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 Medlemsblad 
för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 1. 2010-02-10  

Mina Bröder 
 

G od fortsättning! Vi  har re-
dan hunnit mer än en må-

nad in på det nya året men jag 
har inte haft tillfälle att önska alla 
bröder god fortsättning. Vid varje 
årsskifte vill man gärna titta till-
baka på det gångna året. Ett slags 
bokslut. Vad var det som var bra 
och var  det något som vi kunde 
ha gjort annorlunda. 
 

P ersonligen tycker jag att ar-
betet i logen har varit trev-

ligt. Jag hade förväntat mig att 
uppdraget som övermästare skul-
le vara mer tidskrävande. Att det 
inte varit det måste bero på att 
logen har en mycket kompetent 
ämbetsmannakår samt mycket 
god stämning bland bröderna så-
väl i ordenssalen som i apollosa-
len. Vi måste skatta oss lycka för 
det fina arbete som klubbmästeri-
et gör. Avslutningen av vårt arbe-
te under föregående år gick i 
glädjens tecken. Ett antal ämbets-
män delade ut julblommor till 
äldre bröder som kanske inte så 
ofta har möjlighet att besöka lo-
gen på grund av ålder. I detta 

sammanhang vill jag påminna er 
om att besöka de bröder som av 
olika anledningar inte har möjlig-
het att besöka logen. 
 

A vslutade vi föregående år i 
glädjens tecken så startade 

vi även året i glädjens tecken. 
Barnjulfesten. Många barn som 
deltog i dansen kring granen, fick 
julklapp av tomten och den obli-
gatoriska godispåsen. Hjärtligt 
tack till alla som hjälpte till barn-
julfest. 
 

V i har redan börjat det nya 
ODD FELLOW året med 

förnyade krafter. Det sker inga 
större förändringar i logearbetet. 
Enda förändringen är att vi har 
flyttat receptionen i invignings-
graden från maj till mars månad. 
Invigningsgraden har fått byta 
plats med receptionen i 2:a gra-
den. Givetvis hoppas vi att be-
söksantalet blir lika stort och om 
möjligt större än under föregåen-
de år. Vid senaste logemötet hade 
vi vänafton. Vi besöktes av tre 
presumtiva bröder. Hoppas att vi 
gjorde så trevligt intryck på dem 
att de vill ansluta sig till vår 
brödrakrets. 
 

L ogens högtidsdag kommer vi 
att fira i april då vi som van-

ligt bjuder in alla veteraner. I år 
har vi en broder som skall tillde-

las veterantecken. 

J ag uppmuntrar alla bröder att 
besöka andra loger. Det är in-

spirerande och lärorikt. Jag har i 
år besökt 76 Värmland i Filipstad 
och 155 Lars Gathenhielm, 
Kungsbacka. Vid båda tillfällena 
var det installering av ämbets-
män. Själva installeringen skiljde 
sig inte speciellt mycket, men 
däremot var det stort skillnad vid 
efterföljande brödramåltid mellan 
dessa loger och vår loge. 
 

D et har varit en ganska kall 
och snöig vinter i Varberg. 

Under de 11 år jag har bott i Var-
berg, har jag inte upplevt sådan 
kall, snörik och lång vinter som i 
år. Vintern liksom alla andra års-
tider har sin tjusning, men det 
behöver ju inte vara så kallt. Det 
räcker med några få minusgrader. 
När vi gick hem från logen i Fi-
lipstad var det minus 26 grader. 
Men vi vet att vi går mot ljusare 
tider. Dagarna blir längre. 
 

  Var rädda om er i halkan! 
   

I Vänskap Kärlek Sanning 
 
Anders Axelsson 
Övermästare 

 
 



 
 
 
Alf Henrikssons dikt: 
 
 Härmed är vintersolståndet förbi 
Mörkare kan det inte bli 
Jorden går framåt med många 
knop 
Låtom oss upphäva jubelrop. 
 

 
 

Vad har hänt 
 

Onsdagen den 9 december 
 
Logemöte 
En ny broder, Åke Wennerlund, 
hälsades välkommen. Åke har 
tidigare tillhört loge nr 64 Sven 
Erikson, Borås. 
Logen beslutade att dela ut jul-
blommor och kalender till de äld-
re bröder, som inte kan komma 
till logen. 
Kvällen avslutades med det tradi-
tionella  julbordet i Apollosalen. 
 

Onsdagen den 30 december 
 
Logemöte 
Årets sista logemöte hade samlat 
förvånansvärt många bröder trots 
det dåliga vädret.  
Logen beslutade att insamlade 
medel under 2010 skall delas lika 
mellan Frälsningsarmén och in-
köp av Odd Björnar. 
En broder, Bertil Schaffer, har 
begärt utträde ur logen. 
Övermästare Anders Axelsson 
tackade alla för det gångna året 
och hälsade välkomna till det 
kommande året. 
 

Onsdagen den 6 januari 

 
 Till årets barnjulfest kom som 
vanligt många barn och vuxna. 
Om inte det myckna snöandet 

dagen innan hade hindrat många 
från att ta sig till barnjulfesten 
hade antalet deltagare blivit re-
kordstort. Traditionsenligt dansa-
des runt granen. Folke och Allan 
svarade för musiken. Eva under-
höll barnen med lekar. Efter dan-
sen fick barnen varmkorv och 
vuxna kaffe med dopp. Efter för-
täringen kom tomten och delade 
ut julklappar till alla barnen. In-
nan vi skildes åt för att gå hem 
fick alla barnen en gottpåse. 
Ett stort tack till alla er som på 
olika sätt bidrog till att göra barn-
julfesten till en mycket trevlig 
tillställning och ett fint minne. 
 

 Onsdagen den 13 januari 
 
Logemöte 
Övermästare Anders Axelsson 
hälsade alla välkomna till årets 
första möte och meddelade årets 
lösen. 
Tjänstgörande ExÖvermästare 
Sten Livehed berättade om vår 
Ordens grundare, Thomas Wid-
ley.  

Thomas Widley 

 
 
 
 

 
Onsdagen den 27 januari 
 
Logemöte 
Logemöte med vänafton. 3 pre-
sumtiva bröder kom till oss den-
na kväll.  
8 st. bröder balloterades till I:a 
graden. 
Broder Bert-Ove Andersson un-
derhöll med sång och musik i 
Apollosalen. 
 
 

  

Kommande  
Logemöten 

 
Onsdagen den 10 februari 

 

Logemöte 
 

Reception till I gr 
Brödramåltid 
 

Onsdagen den 24 februari 
 

Logemöte 
 

DN och REV:s berättelse för 
2009 
 

Onsdagen den 10 mars 
 

Logemöte 
Ballotering till invigningsgraden. 
Årsmöte i husföreningen 
 

Onsdagen den 24 mars 
 

Logemöte  
Reception till invigningsgraden 
Brödramåltid 
 

Onsdagen den 14 april 
 

Logemöte 
Logemöte i Göteborg hos B127 
Kvarnbyn. Avresa 17.30. Anmä-
lan till ÖM: 
 

 
 



 
 

 Lägret Prins Bertil 
 

.Kommande program 
 
 

Onsdagen den 17 februari 
 
Lägersammanträde i Kungs-
backa 
 

Ekonomisk berättelse 
 
 

Torsdagen den 25 mars 
 

Lägersammanträde i Falkenberg 
 

Måndagen den 12 april 
 
Lägersammanträde i Göteborg 
Ordens högtidsdag 
 

Onsdagen den 19 maj 
 
Lägersammanträde i Varberg 
Reception LII 
1:a nominering av valämbetsmän 
och ersättare 
 
 
Samtliga lägermöten kl 19:00 
 

Måltidsanmälan till respektive 
loges lägervärdar senast 5 dagar 
före lägermötet. Anmälan är obli-
gatorisk. 

 
 
 

Seniorklubben 
 

Kommande program 
 

Onsdagen den 17 februari 
 

Lunch kl. 12 
Årsmöte 
ISTANBUL: Broder Lennart 
Kjörling visar bilder och berättar. 
Kostnad 130 kr 

 
Onsdagen den 17 mars 

 

Lunch kl. 12 
GLIMTAR UR MYNTENS HI-
STORIA. Kjell-Olof Nilsson be-
rättar. Tag gärna med gamla 
mynt för värdering. 
Kostnad 130 kr 
 

Onsdagen den 21 april 
 

Lunch kl. 12 
VÄSTGÖTA-BENGTSSON. 
Dottern, Margareta Söderström, 
talar om sin far författaren Sixten 
Bengtsson. 
Kostnad 130 kr 
 

Onsdagen den 19 maj 
 

Lunch kl.12 

EMIGRATIONEN till Amerika i 
ord och bild. Broder Lars Löf-
gren berättar. 
Kostnad 130 kr 

Tänkaren 
Synd att det inte är skottår i år 
när vi fått så mycket snö 
 

 
 

Instruktions-
utskottet informerar 

 
 

Väderstrecket: 
 är sinnebild för dagens början, 
den livgivande ljusorten, nattens 
ankomst, kyla, mörker, natt, vin-
ter, ålderdom och för de dödas 
rike. 
Redan omkring 3000 år före vår 
tideräkning, ansågs de fyra rät-
vinkligt korsande väderstrecken 
öster, söder, väster och norr ha 
inflytande på människan under 
hennes jordeliv. De forntida 
templen var i Egyptens oriente-
rande enligt teologiska dogmer 
framkom estetiska eller tekniska 
synpunkter. 
Också landskapsplaneringen fick 
stå tillbaka för teologiska krav. 
Templen placerades hellre i an-
slutning till heliga platser än med 
hänsyn till tekniskt förnuftiga 
orter. Orienteringen i plan följer 
ofta solens bana. Väderstrecket 
spelar en viktigroll vid ceremoni-
er och traditioner förknippade 
med död och likbegängelse. 
I antikens Grekland orienterades 
från 600-talet före vår tideräk-
ning, likaså templen i öst-västlig 
riktning. Norr, väster, öster och 
söder heter på Grekiska arletos, 
dysis, anatolae och mosebria. Or-
dens begynnelsebokstäver bildar 
ordet Adam. 
 

 
 

All  korv är inte  
falukorv 

Detta för mänskligheten helt av-
görande beslut togs av Sveriges 
Riksdag den 26 november 2009. 
Man vågar knappast tänka på vad 
som hänt om beslutet blivit det 
motsatta. 

Deltagaranmälan, som är 
bindande, till seniorklubbens 
alla aktiviteter sker alterna-
tivt till: 
 

Ordf: Torsten Wendt 
Tfn: 0340-65 69 08 
Sekr: Gunilla Bartholdsson 
Tfn: 0340-84 719 
Kassör: Gunnar Viktorsson 
Tfn 0340-87 857 
Ledamot: Marianne  
                Gabrielsson 
Tfn: 0340-14 308 
 

Ersättare: Maj-Britt Wiklund  
                 Kai Lundahl 
 

Senaste anmälningsdag är 
söndagen före aktuell akti-
vitet. 
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Medlemsavgift 
 

Årsavgiften 780 kr kan de-
las upp på två betalningar 

om 390 kronor vardera eller 
betalas med hela beloppet 

vid ett tillfälle. Betalningen 
skall vara erlagd senast den 
31 mars. Vid delbetalning 

skall andra betalningen vara 
gjord senast den 30 septem-
ber. Vid Internet-betalning 
glöm inte att ange namn. 

Medlemsavgifter insättes på 
postgironr: 
29 43 28-0 

 

Adressändring m.m. 
 
S.k. flyttningsanmälan till 
myndigheterna kommer EJ 
automatiskt till logens känne-
dom. 
Det är därför viktigt att varje 
logebroder snarast till Lo-
gens PS anmäler varje för-
ändring av: 
Bostads- och postadress, bo-
stadstelefon, arbetstelefon, 
mobilnummer och E – post-
adress. 

B83:s medlemsblad ,nr 2 
2010 

utkommer onsdagen den 24 
mars. Manuskript emotses se-
nast torsdagen den 18 mars  
2010 via E-post till  Håkan 
Nilsson: 
hak.nilsson@glocalnet.net 

 
Oss släktforskare 

emellan 
Med hjälp av kyrkböckerna tar de 
flesta personer med förfäder i 
Sverige och Finland sig utan stör-
re problem tillbaka till början av 
1700-talet eller slutet av 1600-
talet. Sedan kan man, särskilt när 
det gäller bönder, med hjälp av 
skattelängder och rättegångspro-
tokoll fortsätta bakåt i tiden ytter-
ligare något hundratal år. En de-
finitiv bortre gräns för allmogen 
är 1530-talet. Då började jorde-
böcker föras och därmed registre-
rades alla bondgårdar och deras 
brukare. 
Men finns förfäderna i samhällets 
högre skikt, inom adeln, går det 
ofta att komma längre. Den 
svenska högadeln på medeltiden 
hade släktband med utländska 
kungahus, och tack vare dessa 
kan många svenskar i dag leda 
sin härstamning till den frankiske 
kejsaren Karl den Store som dog 
814. Men det finns naturligtvis 
ett unikt undantag: 
Engelsmannen Adrian Targett 
kan föra sin släkt mycket längre 
tillbaka än någon släktforskare. 
Vad sägs om 9000 år, ungefär 
300 generationer?  
Targett fann inte sin släkting ge-
nom idogt forskande i kyrkböck-
er eller mantalslängder , utan ge-
nom DNA-testning. Han är bosatt 
i byn Cheddar i grevskapet So-
merset i sydvästra England.  

Byn är bäst känd som hemort för 
Cheddarost, men där finns också 
en ravin med flera grottor och in 
en av dem upptäcktes 1903 det 
äldsta bevarade hela skelettet i 
England. Ett teveprogram lät ny-
ligen göra ett genetiskt experi-
ment. Oxfords universitet jämför-
de "Cheddar- mannens" DNA 
med DNA-prover tagna från tju-
go personer i trakten, vilkas fa-
miljer bott där mycket länge. Till 
allas stora förvåning visade det 
sig att Adrian Targetts DNA 
stämde överens med Cheddar-
mannens. De har en gemensam 
anmoder på raka mödernet.  

 
 

Dukande bröders 
tankar 

Vi får ofta höra synpunkter på 
vår miljö i Apollosalen från loge-
bröderna. Pelare som står i vä-
gen, dålig akustik, och dåligt fun-
gerande högtalare är exempel på 
synpunkter som framförs. Väl-
kända problem för oss alla.  
Därför föreslår vi att det tas fram 
kostnadsförslag, finansierings-
möjligheter, och tidplan för att 
åtgärda dessa saker så att beslut 
kan fattas på Husföreningens års-
möte den 10 mars. 
Samtidigt vill vi uppmana alla 
bröder att komma med synpunk-
ter som leder till förbättringar 
vilket är viktigt för att kunna at-
trahera även kommande bröder. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 



 Medlemsblad 
för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 2. 2010-03-25  

 
 

Mina Bröder 
 

H ar ni märkt att våren är i 
antågande. Det känns lika 

skönt varje år när våren närmar 
sig. Vintern i år har varit lång, 
kall och snörik. Personligen har 
jag njutit av vintern. Det är inte 
ofta vi får uppleva en sådan vin-
ter på västkusten, men nu räcker 
det. 
 

V i har haft en gradgivning i 
år. Sju bröder erhöll 1:a 

graden. En broder var förhindrad 
att delta. Han kommer att få sin 
grad hos bröderna i 103 Gustaf 
Adam Erhengranat i Falkenberg. 
Vid sista logemötet i mars har vi 
haft glädjen att hälsa tre nya brö-
der välkomna i ODD FELLOW;s 
gemenskap. 
 

N u närmast skall vi besöka 
127 Kvarnbyn. Detta utbyte 

har vi haft i mer än 30 år. Det är 
alltid lika trivsamt att besöka 

Kvarnbyn i logehuset i Göteborg. 
Ni bröder som inte tidigare har 
besökt logehuset i Göteborg pas-
sa på tillfället att se en del av det 
storslagna huset. 
 

A ndra logemötet i april är det 
ordens och logens högtids-

dag och tillika veteranernas af-
ton. I år kommer en broder att få 
veterantecken för 25-årigt med-
lemskap i ODD FELLOW. Jag 
vill passa på tillfället att hälsa 
alla veteraner välkomna till detta 
logemöte. Har ni problem att ta 
er till logen, tveka inte att kon-
takta ämbetsmannen så ordnar vi 
transport. Er övriga bröder ber 
jag att ni kontaktar en äldre bro-
der och erbjuder skjuts till logen. 
 

I  år fyller vår loge 89 år. Följ-
aktligen är det 90 års jubileum 

nästa år. Jag besökte logen 136 
Vinga Fyr i anledning av deras 
50 års jubileum. Mycket högtid-
ligt och trevligt jubileum. Vi som 
arbetar med jubileet kan hämta 
många goda uppslag från Vinga 
Fyr. 
 

J ag vill gratulera Rebeckaläg-
ret Sunnanvind som institue-

rades lördagen 20 mars i år.         
I lägret nr 19 Sunnanvind ingår 
bland andra vår systerloge 63 
Drottning Blanka. 
 

M ed våren följer trädgårds-
arbete. De bröder som 

känner att de vill hjälpa till med 
trädgården kring vårt ordenshus 
ta kontakt med någon medlem i 
husföreningen 
 

V i vet att vi går mot ljusare 
tider. Dagarna blir längre. 

Sommartiden börjar snart. Vår-
dagjämningen har nyligen varit 
 
      

I Vänskap Kärlek Sanning 
 
Anders Axelsson 
Övermästare 

 
 
 
 
Alf Henrikssons dikt: 
 
När jag överlevt vinterns månader 
Blir jag alltid lika förvånader 
Tussilago och sippor i hundrader 
Gör mig ständigt lika förundrander. 



 
  
 
 

 

Vad har hänt 
 

Onsdagen den 10 februari 
 
Logemöte 
Reception I graden. Under värdi-
ga former och med stor inlevelse 
genomfördes skådespelet i denna 
gradgivning. Sju bröder mottog 
sin nya grad nämligen Mats 
Carlsson, Krister Holm, Göran 
Johansson, Lars-Åke Oskarsson, 
Erne Ramnemark, Arne Ri-
chardsson samt Arne Thomsson 
 

 
Onsdagen den 24 februari 

 
Logemöte 
Enligt programmet skulle Drät-
selnämndens och Revisorernas 
berättelser för 2009 ha föredra-
gits. Broder Erik Almqvist med-
delade dock att arbetet var förse-
nat och att han skulle återkomma. 
Efter måltiden i Apollosalen, höll 
Broder Lennart Svensson ett väl-
digt intressant föredrag om Odd 
Fellow och Logens historia. 
 

