenhet, har alltid varit en central del av Ordens 

verksamhet. Så också under den nu aktuella perioden. 

 Enligt de ekonomiska berättelserna har 2006-2015 utbetalats 175965 kr. Exempel: 

Frälsningsarmén har fått  18801 kr 

Diakonin                "      " 32426 kr 

Sjöräddn.sällskapet    " 13060 kr 

Flyktingar i närområdet   4950 kr 

Almers Hus  har fått 11996 kr 

Kvinnojouren        "     " 10845 kr 

Buagården            "      " 30300 kr 

Några gånger har utbetalningarna samlats ihop till en större summa. T.ex. fick Sjöräddningssällskapet vid ett tillfälle 

41592 k r(inklusive bidrag från andra loger). 

Ovanstående siffror är osäkra, då det inte alltid framgår av protokollen, hur insamlade medel har använts. 
 
  

Gårdsfester, västkustska aftnar, jubileer 

Seden att förlägga junimötet till en annan lokal än ordenshuset har upphört, bl.a. beroende på att den ökande 

besöksfrekvensen gjort det svårare att ta emot brödraskaran i ett enskilt hem. 

Undantaget var den 8 juni 2011, då vi hade en trevlig kväll i Östens lada. 

Vår västkustska afton har tyvärr också minskat i betydelse. Den var tänkt att locka bl.a. semestrande brr till 

logemötet i juli. 

2006 kom bröder från 10 loger. 2011 kom bröder från 8 loger 

2007     "         "         "       5    "  2012   "         "          "      7    "  

2008    "         "         "       8    "  2013   "         "          "      6    " 

2009    "         "         "      13   "  2014   "         "          "      4    " 

2010    "         "         "      12   "    2015   ”         ”          ”      2    ” 
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2006 och 2011 fyllde logen 85 resp. 90 år. 

2006 deltog Storsiren Lars Fryklund i festligheten, överlämnade en stav till CM, och delade ut veteran-och 

jubelveterantecken. Lägret Gothia och logen Infinitas uppvaktade. Jubileumsfesten hölls på Fästningen. 

 

90-årsjubiléet firades den 7 maj 2011, och även då deltog Lars Fryklund, nu som ExSS. Syster Helena Nelje 

uppvaktade också från Storlogen. Br. Lennart Svensson berättade om logens historia, och gratulationer inkom från 

distrikt 22 och några loger. 

Jubiléet avslutades med festmåltid i Apollosalen, där ett 80-tal bröder och systrar upplevde en mycket intressant 

kväll. 

 

Måltiderna 

Måltiderna efter logemötena är mycket uppskattade. Klubbmästarna Per Brunhage och Kjell Peterson (med biträde 

av bl.a. brr Mats Sjödén, Göran Håkansson och Östen Andersson) har lockat folk att besöka logen och  verksamt 

bidragit till att logen fått ett högt besökstal . 

Att bröder tjänstgör som serveringspersonal är också ett lyckat grepp. 

Klubbmästarna redovisar klubbkassan varje kvartal. Första redovisningen var den 12 sept. 2007. 

Måltidskostnader för brödramåltider: 2006-okt.2007 70 kr. Nov. 2007-apr. 2014 80 kr, 

maj 2014-  100 kr. 

Kostnader för övr. logemöten: 2006-2011  40 kr, 2012-mars 2015 50 kr, apr.2015 60 kr. 

Bröder och gäster som deltagit i måltid efter logemötet har varit i snitt: 

2006 61 brr 2007 59 brr 2008 63 brr 

2009 66 2010 63 2011 65 

2012 68 2013 77 2014 76 

2015 78 

Detta betyder, att endast enstaka logebesökare avstod från efterföljande måltid; ett gott betyg till klubbmästeriet.  

 

 

 

Ordenshuset 

Styrelsen: Styrelseordförande i Ideella Föreningen Odd Fellowhuset var 2006-2009 Ingvar Falkenström, och är 2010-

ffs. Sten Kristoferson. 

2012 ändrades stadgarna, så att styrelsen utökades med två representanter för Rebeckalogen. 

