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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. 

Antalet medlemmar i december 2017 var 173; en minskning med 6 st. 

Antal deltagare i logemötena, i medeltal: 

2016 79 

2017 74,3 

 

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 

2017 Besök hos bröderna i Sandefjord 
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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. 

2017 9 st 

 

Instruktionsföredrag 2017 om: 

- De fyra budorden 

- Ballotering 

- Undersökningsutskottets verksamhet 

 

Medlemsavgiften är under 2016 och 2017 1080kr 

 

Ämbetsmannakollegiet har 2017 tagit fram en checklista för samtal med bröder, som funderar på att lämna orden, 

samt en prioriteringslista för 2017-18. 

 

Veterantecken. 

2016 Veterantecken tilldelades Paul Hedström. 

2017 Storskattmästare Mats Ahl delade ut jubelveterantecken till br Kjell Hultberg. 

           Veterantecken tilldelas Lennart Samuelsson. 

 

Föredrag 

2017 Efter logemöten har vi lyssnat till föredrag om: 

- Gestaltterapi 

- Ekonomisk brottslighet 

- En nämndemans uppgifter 

- Prostatacancer 

 

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 30 000 kr, samt genom gåvor. Ibland har beloppen slagits samman till en större summa. Sålunda fick 2016 

Diakonin 12 000 kr och Frälsningsarmén 50 000 kr. 

 

2017 Under logemötena insamlades till ordens jubileumsfond 10 406 kr och till Sjöräddningssällkapet 17 316 kr. 

Därtill kom ett bidrag från Jubileumsfonden på 18 402 kr till Sjöräddningssällskapet. 

 

Västkustska aftnar, jubileer 

Vår västkustska afton har tyvärr minskat i betydelse. 

2016 kom bröder från 3 loger. 

2017 kom bröder från 2 loger. 
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Måltiderna 

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

Sjödén, Göran Håkansson, Östen Andersson och Göran Leksell 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. 

2017 74,1 brr. Häri ingår gästande vänner och systrar, som inte varit på logemötena. Räknas endast 

vågbrytarbröderna, blir närvaroantalet 70,6. 

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. 

2017 Rabatten mot Sveavägen togs bort och ersattes av sten, stensingel och blomkrukor. 

          Ommålning av ankomsthall och förrum. 

          Ommålning av trapporna inomhus.  

 

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. 

2017 Ny matta i ordenssalen. Inskrivningspulpeten utbytt. Nya mikrofoner och bättre högtalaranläggning. 

 

 

 

Seniorklubben 

Klubben välkomnar såväl systrar som bröder som medlemmar. 

Inkomsterna består uteslutande av deltagar-och måltidsavgifter. 

De flesta år har resor ordnats. 

2016 - 2017 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 

2017 361 + 35 vid en eftermiddagsträff för äldre bröder.  
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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 

2017 Anders Axelsson 

Vart gick resorna: 

2016 Halmstad 50 deltagare. 

2017 Mårdaklev 18 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, Claus och Kerstin Öberg, Bert-Ove Andersson, 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. 

2017 utdelades 26 000 kr till 8 ungdomar. 

 

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. 

2017 blev Jan Fagenheim Vågbrytarmästare. 

 

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 

2017 Göran Håkansson 

 

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

Tack för hjälpen! 
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