Onsdagen den 10  mars 
 

Logemöte 
Tre nya Bröder balloterades till 
Invigningsgraden. 
Efter måltiden i Apollosalen 
hölls årsmöte i Ideella Förening-
en Odd Fellow-huset.   
Broder Ingvar Falkenström av-
tackades efter 22 år som ordfö-
rande av Broder Hans Nilsson. 
Under denna långa tid har myck-
et hänt med vårt logehus. Ett ax-
plock av händelser där Broder 
Ingvar lett arbetet kan nämnas: 
1991—93 Utbyggnad av huset—
kök, matsal, recipiendrum, trappa 
mm. 

 
 
 Första spadtaget togs 25 oktober 
1991, invigning 6 mars 1993. 
1996 Stjärnhimlen—460 stjärnor, 
65 m2 yta, 1500 m kabel. 
 Odd Fellowordens snyggaste 
stjärnhimmel.  
1998 Baren i källaren. 
2001 Tillbyggnad för Svarta  
Örnsorden och Frimurarorden. 
2004 Nya bänkar i logesalen. 
2005 Högtalaranläggning i loge-
sal och matsal. 
2005 Systematiskt brandskydd 
2006 Nytt värmesystem 
I nästa nummer av medlemsbla-
det redovisas de beslut om åtgär-
der som beslutades på årsmötet. 
 
 

 
Kommande  
Logemöten 

 
Onsdagen den 24 mars 

 

Logemöte 
 

Reception till I Invigningsgraden. 
Brödramåltid 
 

Onsdagen den 14 april 
 

Logemöte 
 

Logemöte tillsammans med B127  
Kvarnbyn, Göteborg. Avresa från 
logehuset kl. 17.30. Anmälan till 
Övermästaren. 
 

Onsdagen den 28 april 
 

Logemöte 
Ordens och Logens högtidsdag. 
Veteranernas afton. 
Brödramåltid 
 

Lördagen den 8 maj 
 

Logens vårfest. 
 

 
 

 
Onsdagen den 12 maj 

 

Logemöte 
Ballotering II graden. 
 

Onsdagen den 26 maj 
 

Logemöte 
Reception II graden. 
Brödramåltid 
 

 
 
 

Golfsektionen 
 

Vågbrytaren i Golf 2010 
INBJUDAN 

Den årliga kraftmätningen i golf 
mellan bröder i vår egen loge 
kommer att avgöras fredagen den 
21 maj 2010 på Varberg Östra 
med första start kl; 09.00. 
 
Tävlingen spelas över 18 hål som 
poängbogey med start från hål 1. 
Anmälan sker till Broder Hans 
Sverring på telefon 0340-805 09 
eller hans.sverring@telia.com  
allra senast den 18 maj kl. 12.00 
med angivande av golfid och 
shcp. 
Efter lottningen anges start-
tiderna på GIT senast den 20 maj 
under eftermiddagen. 
Anmälningsavgiften är 50 kr som 
inbetalas till Broder Bo-Ingvar 
Thorsson Pg 15 01 85-2 senast 
den 18 maj 2010. 
Direkt efter tävlingen serveras 
lunch följt av prisutdelning. 
Alla golfande Bröder skall känna 
sig varmt välkomna. 
 
Broder Hans Sverring 
Tävlingsledare 



 
 

 Lägret Prins Bertil 
 

Vid Lägermötet i Varberg den 20 
januari 2010 upptogs vår broder 
Kai-Åke Lundahl 
I tron  grad, Lägrets första grad. 
Med sedvanlig skärpa, ett ut-
märkt framförande och en värdig 
ceremoni fick recipienderna en 
minnesvärd afton. 
En välbesökt Appolosal hade 
samlat inte mindre än 94 patriar-
ker varav 87 deltog i måltiden. 
Humöret på samtliga närvarande 
var i sedvanlig Odd-Fellow stäm-
ning vilket gav en god kväll för 
samtliga närvarande. 
Serveringen av god mat utfördes 
med stor bravur av Rebeckorna 
från R 63 Drottning Blanka, vilka 
förtjänar ett alldeles speciellt 
stort tack för hjälpen förutom de 
blommor KM delade ut.  
 
 .Kommande program 
 
 
 

Torsdagen den 25 mars 
 

Lägersammanträde i Falkenberg 
 

Måndagen den 12 april 
 
Lägersammanträde i Göteborg 
Ordens högtidsdag 
 

Onsdagen den 19 maj 
 
Lägersammanträde i Varberg 
Reception LII 
1:a nominering av valämbetsmän 
och ersättare 
 
 
Samtliga lägermöten kl 19:00 
 

Måltidsanmälan till respektive 
loges lägervärdar senast 5 dagar 
före lägermötet. Anmälan är obli-
gatorisk. 

 
 
 

Instruktions-
utskottet informerar 

 

 

REGALIEN, (kragen, halsban-
det, halskedjan) är sinnebild för 
bärarens genom ämbetet vunna 
värdighet. De egyptiska faraoner-
na bar en krage som tecken på sin 
gudomliga härkomst. Kragen var 
dessutom en särskild symbol för 
fruktbarhetsgudinnan Isis, som 
tillsammans med maken Osiris 
och sonen Horus bildade en po-
pulär gudatriad. 
En krage kan, i likhet med hals-
bandet och halskedjan, samtidigt 
beteckna underkastelse och träl-
dom. Inom yrkes och ordenssam-
fund förekommer både regalier 
och halskedjor som ämbetsteck-
en. En regalie av tyg är ofta för-
sedd med frans (franskans 
frange) varmed ursprungligen 
avsågs de från ett tygstycke löst 
hängande- varp och instickstrå-
dar, som sammanfogats till ett 
mönster genom flätning eller 
knytning, makramé (arabiskans 
maqramah = Knytfrans). 
Regaliefransen avslutas i vissa 
fall med en eller flera tofsar. Tof-
sarna är avsedda att påminna re-
galiens bärare  om budorden, jfr 
4 Mos 15:38-39. 
Snörmakri- och maskinmässigt 
tillverkade band, bårder, snoddar, 
galoner, fransar, tofsar eller ägil-
jetter (franskans aiguillette, dimi-
nitiv av aigulle = nål) avsedda för 
garneringar på regalier, möbler, 
draperier, kuddar, dukar och uni-
former. Ägiljetterna tillverkas av 
guldtråd och är avsedda som 
tjänstgöringstecken för konung-
ens adjutanter och för general-
stabskåren. 
Vid regalietillverkning tillämpas 
alla dessa beskrivna tekniker. 

 
. 
 

Seniorklubben 
 

Kommande program 
 

Onsdagen den 21 april 
 

Lunch kl. 12 
VÄSTGÖTA-BENGTSSON. 
Dottern, Margareta Söderström, 
talar om sin far författaren Sixten 
Bengtsson. 
Kostnad 130 kr 
 

Onsdagen den 19 maj 
 

Lunch kl.12 

EMIGRATIONEN till Amerika i 
ord och bild. Broder Lars Löf-
gren berättar. 
Kostnad 130 kr 
  Onsdagen den 2 juni 
 

Resa till västra Småland i 
Hallands län. 
Start kl. 8 från Ordenshuset. 
Vi besöker: café Örnen i Hylte-
bruk där vi får kaffe och fralla, 
Stora Enso pappersbruk, Bonads-
museet i Unnaryd, Tiraholms fisk 
där vi serveras lunch, Vildmarks-
gymnasiet i Unnaryd samt kyr-
kan i Femsjö. 
OBS! Bokningen skall ske se-
nast söndagen den 23 maj. 
Kostnad 375 kr. 

Deltagaranmälan, som är bin-
dande, till seniorklubbens alla 
aktiviteter sker alternativt till: 
 
Ordförande Torsten Wendt 
Tfn: 0340-65 69 08 
Vice ordförande Eva Hietala 
Tfn: 0340– 20 19 95 
Sekreterare Gunilla Bart-
holdsson  Tfn: 0340-847 19 
Kassör: Bengt-Åke Elstrup 
Tfn 0340-67 03 65 
 
Ersättare:Margaretha Meethz 
och Bertil Pålsson 
 

Senaste anmälningsdag är 
söndagen före aktuell aktivi-
tet. 
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Medlemsavgift 
 

Årsavgiften 780 kr kan de-
las upp på två betalningar 

om 390 kronor vardera eller 
betalas med hela beloppet 

vid ett tillfälle. Betalningen 
skall vara erlagd senast den 
31 mars. Vid delbetalning 

skall andra betalningen vara 
gjord senast den 30 septem-
ber. Vid Internet-betalning 
glöm inte att ange namn. 

Medlemsavgifter insättes på 
postgironr: 
29 43 28-0 

 

Adressändring m.m. 
 
S.k. flyttningsanmälan till 
myndigheterna kommer EJ 
automatiskt till logens känne-
dom. 
Det är därför viktigt att varje 
logebroder snarast till Lo-
gens PS anmäler varje för-
ändring av: 
Bostads- och postadress, bo-
stadstelefon, arbetstelefon, 
mobilnummer och E – post-
adress. 

B83:s medlemsblad, nr 3 
2010 

utkommer onsdagen den 26 
maj. Manuskript emotses se-
nast torsdagen den 20 maj  
2010 via E-post till  Håkan 
Nilsson: 
hak.nilsson@glocalnet.net 

 
Våren är här! 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

(Coccinella septempunctata) 
 

Ett mycket efterlängtat tecken på 
att våren åter är här är att man i 
Malmö torsdagen den 18 mars 
kunde se årets första Nyckelpiga. 
Härligt! 
 

 
Internationella  
π - dagen 14 mars 

Denna dag kallas för pi-dagen 
eftersom den i amerikanskt da-
tumformat skrivs 3/14.                
Talet π (eller pi i typografiska 
sammanhang där den grekiska 
bokstaven inte finns tillgänglig) 
är en matematisk konstant som 
bland annat representerar förhål-
landet mellan en cirkels omkrets 
och dess diameter. Dess värde 
med 10 decimalers noggrannhet    
3,1415926536 och avrundas ofta 
till 3,14, även om decimalerna 
fortsätter i oändligheten utan att 
uppvisa någon regelbundenhet. 
Talet är irrationellt, det kan inte 
skrivas som bråk, och dessutom 
transcendent, det kan inte ut-
tryckas algebraiskt vilket bland 

annat leder till att cirkelns kvad-
ratur är ett problem som inte går 
att lösa. Utöver dessa egenskaper 
är π intressant eftersom det dyker 
upp på många olika håll i mate-
matiken , somliga till synes helt 
utan koppling till det geometriska 
ursprunget. Talet har studerats av 
framstående matematiker under 
alla tider, men flera frågor är 
ännu ouppklarade.                        
Den oändliga decimalutveckling-
en har i sig fascinerat länge. 
Trots att de första 50 decimalerna 
räcker för att beräkna det synliga 
universums omkrets med en nog-
grannhet av en atomkärnas stor-
lek har det blivit något av en täv-
ling i att beräkna π med så många 
decimaler som möjligt.  

 

 

                                                              
         
  

Nya världsrekordet för antalet 
decimaler lyder på 2699 miljar-
der siffror. Det är enligt tidning-
en Ny Teknik satt av den franske 
programmeraren Fabrice Bellard. 
Han använde en vanlig Pc och ett 
egenutvecklat beräkningspro-
gram och det tog datorn 103 
dygn att spotta fram decimalerna. 
Sedan tog det ytterligare 27 dygn 
att verifiera resultatet och om-
vandla de binära siffrorna till de-
cimala, skriver Fabrice Bellard 
på sin webbplats.                          
πkanta beräkningar kan göras 
på www.angio.net/pi/bigpi.cgi 
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Mina Bröder 
 
 

N u har den äntligen kommit. 
Våren. I år fick vi vänta 

längre än normalt på vårens an-
komst. Men icke desto mindre är 
den välkommen. Vi har längtat 
efter sol och värme efter den 
långa kalla och snörika vintern. 
 

V i har firat logens högtidsdag 
och i samband med detta 

även Veteranernas afton. Broder 
Leif Rylander erhöll veteranteck-
en för 25-årigt medlemskap i vår 
loge och orden. Glädjande var 
också att så många bröder deltog 
i logemötet. Såväl ordenssalen 
som Apollosalen var fylld till 
bristningsgränsen. Över 90 brö-
der deltog i brödramåltiden. Stort 
tack till alla som bidrog till ett 
fint firande av högtidsdagen. 
Tack till musikanterna. Tack till 
klubbmästeriet. 
Nästa år 2011 när logen fyller 90 
har vi 5 stycken jubelveteraner. 5 

bröder som har varit med i logen 
i 50 år. Vad jag förstår är det 
ganska unikt att så många bröder 
i en och samma loge blir jubelve-
teraner samtidigt. 
 

V id logemötet 24 mars hälsa-
de vi tre nya bröder väl-

komna i vår krets. Det är glädjan-
de att vi får tillskott i logen. Ty-
värr har logen åderlåtets på ett 
antal bröder som lämnat oss av 
olika anledningar. Vi minns des-
sa bröder med stor saknad. Det 
känns därför glädjande att vi kan 
knyta nya bröder till vår gemen-
skap. Genom tillskott av nya brö-
der kommer vi i stort sett att ha 
oförändrat medlemsantal. Gläd-
jande är att besöksfrekvensen 
fortfarande ligger på mycket hög 
nivå. Tack bröder. 
 

U nder juni, juli och augusti 
kommer vi att ha sommar-

sammanträden, vilka har en för-
kortad dagordning. Vid sommar-
sammanträdena bärs inga regali-
er. Tecken och lösen ges inte. I 
samband med julimötet har vi 
västkustafton och i augusti har vi 
räkfrossa. Anmäl er till klubb-
mästeriet. Den stående listan 

gäller inte för sommarsamman-
trädena. 

A vslutningsvis vill jag på-
minna om hjälp att sköta 

trädgården kring ordenshuset. De 
som känner för att hjälpa till nå-
gon gång under sommarhalvåret 
tar gärna kontakt med broder Fol-
ke Persson. Ju fler som hjälper 
till ju färre gånger behöver andra 
ställa upp för att sköta vår fina 
trädgård. 
 

T ill alla bröder vill jag slutli-
gen önska en skön och vill-

sam sommar. Passa på att njuta 
av naturen och alla vackra blom-
mor. 
 
Alf Henrikssons dikt: 
 
De prunkande fanerogamerna 
Hanteras naturligt av damerna 
Men vi karlar som skulle förtrol-
las 
Vet inte hur kvasten skall hållas. 
 
 
 

I Vänskap Kärlek Sanning 
 

Anders Axelsson 
Övermästare 



 
 

Vad har hänt 
 

Onsdagen den 24 mars  
 

Logemöte 
 

Reception till Invigningsraden 
genomfördes under sedvanliga 
högtidliga och värdiga former. 
Ett stort tack till ceremonielet för 
ett väl genomfört skådespel. Föl-
jande bröder erhöll Invignings-
graden:   

Leif Andersson 
Krister Ihlenius 
Anders Östlund 
Under efterföljande brödramåltid 
vände sig ÖM Anders Axelsson 
till recipienderna och hälsade 
dem välkomna i Invigningsgra-
den. För recipienderna talade 
Krister Ihlenius 
 

Onsdagen den 14 april 
 

Logemöte 
 

Traditionellt logemöte i Göteborg 
tillsammans med bröderna i 
B127 Kvarnbyn 

 
 

Onsdagen den 28 april 
 

Logemöte 
 

Ett stort antal Bröder hade infun-
nit sig för att högtidlighålla Or-
dern och Logens högtidsdag samt 
Veteranernas afton.  
Under logemötet erhöll Leif Ry-
lander veterantecknet för 25-årigt 
medlemskap i vår Orden och 
Loge. 
 
 

Lördagen den 8 maj 
 

Vårfest 
 

Ett stort antal bröder och systrar 
hade hörsammat inbjudan till 
årets traditionella vårfest. 
Under kvällen serverades en väl-
smakande supé tillsammans med 
väl utvalda drycker. 

 

Onsdagen den 12 maj 
 

Logemöte 
 

Logemötet inleddes med parenta-
tion för Bröderna Lennart Lind-
blom och Claes Norberg. Till 
minnet av Broder Lennart talade 
Broder Lars-Ingvar Lindblom 
och till minnet av Broder Claes 
talade ÖM Anders Axelsson. 
 

Under logemötet balloterades 11 
Bröder till II graden. Ballotering-
en utföll gynnsamt för alla Brö-
der. 
 

Ekonomisk redogörelse för 2009 
upplästes och godkändes. Revi-
sorernas redogörelse upplästes. 
Logemötet beviljade ansvarsfri-
het för det gångna verksamhets-
året.  
 

Under efterföljande brödramåltid 
berättade Åsa Axberg från läns-
museet om Bockstensmannen. 
Ett mycket uppskattat och intres-
sant inslag. 

 
 

Kommande  
Logemöten 

 

Onsdagen den 26 maj 
 

Logemöte 
Reception till II graden 
Brödramåltid 

 
 

Onsdagen den 9 juni 
 

Sommarsammanträde 
 

Brödramåltid 
Obligatorisk förhandsanmälan till 
Kjell Petersson 0709162504 eller 
E-post:kjell.ja.petersson@telia.com 

 

Onsdagen den 14 juli 
 

Sommarsammanträde 
 

Direkt efter sommarsammanträ-
det följer: 
 

Västkustsk afton 
 

Anmäl er och era respektive re-
dan nu till detta mycket uppskat-
tade arrangemang. Vid fullbok-
ning gäller först till kvarn. 
Obligatorisk förhandsanmälan till 
Kjell Petersson. Telefon och E-
post se ovan. 

 

Onsdagen den 25 augusti 
 

Sommarsammanträde 
 

Direkt efter sommarsammanträ-
det följer: 

 

Räkfrossa 
 

Obligatorisk förhandsanmälan till 
Kjell Petersson. Telefon och E-
post se ovan.  

 

Onsdagen den 8 september 
 

Logemöte 
 

1:a nomineringen av VÄM för 
perioden 2011 –2012. 

 

Onsdagen den 22 september 
 

Logemöte 
 

Nominering till CO Lilienbergs 
fond och husföreningen. 

2:a nomineringen av VÄM för 
perioden 2011-2012. 

Besök av B127 Kvarnbyn 

 
 

 
 

Lägret Prins Bertil 
 

Hänt sen sist 
Vid Lägermöte i Varberg onsda-
gen den 20 maj erhöll 15 patriar-
ker L II, Hoppets Grad.  
Ett värdigt framförande och en 
högtidlig ceremoni gav recipien-
derna en minnesvärd afton. 
Följande patriarker från Vågbry-
taren erhöll Hoppets Grad: 
Göran Andersson, vandrande 
broder 
Tage Nilsson 
Per Sandersson 
Olle Band 
 



Under efterföljande måltid talade 
HP Mats Blomkvist till recipien-
derna och för recipienderna tala-
de Göran Andersson. 

 
Kommande program 

 
 

Måndagen den 20 september 
 

Lägersammanträde i Falkenberg 
 
Första lägersammanträdet efter 
sommaruppehållet. 
1:a nomineringen av VÄM och 
ersättare för perioden 2011-2012. 
Broder Storkaplan Roy Tärne-
berg håller ett föredrag om läg-
rets värdegrund. 
 