Logesalen och källarvåningen:  

2006. Toalettavdelningen och logesalen bakom UM-platsen fräschas upp. 

2008. Målning vid ÖM-platsen. Golvet slipas (Upprepas 2011) 

2010. Förråd ordnas på övervåningen för lägren Sunnanvind och Prins Bertil. 

2013. Hyllor och konsoler sätts upp på läktaren. Recipiendrummet i källaren målas om. 

2014. Sprucken och nedfallen takputs åtgärdas 

2014. Toaletterna totalrenoveras, vilket innebär nytt plastgolv, nytt porslin och ommålning av väggar och tak. 

2015  Väggar och valvbågar i logesalen målades om. Införskaffades förstärkare till orgeln på läktaren. Källaren        

försågs med reservljus, som automatiskt tänds vid ev. strömavbrott. Kompletterande målningsarbeten efter 

föregående års renovering.    
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Inventarier 

2006. 3 st. luftvärmepumpar installeras. Brr Ingvar Krönander och Ronald Wessman skänker ett porträtt av det 

svenska kungaparet. 

2008. Ämbetsmannapulpeterna får nytt tyg och nya symboler. 

2009. Möblemanget i källaren byts ut, och vitrinskåp för gåvor anskaffas. 

2011. Br. Lennart Hanssons barn skänker ett golvur, som placeras i källarlokalen. 

2012. Bänkarna byts ut mot stolar, ursprungligen komna från stadshotellet. 

2013. Brr Anders Axelsson och Rolf Norstedt skänker en ny orgel. En hjärtstartare anskaffas. 

 

Köket:  

2007. Ett storkökskylskåp anskaffas. 

2011. Utbyggnad av köket med 4,3 x 3,8 m, vilket ger plats för förrådsutrymmen, kylrum och separat diskrum. 

           Ombyggnad av det befintliga köket. Spisar, ugnar, diskmaskin och varmvattenberedare byts ut.  

           Ny ventilationsanläggning installeras. 

Matsalen-Apollosalen: 

2007. Väggen, vid igensatta luckan mot köket, lagas och omtapetseras. 

2008. Golvet slipas och lackas. Detta upprepas 2010 och 2014. 

2009. Några nya bord inköps. 

2010. Väggarna målas i ljusare färgton. Ventilationen byggs om. En centralt placerad pelare görs smärtare. 

2014. Väggarna förses med ljudabsorbenter. Ny gardinuppsättning, tack vare några Rebeckor. 

Yttre arbeten: 

2006. Yttertrappan omfogas. 

2007. Muren mot gatan lagas, skrapas och målas. 

2008. Byte av dörr till redskapsskjulet. Målning av östra gaveln. 

2010. Uppsättning av handledare av smide från grinden till entrétrappan. 

2011. Utbyggnaden av köket medför en hel del extra, yttre arbeten. 

2012. En handikappramp muras på gårdssidan. Ombyggnadsarbeten av mindre art, 

           (rester efter förra årets stora ombyggnad) 

2013. Omfattande yttre renovering. Putsen på fasaden knackas bort, delar av trästommen byts ut.  

Ytterväggen bekläds med 50 mm stenull. Utbyte av plåtdetaljer, målning av vindskivor och takutsprång, 

renovering eller utbyte av fönster. 

Arbetet med ny puts och plåtarbeten har köpts in, medan övrigt arbete utförs av logebröder eller 

hyresgästbröder. Enligt br. Hans Nilsson blir det c:a 1460 arbetstimmar. 

För att finansiera reparationsarbetet tar husföreningen upp ett lån på 400000 kr i Varbergs Sparbank. 

Dessutom köper bröder och systrar "andelar" för 36500 kr. 

2014. Murar och socklar lagas och målas. Ny takbeläggning på de två taken vid husets 

huvudingångar. Entrétrappan omfogas. Trädäck snickras vid förrådsbyggnaden, och singel breds ut på 

gårdsplanen. Belysningsarmatur monteras vid huvudentrén. 

           Trädgården har under perioden 2006-2014 huvudsakligen skötts av brr. Folke Persson och Bertil Pålson. 
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Hyresgäster:  

 2006. Logerna nr  83 Vågbrytaren och 63 Dr. Blanka, Siriusorden, Tempelriddarorden, Svarta Örnsorden,  

Brödraför. Fyrbåken, Festningsbröderna. 

2007. Lägret Prins Bertil tillkommer-" 

2010. Lägret Sunnanvind tillkommer. 

2013. Druidorden tillkommer 

 En viktig slutsats. Det är glädjande och mycket viktigt att uppmärksamma att husföreningens styrelse kan avsluta 

årens verksamhetsberättelser ungefär så här:" Då många bröder, även i år, deltagit i arbetet med underhåll på vårt 

ordenshus, har driftskostnaden för detta kunnat hållas nere. Styrelsen vill framföra ett varmt tack för nedlagt arbete.  