Samtliga lägersammanträden 
kl. 19:00 
Måltidsanmälan till respektive 
loges lägervärdar senast 5 dagar 
före lägersammanträdet. Anmä-
lan är obligatorisk. 

 

 
 

Seniorklubben 
 

Kommande program 
 

Onsdagen den 2 juni 
 

Resa till västra Småland i 
Hallands län.  
Start kl. 08:00 från Ordenshuset. 
Vi besöker café Örnen i Hylte-
bruk där vi får kaffe och fralla, 
Stora Enso pappersbruk, Bonads-
muséet i Unnaryd, Tiraholms fisk 
där vi serveras lunch, vildmarks-
gymnasiet i Unnaryd samt kyr-
kan i Femsjö. 
 

Anmälan senast söndagen den 23 
maj. 
 

Kostnad 375 kr. 

 

 
 

Bortgångna Bröder 
Claes Norberg  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vår broder Claes Norberg har 
lämnat vår brödrakrets. 
Broder Claes som var född 1918-
01-28 invigdes i Brödralogen 83 
Vågbrytaren 1959-11-19. 
Broder Claes erhöll III graden 
1961-10-19 och tilldelades vete-
rantecken 1984. 

Jubelveterantecken erhöll Broder 
Claes 2009. 
Broder Claes avled den 3 april 
2010. 
Parentation ägde rum den 12 maj. 
 

Lennart Lindblom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår broder Lennart Lindblom har 
lämnat vår brödrakrets. 
Broder Lennart som var född 
1943-10-22 invigdes i Brödralo-
gen 83 Vågbrytaren 1999-10-27. 
Broder Lennart erhöll III graden 
2002-01-23. 
Broder Lennart invigdes i Lägret 
nr 4 Gothia 2004-02-09. 
Broder Lennart avled den 24 
mars 2010. 
Parentation ägde rum den 12 maj. 
 
Vid en stämningsfull och högtid-
lig begravningsakt i Varbergs 
kyrka den 15 april var ett stort 
antal bröder närvarande. 

 

 
 

Instruktions-
utskottet informerar 

 
 

Vandringen 
Vandringen, är sinnebild för det 
planlösa drivandet till skillnad 

Deltagaranmälan, som är bin-
dande, till seniorklubbens 
alla aktiviteter sker alterna-
tivt till: 
 

Ordf: Torsten Wendt 
Tfn: 0340-65 69 08 
Sekr: Gunilla Bartholdsson 
Tfn: 0340-84 719 
Kassör: Gunnar Viktorsson 
Tfn 0340-87 857 
Ledamot: Marianne  
                Gabrielsson 
Tfn: 0340-14 308 
 

Ersättare: Maj-Britt Wiklund  
                 Kai Lundahl 
 

Senaste anmälningsdag är 
söndagen före aktuell akti-
vitet. 
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Medlemsavgift 
 

Årsavgiften 780 kr kan de-
las upp på två betalningar 

om 390 kronor vardera eller 
betalas med hela beloppet 

vid ett tillfälle. Betalningen 
skall vara erlagd senast den 
31 mars. Vid delbetalning 

skall andra betalningen vara 
gjord senast den 30 septem-
ber. Vid Internet-betalning 
glöm inte att ange namn. 

Medlemsavgifter insättes på 
postgironr: 
29 43 28-0 

 

Adressändring m.m. 
 
S.k. flyttningsanmälan till 
myndigheterna kommer EJ 
automatiskt till logens känne-
dom. 
Det är därför viktigt att varje 
logebroder snarast till Lo-
gens PS anmäler varje för-
ändring av: 
Bostads- och postadress, bo-
stadstelefon, arbetstelefon, 
mobilnummer och E – post-
adress. 

B83:s medlemsblad ,nr 4 
2010 

utkommer onsdagen den 25 
augusti. Manuskript emotses 
senast torsdagen den 19  
augusti 2010 via E-post till 
 Håkan Nilsson: 
hak.nilsson@glocalnet.net 

från pilgrimens planlagda resa 
mot ett bestämt mål. Vandraren 
symboliserar springaren i schack-
spelet, där han är den kringirran-
de ridaren på färd mot äventyret 
utan vetskap om var han hamnar. 
Inom buddismen symboliserar 
vandringen, samsara(sanskritt= 
kretslopp), som betecknar dels 
kretsloppet av välfärdsförstörelse 
och världsförnyelse, dels själar-
nas kretslopp genom död och 
återförnyelse, själavandringen. 
Inom såväl judisk som kristen 
tradition betraktas människans liv 
som en vandring i förhållande till 
Guds vilja. Bibeln framhåller 
vandringen” på Guds vägar” i 
trohet mot Gud men också i mot-
sättning till Gud. 
Att vandringen sker gemensamt 
med Gud liknas vid en vandring i 
ljuset och inte i mörkret. Det 
gäller att använda ljuset medan 
det finns och vandra i sanning. 
 
S. Livehed 
ExÖM  
Ordf. Instruktionsutskottet. 

 
 
 

Golfsektionen 
 

Vågbrytarmästerskapet 
 

2010 års Vågbrytarmästare har 
korats. Fredagen den 21 maj hade 
14 Bröder samlats för att göra 
upp om denna åtråvärda titel. 
Tävlingen påbörjades i strålande 

väder vilket höll i sig nästan hela 
vägen. På grund av åska fick vi 
tyvärr avbryta tävlingen efter 14 
hål. Resultaten efter 14 hål fick 
ligga till grund för utgången av 
tävlingen. Broder Kai Lundahl 
är den som får titulera sig årets 
Vågbrytarmästare. 
 

Resultat: 
1. Kai Lundahl              29 p 
2. Håkan Nilsson            27 p 
3. Bo-Ingvar Thorsson    27 p  
 

Prisutdelning förrättades av täv-
lingsledare Broder Hans Sver-
ring. Alla deltagare erhöll priser. 
Förutom priser bjöd golfsektio-
nen på fika efter 9 hål och lunch 
efter väl genomförd tävling av 
alla deltagare. 
 

Återstående tävlingar att se fram 
emot: 
 

Odd Halland Tour lagtävlingen 
mellan logerna i Halland. Täv-
lingen arrangeras i år av  Brödra-
loge 155 Lars Gatenhielm. Plats 
och tidpunkt är ännu inte be-
stämt. 
 

Odd Fellows Riksmästerskap 
arrangeras i år av av logerna i 
Halmstad, B82 Ingeborg och B17 
Hallandia. Mästerskapet avgörs 
den 15 och 16 juli på Ringenäs 
GK och Holms GK. 
 

Syskonslaget tävlingen mellan 
Drottning Blankas systrar och 
Vågbrytarbröder avgörs i år lik-
som de senaste åren på Björn-
hults GK fredagen den 10 sep-
tember. Reservera redan nu den-
na dag för en trevlig golfupple-
velse. 



 Medlemsblad 
för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 4. 2010 – 08 – 25  

 
 
 
Mina Bröder 
 
 

V ad tiden går fort! I förra 
brevet skrev jag om för-

väntningarna inför sommaren. 
Nu är sommaren snart slut. Hop-
pas att ni hann med det som ni 
hade planerat att göra under som-
maren. Nu närmar sig hösten. Vi 
får önska oss en varm och skön 
brittsommar. För egen del så kan 
jag konstatera att det varit en be-
haglig sommar. 
 

B röder, nu skall vi se framåt 
september då vi startar upp 

arbetet i logen igen. Innan ordi-
narie logemöte har vi kyrkturen 
söndagen den 5 september. Vid 
första logemötet i september 
skall första nominering av valäm-
betsmän äga rum. Första nomine-
ring av ledamöter till utskott sker 
vid andra logemötet i september. 
Valutskottet är säkert klara med 
sitt förslag men så småningom 
skall ett antal ämbetsmän utses. 
Om ni blir tillfrågade så tveka 
inte att anta erbjudandet. Under 

september får vi som vanligt be-
sök av 127 Kvarnbyn. Samloger 
med Kvarnbyn är mycket trevligt 
och med givande erfarenhetsut-
byte under brödramåltiden. I ok-
tober har vi gradgivning i III:e 
graden. I november ger vi invig-
ningsgraden. Jag vill påminna om 
att vi har vänafton 13 oktober 
och uppmanar därför er bröder 
som önskar bjuda in vänner till 
kommande vänafton att kontakta 
broder PS Lennart Liljegren så 
inbjudningar kan sändas ut i god 
tid. 
 

T ack alla ni som under som-
maren har arbetet med or-

denshuset och vår trädgård. 
Apollosalen är ommålad och 
ventilationen vid ena pelaren är 
borttagen. Ventilationen sitter 
numera i taket. Vi uppskattar 
verkligen det arbete som ni lagt 
ner för att vi skall få en trivsam 
miljö. 
 

V id vår västkustska afton 
hade vi besök av ca 25 brö-

der från andra loger från Värm-
land till Skåne. Vi den efterföl-
jande måltiden var Apollosalen 
fylld till bristningsgränsen. Det 
var nog fler gäster än bröder och 
systrar från Varberg. En mycket 

lyckad kväll med trevlig under-
hållning. Som vanligt hade 
klubbmästeriet tillagat en alldeles 
utmärkt måltid. 
 

M in förhoppning är att vi 
kommer att behålla vår 

höga besöksfrekvens även under 
höstterminen. Jag vet att pro-
gramkommittén har intressanta 
program inplanerade under hös-
ten. Ni bröder som behöver hjälp 
att ta er till Logen tveka inte, ring 
bara så ordnar vi transport så att 
ni kan vara med på våra möten. 
 

T ill alla bröder vill jag slutli-
gen önska en skön och still-

sam höst med en liten dikt av Alf 
Henriksson 
 
Blicka bakåt mot ungdomen tor-
de 
Icke gagna den åldrande stort 
Ty då minns man det dumma man 
gjorde 
Och det kloka man inte har gjort. 
 
 
 

I Vänskap Kärlek Sanning 
 

Anders Axelsson 
Övermästare 

 



 
 

Vad har hänt 
 

Onsdagen den 26 maj  
 

Logemöte 
 

Reception till II graden genom-
fördes under sedvanliga värdiga 
och högtidliga former. Ett stort 
tack till ceremonielet för väl gen-
ofört skådespel. Följande bröder 
erhöll II graden: 
Kenneth Bartholdsson 
Anders Johansson 
Carl-Eric Muhl 
Thomas Nelje 
Sven-Ove Pettersson 
Hans Sverring 
Jan-Erik Törnéus 
Sixten Wiklund 
Claes Wånge 
Arne Thomson 
Under efterföljande brödramåltid  
vände sig ÖM Anders Axelsson 
till recipienderna och hälsade 
dom välkomna i sin nya grad. För  
recipienderna talade Arne Thom-
son. Han gjorde det delvis på ett 
något annorlunda sätt, nämligen 
genom att spela ett pianostycke. 

 
 

Onsdagen den 9 juni 
 

Sommarsammanträde 
 

Efter sommarsammanträdet in-
togs en brödramåltid. 
 

Onsdagen den 14 juli 
 

Sommarsammanträde med efter-
följande Västkustsk afton. 

 

Efter sommarsammanträdet sam-
lades bröder och systrar i Apollo-
salen för att delta i Västkustsk 
afton. Många bröder och systrar 
från andra loger hade uppmärk-
sammat denna trevliga tillställ-
ning. Under kvällen bjöds på god 
mat och dryck. Till den glada och 
uppsluppna stämningen bidrog 
duon ”Typisst me Kal” som un-

derhöll med dragspelsmusik och 
sång. Dessutom berättade dom ett 
antal Göteborgshistorier.  Ett 
stort tack till festkommittén och 
klubbmästeriet som bidrog till en 
lyckad och mycket uppskattad 
tillställning. 
 
 
 

 
 

 

Kommande  
Logemöten 

 
 

Onsdagen den 25 augusti 
 

Sommarsammanträde 
 

Direkt efter sommarsammanträ-
det följer: 

 

Räkfrossa 
 

Obligatorisk förhandsanmälan till 
Kjell Peterson på telefon 0709-
162504 alt. E-post: 
kjell.ja.peterson@telia.com   

 

Onsdagen den 8 september 
 

Logemöte 
 

1:a nomineringen av VÄM för 
perioden 2011 –2012. 

 

Onsdagen den 22 september 
 

Logemöte 
 

Logemötet genomförs tillsam-
mans med B 127 Kvarnbyn. 

2:a nomineringen av VÄM för 
perioden 2011-2012. 

Nominering till CO Lilienbergs 
fond och Husföreningen. 

Brödramåltid. 
 

Onsdagen den 13 oktober 
 

Logemöte 
 

Ballotering till III graden. 
Vänafton 

Val av VÄM. 
Val till CO Lilienbergs fond och 

Husföreningen. 
1:a nomineringen till utskott, re-

visorer och OF-hjälpen. 
1:a nomineringen av lägervärdar 

till BL 23. 

Onsdagen den 27 0ktober 
 

Logemöte 
 

Reception till III graden. 
2:a nomineringen till utskott, re-

visorer och OF-hjälpen. 
2:a nomineringen av lägervärdar 

till BL 23. 
Brödramåltid. 

 

Lördagen den 30 oktober. 
 

Höstfest 
 

Logens traditionella höstfest. Tid 
och plats enligt särskild informa-

tion. 
 

Söndagen den 7 november 
 

Minnesloge 
 

Allmän minnesloge tillsammans 
med R 63. 

Minneslogen börjar kl. 16:00 i 
Ordenshuset. 

 
 
 
 
 
 

Lägret Prins Bertil 
 

Kommande program 
 
 

Måndagen den 20 september 
 

Lägersammanträde i Falkenberg 
 

Första lägersammanträdet efter 
sommaruppehållet. 
1:a nomineringen av VÄM och 
ersättare för perioden 2011-2012. 
Broder Storkaplan Roy Tärne-
berg håller ett föredrag om läg-
rets värdegrund. 
 

Fredagen den 24 september 
 

Denna dag avgörs golftävlingen 
PRINS BERTILS POKAL. Spel-
plats är Björnhults GK. Anmälan 
till Sten Livehed. 



 

Onsdagen den 20 oktober 
 

Lägersammanträde i Halmstad 
 
2:a nomineringen av VÄM och 
ersättare för perioden 2011-2012. 
Vid två tidigare lägermöten har 
ledamoten i Odd Fellow-
akademien, Broder Lars Åsham-
mar, hållit föredrag om etik och 
moral i dagens samhälle kopplat 
till Odd Fellows budskap. 
Broder Lars fortsätter föredrags-
serien, denna kväll under rubri-
ken ”Mina tankar kring tron på 
ett högre väsen”. 
 
Samtliga lägersammanträden 
kl. 19:00 
Måltidsanmälan till respektive 
loges lägervärdar senast 5 dagar 
före lägersammanträdet. Anmä-
lan är obligatorisk. 

 

 
 

Seniorklubben 
 

Kommande program 
 

Onsdagen den 15 september 
 

Resa till Danmark, östra Själland. 
Start från Ordenshuset kl 07:00. 
Reseledare är broder Lars Goss-
ner. 
Vi åker via Öresundsbron till Kö-
penhamn. 
Frukost á la Bengt-Åke Elstrup. 
Guidning och lunch i Odd Fellow 
Palatset. 
Guidad rundtur i Köpenhamn. 
Vi åker kustvägen till Louisiana. 
De som önskar kan besöka ut-
ställningen av Sophie Calle, en 
av Frankrikes mest kända samti-
da konstnärer. (Inträde 95 danska 
kr ingår inte i resans pris). Bus-
sen hämtar Louisianabesökare 
efter ca en och en halv timma. 
Övriga åker till Fredensborgs 

slott och dess slottspark. 
Vi tar färjan från Helsingör till 
Helsingborg. 
Kaffe och smörgås serveras på 
Margretetorps Gästgivargård. 
Åter Varberg ca kl. 21:00. 
Kostnad 695 kr. 
Gäster kan åka med i mån av 
plats för 750 kr. 
 
OBS! Bindande anmälan sna-
rast dock senast 3 september. 
 

Onsdagen den 20 oktober 
 

Lunch kl 12:00 i Ordenshuset. 
Med bil från Angola till Morup. 
Kerstin Bertilsson som arbetat i 
Angola, berättar och visar bilder 
om en strapatsrik resa. 
 
Kostnad 130 kr 
 

Onsdagen den 17 november 
 
Evert Taube i våra minnen. 
Nostalgisk frågesport med Elisa-
beth Lindqvist. 
Ackompanjerar gör Allan Jo-
hansson och Folke Persson. 
 
Kostnad 100 kr 

 
 

Kyrktur 
 

Söndagen den 5 september 
 

Årets kyrktur går till Ljungby 
Kyrka. Vi samlas vid Ordenshu-
set kl. 09:00 för samåkning. Vi 
deltager i gudstjänsten varefter 
kyrkoherde Staffan Orrdal guidar 
oss runt i kyrkan. 
Därefter åker vi till Laxbutiken i 
Heberg, där vi intar söndags-
middag. 
 

Anmälan till Hans von Braun tel. 
0340-80552 senast fredagen den 
3 september. 
 

Varmt välkomna 
Hans von Braun 
 

 
 
 

Instruktions-
utskottet informerar 

 
 

Ögat 
Ögat är sinnebilden för guddom 
och det gudomliga. I fornegyp-
tisk mytologi var ögat sinnebild 
för guden Ra. Märklig är före-
ställningen om Ras löstagbara 
öga. Det kunde färdas på eget 
bevåg som en mäktig härskare. 
För att markera sitt gudomliga 
ursprung bar Farao Ras öga i 
form av en kobra, i detta sam-
manhang benämnd uraeusorm 
som utsmyckning i sin huvudbo-
nad. Ögat är också sinnebild ljus, 
upplysning, kunskap, själ, inter-
lekt, vaksamhet och beskydd. 
Ögat är en bild av målmedveten-
het och det synligas begränsning. 
Himlens oräkneliga stjärnor är 

Deltagaranmälan, som är bin-
dande, till seniorklubbens 
alla aktiviteter sker alterna-
tivt till: 
 

Ordf: Torsten Wendt 
Tfn: 0340-65 69 08 
Sekr: Gunilla Bartholdsson 
Tfn: 0340-84 719 
Kassör: Gunnar Viktorsson 
Tfn 0340-87 857 
Ledamot: Marianne  
                Gabrielsson 
Tfn: 0340-14 308 
 

Ersättare: Maj-Britt Wiklund  
                 Kai Lundahl 
 

Senaste anmälningsdag är 
söndagen före aktuell akti-
vitet. 
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Ansv. Utgivare: ÖM Anders Axelsson, 0340-67 87 41   Redaktör: Håkan Nilsson  E-post: hak.nilsson@glocalnet.net 
 

Medlemsavgift 
 

Årsavgiften 780 kr kan de-
las upp på två betalningar 

om 390 kronor vardera eller 
betalas med hela beloppet 

vid ett tillfälle. Betalningen 
skall vara erlagd senast den 
31 mars. Vid delbetalning 

skall andra betalningen vara 
gjord senast den 30 septem-
ber. Vid Internet-betalning 
glöm inte att ange namn. 

Medlemsavgifter insättes på 
postgironr: 
29 43 28-0 

 

Adressändring m.m. 
 
S.k. flyttningsanmälan till 
myndigheterna kommer EJ 
automatiskt till logens känne-
dom. 
Det är därför viktigt att varje 
logebroder snarast till Lo-
gens PS anmäler varje för-
ändring av: 
Bostads- och postadress, bo-
stadstelefon, arbetstelefon, 
mobilnummer och E – post-
adress. 

B83:s medlemsblad ,nr 5 
2010 

utkommer onsdagen den 27 
oktober. Manuskript emotses 
senast torsdagen den 21  
oktober 2010 via E-post till 
 Håkan Nilsson: 
hak.nilsson@glocalnet.net 

”nattens ögon” och symboliserar 
allseende, ofelbarhet och vak-
samhet som aldrig förtröttas.” Ty 
Herrens ögon överfara hela jor-
den, för att han med sin kraft 
skall bistå dom som med sina 
hjärtan hängiva sig åt honom. 
I sakral arkitektur utger öppning-
en helgedomens takmitt ögats 
solport mot de himmelska nejder-
na. Ögat i profan arkitektur om-
ges ofta av en nimbus. Ett av en 
triangel omslutet öga används 
uteslutande inom kristen kyrkoar-
kitektur. Inom islamsk tradition 
är ”hjärtas öga” det fulländade 
intellektets boning i det andligas 
centrum. I västerlandet represen-
terar det högra ögat solen, dagen 
och framtiden medan det vänstra 
är månens, nattens och det för-
flutnas öga. I Orienten är det 
tvärtom. 
 

S. Livehed 
ExÖM  
Ordf. Instruktionsutskottet. 

 
 
 

Golfsektionen 
 

Odd Fellows Riksmästerskap   

Odd Fellows riksmästerskap av-
gjordes den 15 och 16 juli på 
Ringenäs GK och Holms GK. 5 
systrar och 5 bröder från logerna 
i Varberg var bland de ca 250 
deltagarna. Tyvärr nådde ingen 
någon framskjuten placering. 
Riksmästerskapet avslutades med 

bankett och prisutdelning på Ty-
löhus. 
Nästa års RM äger rum den 21 
och 22 juli. Arrangörer är Bröd-
ralogen nr 37 Pontus Wikner och 
Rebeckalogen nr 10 Ulrika Ele-
nora i Uddevalla. 
Ni golfande bröder som vill vara 
med om en trevlig tillställning, 
ha nämnda datum i åtanke när ni 
gör upp era planer för nästa år. 
 

Odd Halland Tour lagtävlingen 
mellan logerna i Halland. Täv-
lingen arrangeras i år av  Brödra-
logen nr 155 Lars Gatenhielm. 
Plats för denna prestigefyllda 
kraftmätning är Sjögärde GK. 
Speldatum är den 18 september. 
 

Anmälan om deltagande till Bo-
Ingvar Thorsson.  
 

Syskonslaget tävlingen mellan 
Drottning Blankas systrar och 
Vågbrytarbröder avgörs i år lik-
som de senaste åren på Björn-
hults GK fredagen den 10 sep-
tember. Reservera redan nu den-
na dag för en trevlig golfupple-
velse. 
 

Anmälan om deltagande till An-
ders Axelsson. 
 
 
 
 
 

Matrikel 
 

Eftersom ny matrikel skall tryck-
as under hösten ombedes alla 
bröder att kolla sina uppgifter 
och rapportera ev. ändringar till 
broder PS Lennart Liljegren. 



 Medlemsblad 
för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 5. 2010 – 10 – 27  

 

Mina Bröder 
 

N u är det höst och sommaren 
är över för denna gången. 

Snart så upphör även sommarti-
den. Varje årstid har sin tjusning 
och hösten bjuder på vackra fär-
ger i naturen. Vi har haft många 
fina dagar med sol och klar luft. 
Även de stormiga dagarna fasci-
nerar mig. Det är imponerande 
att stå nere vid havet och se ele-
mentens raseri. 
 

V i har haft vänafton i höst. 
En presumtiv broder var 

vår gäst. När vi ger invignings-
graden räknar vi med att skall 
kunna hälsa 4 nya bröder väl-
komna. Vid det första mötet i ok-
tober hade vi val av nya ämbets-
män. Nuvarande besättning av 
ämbetsmän har snart fullgjort sin 
mandatperiod. Nu blir det dock 
inga större förändringar. Två brö-
der fortsätter i sina ämbeten och 
några andra blir kvar men kom-
mer att inneha andra ämbeten. 
Tre bröder kommer att vara nya 

på sina ämbeten. Jag vill önska 
den nya ämbetsmannakåren lycka 
till i sitt arbete den kommande 
mandatperioden. Nominering till 
del olika utskotten pågår och val 
kommer att ske i november. 
ÖM, UM och CM kommer att 
utnämna medhjälpare m.fl. Om 
du blir tillfrågad om du vill vara 
medhjälpare, ta jobbet. Att arbeta 
som ämbetsman eller medhjälpa-
re tillför dig ytterligare en dimen-
sion som Odd Fellow. 
 

T re bröder har gått bort under 
det gångna året. Jag vill väd-

ja till er bröder att ni hedrar de 
bortgångna bröderna genom att 
delta i minneslogen söndagen 
den 7 november. 
 

P lanering av programmet för 
2011 pågår. Enda föränd-

ringen är att veteranernas afton 
kommer att börja redan kl 18 för 
att det inte skall bli för sent på 
kvällen. 2011 har vi möjlighet att 
utnämna 5 jubelveteraner. Vi har 
bjudit in storsiren Anders Lund-
gren att komma till logen och 
dela ut tecknen. Vi väntar på svar 
om storsiren har möjlighet att 
komma. 
 

H östfesten kommer även i år 
att gå i Gåsens tecken. Det 

var nypremiär ifjol med många 
deltagare, hoppas att det kommer 
lika mycket folk i år. I detta sam-
manhang måste jag ge en stor 
eloge till klubbmästeriet med 
Kjell Peterson i spetsen. Ni gör 
ett jättejobb för att alla vi andra 
skall trivas och njuta av god mat 
och dryck. TACK KLUBBMÄS-
TERIET. 
 
 

L åt oss hoppas på en lugn och 
trevlig avslutning på 2010. 

 
 
Alf Henrikssons dikt: 
 
Världen har blivit så liten i år 
Och resorna lätta och många 
Det är bara när man är ute och 
går 
Som avstånden verkar så långa. 
 
 
 
 

I Vänskap Kärlek Sanning 
 

Anders Axelsson 
Övermästare 

 



 
 

Vad har hänt 
 

Onsdagen den 25 augusti  
 

Sommarsammanträde 
 
Årets sista sommarsammanträde 
som tradionsenligt följdes av räk-
frossa. 
 

 
 

 

Onsdagen den 8 september 
 

Logemöte 
 

Logemötet inleddes med paren-
tation över vår bortgångne broder 
Pär Lutteman. Till minnet av bro-
der Pär talade Anders Axelsson. 
Under logemötet förrättades 1:a 
nomineringen av VÄM. 

 
 

Onsdagen den 22 september 
 

Logemöte 
 
Logemötet var en samloge med 
bröder från B127 Kvarnbyn. Ett 
stort antal bröder från B127 
Kvarnbyn deltog i logemötet. 
Under logemötet förrättades no-
mineringar till CO Lilienbergs 
fond och Husföreningen samt 2:a 
nomineringen av VÄM. 
Efter logemötet samlades vi i en 
välfylld Apollosal för det tradi-
tionella sillbordet. Kvällen förflöt 
under trevliga och gemytliga for-
mer. Ett mycket uppskattat inslag 
under kvällen var vår broder 
Bert-Ove Anderssons framföran-
de av visor och berättelser av och 
om Dan Andersson. 

 
Onsdagen den 13 oktober 

 
Logemöte 

 
Ballotering för 6 bröder genom-
fördes. Balloteringen utföll gynn-

samt för samtliga. 
Under logemötet förrättades val 
av VÄM för perioden 2011-2012. 
Följande VÄM valdes. 
 
ÖM  Rolf Norstedt 
UM  Lennart Liljegren 
PS  Per Sandersson 
K  Göran Myrne 
CM  Göran Andersson 
FS  Mikael Carlsson 
SkM  Lars Gomersson 
TjExÖM Anders Axelsson 
 
Kvällen var också Vänafton och 
en presumtiv broder hade hör-
sammat kallelsen till denna intro-
duktion i Logen. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Kommande  
Logemöten 

 
 

Onsdagen den 27 0ktober 
 

Logemöte 
 

Reception till III graden. 
2:a nomineringen till utskott, re-

visorer och OF-hjälpen. 
2:a nomineringen av lägervärdar 

till BL 23. 
Brödramåltid. 

 

Lördagen den 30 oktober. 
 

Höstfest 
 

Logens traditionella höstfest. 
Liksom föregående år står Gåsa-
middag på menyn. Tid och plats 

enligt särskild information. 
 

Söndagen den 7 november 
 

Minnesloge 
 

Allmän minnesloge tillsammans 
med R 63. 

Minneslogen börjar kl. 16:00 i 
Ordenshuset. 

 
Onsdagen den 10 november 

 
Logemöte 

 
Ballotering till invigningsgraden. 
Val till utskott, revisorer och OF 

hjälpen. 
Val av lägervärdar till BL 23 

Godkännande av budget för 2011 
 

Torsdagen den 18 november 
 

Logemöte 
 
Besök hos logen 96 Harnäs i 
Ebeltoft, Danmark. Denna loge-
kväll ges 3:e graden, Sanningens 
grad. 
Avresa med färja från Varberg 
08:15. Åter Varberg 19 novem-
ber 06:15. 
Anmälan till Anders Axelsson 
senast den 1 november: 
Mail: anders.axelsson@ciaoip.se 
Telefon: 0340-678 741 
Mobil: 070-671 82 44 
 
För ytterligare information se 
särskilt utskick avseende denna 
aktivitet. 

 
Onsdagen den 24 november 

 
Logemöte 

Reception till Invigningsgraden 
Brödramåltid 

 
Onsdagen den 8 december 

 
Logemöte 

 
Julsamkväm 
Brödramåltid 

 
Onsdagen den 29 december 

 
Logemöte 

 
Årets sista logemöte 

 
 

 



 

 
 

Lägret Prins Bertil 
 
 

Hänt sen sist 
 

Fredagen den 24 september 
 

Denna dag avgjordes golftävling-
en PRINS BERTILS POKAL på 
Björnhults GK. Individuellt seg-
rade: 
 Kai Lundahl B83 Vågbrytaren 

Lagtävlingen vanns av B103 
Gustav Adam Ehrengranat endast 
två slag före B83 Vågbrytaren. 

 
Kommande program 

 
 

Onsdagen den 17 november 
 

Lägersammanträde i  
Varberg 

 
Reception till LIII. 
2:a nomineringen av ledamöter 
till utskott. 
Årsdagen av lägrets konstituering 
manifesteras.  
 

Onsdagen den 15 december 
 

Lägersammanträde i  
Kungsbacka 

 
DN´s förslag till budget och av-
gifter för verksamhetsåret 2011 
behandlas. 
Val av ledamöter till utskott. 
Julsamkväm. 
 
 
Samtliga lägersammanträden 
kl. 19:00 
Måltidsanmälan till respektive 
loges lägervärdar senast 5 dagar 
före lägersammanträdet. Anmä-
lan är obligatorisk. 

 

 
 
 

Bortgången Broder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pär Lutteman 
 

Vår broder Pär Lutteman har 
lämnat vår brödrakrets. 
Broder Pär som var född den 2 
december 1913 invigdes i Bröd-
ralogen 83 Vågbrytaren den 27 
november 1946. 
Broder Pär erhöll III graden den 
25 februari 1948. 
LI erhöll broder Pär den 8 febru-
ari 1954. 
Broder Pär tilldelades Veteran-
tecken 1971 och jubelveteran-
tecken 1996. 
Broder Pär avled den 19 augusti 
2010 och begravning ägde rum 
den 17 september. 

 
 
 

Seniorklubben 
 

 

Kommande program 
 

Onsdagen den 17 november 
 
Evert Taube i våra minnen. 
Nostalgisk frågesport med Elisa-

beth Lindqvist. 
Ackompanjerar gör Allan Jo-
hansson och Folke Persson. 
 
Kostnad 100 kr 

 
 
 
 

Instruktions-
utskottet informerar 

 
 

ÖGONBINDELN 
 

Är sinnebild för oförmågan att se 
ljuset och den rätta vägen.  Bin-
deln står för okunnighet, synd, 
plikt, förgätenhet och omdömes-
löshet, men också för godtrogen-
het och det irrationella 
i likhet med den ”blinda vreden”. 
Inom buddismen är den blinda 
människan i livshjulet en bild av 
begränsad livskunskap, den blin-
da okunnighet som leder till död. 
Inom antik romersk 
mytologi symboliserar Cupido 

Deltagaranmälan, som är bin-
dande, till seniorklubbens 
alla aktiviteter sker alterna-
tivt till: 
 

Ordf: Torsten Wendt 
Tfn: 0340-65 69 08 
Vice ordf: Eva Hietala 
Tfn: 0340-84719 
Sekr: Gunilla Bartholdsson 
Tfn: 0340-84 719 
Kassör: Bengt-Åke Ellstrup 
Tfn 0340-670 365 
 

Ersättare: Margaretha Meethz  
                 Bertil Pålsson 
 

Senaste anmälningsdag är 
söndagen före aktuell akti-
vitet. 
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Medlemsavgift 
 

Årsavgiften 780 kr kan de-
las upp på två betalningar 

om 390 kronor vardera eller 
betalas med hela beloppet 

vid ett tillfälle. Betalningen 
skall vara erlagd senast den 
31 mars. Vid delbetalning 

skall andra betalningen vara 
gjord senast den 30 septem-
ber. Vid Internet-betalning 
glöm inte att ange namn. 

Medlemsavgifter insättes på 
postgironr: 
29 43 28-0 

 

Adressändring m.m. 
 
S.k. flyttningsanmälan till 
myndigheterna kommer EJ 
automatiskt till logens känne-
dom. 
Det är därför viktigt att varje 
logebroder snarast till Lo-
gens PS anmäler varje för-
ändring av: 
Bostads- och postadress, bo-
stadstelefon, arbetstelefon, 
mobilnummer och E – post-
adress. 

Deltagaranmälan till våra aktiviteter 
och medlemskap i golfsektionen kan 
ske till följande personer: 

Sten Livehed 
Ordförande 

Bo-Ingvar Thorsson 
kassör 

Tel. 0340-352 24 
Håkan Nilsson 

Sekreterare 
Tel. 0340-871 55 
Anders Axelsson 
Tävlingsledare 

Tel. 0340-67 87 41 
Hans Sverring 
Tävlingsledare 

Tel. 0340-80 509 
Jean Gustafsson 

sponsorchef 
Årsavgiften 200 kr insättes på postgi-
ro 150 18 25 – 2. För deltagande i 
golfsektionens aktiviteter  krävs att 
medlemsavgiften är  erlagd. 

B83:s medlemsblad ,nr 6 
2010 

utkommer onsdagen den 8 de-
cember. Manuskript emotses 
senast torsdagen den 2  
december 2010 via E-post till 
 Håkan Nilsson: 
hak.nilsson@glocalnet.net 

med ögonbindel den jordiska kär-
lekens blindhet. 
Att förse någon med ögonbindel 
kan beteckna ont uppsåt eller 
önskan att bedra och vilseleda, 
men också att med ledsagarens 
fasta hand i sin ledas förbi hotan-
de faror och framåt mot ett häg-
rande mål. 
 

Sten. Livehed 
TjgExÖM  
Ordf. Instruktionsutskottet. 

 
 
 
 

Golfsektionen 
 

Odd Halland Tour lagtävlingen 
mellan logerna i Halland spela-
des fredagen den 17 september 
på Sjögärde GK. Efter att ha seg-
rat tre år i rad fick B83 Vågbryta-
ren i år lämna ifrån sig vand-
ringspriset. Segrade gjorde bröd-
ralogen i Falkenberg B103  
Gustav Adam Ehrengranat.  
 
Syskonslaget tävlingen mellan 
Drottning Blankas systrar och 
Vågbrytarbröder avgjordes freda-
gen den 10 september på Björn-
hults GK. Trots regn och blåst 
hade 17 systrar och bröder mött 
upp för årets Syskonslag.  
Efter avslutad tävling intogs en 
gemensam lunch varefter förrät-
tades prisutdelning från ett väl-
fyllt prisbord. Prisutdelare var 

Anders Axelsson. Ett stort tack 
till våra sponsorer. 
Årets upplaga av lagtävlingen 
vanns av Vågbrytarbröderna.  
Individuellt segrade: 

i damklassen 
Birgitta Nilsson 
och i herrklassen 

Bertil Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Matrikel 
 

Eftersom ny matrikel skall tryck-
as under hösten ombedes alla 
bröder att kolla sina uppgifter 
och rapportera ev. ändringar till 
broder PS Lennart Liljegren. 



 Medlemsblad 
för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 6. 2010 – 12 – 08  

 
 
 
Mina Bröder 
 

H östen har passerat och vi 
har fått en försmak av vin-

tern. Ännu har vi inte fått så 
mycket snö som på vissa andra 
håll i landet. Tiden går så rasande 
fort. Vi är redan inne i advent 
och om två veckor är jul. Som 
alla andra år blir man lika förvå-
nad vart tiden har tagit vägen. 
Man får göra en enkel resumé av 
året som gått. Minnas de glädje-
stunder som man fått uppleva 
tillsammans med familj och vän-
ner och i logen. Reflektera över 
de mer allvarsamma stunderna. 
 

M ina två år som övermästa-
re är snart över. Tiden har 

runnit iväg. Jag tycker att det inte 
var längesedan som jag blev in-
stallerad som övermästare Tiden 
går fort när man har roligt. 
Jag vill tacka alla ämbetsmän, 
valda och utnämnda, som på ett  

mycket förtjänstfullt sätt har 
skött sina uppgifter. I detta tack 
inkluderar jag även redaktör, lä-
gervärdar, gästmottagare m.fl. 
 

D et är glädjande att så många 
bröder kommer till våra 

logemöten Vi är omkring 70 brö-
der vid mötena och nästan alla 
stannar kvar och deltar i bröd-
ramåltiden. Vi inom 83 Vågbry-
taren är lyckligt lottade som har 
en så väl fungerande klubb. Stort 
tack till Kjell, Pelle och Mats 
som drar det tunga lasset, med 
hjälp av Kerstin, även ett stort 
tack till ”bordsdukarna” som 
iordningställer Apollosalen inför 
alla måltider. 
 