 

Seniorklubben 

Seniorklubben har under perioden haft en omfattande verksamhet. Klubbens inkomster består uteslutande av 

deltagaravgifter, och bidragen från B83 Vågbrytaren och 63 Dr. Blanka upphörde 2006. 

2009 var ett viktigt år; då ändrades klubbens stadgar, så att klubben kunde välkomna såväl systrar som bröder som 

medlemmar, och representanter för systerlogen Dr. Blanka invaldes i Seniorklubbens styrelse. 

År 2013 den 20 februari firade Seniorklubben, i samband med årsmötet, 20-årsjubileum. 

Ordförande i Seniorklubben har varit: 

2006-2008 Lennart Svensson 

2009-2012 Torsten Wendt 

2013- 2015 Jan Erik Törnéus 

Övriga ordinarie styrelseledamöter 2015: Birgitta Fors, Anders Axelsson och Lena Leksell. 

De flesta år har resor anordnats: 

2006 Hallands inland  Norra Skåne 

2007 Tunnelbygget i Hallandsås  Göteborgs Bot. trädgård 

2008 Förläggargård i Markbygden   Göteborgsoperan, Sjöfartsmuséet m.m. 

2009 Sydvästra Skåne  Tidsresa Kungsbacka 

2010 Östra Själland 

2011 Akvarellmus. Tjörn  Wilhelm Mobergs Småland 

2012 Göteborgs norra skärgård  Halmstad 

2013 Skottorps slott, Tunnelmuséet Gårdarna runt sjön 

2014    Varberg m. omnejd. 

2015 Inga resor   För få deltagare 

Utöver resorna har Seniorklubbens medlemmar samlats 5 gånger per år för god lunch och efterföljande kulturellt 

inslag; sång och musik, ett föredrag e. dyl. Både utomstående förmågor och klubbens egna medlemmar har anlitats. 

Största antalet deltagare kom den 5 nov. 2014, då 106 bröder och systrar åt lunch på hotell Havanna. 

Antalet deltagare i luncher och resor: 

2006 346  2011 284 

2007 317  2012 281 

2008 381  2013 311 

2009 346  2014 361 

2010 281   2015 220 

Siffrorna tyder på att Seniorklubben fyller sin uppgift som träffpunkt för logernas äldre medlemmar och särskilt för 

dem som av hälso-eller andra skäl tvekar inför kvällssammanträden. 
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Övrigt 

Kyrkturer 

Enligt gammal sed arrangeras varje höst en kyrktur med efterföljande måltid. 

Organisatörer: 2006-2011    Hans von Braun 

    2012   Carl-Eric Muhl 

    2013 - 2015             Kai Lundahl 

Vart gick resorna? 

2006 Träslövsläge 20 delt. 2011   Vinberg 22 delt. 

2007 Morup  8   " 2012 Ölmevalla       34   " 

2008  Värö  19  " 2013    Hishult            51  " 

2009 Falkenberg  17  " 2014 Båstad             52   " 

2010 Ljungby  21  " 2015 Växjö 54   ” 

Tendens: Från enbart kyrkobesök till kulturarrangemang.  

Barnjulfesterna 

Festerna äger rum varje år i Trettondehelgen. De brukar locka 30-35 barn och ett 40-tal föräldrar.  

Programinslag: Dans kring granen, sång tills. med barnen och sagoläsning, långdans, utdelning av korv/kaffe/ och 

bröd, lotterier, julklappsutdelning, och som slutkläm gottepåsar till alla barnen. 

Många har medverkat: Anders Axelsson och Christina Persson, Eva Livehed som sång-och lekledare, Sten Livehed 

som tomte, Allan Johansson och Folke Persson som musiker, m.fl. 

Lilienbergs Fond. 

Skall enl. stadgarna användas till understöd åt ungdom, bosatt i Varberg, och som är känd för duglighet och 

framåtanda. Praxis har blivit, att stipendier utdelas för eftergymnasiala studier på annan ort. 

Stiftelsen har 2006-2015 delat ut stipendier på sammanlagt 181000 kr. 

 

Golfsektionen. 

År 2007 uppdagades det att ett antal bröder delade samma fritidsintresse, GOLF. 

Några bröder, Bo-Ingvar Thorsson, Håkan Nilsson och Sten Livehed, tog detta intresse på allvar och bildade 

Golfsektionen. Detta möjliggjorde trevliga brödrakontakter utanför logemötena och utanför den egna logen. 

Första året inbjöd vi övriga hallandsloger till kamp under namnet ODD. Halland Tour. Deltagandet har varierat mellan 

25-40 brr. Tävlingen lever fortfarande och har utvidgats till att Rebeckorna har liknande sammankomster med sina 

logesystrar. 

Årliga tävlingar är: Vågbrytaren, ODD Halland Tour och Syskonlaget, där vi möter systrarna från R 63. 

 Det stora evenemanget är RiksGolfen, som anordnas av en loge eller flera och brukar samla c:a 250 st. deltagare 

från hela landet. Vi i Vågbrytaren har varit framgångsrika; Håkan Nilsson har vunnit Storsirens pris, och vi har också 

en mängd andra-och tredjeplatser i olika klasser. 

C:a 25 bröder är i dag med i golfsektionen. 

Lädermedaljen 

Kallas i högtidliga sammanhang Eloge-medaljen och delas ut till bröder, som gjort något utanför ordinarie logearbete. 

Förtjänta mottagare var: 

2008 Ivan Oscarsson, Åke Bendix   

2010 Mats Sjödén 

2011 Bertil Pålsson 

2012 Lars Ingvar Lindblom, Lasse Brorsson 

2013 Gunnar Linnarsson, Karl Henrik Weddig 

2014 Anders Axelsson 

2015 Kaj Rydberg  
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Många bröder har hjälpt till att samla ihop fakta.  Bl.a. följande:    

Kjell Johansson  Hjälpverksamhet 

Kjell Petersson  Måltiderna 

Sten Kristofersson  Ordenshuset, Lilienbergs Fond 

Torsten Wendt, Anders Axelsson Seniorklubben 

Kai Lundahl   Kyrkturerna 

Sten Livehed   Golfsektionen, Barnjulfesterna. 

Stefan Bengtsson  Medlemsavgifter 

Tommy Alfredsson  Lädermedaljen 

                                

Tack för hjälpen! 

 

Åter till REGISTER  
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Vågbrytarhistoria 2016 - 2025 

Historiken har grupperats under följande rubriker: 

- Medlemsutveckling och besöksfrekvens 

- Ämbetsmän under perioden 

- Inre logearbete 

- Hjälpverksamhet 

- Västkustska aftnar, jubileer 

- Måltiderna 

- Ordenshuset 

- Seniorklubben 

- Övrigt 

 

Medlemsutveckling och besöksfrekvens 

Antalet medlemmar i december 2016 var 179; en minskning sedan föregående år med 8 st. 

Antal deltagare i logemötena, i medeltal: 

2016 79 

 

Ämbetsmän under perioden 

 Öm  Um  PS 

2016        Göran Andersson                 Stefan Bengtsson             Bert-Ove Andersson 

2017-18  Claus Öberg                           Berndt Göran Isberg               Lennart Liljegren 

 

                          FS                                                 SkM                                             CM 

2016        Volker Wulff                          Lars Herolf             Staffan Tyréus 

2017-18  Kaj Rydberg              Lars Herolf             Bert-Ove Andersson 

 

                         K                            BB                                                 StR 

2016        Kai Lundahl                            Lasse Brorsson                         Hans Peterson 

                Anders Axelsson 

2017-18  Sten Fäldt              Lasse Brorsson             Anders Axelsson 

 

Storlogen m.m: 

2016 27/1  Storsiren meddelar att han lämnar sitt ämbete. 

2016 23/3  Meddelas att vår nye Distriktsstorsire heter Mats Blomqvist. 

 

Inre logearbete 

Samarbete med andra loger. 

2016 Besök från logen Kongshaug i Norge 

 

Receptioner, vänaftnar, nyinvigda 

Receptionerna har hållit en mycket hög klass, tack vare alla engagerade skådespelartalanger i ceremonielet och all 

annan scenpersonal. 

Vänaftnar förekommer 2 ggr varje år. 

Vid en uppföljning av receptionen några dagar efteråt ges möjlighet till repetition, fördjupning och ev. frågor. 

Antalet nyinvigda bröder var: 

2016 5 st. 
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Medlemsavgiften är under 2016 och 2017 1080kr 

 

Veterantecken. 

2016 Veterantecken tilldelades Paul Hedström. 

 

Minnesloge 

Under året avlidna bröders och systrars efterlevande inbjuds till en enkel minneshögtid varje år i oktober månad. 

 

Hjälpverksamhet 

Medel till hjälpverksamhet har tillskjutits genom insamlingar under logekvällarna,genom ett årligt anslag från logen 

på 30000 kr, samt genom gåvor. Ibland har beloppen slagits samman till en större summa. Sålunda fick 2016 

Diakonin 12000 kr och Frälsningsarmén 50000 kr. 