V ad kommer att hända under 
2011. Logen fyller 90 år. 

Detta kommer att firas i början 
på maj. Vi har äran att utdela 5 
jubelveterantecken och 1 veteran-
tecken i samband med logens 
högtidsdag och veteranernas af-
ton. Storsiren Anders Lundgren 
har meddelat att han kommer till 
logen och delar ut jubelveteran-
tecknen 

I  denna mörka årstid är man 
glad åt alla ljus som är tända i 

fönstren. Snart är det vintersol-
stånd och dagarna blir åter läng-
re. Ta det försiktigt när ni är ute 
och går, tänk på att det kan vara 
halt. 
 
Alf Henrikssons 
 
Gamlingen pulsar i snögen 
Halkar och sitter i högen 
Vad lycklig han är 
Ifall benstommen bär 
Och till vidare lunk ör förmögen. 
 
 
Avslutningsvis önskar jag er 
mina bröder  
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
 
 
 
 

I Vänskap Kärlek Sanning 
 

Anders Axelsson 
Övermästare 

 
 



 
 

Vad har hänt 
 

Onsdagen den 27 oktober 
 

Logemöte  
 

Reception till III graden genom-
fördes under sedvanliga högtid-
liga former. Ett stort tack till cer-
monielet för ett väl genomfört 
skådespel. Följande bröder erhöll 
III graden, sanningens grad: 
 

Hans Sverring 
Björn Körner 
Arne Thomson 
Bert Berntsson 
Anders Dalin 
 
 

Under efterföljande brödramåltid 
talde ÖM Anders Axelsson till 
recipienderna och hälsade dom 
välkomna i sanningens grad. För 
recipienderna talade Hans Sver-
ring. 

 
 

Lördagen den 30 oktober 
 

Höstfest 
 

Ett stort antal bröder , systrar och 
vänner hade slutit upp för att del-
ta i årets ”Höstfest”. Kvällen in-
leddes med ett glas mousserande 
vin varefter en traditionell gåsa-
middag serverades. Ett stort tack 
till klubbmästeriet för den fina 
servicen, den goda maten och 
dryckerna som bjöds. Ett mycket 
uppskattat inslag under kvällen 
var Bert-Ove Anderssons sång 
och gitarrspel 
 

Söndagen den 7 november 
 

Minnesloge 
 

Under ledning av ÖM Anders 
Axelsson högtidlighölls minnet 
av under året bortgångna bröder. 
Många Vågbrytarbröder och Re-
beckor samt anhöriga till bort-
gångna bröder deltog i  ceremo-
nin. Efter minneslogen samlades 

deltagarna i Appolosalen för 
samtal till en kopp kaffe med 
bröd. 

 

Onsdagen den 10 november 
 

Logemöte 
 

Logemötet inleddes med parenta-
tion över vår bortgångne broder 
Ingvar Falkenström. Till minnet 
av broder Ingvar talade Hans 
Nilsson. 
Nomineringar till C.O. Lilien-
bergs fond och OF-hjälpen. 
Ballotering till invigningsgraden 
genomfördes för tre presumtiva 
bröder. Balloteringen utföll 
gynnsamt.  

 
Torsdagen den 18 november 

 

Besök i Ebeltoft, Danmark 
 

8 bröder deltog i resan till Bröd-
ralogen 96 Harnäs, Ebeltoft. Un-
der dagen blev vi mycket väl om-
händertagna av tre bröder från 96 
Harnäs. Bland annat ingick en 
guidad tur genom det mycket 
mysiga Ebeltoft och vinprovning. 
På kvällen deltog vi i logemötet, 
under vilket man gav III graden, 
och efterföljande brödramåltid. 
Ett stort tack till våra bröder i 
Ebeltoft för det fina omhänderta-
gandet och den stora gästfriheten.  

 
Onsdagen den 24 november 

 

Logemöte 
 

Inför ett mycket välbesökt loge-
möte gavs invigningsgraden. 
Gradgivningen genomfördes 
mycket högtidligt och värdigt. De 
agerande i skådespelet gjorde 
alldeles utmärkta prestationer. 
Följande bröder erhöll invig-
ningsgraden: 
 

Lars Herolf 
Volker Wulff 
Lars Brorsson 
 

Under efterföljande brödramåltid 
vände sig ÖM Anders Axelsson 
till recipienderna och önskade 

dom välkomna i Orden och Lo-
gen 83 Vågbrytaren.. För recipi-
enderna talade Lars Herolf. 
 
 

 
 
 

Kommande  
Logemöten 

 

 
Onsdagen den 29 december 

 

Logemöte 
 

Årets sista logemöte 
 

Onsdagen den 12 januari 
 

Logemöte 
 

Ämbetsmannainstallering. 
Brödramåltid. 

 

Kjell Peterson är bortrest varför 
anmälan till brödramåltiden görs 

till Mats Sjöden på  
tel: 0340-611820 

eller 
E-post: msjoden@gmail.com 

 

Söndagen den 16 januari 
 

Genomgång av ritualer och ar-
betsuppgifter 

 

Ämbetsmän valda, utsedda, gäst-
mottagare och ersättare samlas i 
Ordenshuset för genomgång kl 
16:00. Genomgången kommer att 
ledas av Kay Foberg. Du som 
inte har möjlighet att delta ombe-
des kontakta Rolf Norstedt. 
Tel: 0340-651361 
E-post: rolfnorstedt@telia.com 
 

Onsdagen den 26 januari 
 

Logemöte 
 

Ballotering till I graden. 
Vänafton 

Den 15 januari är Thomas Wil-
dey, vår Ordens grundares födel-

sedag. Med anledning härav 
kommer hans minne att högtid-

lighållas. 



 

 
 
 

Onsdagen den 9 februari 
 

Logemöte 
 

Reception till I graden 
Brödramåltid 

 

Onsdagen den 23 februari 
 

Logemöte 
 

DN och REV:s redogörelser för 
2010 

 
 
 

Barnjulfest den 6 januari 
Kl 15:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inbjudan 
 

Anmälan om deltagande i 2011 
års barnjulfest senast den 29 de-
cember till undertecknad. 
 

Anmälan skall innefatta antal 
vuxna samt barn med namn, 
ålder och kön. 
 

Uppgifterna är viktiga för att bar-
nen skall få lämpliga klappar av 
tomten. 
 

Kostnad för vuxna 40 kr. Barn 
gratis. 
 

Varmt välkomna önskar  
 

ÖM Anders Axelsson 
Tel: 0340-678741 
E-post:  
anders.axelsson@ciaoip.se 

 

 
 

Lägret Prins Bertil 
 

Kommande program 
 

Onsdagen den 15 december 
 

Lägersammanträde i  
Kungsbacka 

 
DN´s förslag till budget och av-
gifter för verksamhetsåret 2011 
behandlas. 
Val av ledamöter till utskott. 
Julsamkväm. 
 

Samtliga lägersammanträden 
kl. 19:00 
Måltidsanmälan till respektive 
loges lägervärdar senast 5 dagar 
före lägersammanträdet. Anmä-
lan är obligatorisk. 

 

 
 

Bortgången Broder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingvar Falkenström 
 

Vår broder Ingvar Falkenström 
har lämnat vår brödrakrets. 
Broder Ingvar som var född den 
9 april 1934 invigdes i B83 Våg-
brytaren den 28 april 1976. 

Broder Ingvar erhöll III graden 
den 22 februari 1978. 
LI erhöll broder Ingvar den 10 
mars 1980 i Läger nr 4 Gothia. 
Broder Ingvar tilldelades Vete-
rantecken 2001.  
Broder Ingvar avled den 30 okto-
ber 2010.  
Vid den stämningsfulla begrav-
ningen som ägde rum den 23 no-
vember var ett stort antal bröder 
närvarande i en välfylld kyrka. 

 
 
 

 
Seniorklubben 

 

Kommande program 
 

Onsdagen den 16 februari 
 

Lunch kl 12:00 i ordenshuset. 
Årsmöte 
Faraoner och gudar i det fornti-
da Egypten. 
Broder Lennart Kjörling visar 
bilder och berättar. 
 

Kostnad för medlem 50 kr. 
Kostnad för icke medlem 100 kr. 

Deltagaranmälan, som är bin-
dande, till seniorklubbens 
alla aktiviteter sker alterna-
tivt till: 
 

Ordf: Torsten Wendt 
Tfn: 0340-65 69 08 
Vice ordf: Eva Hietala 
Tfn: 0340-84719 
Sekr: Gunilla Bartholdsson 
Tfn: 0340-84 719 
Kassör: Bengt-Åke Ellstrup 
Tfn 0340-670 365 
 

Ersättare: Margaretha Meethz  
                 Bertil Pålsson 
 

Senaste anmälningsdag är 
söndagen före aktuell akti-
vitet. 
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Medlemsavgift 
 

Årsavgiften 780 kr kan de-
las upp på två betalningar 

om 390 kronor vardera eller 
betalas med hela beloppet 

vid ett tillfälle. Betalningen 
skall vara erlagd senast den 
31 mars. Vid delbetalning 

skall andra betalningen vara 
gjord senast den 30 septem-
ber. Vid Internet-betalning 
glöm inte att ange namn. 

Medlemsavgifter insättes på 
postgironr: 
29 43 28-0 

 

Adressändring m.m. 
 
S.k. flyttningsanmälan till 
myndigheterna kommer EJ 
automatiskt till logens känne-
dom. 
Det är därför viktigt att varje 
logebroder snarast till Lo-
gens PS anmäler varje för-
ändring av: 
Bostads- och postadress, bo-
stadstelefon, arbetstelefon, 
mobilnummer och E – post-
adress. 

B83:s medlemsblad ,nr 1 
2011 

utkommer onsdagen den 26 
januari. Manuskript emotses 
senast torsdagen den 20  
januari 2011 via E-post till 
Sten Livehed: 
triton6@mac.com 

 

 
Om ett ord 

 

Mistel 
 

"I England upphänges om julen 
en mistelkvist i hemmen, 
och den som överraskar en dam 
under misteln, äger rätt att kyssa 
henne." Meningen är hämtad ur 
"Nusvensk ordbok" som gavs ut 
1932 - strax efter att den anglo-
saxiska traditionen att kyssas un-
der misteln hade börjat sprida 
sig till Sverige. Ordet för denna 
taggiga buskväxt är dock betyd-
ligt äldre. I skrift har mistel före 
kommit sedan 1630-talet.  

Troligtvis är det ett lån från den 
tyska motsvarigheten Mistel. 
Mistel kommer från Mist, gödsel. 
Namnet kommer av att mistelns-
bär är så svårsmälta att de fåglar 
som äter av dem sedan "gödslar" 
marken med bärens sega slem. 

 
 
 

Matrikel 
 
 

Eftersom ny matrikel skall tryck-
as i början av 2011 ombedes alla 
bröder att kolla sina uppgifter 
och rapportera ev. ändringar till 
broder PS Lennart Liljegren. 

Bröder som erhöll invigningsgraden den 24 november. 
Från vänster Lars Brorsson, Volker Wulff och Lars Herolf 

I mitten ÖM Anders Ax-
elsson i samspråk med 
ÖM i logen nr 96 Harnäs, 
Ebeltoft, under vårt besök 
i Ebeltoft. 



 
Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 1-2011-02-09 

Mina Bröder 

 

N u har vi börjat ännu ett nytt 

år i vår Loges 90-åriga 

historia och detta med nyinstalle-

rade ämbetsmän. Även om alla 

inte är nya så har flertalet fått nya 

ämbeten. En del små kanter behö-

ver naturligtvis slipas av innan 

allt flyter perfekt, men det kom-

mer säkert efter några möten.                                                                                                                                       

Jag vill tacka er bröder för det 

förtroende vi fått och vi skall na-

turligtvis på bästa sätt försöka 

förvalta och förbättra den goda 

andan och sammanhållningen 

som finns i vår fina Loge. 

En sak som jag funderar på 

ibland är varför en del bröder ald-

rig eller mycket sällan kommer 

till våra möten, som normalt sett 

är välbesökta, men trots detta 

fortsätter som medlemmar. Vad 

kan vi göra för att ändra på detta? 

Kan vi ge kvällen mer innehåll 

genom bra föredrag, underhåll-

ning i Apollosalen? Kan vi vara 

mer aktiva med samåkning och 

på det viset ge varandra en 

”knuff”? Kan vi utveckla våra 

brödragrupper? Alla idéer som ni 

har tar jag tacksamt emot så att vi 

kommer vidare. 

Det blir en innehållsrik vårtermin 

i år: 

Vår Loge fyller 90 år och det 

skall givetvis uppmärksammas. 

Vi byter ut den traditionella vår-

festen mot ett 90-årsjubiléum 

som är tänkt att gå av stapeln lör-

dagen den 7 maj på något 

”näringsställe” i staden. Plane-

ringen är i full gång och det kom-

mer att bli en minnesvärd afton 

med körsång, supé, underhållning 

och en del tal. Inbjudan går ut till 

alla Rebecka- och Brödraloger 

inom vårt distrikt. 

Ordens- och logens högtidsdag 

samt Veteranernas afton firar vi 

onsdagen den 27 april med start 

kl 18.00 OBS. Vi har i år något 

så unikt att hedra som 5 jubelve-

teraner och 1 veteran. Vår 

Storsire Anders Lundgren kom-

mer att närvara och sköta om ut-

delningen av jubelveteran- och 

veterantecken. Det blir sannolikt 

fullt hus så tänk på att vara ute i 

god tid och boka plats. 

Vi har också haft en vänafton 

med 3 intresserade och förhopp-

ningsvis blivande medlemmar 

och ytterligare 2 som tyvärr inte 

hade möjlighet att närvara men 

kommer till invigningen. Det är 

mycket glädjande med så många 

nya ev. medlemmar. Det tyder på 

att vi har en trivsam loge dit man 

gärna tar med sina vänner. 

En av mina målsättningar är att vi 

skall utöka vår yttre hjälpverk-

samhet. Det finns många männi-

skor som behöver en hjälpande 

hand någon gång i livet för att det 

skall bli mera drägligt och jag 

hoppas att vi skall kunna bidra 

till detta. Jag vädjar till alla brö-

der att visa generositet så att vi 

kan lämna gåvor till de organisat-

ioner som utför ett behjärtansvärt 

arbete bland våra utsatta med-

människor. 

Avslutningsvis så vill jag tacka 

Sten Livehed, Stefan Bengtsson, 

Lennart Igerud och Lars Lövgren 

för det stora intresse och för-

tjänstfulla arbete som ni lagt ned 

på vår Loge under er ämbetsman-

naperiod och jag ser med stor till-

försikt fram mot de kommande 

åren. Det känns mycket inspire-

rande och glädjande att få arbeta 

tillsammans med alla trevliga och 

hjälpsamma bröder. 

Har ni synpunkter så kom gärna 

till mig och berätta så att vi kan 

fortsätta att utvecklas tillsam-

mans. 

 

Broderliga hälsingar 

 
 

I Vänskap Kärlek Sanning 
 

Rolf Norstedt 
Övermästare 

 



 
 
 

Vad har hänt 
Torsdagen den 6 januari 

 
 

Å 
ret inleddes enligt tradition-

en med barnjulfest torsdagen 

den 6 januari. I  år så var det lite 

av ett deltagarrekord med 

ca .tjugofem barn och femtiotal 

vuxna. 

Alla närvarande  såg ut att trivas 

med julgran, dans och sång, som 

även i år leddes av syster Eva 

med trygg hjälp av bröderna Al-

lan och Folke, iklädda dragspel 

respektive gitarr och röda tomte-

luvor.  

Efter första omgångens dans var 

det dags för kaffe till föräldrar 

och mor/farföräldrar medan hu-

vudpersonerna fick korv med 

bröd.  

Tomten kom i år igen med klap-

par och ett löfte om att åter-

komma nästa år. Efter ytterligare 

dans , raketen och lotterier så 

tackade ÖM Anders för trevlig 

samvaro önskade alla god fort-

sättning på året och delade ut 

gottepåsar till nöjda barn. 
 

 

Onsdagen den 12 Januari 
 

T iden går fort och vi bröder i 

Vågbrytaren stod idag inför 

en installering av nya ämbets-

män. 

Glädjande var att vår DDS Lars 

Gustavsson höll ceremonin i vär-

diga former allt enligt god Odd 

Fellow  anda. Med hjälp av kal-

lade storämbetsmän och med vår 

egen Tommy Alfredsson som 

stormarskalk installerades föl-

jande ämbetsmän. 

 

ÖM Rolf Norstedt 

UM Lennart Liljegren 

PS Per Sandersson 

CM Göran Andersson 

Kaplan Göran Myrné 

SkM Lars Gomersson 

FS Mikael Carlsson 

TjgExÖM Anders Axelsson 

 

 

M ed denna besättning vid 

rodret kommer vår loge att 

galant klara de kommande två 

åren och leda logen till nya fram-

gångar som den välbesökta och 

trevliga loge som den är känd för 

att vara. 

 

Br Tjg Ex ÖM Anders överläm-



Onsdagen den 26 Januari 
 

Logemöte Ball I gr. 

 

Fem bröder balloterades och ÖM 

gav i uppdrag åt PS att kalla dem 

till kommande logemöte. 

 

Vänafton för tre presumtiva br. 

 

Br. Åke Bendix  höll med sed-

vanlig elegans och kunnande ett 

mycket uppskattat föredrag om 

stora delar av Varbergs utveckl-

ing och expansion.   

 

 

 

 

 

 

 
Kommande  
Logemöten 

 
Onsdagen den 9 februari 

 

Logemöte 
 

Reception till I graden 

 

Brödramåltid 
 

 

Onsdagen den 23 februari 
 

Logemöte 
 

DN och Revisorernas:s redogö-

relser för 2010 

 
Onsdagen den 9 mars 

 

Logemöte 

 

Ballotering Inv.gr. 

 

Årsmöte i hus föreningen. 
 
 

 

Onsdagen den 9 mars 
 

Brödramåltid Rec. Inv Gr. 

Medlemsblad No. 2. 

 

 
 
 

 
 

Lägret Prins Bertil 

 

 

Kommande program 
 

Onsdagen den 16 februari 

I Varberg 

 

Lägersammanträde  

Reception I gr. 

 

Val av logernas representanter 

till lägrets nomineringsutskott 

Onsdagen den 24 mars 

I Falkenberg 

 

Lägersammanträde  

Ordens högtidsdag 

 

Kommande möte redovisas i års-

program eller på lägrets hemsida. 

Samtliga lägersammanträden 

kl. 19:00 
Anmälan till patriarkmåltid skall 

ske till våra lägervärdar senast 

fem arbetsdagar före varje möte. 

Anmälan är obligatorisk. 

Våra för året nya lägervärdar är 

Br Göran Andersson och Br 

Rune Jansson. Anmälan kan ske 

via telefon eller E-mail som ni 

hittar i vår nytryckta matrikel. 