 

Västkustska aftnar, jubileer 

Vår västkustska afton har tyvärr minskat i betydelse. 

2016 kom bröder från 3 loger. 

 

Måltiderna 

Måltiderna efter logemötena är mycket uppskattade. Klubbmästaren Kjell Pettersson med biträde av bl.a. Mats 

Sjödén, Göran Håkansson och Östen Andersson har lockat brr att besöka logen och verksamt bidragit till att logen 

fått ett högt besökstal. 

Att bröder tjänstgör som serveringspersonal är också ett lyckat grepp. 

2016 Måltidskostnaden är 60 kr för enklare måltid och 100 kr för brödramåltid. 

Bröder och gäster som deltagit i måltid efter logemötet har varit i snitt: 

2016 79 brr. 

Detta betyder, att endast enstaka logebröder avstod från efterföljande måltid; ett gott betyg till klubbmästeriet. 

 

Ordenshuset 

Styrelsen 

2016 Ordf. i styrelsen för ideella för. Odd Fellowhuset är Christina Persson 

          Intendent: Lasse Brorsson. 

Logesalen och källarvåningen: 

2016 Lagning och ommålning av vägg och handledare, utmed trappan upp till läktaren. 

          Ommålning av div. innerdörrar i huset. 

          Målning och reparation av de tre vita pulpeterna i logesalen, samt ommålning av samtliga    

          ämbetsmannastavar med tillhörande golvstativ. 

          Reparation av podiet vid ÖM-platsen. 

Inventarier: 

2016 Uppgradering och utbyggnad av högtalaranläggning i logesal och apollosal. 

          Till barsalongen fick vi en soffgrupp i skinn, skänkt av sönerna till bortgångne brodern Erik                                                        

          Andersson. 

 

 

Åter till REGISTER 
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Seniorklubben 

Klubben välkomnar såväl systrar som bröder som medlemmar. 

Inkomsterna består uteslutande av deltagar-och måltidsavgifter. 

De flesta år har resor ordnats. 

2016  Ingen resa. För få deltagare. 

Utöver resorna har Seniorklubbens medlemmar samlats 5 gånger per år för god lunch och efterföljande kulturellt 

inslag: sång och musik, ett föredrag e.d. Både utomstående förmågor och klubbens egna medlemmar har anlitats. 

Antalet deltagare i luncher och resor: 

2016 210  

 

Övrigt 

Kyrkturer. 

Enligt gammal sed arrangeras varje höst en kyrktur. Förutom kyrkbesök brukar det bjudas på måltid och ev. 

ytterligare något besök. 

Organisatörer: 

2016 Kai Lundahl 

Vart gick resorna: 

2016 Halmstad 50 deltagare. 

 

Barnjulfesterna. 

Festerna äger rum varje år i Trettondehelgen. De brukar locka 25 - 30 barn och ett 30-tal föräldrar. 

Programinslag: Dans kring granen, sång tills. med barnen och sagoläsning, långdans, utdelning av korv/kaffe och 

bröd, lotterier, julklappsutdelning, och som slutkläm gottepåsar till alla barnen.  

Många har medverkat: Anders Axelsson och Christina Persson, Eva Livehed som sång-och lekledare, Sten Livehed 

som tomte, Allan Johansson och Folke Persson som musiker m.fl. 

 

Lilienbergs fond 

Skall enligt stadgarna användas till understöd åt ungdom, bosatt i Varbergs kommun, och som är känd för duglighet 

och framåtanda. Praxis har blivit, att stipendier utdelas för eftergymnasiala studier på annan ort.  

2016 utdelades 20 000 kr. 

 

Golfsektionen 

Golfsektionen har livlig verksamhet och deltar i tävlingar både på lokal-och riksplan, t.ex. Halland Tour, Syskonlaget 

och Riksgolfen. 

2016 blev Anders Axelsson tvåa i Riksgolfen och Vågbrytaren vann Halland Tour. 

C:a 20 bröder är aktiva i sektionen. 

 

Lädermedaljen 

Kallas i högtidliga sammanhang Eloge-medaljen och delas ut till bröder, som gjort något till logens bästa, utanför 

ordinarie logearbete. Förtjänta mottagare var: 

2016 Lars Löfgren 

 

Många bröder har hjälpt till att samla fakta till denna historik. 

Tack för hjälpen! 

               

Åter till REGISTER 