 
Lägrets Installering 

 
Brödralägret har Installerat nya 

ämbetsmän den 19 januari 

2011. 

Instalator var ExSS Lars Fry-

klund med hjälp av Stormarsalk 

Jörgen Mårtensson.  

 

Följande ÄM installerades.  

HP Stefan Karnevi,  

IB Kurt Andersson,  

ÖP Hans Bengtsson,  

PF Göran Löfgren,  

RF Ebbe Skarin, 

Skm Allan Andersson,  

IIB Ingvar Krönander, 

F Anders Axelsson,  

ExHP Maths Blomkvist. 



Deltagaranmälan, som är 

bindande, till seniorklub-

bens alla aktiviteter sker 

alternativt till: 
 

Ordf: Torsten Wendt 

Tfn: 0340-65 69 08 

Vice ordf: Eva Hietala 

Tfn: 0340-84719 

Sekr: Gunilla Bartholdsson 

Tfn: 0340-84 719 

Kassör: Bengt-Åke Elstrup 

Tfn 0340-670 365 
 

Ersättare: Margaretha Me-

ethz eller Bertil Pålsson 
 

Senaste anmälningsdag är 

söndagen före aktuell ak-

tivitet. 
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Ansv. Utgivare: ÖM-Rolf Norstedt Tel 0340-651361   Redaktör: Sten Livehed  E-post: triton6@mac.com 
 

Medlemsavgift 
 

Årsavgiften 820 kr kan de-

las upp på två betalningar 

om 410 kronor vardera eller 

betalas med hela beloppet 

vid ett tillfälle. Betalningen 

skall vara erlagd senast den 

31 mars. Vid delbetalning 

skall andra betalningen vara 

gjord senast den 30 septem-

ber. Glöm inte att ange 

namn på inbetalningen som 

 insättes på postgironr: 

29 43 28-0 
 

Adressändring m.m. 
 

S.k. flyttningsanmälan till 

myndigheterna kommer EJ 

automatiskt till logens känne-

dom. 

Det är därför viktigt att varje 

logebroder snarast till  

Logens Protokollssekreterare 

anmäler varje förändring av: 

Bostads- och postadress, bo-

stadstelefon, arbetstelefon, 

mobilnummer och E – posta-

dress. 

B83:s medlemsblad , 

Nr. 2 2011 

 

Utkommer onsdagen den 23 

mars. Manuskript emotses sen-

ast fredagen den 18 mars 

2011via E-post till 

Sten Livehed: 

triton6@mac.com 

 
 

Seniorklubben 

Kommande program 
 

Onsdagen den 16 februari 
 

Lunch kl. 12:00 i ordenshuset. 

Årsmöte 

 

Faraoner och gudar i det forn-

tida Egypten. 

Broder Lennart Kjörling visar 

bilder och berättar. 
 

Kostnad för medlem 50 kr. 

Kostnad för icke medlem 100 kr. 

 

Onsdagen den 16 mars 

 

Mellan Himmel och jord. 

Friskvård tillsammans med häl-

sopedagog Jenny Ammilon 

 

Kostnad 100:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa Bröder 

D et är nu endast en spalt över 

Och då tänkte jag ta den i 

anspråk till att be om hjälp av er 

mina bröder till att göra detta 

medlemsblad till en läsbar och 

intressant skrift i framtiden. 

Fatta nu er penna eller tangenter-

na på datorn och skriv något som 

ni tror kan vara av intresse för era 

bröder. 

Varför inte en Kaplans punkt till 

de bröder som inte har möjlighet 

att besöka oss så ofta . 

Kanske en rapport från något 

trevligt som hänt i Appolosalen. 

Ni som besöker andra loger kan 

kanske beskriva ert besök och 

erfarenheterna från besöket. 

Gärna berättelser ifrån föredrag 

ni tyckte om  eller inte tyckte om. 

Någon ny broder som vågar sig 

på att berätta om sina ”färska” 

erfarenheter från ODD , blev det 

som jag trodde? Kan jag rekom-

mendera medlemskap till en god 

vän? Ja det finns mycket att bidra 

med det är jag övertygad om. 

Ni gamla erfarna bröder kan 

kanske berätta om regler, grunder 

för vår existens i ODD, vad står 

vi för och varför? 

Skall det vara en mening med att 

ge ut ett medlemsblad så tycker 

jag, att för bröder som genom  

åren blivit mindre aktiva på våra 

möten så skall det se medlems-

bladet som en hälsning men 

också som ett referat från de som  

hade möjlighet att se och delta i 

själva. i VKS Sten L. 

 

mailto:b-83@oddfellow.se
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Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 2-2011-03-23 

 
 
 

Mina Bröder 
 

 

 

D et har nu gått några måna-

der med nya ämbetsmän. 

Det känns mycket glädjande att 

vi redan fått höra berömmande 

ord och en klapp på axeln från 

vänliga bröder. Vi fortsätter på 

det inslagna spåret tillsammans. 

Vi har hunnit med att ge en första 

Grad till sex bröder, uppvaktat 

några bröder på födelsedagen, 

och även tagit farväl av broder 

Björn Malmström. Ca st. 30 st      

bröder och systrar övervarade 

begravningsakten. 

 

D et är fantastiskt med så god 

uppslutning både vid våra 

logesammanträden och andra till-

fällen. Jag har därför goda för-

hoppningar att vi blir många brö-

der som besöker Göteborg och 

B127 Kvarnbyn den 13 april. 

Buss är beställd för avresa från 

Varberg kl 17:30. Anmälan till 

ÖM senast den 12/4. 

 

V i har glädjande nog ballote-

rat tre personer till invig-

ningsgraden den 23/3. För logens 

utveckling och bibehållet intresse 

för Odd-Fellow är det nödvändigt 

att vi fyller på med nya medlem-

mar, så bröder, börja redan nu 

fundera på vilka vänner ni gärna 

vill ha med i vår Orden och loge 

inför höstens invigningsgrad. 

 

N ärmast i tiden pågår plane-

ring för fullt med veteraner-

nas afton, tillika Ordens och lo-

gens högtidsdag då vi får besök 

av vår Storsire Anders Lundgren. 

Han kommer att utnämna en ve-

teran och fem jubelveteraner. Det 

blir förhoppningsvis en mycket 

stilfull och lång kväll. Vi börjar 

därför redan klockan 18.00. Kom 

ihåg att anmäla er i god tid till 

broder Kjell Peterson. 

 

Ä 
ven firandet av logens 90-

årsdag har vi under luppen. 

Ett digert program med sång, mu-

sik tal, underhållning och inte 

minst god mat gör kvällen till en 

riktig högtidsstund.  

 

V i får då besök av ExStorsire 

Lars Fryklund med fru Bir-

gitta. Ni har vid det här laget fått 

inbjudan, som också gått ut till 

alla loger i distriktet, så nu åter-

står bara att ni anmäler er. 

 

N är jag skriver detta och tit-

tar ut genom fönstret är det 

strålande solsken och + 9 grader. 

På radion igår sa meteorologen 

att våren kommit till Kungs-

backa. Det är en härlig årstid vi 

går tillmötes efter en lång vinter. 

 

F öljande dikt av Gustav Frö-

ding får avsluta denna gång: 

 

”Smält min is, 

Låt min snö gå i tö”, 

Suckade vintern till våren. 

 

”Kanhända, kanhända om solen 

vill 

Vi väntar väl ännu en månad till 

Så kanske det sker”, sjöng våren 
 

I VÄNSKAP ,KÄRLEK 
OCH SANNING 

 
Rolf Norstedt 

ÖM  
 

Adressändring m.m. 
 

S.k. flyttningsanmälan till 

myndigheterna kommer EJ 

automatiskt till logens känne-

dom. 

Det är därför viktigt att varje 

logebroder snarast till  

Logens Protokollssekreterare 

anmäler varje förändring av: 

Bostads- och postadress, bo-

stadstelefon, arbetstelefon, 

mobilnummer och E – posta-

dress. 



 

 

 

 

Visdom. 
Utveckling kan beskrivas på föl-

jande sätt: 

 

Det var som det var, tills det blev 

som det blev. Det blir som det 

blir, när det är som det är. Det är 

som det är tills det blir som det 

blir. 

Faran är att det blir som det var. 

________ 

 
 
 

Hänt i Logen 
Seniorklubben 

 
"Seniorklubbens årsmöte hölls 

den 16/2 tillsammans med 50 

systrar och bröder.  

Gunilla Bartholdsson läste upp 

styrelsens verksamhetsberättelse 

och Bengt-Åke Elstrup redogjor-

de för klubbens ekonomi.  

Revisorn Anders Rohlin föredrog 

revisionsberättelsen och föreslog 

mötet att ge styrelsen ansvarsfri-

het, vilket mötet också gjorde. 

Mandatperioden för ordinarie 

ledamöterna Gunilla Bartholds-

son och Torsten Wendt samt er-

sättaren Bertil Pålsson hade gått 

ut. Samtliga  omvaldes  på 2 år. 

Till revisor valdes Anders Rohlin 

och ersättare Gunnel Allard.  

Valberedning, bestående av Ber-

til Carlsson, Birgitta Gossner, 

Gudrun Viktorsson och Åke 

Wernersson (sammankallande), 

blev också omvalda.  

Årsmötet avslutades med att Tor-

sten Wendt gick igenom vårens 

program och tackade deltagarna 

för visat intresse och inbjöd till 

nästa årsmöte onsdagen den 15 

februari 2012. 

Efter årsmötet hade Nina och 

Pelle lagat till en uppskattad 

lunch bestående av kycklingbröst 

inlindat i serranoskinka med bal-

samsås, grönsaker och potatis. 

Till kaffet bjöds på förutom 

Marängtårta, Lennart Kjörlings 

uppskattade föredrag. 

"Faraoner och kungar i det forn-

tida Egypten", 

 

Seniorklubben 

Kommande program 
 

20 apri Lunch kl 12  

 

Br. Åke Bendix berättar om Var-

bergs offentliga kontverk. 

Kostnad 100 kr  

 

Resa till Tjörn. 18 maj 2011 

 

Start kl 7.30 från Ordenshuset 

Reseledare är syster Elisabeth 

Lindquist, Kungälv är vårt första 

stopp med Frukost á la Elstru  

Tur på Tjörn med ev. besök på 

Pilane (kostnad 70 kr) 

Guidad visning av Akvarellmu-

seet 

Lunch på restaurang Bryggan 

Vi åker till Rönnängs brygga 

Båttur via Dyrön och Åstol till-

baka till Rönnäng 

Hemresa från Rönnäng  

Kaffe och kaka från ”Busscaféet” 

Tillbaka i Varberg kl 19 

Kostnad  475 kr   

OBS! Bindande anmälan snarast 

dock senast den 3  maj. 

 

Övriga Händelser i Logen 
 

Onsdagen den 9 februari 
 

Kvällen logemöte innehöll  

reception för sex bröder i  

Vänskapens grad. 

Som sig bör så avslutades kvällen 

med brödramåltid i Apollosalen  

där Br.ÖM talade till recipiender-

na över kvällens ämne vänskap 

och önskade dom välkomna i 

första graden. 

 

För recipienderna talade Br. Ber-

til Steen, som betonade den vän-

skap och värme han mött genom 

sitt medlemskap i logen. 
 

Onsdagen den 23 februari 
 

Parentation för vår bortgångne 

Br. Björn Malmström.  

Minnesord hölls stämningsfullt 

av Br. Jan-Erik Törneus 

Annars var detta ett sedvanligt 

logemöte med enklare måltid och 

trevliga brödradiskutioner i Apol-

losalen 

 
Onsdagen den 9 Mars 

 
Logemöte med ballotering för tre 

bröder till Invignings graden, 

Balloteringen avlöpte till belåten-

het. 

God enkel måltid där alla fick sin 

portion. Årsmöte i Husförening-

en, med information om utförda 

och kommande aktiviteter med 

bl.a utbyggnaden av köksregion-

en.  

 
Onsdagen den 23 Mars 

Glädjande för kvällen ges Inv.Gr. 

för tre nya bröder. Kvällen avslu-

tas med brödramåltid samt ÖM 

och recipiend tal.  

 

 
 

Kommande  
Logemöten 

Onsdagen den 13 april 
 

Logemötet genomförs tradition-

ellt tillsammans med B 127 

Kvarnbyn i Göteborg, i Odd Fel-

lows Hus på Vasagatan i Gbg. 

Deltagandet anmäls till Br.ÖM. 

Buss ifrån logehuset Kl: 17:30. 



Onsdagen den 27  april 
 

O.B.S.  

Logemöte, med samling Kl:18:00 

Logen och Ordens högtidsdag. 

Veteranernas afton med fem 

jubelveteraner + veteraner och 

SS Anders Lundgren som gäst. 

 

O.B.S. 

Lördagen den 7 maj  Kl:18:00 
 

Logens 90 års jubileum  

Festen äger rum i Restaurang 

Monarks lokaler. Anmälan skall 

ske genom inbetalning till FS på 

plusgiro 294328-0 senast den 30 

april, kostnad 400 Kr./person  

eller 300 Kr/person exl. vin. 

Inbjudan finns anslagen i  

Ordenshuset.  

 

Onsdagen den 11 maj 
 

Logemöte med Ball, II Gr. 
 

Onsdagen den 25 maj 

 

Reception i II Gr. Brödramåltid. 
 

Onsdagen den 8 juni 

Sommarsammanträde. 

 

Gårdsfesten är tillbaka och vi 

kommer att förflytta ovanstående 

möte till hemlig ort. Detta ger 

plats för flitiga herrar som kan  

påbörja arbetet med utbyggnad 

av  vårt kök mm.  

Buss hämtar vid logen ca: 18:00 

Fritidsklädsel rekommenderas. 

 
 
 

Lägret Prins Bertil 

 

Onsdagen den 16 februari 

 

Lägret gav årets första reception 

för inte mindre än 21 st,  

patriarker som erhöll första läger-

graden Trons grad. 

Från Loge 83 Vågbrytaren erhöll 

följande bröder graden. 

Lars Löfgren, Lars-Ingvar Lind-

blom, Bertil Stomgårde, Bengt-

Åke Elstrup, Mikael Carlsson 

och Gunnar Claesson. 

 

Vid den efterföljande måltiden 

deltog inte mindre än 91 patriar-

ker. HP Stefan Karnevi talade till 

patriarkerna och önskade väl-

kommen till lägerverksamheten. 

 

Kommande program 
 

Torsdagen den 24 mars 

Lägersammanträde i Falkenberg 

 

Onsdagen den 20 april 

Lägersammanträde i Halmstad 

Ordens högtidsdag. 

 

Onsdagen den 18 maj 

Lägersammanträde i Varberg 

Reception II Graden Hoppets 

grad. 

 

Samtliga lägersammanträden 

startar kl. 19:00 
Anmälan till patriarkmåltid skall 

ske till våra lägervärdar senast 

fem arbetsdagar före varje möte. 

Anmälan är obligatorisk. 

Våra för året nya lägervärdar i B 

83 är Br Göran Andersson och  

Br Rune Jansson. Anmälan kan 

ske via telefon eller E-mail som 

ni hittar i vår nytryckta matrikel. 

 
 

Golfsektionen 
 

Det är snart dags att igen putsa 

klubborna så de glänser inför den 

första rundan i vår vackra natur. 

Spelprogrammet i Odd-Fellows 

regi ser ur så här. 

8 maj Vågbrytaren vår interna 

tävling där logens mästare skall 

koras. Tävlingsledare är i år  

Anders Axelsson som gärna ser 

er anmälan senast den 3 maj. 

Tävlingen spelas på Varbergs 

Östra bana med start 09:00 

 

Nästa tävling är Odd-Halland 

Tour, där vi möter samtliga Hal-

lands loger. Tävlingen spelas på 

Haverdals GK den 20 maj. 
Arrangör är bröderna i No:17 

Hallandia, anmälan till Sten 

Livehed senast den 10 maj. 

Här mina bröder måste vi återta 

vandringspriset till Vågbrytaren, 

så mangrant deltagande önskas. 

 

Den 20-22 juli spelas Odd-

Fellows Riksmästerskap på 

Lyckorna och Torreby, med 

brödra och syster logerna i Udde-

valla som värdar. För er som inte 

varit med tidigare kan jag varmt 

rekommendera detta tillfälle att 

lära känna både bröder och syst-

rar från hela Sverige. 

 

Avslutningsvis årets viktigaste 

tävling, Syskonslaget, där vi mö-

ter våra systrar i ädel kamp på 

Björhults GK den 9 sept Kl:09,00 

 

Tävlingsledare är Br. Hans Sver-

ring 

 

Deltagaranmälan och medlemskap i 

golfsektionen kan ske till följande 

personer: 

Sten Livehed,Ordförande 

0340-851 84 

Bo-Ingvar Thorssonkassör 

Tel. 0340-352 24 

Håkan Nilsson Sekreterare 

Tel. 0340-871 55 

Anders AxelssonTävlingsledare 

Tel. 0340-67 87 41 

Hans SverringTävlingsledare 

Tel. 0340-80 509 

Jean Gustafsson sponsorchef 

Årsavgiften 200 kr insättes på post-

giro 150 18 25 – 2. För deltagande i 

golfsektionens aktiviteter  krävs att 

medlemsavgiften är  erlagd. 
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B83:s medlemsblad , 

nr 3 2011 
Utkommer onsdagen den  

25 maj. Manuskript emotses 

senast tisdagen den 17 maj 

2011via E-post till 

Sten Livehed: 

triton6@mac.com 

 

 
Avlidna Bröder 

 

Vår broder och glade vän Björn 

Malmström har lämnat oss och 

Ordern. Ett gott skratt har tystnat, 

en rolig och dråplig historia kom-

mer att saknas i vår krets. 

Tack Björn för dessa år som vi 

fick glädjas åt ditt sällskap. 

Björn blev en ordensbroder den 

14 mars 2001 och erhöll tredje 

graden 2004. Fadder och en god 

vän till Björn, var Br. Osborne 

Landén. Begravning ägde rum 

Den 1 mars i Träslövs kyrka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagaranmälan, som är bindande, till seniorklubbens alla 

aktiviteter sker alternativt till: 
 

Ordf: Torsten Wendt Tfn: 0340-65 69 08  

Vice ordf: Eva Hietala 

Tfn: 0340-84719 Sekr: Gunilla Bartholdsson Tfn: 0340-84 719 

Kassör: Bengt-Åke Elstrup Tfn 0340-670 365 
 

Ersättare: Margaretha Meethz eller Bertil Pålsson 
 

Bilden ovan valda ämbetsmän 2011-

2012Fr.v..UM Lennart Liljegren, ÖM Rolf 

Norstedt, TjExÖM Anders Axelsson,  

Skm Lars Gomersson, Frv fr.. K Göran 

Myrne,, CM Göran Andersson, FS, Mikael 

Carlsson,  PS Per Sandersson 

Bilden nedan. Våra nyinvigda brö-

der, i första graden  

Bertil Sten, Leif Andersson, Anders 

Östlund, Krister Ihlenius, Hans-Erik 

Östheden och Bo Lindell.. 

mailto:b-83@oddfellow.se
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Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Mina Bröder 

 

 

 

V ilken fantastisk försommar 

vi har haft. Varmt och 

skönt med strålande solsken. När 

det äntligen kom lite regn kän-

des det nästan skönt. 

 

Under våren har vi haft besök av 

Storsiren Anders Lundgren som 

delat ut Veteran- och Jubelvete-

rantecken. Även logens 90-

årsdag har passerat med ett fint 

och lyckat jubileumsarrange-

mang. Ett varmt tack till alla 

som var med och arrangerade 

det hela. 

 

N ågra bröder som jag tycker 

vi skall skänka en tack-

samhetens tanke är de som ald-

rig eller mycket sällan syns un-

der våra logemöten, men lägger 

ned mycket arbete på att allt 

skall fungera. T.ex. Ceremoni-

mästarens tekniske medhjälpare 

som ordnar allt med ljud och 

ljus.  

Den enda gång vi märker honom 

är när något blir fel (och det hän-

der mycket sällan). Men han 

finns där och ordnar allt såväl 

vid gradgivningar som vanliga 

logemöten. 

Ä 
ven vår Bevakande broder 

har mycket att stå i före och 

efter våra möten. Det vi ser av 

honom i Ordenssalen är säkert 

den lindrigaste delen av hans 

ämbete. 

Även den grupp som till varje 

möte ser till att Apollosalen står 

uppdukad och fin är värda en 

applåd. 

Det finns fler som skall nämnas 

och jag återkommer till ämnet 

vid senare tillfälle. 

 

O m vi blickar framåt så har 

vi närmast en gradgivning i 

Vänskapens grad innan vi går 

över till sommarsammanträden. 

D en 8 juni är planerat en 

bussutfärd till ”Östens 

lada” vid Ullared. Vad det inne-

bär vet jag inte men vårt klubb-

mästeri har säkert planerat något 

bra som vanligt. Vi kan inte vara 

i Ordenshuset då eftersom om-

byggnaden av köket pågår för 

fullt.  

Det skall bli väldigt spännande 

och se vad ”husföreningen” 

åstadkommer för storverk. 

Om jag förstått saken rätt kom-

mer även en viss uppfräschning 

av Ordenssalen att ske.  

 

V i har många bröder som 

fyller ”jämna år” i som-

mar. Jag återkommer med en 

lista på vilka som är hemma och 

firar. Om ni vill deltaga så hör 

gärna av er till mig för att för-

enkla planeringen för våra jubi-

larer. 

 

A vslutningsvis ber jag få 

önska alla en skön och be-

hagfull sommar.  

                                                       

Njut och ta väl vara på tiden.  

Allt för snabbt är den förliden. 

 

 
I Vänskap Kärlek Sanning 

 
Rolf Norstedt 
Övermästare 

 

Adressändring m.m. 
 

S.k. flyttningsanmälan till 

myndigheterna kommer EJ 

automatiskt till logens kän-

nedom. 

Det är därför viktigt att 

varje logebroder snarast 

till  

Logens Protokollssekrete-

rare anmäler varje föränd-

ring av: 

Bostads- och postadress, 

bostadstelefon, arbetstele-

fon, mobilnummer och E – 

postadress. 

Medlemsblad No 3- 25 maj-2011 



 

 

 

 
Hänt i Logen 

Onsdagen den 23 mars 

 

K vällens logemöte avslutades 

med att vi hade glädjen att 

inviga tre nya bröder i vår order och 

loge. Vårt ceremoniel genomförde 

en stålande invignings-grad. 

I Apollosalen avnjöts en härlig mål-

tid, där br ÖM talade till recipien-

derna och hälsade dom välkomna 

Order och loge.  

Recipiendernas tacktal höll av Br. 

Antony Fors, som redan sade sig 

känna Odd Fellows värme och ge-

menskap. 

 

Onsdagen den 13 april 

 

S å var det åter dags för att träffa 

våra bröder från B 127 Kvarn-

byn. En lugn och trygg bussfärd 

med Pelle vid ratten tog oss dit i god 

tid. Efter vårt dubbla logemöte så 

väntade en välsmakande laxgryta 

med tillbehör i matsalen. Kvällen 

avslutades med en väl sammanställd 

frågesport av Henning, 127ans loge-

läkare, under temat historia och all-

mänt kunskap under de senaste tre 

hundra åren. 

Onsdagen den 27 april 

 

D et var stort och mäktigt att 

vara medlem i en loge med 

fem (5) jubelveteraner och en vete-

ran på logens och ordens högtidsdag 

och veteranernas afton. 

Vi i Vågbrytaren har ju i medeltal en 

närvarofrekvens på 70-75 bröder på 

våra möten, i kväll var det ca: 90 

bröder med vår SS Anders Lundgren 

i spetsen. 

 Tre av våra jubelveteraner hade 

dessutom sina respektive livskamra-

ter med till ceremonin  och mål-

tiden, vilket förgyllde kvällen ytter-

ligare. 

Många vackra tal, innehållande 

tänkvärda ord avhölls under kvällen. 

Den nyblivne jubelveteranen Bertil 

Jansson höll veteranernas tal med en 

finess som visade på många års trä-

ning. Klubben gjorde som vanligt 

inte någon besviken, utan återigen 

visade  vilket suveränt kök logen har 

med att bjuda på en mycket aptitlig 

måltid.   

 

Lördagen den 7 maj 

Logen firade sitt 90 års jubileum 

Kvällen redovisas på sid 4.   

 

Onsdagen den 11 maj 

Loge möte med Ball. Till II gr. 
 

Onsdagen den 25 maj 

Reception II Gr och Brödramåltid. 

Medlemsblad No 3.utkommer. 

 

Onsdagen den 8 juni 

Sommar sammanträde med brödra-

måltid på hemlig ort, 

Läge för fritidskläder. 

 

Onsdagen den 13 juli 

Västkustafton 

 

Ett bra tillfälle för Odd Fellow-

bröder, som besöker Varberg att 

kombinera en avkopplande vistelse 

med ett besök i vår loge. Vi hälsar 

Ordensbröder inkl. maka/sambo. 

från skilda håll i landet särskilt väl-

komna,  Kvällen startar kl.19:00 

med ett Sommarsamanträde för Or-

densbröderna. Under sammanträdet 

finns värdskap som tar hand om 

brödernas damer. Mer informat-

ion via SOFT samt på 

www.oddfellow.se/b-83 Anmä-

lan ,kjell.ja.peterson@telia.com. 
 

OBS. 
Bröder, nu är det dags att göra en 

hjälpinsats på vårt Ordenshus. 

En del hjälp med målning kom-

mer under sommaren att behövas 

på hus och utbyggnaden av nya 

köksdelen. Kontakta Lars Wil-

hemsson 0340-374 02. 
OBS. 

 

 

Onsdagen den 24 augusti 
 

Sommarsamanträde .En afton 

med räkor i nybyggt kök. 

 

Från v. Veteranen Magin Brorsson, Jubelveteranerna, Gert Celje, 

Jean Gustavsson, Gunnar Hansson och Bertil Jansson. Flankerar 

Ordens Storsire, Anders Lundgren. 

Jubelveteranen,  Erik Andersson uppvaktades i hemmet. 

Nyinvigda bröder, fv. Bertil Swan, 

Lennart Svensson och Antony Fors. 

http://www.oddfellow.se/b-83


 

 

Avlidna Bröder 
Vår broder Boris Hesselgren 

har lämnat vår loge. 
 

Br. Boris invigdes i logen den 26 

nov 2003, han avled den 22 april 

2011. Begravning avhölls i S:t 

Jörgens kapell den 5 maj 2011.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lägret Prins Bertil 

 

Torsdagen den24 mars 

i  Falkenberg 

 

Lägersammanträde med intres-

sant föredrag och bildvisning 

från arbetet med kaniofacial ki-

rurgi. Arbeten ute i världen samt 

uppbyggnaden av organisationen 

här hemma. 

 

Onsdagen den 20 april 

 

Lägersammanträde, ordenshög-

tidsdag. Patriarker från Logen 

127 Kvarnbyn framförde för-

tjänstfullt skådespelet ”Smeden”. 

                   

Onsdagen den 18 maj  

i Varberg 

 

Lägersammanträde med gradgiv-

ning II gr. Hoppets grad. 

 

Kommande program 
 

Onsdagen den  21 sept 

I Kungsbacka 
Lägersammanträde 

 

Samtliga lägersammanträden 

kl. 19:00 
Anmälan till patriarkmåltid skall 

ske till våra lägervärdar senast 

fem arbetsdagar före varje möte. 

Anmälan är obligatorisk. 

Våra för året nya lägervärdar är 

CM Göran Andersson och Br 

Rune Jansson. Anmälan kan ske 

via telefon eller E-mail som ni 

hittar i vår nytryckta matrikel. 

 
 

Seniorklubben 
 

Onsdagen den 20 april 

 

Åke Bendix talade om Var-

bergs statyer mm.. 

Varbergs kommun äger ett antal 

statyer. Åke Bendix informerade 

om en del av dem och deras bak-

grund. Vi kan inte skriva om alla 

men en skall vi referera från 

Åkes föredrag, Torellbrunnen.  

 

Den  är gjord av konstnären Ed-

vin Öhrström och ligger väster 

om Brunnsparken intill Galleria 

Trädgård. Den skulle, enligt Åke, 

ligga i Engelska parken men av 

någon anledning blev det inte så. 

Otto Torell är främst känd för 

sina banbrytande insatser inom 

polarforskning och istidsgeolo-

gin.  

Han var mycket känd på Sval-

bard där en del heter Torells 

Land. Där finns Torells glaciär, 

Torells berg, Torells Valley och 

Kap Torell. Åke berättade detta 

med stor inlevelse efter att själv 

ha varit på Svalbard och bl. a 

träffat deras museichef och inbju-

dit henne till Varberg för att få se 

Torells födelsestad. De besökte 

då även Torells födelsehus, som 

nu rymmer Hotell Gästis. Musei-

chefen hade då, enligt Åke, blivit 

så känslosam att hon fällt en tår 

efter att ha fått se Otto Torells 

födelseplats.  

 

Åke berättade ingående om varje 

staty men mer finns inte plats till 

i denna resumé. Seniorklubben 

tackar Åke för ett mycket intres-

sant föredrag. 

 

 

 

Onsdagen den 18 maj 
 

Resa till Tjörn med utflykter till 

Åstol, samt intressanta stopp ut-

efter vägen, Pilane och Akvarell-

museet bland mycket annat. Re-

seledare är en flicka med rötterna 

i den bohuslänska skärgården 

Elisabet Lindkvist. Välkomna. 

 

 

B83:s medlemsblad , 

nr 4- 2011 
Utkommer onsdagen den 24 

augusti. Manuskript emotses 

senast tisdagen den 18  

Augusti, 2011  
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LOGEN B 83 FIRADE 90 ÅRS JUBILEUM. 
 

Under ledning av ÖM Rolf Norstedt och med högtidstal av ExSS Lars Fry-

klund kunde samtliga gäster känna att det var en special kväll. Med uppvakt-

ning av samtliga brödra och syster loger i Halland samt gäster från Göteborg, 

Agdesiren i Norge gladde B 83 Vågbrytaren sig åt en strålande kväll. 

Nybildade Oddska –manskören framträdde under minglandet och Rebeck-

akören svarade med spontan sång under kaffet. Gästande Far o Son underhöll  

oss senare med trevlig musik. Stort tack till festkommittén för en härlig 

mailto:b-83@oddfellow.se
http://www.oddfellow.se/b-83


 
Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 4-2011-08-24 

Mina Bröder 

Så närmar vi oss åter en ny 

arbetstermin. Efter en som-

mar med ömsom vin ömsom 

vatten återstår nu de mörka 

augustikvällarna då det ofta 

bjuds på kräftor med alla 

tillbehör som en trevlig 

övergång till hösten. 

 

I vår loge återstår ett Som-

marsamanträde den 24 au-

gusti och då blir det också 

skaldjur om än av lite 

mindre sort (räkfrossa), men 

istället desto fler. 

 

Den 4 september är en kyrk-

tur inplanerad. Tid och res-

mål enligt info sid 2. 

 

Under sommaren har vi tagit 

farväl av broder Lennart 

Hansson, en mycket kär bro-

der som lämnar ett stort hål 

efter sig i logen. 47 bröder 

deltog vid begravningen och 

den efterföljande minnes-

stunden, som på grund av 

antalet deltagare fick flyttas 

från Ordenshuset till försam-

lingshemmet. Parentation 

kommer att hållas på vårt 

logemöte den 14 september. 

Logen har fått mottaga 

många penninggåvor som 

jag hoppas att vi kommer att 

använda till yttre hjälpverk-

samhet.  

Några bröder och systrar har 

deltagit i Odd Fellow Riks-

golf med stor framgång. På 

herrsidan vann vår broder 

Håkan Nilsson hela tävling-

en och fick med sig Storsi-

rens vandringspris hem som 

enligt vad jag förstår kom-

mer att placeras i Ordenshu-

set. På fjärde plats placerade 

sig vår broder Volker Wulff. 

Bland damerna vann Håkans 

fru Birgitta och på andra 

plats, ett slag efter, kom sys-

ter Christina Persson. Såle-

des en mycket framgångsrik 

tävling för Varbergs del, spe-

ciellt för familjen Nilsson. 

Nu vet vi var de förlägger en 

stor del av sin fritid. 

 

Ombyggnaden av köket på-

går för fullt. Själva tillbygg-

naden är i stort sett klar och 

installation av nya köksma-

skiner fortgår. Enligt vår 

husförening skall allt vara 

klart till den nya arbets-

terminen. Ser man med lek-

mannaögon på hur det ser ut 

för tillfället kanske en del 

tvivlar men experterna har 

säkert rätt. 

 

Jag vill redan nu påminna 

alla bröder om att vi har 

vänafton den 12 oktober. Vi 

skall försöka att hålla vårt 

medlemsantal någorlunda 

konstant så inventera din 

vänkrets och tala med perso-

ner som du gärna vill ha 

med i vår loge.  

Kanske TMU kan komma 

med något bra förslag? 

 

En skön och härlig brittsom-

mar önskar i 
 

 

I Vänskap Kärlek Sanning 
 

Rolf Norstedt 
Övermästare 

 
 



 
 

Vad har hänt? 
 

Vår jubelveteran Erik Andersson 

hade inte möjlighet att närvara vid 

utdelningen av hederstecken och 

diplom, Vår SS Anders Lundgren 

och br. ÖM gästade broder Erik i 

hans bostad där han hedrades med 

hederstecken och diplom, ett mycket 

uppskattad besök 

      Onsdagen den 8 juni 
 

 

Årets första Sommarsamanträde 

hade en ovanlig, trevlig och 

mycket uppskattad utformning i 

form av en trädgårdsfest. Utflyk-

ten gick till Östens lada. Br ÖM 

höll ett föredömligt kort möte för 

de ca: 50 bröder som via buss 

hade hittat vägen till denna idyll. 

Östen (som tyvärr inte är ordens-

broder) och hans duktiga fru Bir-

gitta försåg bröderna med en 

sommartallrik med allt vi kunde 

önska oss. En mycket lyckad 

kväll i den härliga naturen 

Onsdagen den 13 juli 

 

Västkustafton, denna mycket upp-

skattade träffpunkt för hitresta brö-

der med sällskap inträffade även i 

år. Ett tiotal brödraloger var repre-

senterade denna kväll vilket gjorde 

att Appollosalen  var fullsatt. Detta 

satte vårt suveräna klubbmästeri på 

prov ett prov som dom som vanligt 

levde upp till med den äran, många 

nöjda röster hördes ibland våra gäs-

ter och egna bröder med sällskap. 

Ibland gäster och egna bröder berät-

tades en hel del historier och en och 

annan skröna, som gav många 

skratt. 

En pålitlig stämningshöjare i form 

av vår trubadur och ankare som all-

sångledare, vår egen broder Bert-

Ove Andersson gjorde kvällen till en 

härlig sammankomst. 

Kommande Program 
Onsdagen den 24 augusti 

 

Det avslutande sommarsammanträ-

det för  året går som traditionen bju-

der i skaldjurens tecken m.a.o. 

”Räkfrossa”. 

 

Kyrkuren 2011. 

Söndagen den 4 september 

Den traditionella kyrkturen äger i år 

rum som framgår den 4 september. 

Vi besöker Vinbergs kyrka och 

övervarar gudstjänsten  kl: 10:00. 

Efter gudstjänstens slut får vi höra 

lite om Olof von Dalin som är född i 

Vinbergs prästgård. 

Därefter intar vi lunchmåltid i Vin-

bergs prästgård. 

Samling och avfärd från Ordenshu-

set Kl: 09:00. 

Anmälan senast torsdagen den 1 

september till Hans von Braun 

telefon 0340-805 52.  

 

Varmt Välkomna. 

 

Onsdagen den 14 september 

 
Loge möte. Vi startar upp med 

första mötet för hösten med tradit-

ionsenlig klädsel  
 

 

Onsdagen den 28 september 
 

Gemensamt logemöte och bröd-

ramåltid med bröderna på logen 127 

Kvarnbyn . 

 
Onsdagen den 12 oktober 

 

Logemöte med vänafton. 

Ball III gr. 

 

Onsdagen den 26 oktober 

 
Logemöte reception III gr. 

 

 

Lördagen den 29 oktober 

 
Logens höstfest (separat program 

kommer att meddelas senare) 

 

 

Söndagen den 30 oktober. 

 
Allmän minnesloge. Tillsammans 

med Rebeckalogen No 63 

Drottning Blanka. 

 

 

O.B.S. Tiden Kl: 1600 

 
 

 

HJÄLPANDE HÄNDER 

 
Bröder, nu är det dags att göra en 

hjälpinsats på vårt Ordenshus. 

En del hjälp med målning kom-

mer under sommaren och hösten 

att behövas på huset och den nya 

utbyggnaden av köksdelen. 

 

Kontakta Husföreningen Br. Lars

-Ingvar Lindblom. 0340-3832221, 

för samordning 

 
 



 

 

 

Avlidna Bröder 
Vår broder , Ex ÖM och ordf i se-

niorklubben Lennart Hansson har 

lämnat oss i stor sorg och saknad 

den 30 maj 2011. Lennart invigdes i 

logen 1980-03-26. 

Begravningen hölls i Varbergs 

kyrka den 5 juli minnesstund i Var-

bergs församlingshem i samma ljusa 

anda som broder Lennart ständigt 

spred omkring sig med sin humor 

och positiva syn på tillvaron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instruktionsutskottet 

Informerar 
Ordenssalens byggstenar. 

 

I vår Ordensal återfinner vi de fyra 

betydelsefulla färgerna pupur. 

Scharlakan, blått och vitt, som även 

historiskt svarar mot de fyra elemen-

ten jorden, elden, luften och vattnet. 

Färgerna återkommer bl.a på stolar, 

podier stavar och även på våra rega-

lier. Ordessalen skall inbjuda till 

högtid och stämning och skall därför 

ligga avskilt samt vara fri från stör-

ningar. Vilken loge vi än besöker 

skall vi känna igen oss, känna oss 

hemma. Inträdet i ordenssalen sker 

genom ett förrum där vi klär av oss 

vardagen, ikläder oss regalier och 

kalibrerar vårt inre för det förestå-

ende inträdet och arbetet i Ordensa-

len.  

Ordensalen bör helst ha en rektangu-

lär form. 

Jag övergår nu till att beskriva loge-

salens platser och deras symboler. 

Ämbetstecken i loge är i silver (i 

lägret i guld) 

Antependier som smyckar podiet 

vid varje ämbetsmans plats är som 

följer. 

ÖM– på scharlakansröd bakgrund 

ser vi två korslagda ordförandeklub-

bor med skaften uppåtvända. Klub-

ban symboliserar styrka, myndighet 

och makt samt erinrar om ansvar. 

Scharlakansfärgen symboliserar, 

sanning.   S.L. 

 

 
 

Lägret No 23 
Prins Bertil 

 
Kommande Program 

 

Onsdagen den 21 september 

Lägersammanträde i Kungsbacka 

 

Måndagen den 10 Oktober 

 

Lägersammanträde i Göteborg 

 

Onsdagen den 16 november  

i Varberg 

 

Lägersammanträde 

Reception III gr. 

Firande av lägrets årsdag. 

 

Samtliga lägermöten startar  

kl: 19.00. 
Anmälan till patriarkmåltid ska ske 

till våra lägervärdar senast fem ar-

betsdagar före mötet. Anmälan är 

obligatorisk. 

Lägervärdar är Göran Andersson 

0340-621229 och Rune Jansson 

0340-35353                       

 
 

SENIORKLUBBEN 
 

Kommande program 
                   21 September  
 

Resa till Vilhelm Mobergs Småland, 

Med start kl 7 från Ordenshuset.  

Vi åker mot Växjö, frukost á la Els-

trup. 

Besök på Utvandrarnas hus. 

Rundtur med lokal guide i: 

Utvandrarbygden, Ljuders kyrka, 

Utvandrarvägen,  Åkerby vägskäl, 

Duvemåla. Vi kommer därmed att få 

en fin upplevelse om såväl Vilhelm 

Moberg som den småländska ut-

vandringen. 

 

Lunch är inlagd under rundturen. 

Resan i Småland  avslutas med ett 

besök på glasbruk  

Kaffe och ”fralla” på hemvägen. 

 

Åter i Varberg ca kl 21 

Kostnad 595 kr   

OBS!  

Bindande anmälan snarast dock sen-

ast den 7 september 

 

19 oktober  

  

Lunch kl 12.  

Hovsångerskans liv, Sven Anders-

son berättar och visar bilder från 

Birgit Nilssons liv Kostnad 130 kr

  

16 November 

 

Lunch kl 12. 

Axplock ur svenska visskatten, 

Elisabeth Lindqvist sjunger och 

Allan och Folke ackompanjerar som 

sig bör. 

Kostnad 100 kr. 

 

 

Ammälan senast söndagen före 

evenemanget till: Gunilla 84719 

Bengt-Åke 670365 

Eva Hietala 201995 

Torsten 65908 
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B83:s medlemsblad , 

Nr. 5 2011 

Utkommer onsdagen den 26 

okt.. Manuskript emotses sen-

ast fredagen 21 okt. via E-post 

Sten Livehed: 

triton6@mac.com 

Nöjda Varbergsgolfare efter 

Riksgolfen. 

Fam Nilsson som unikt belade 

två första platser, Bröder A där 

Håkan segrade och Rebecka B 

där hustru Birgitta segrade.   

 

Andraplatsen i Rebecka B tog 

Christina hem och Br Volker 

tog en hedrande fjärdeplats i Brö-

der B. Som om det inte var nog 

så tog Håkan hem Storsirens her-

despris som bäste golfare i hela 

tävlingen. 

 

Bilden nere tv. visar de glada lag 

som med gott mod var med och 

tävlade. 

 

Golfsektionen kom med den 

nya kraften till kökets nya ma-

skiner.  

Under Lars-Ingvars arbetsled-

ning grävdes ner och återfyll-

des det efter färdigt arbete av 

Anders-Tommy -Sten-Hans 

och Bertil. De två proffsen på 

stensättning Håkan och Sixten 

såg till att stenarna återplace-

rades på rätt plats. 

 

Golfsektionen vill påminna 

om höstens begivenheter. Den 

9 september är det dags att 

försvara oss bröder, då går 

nämligen ”Syskonslaget” av 

stapeln där vi möter våra syst-

rar i ädel kamp på Björnhults 

GK. Amälan till H. Sverring 

 

Senare i september avlöper 

Lägret Prins Bertils tävling 

om Prinsens Pokal  där Kai 

Lundahl skall försvara denna 

och vi andra göra gott ifrån 

oss i lagtävlingen som 2010 

erövrades av bröderna i Fal-

kenberg. I år r spelar vi den 29 

sept på Harabäckens GK. Väl 

mött. 

mailto:b-83@oddfellow.se
http://www.oddfellow.se/b-83


 
Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 5-2011-10-26 

Mina Bröder 

 

E n regnig sommar har gått 

över i en något bättre höst. 

  

Hoppas att vi slipper en likadan 

vinter i år som vi hade senast, då 

vi nästan fick ställa in något loge-

möte på grund av all snö. 

 

S å här långt under hösten har 

vi balloterat sju bröder till 

tredje graden och även haft en 

vänafton med hela tio intresse-

rade vänner. Detta är mycket 

glädjande och några har redan 

skickat in inträdesansökan.  

 

Min förhoppning är givetvis att 

ansökan kommer från alla tio. Vi 

kan då fortfarande hålla medlem-

santalet på ca 170 stycken med-

lemmar i vår fina loge. 

 

V årt nya kök börjar bli klart 

och jag har undersökt vad 

vårt klubbmästeri har för åsikter 

om den nya arbetsmiljön. Dom är 

på det hela mycket nöjda med att 

ha fått ett ljust och fint kök med 

nya maskiner att arbeta i.  

Det flyter mycket bättre än i det 

gamla. Speciellt var de mycket 

nöjda med ett separat diskrum 

med ny diskmaskin.  

 

Om dom skall önska något så är 

det att resterande arbeten blir fär-

digställda inom en snar framtid. 

Även ett separat värmeskåp står 

på önskelistan. Nu hoppas vi på 

(om det är möjligt) ännu godare 

mat än tidigare.  

När vi ändå är inne på köket så 

återkommer jag till de bröder 

som gör mycket utan att det di-

rekt syns och märks i Ordenssa-

len. Bröderna i vår husförening 

lägger ner mycket tid och arbete 

på att vi skall ha ett fint Ordens-

hus. Jag tycker att de lyckas väl 

med detta.  

 

Ibland tycker vi kanske att många 

åtgärder dröjer onödigt länge 

men jag som får alla mötesproto-

koll vet att det för det mesta finns 

en anledning. Det största hindret 

är naturligtvis ekonomin.  

                               

S en vill jag också framhålla 

vår broder Folke Persson 

som under de år jag varit medlem 

i Vågbrytaren skött vår trädgård 

på ett förträffligt sätt. Br. Folke 

har meddelat att han nu med ål-

derns rätt tyvärr vill sluta med 

detta, så ett varmt tack för din 

fina arbetsinsats. 

 

O m vi blickar lite framåt 

skall vi den 29/10 ha en 

höstfest (gåsamiddag). Eftersom 

det är, om jag minns rätt, tredje 

året i rad är nu detta en tradition.  

Apollosalen är fylld till sista plat-

sen och eftersom intresset är så 

stort har Br. Kjell en väntelista på 

bröder och systrar, som gärna vill 

vara med. Det gäller att vara ute i 

god tid. 

 

V id våra logemöten är fortfa-

rande deltagarantalet högt 

och vi som ämbetsmän bugar och 

tackar. Det är givetvis mycket 

trevligare med en fylld Ordenssal 

istället för att knappt ämbetsman-

naplatserna är besatta. 

 

Godhet är viktigare än vishet 

Att erkänna detta är början till 

vishet 

 

 

Med broderliga hälsningar 

 

                                                     

 
I Vänskap Kärlek  

Sanning 
 

Rolf Norstedt 
Övermästare 

 



 
 

Ny hemsida i Order  
och loge. 

 
Vår order och loge har under som-

maren och hösten begåvats med en 

ny hemsida. www.oddfellow.se 

Om ni vill se vad Orden har för bud-

skap till allmänheten och till oss 

medlemmar så ska ni absolut gå in 

på denna sida. 

Här kommer ni också åt vår egen 

webbsida. Jag ska här försöka besk-

riva hur ni söker upp denna. 

 

Här finns vi   
 

är den rubrik, där ni hittar oss och 

alla andra. Här kan du snabbt och 

enkelt hitta oss-över hela Sverige. 

Sök via något enskilt eller i kombi-

nation av flera fält genom att mata 

in de uppgifter du letar  

efter.  

Du kan även få upp en lista på  

t ex. alla brödraloger genom att göra 

det valet för Typ.  

När du klickar på Sök får du upp 

landets samtliga institutioner av den 

typ du valt. Leta sedan vidare i lis-

tan och klicka på den loge eller läger 

du vill veta mer om.  

På egen webbsida för vår loge har vi 

idag påbörjat denna sida, där jag 

tycker att ni ska gå in, läsa och tycka 

till och kommentera eventuella för-

bättringar,  

Välkomna. 

Sten Livehed, Webbredaktör 

 
 

Vad har hänt? 
Onsdagen den 24 augusti 

 

Det avslutande sommarsammanträ-

det för  året går som traditionen bju-

der i skaldjurens tecken, 

 m.a.o. ”Räkfrossa”. 

 

Vårt kök var inte riktigt klar efter 

sin ansiktslyftning. Tack vare Hans 

Nilsson välvilja att upplåta sin träd-

gård så gick det alldeles utmärkt att 

genomföra vår ” räkfrossa” på detta 

sätt. Ett stort tack till Hans med fa-

milj samt klubbmästeriet som galant 

genomförde detta till alla bröders 

belåtenhet. 

 

 

Kyrkturen 2011. 
 

Söndagen den 4 september 

 

Strålande solsken och medelhavs-

värme, som någon utryckte det. 

Hans och Eva von Braun hade för-

berett allt på ett proffsigt sätt. 

Högmässa i Vinbergs kyrka med 

Kyrkoherde Staffan Orrdal som ofi-

ciant. Efter gudstjänsten talade vår 

ExÖM Lennart Svensson med 

värme och inlevelse om sin dop, 

konfirmation och vigselkyrka. Nils-

Gustav Nilsson från styrelsen för 

Olof Dahlin-sällskapet berättade om 

bygdens store son, som var född i 

Vinbergs prästgård. Han berättade 

även om Dalin-epitafiet på kyrkans 

Inre norrsida samt minnesstenen ut-

anför prästgården, samt förevisade 

den gamla förnämliga korljustaken 

från 1400-talet. 

På vägen till prästgården fick vi 

även se det upprustade ”Lusthuset” 

på en liten ö i Vinån dit små broar 

ledde. 

En delikat lunch serverades på den 

numera privatägda Vinberg Präst-

gård för tjugotvå gäster som ut-

ryckte sin stora glädje över värdpa-

ret Eva och Hans von Brauns ut-

omordentliga arrangemang med 

årets kyrktur. G. Edgren. 

 

Onsdagen den 14 september 

 

Året första logemöte med våra 

mörka kostymer och gråa slipsar. 

En ny termin startar och logesalen är 

som vanligt välfylld. 

  
 

Onsdagen den 28 september 

 
Gemensamt logemöte och brödramåltid, 

med sedvanligt sillbord. Bröderna från 

127 Kvarnbyn lät sig väl smaka och 

syntes trivas. Som vanligt en trevlig 

gemenskap och smvaro i god Odd-

fellow anda. 

Kvällen avslutades med ett mycket upp-

skattat föredrag av Peter Börjesson, 

som talade om Varberg som kurort, från 

Svartkällan till Kusthotellet. 

 

  

Onsdagen den 12 oktober 
 

Logemöte med vänafton.Ball III gr. 

Efter logemöte med perentation över 

Br. Bertil Johansson och ballotering av 

et antal bröder till III Gr påbörjades 

vänafton i Appollosalen. 

Inte mindre än tio vänner var inbjudna 

varav sju st kunde komma. Det föreföll 

som de hade en trivsam kväll i bröders 

lag och ExÖM Lennart Svenssons kå-

seri/historik över logens framväxt fram 

till dags dato. 

 

 

Kommande Program 

 

  Onsdagen den 26 oktober 

 
Logemöte reception III gr. 

 

Lördagen den 29 oktober 

 
Logens höstfest, gåsamiddag (separat 

program kommer att meddelas senare) 

 

 

Söndagen den 30 oktober. 

 
Allmän minnesloge. Tillsammans med 

Rebeckalogen No 63Drottning Blanka. 

 

O.B.S. Tiden Kl: 1600 
 

HJÄLPANDE HÄNDER 

 
Bröder, det återstår fortfarande en 

del arbete på vårt Ordenshus. 

Hjälp med målning kommer under 

hösten att behövas på huset och den 

nya utbyggnaden av köksdelen. 

Kontakta Husföreningen  

Br. Lars-Ingvar Lindblom.  

0340-3832221, för samordning 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 9 november 

 

Logemöte Ball. Invig-

nings.Graden. Budget för 2013. 

 

 

Onsdagen den 23 november 

 

Logemöte med Rec.  

Invigningsgraden 

 

Onsdagen den 14 december 

 

Logemöte med vårt sedvanliga 

och trevliga jul samkväm. 

 
 
 

Instruktionsutskottet  
Informerar 

 

I tidigare medlemsblad har beskri-

vits hur ämbetsmännens platser är 

markerade och innebörden för detta. 

I detta nummer skall jag redogöra 

för UMS plats och symbolerna för 

detta ämbete. 

På mörkblå bakgrund återfinner vi 

ett timglas. Timglaset symboliserar 

tidens flykt. Liksom sanden i glaset 

förrinner vårt liv. Hastigare än vi 

anat står vi vid dess slut. Det är vik-

tigt att använda de flyende timmarna 

så att med lugn kan nalkas vår lev-

nads afton. Den mörkblå färgen 

symboliserar. Människokärlek 

 

 

 
Lägret No 23 
Prins Bertil 

 

Onsdagen den 16 november  

i Varberg 

 

Lägersammanträde, Reception  

III gr. Firande av lägrets No. 23 

Prins Bertils årsdag. 

 

Onsdagen den 12 december 

 

Lägersammanträde, Jul sam-

kväm. 

DN.s förslag till budget och av-

gifter 2012 

 

I Lägergolfen, som i år anordna-

des på Harabäckens GK, segrade 

i lagtävlingen ,B83 Vågbrytaren 

och vandringspriset, Prinsen Po-

kal hemfördes av Anders Axels-

son B 83. Gratulerar. 

Till kommande aktiviteter 2012 

ser vi gärna fler patriarker. 

 

Samtliga lägermöten startar  

kl: 19.00. 
Anmälan till patriarkmåltid ska ske 

till våra lägervärdar senast fem ar-

betsdagar före mötet.  

Anmälan är obligatorisk. 

Lägervärdar är Göran Andersson 

0340-621229 och Rune Jansson 

0340-35353                       

 
 

Sniorklubben 
Vilhelm Mobergs Småland. 

 

I regnet Kl, 07.00 på morgonen 

onsdagen 21 september stod ett 

tappert och förväntansfullt gäng 

utanför logehuset, väntande på att 

få gå ombord på bussen, för Se-

niorklubbens höstresa. 

Denna gång gick färden till Vil-

helm Mobergs Småland. 

Fösta stoppet gjordes efter en och 

halv timme utanför Ljungby där 

vi blev bjudna på ”frukost alá 

Elstrup”. Denna bestod av bagu-

ette med räksallad , som Bengt-

Åke hade varit med att tillverka, 

samt ”busskaffe”. 

Vi hade alla ätit en tidig frukost 

så denna andra frukost satt fint. 

Resan fortsatte därefter till Växjö 

och utvandrar museet. Där möttes 

vi av år guide som skulle vara 

med oss på hela resan i utvand-

rarbygden . Vi fick av henne en 

bakgrund, dels till Vilhelm Mo-

bergs författarskap och dels till 

orsakerna till utvandringen. 

På museet fick vi en kopia av 

Mobergs författarhus, som vi 

också fick beskåda. Väl ombord 

på bussen påbörjades rundturen 

tillsammans med den mycket ini-

tierade och kunniga guidens in-

formation om utvandrarbygden, 

som Ljuders kyrka, utvandrar 

stenen, Åkerby vägskäl, utvand-

rarvägen, platsen för Mobergs 

barndomshem, skolan Moberg 

gick i etc. 

Lunch blev på Grimsnäs Herr-

gård där värdparet informerade 

Om herrgårdens historia och vi 

blev bjudna på Mobergare 

(pannbiffsliknande) med grädd-

sås och ”krössen”. Klasatorpet 

blev nästa anhalt, det som i fil-

men Utvandrarna hette koppar-

moen. Vi blev väl mottagna ge-

nom att en 93 årig man hälsade 

oss välkomna med musik från ett 

Magderburger dragspel. Vi hann 

också med att sjunga allsång till 

hans ackompanjemang. Vi avslu-

tade vår Smålandsresa med ett 

besök på Kosta. En del av oss 

köpte glasprodukter, andra satt i 

glassbaren och vissa av oss 

gjorde både och. Vi lämnade vå-

ran guide i Växjö. 

På en parkeringsplats några mil 

väster om Växjö åt vi vår 

”kvällsmat” ( på parkeringsplat-

sen tillverkads fralla med buss-

kaffe). Det regnade när vi satt i 

bussen men vi hade sådan tur att 

det var uppehåll när vi var utan-

för bussen. Vi kom till Varberg 

Kl. 21;30 efter en lång men gi-

vande dag.  

T. Went. 



Kommande program 
    

16 November 

 

Lunch kl 12. 

Axplock ur svenska visskatten, 

Elisabeth Lindqvist sjunger och 

Allan och Folke ackompanjerar 

som sig bör. 

Kostnad 100 kr. 
 

 

Anmälan senast söndagen före evene-

manget till: Gunilla 84719 

Bengt-Åke 670365 

Eva Hietala 201995 

Torsten 65908 

 

 

 

 

 

AVLIDEN BRODER 
 

Vår broder Bertil Johansson född 

den 17 maj 1919 har den 23 sep-

tember 2011 lämnat jordelivet 

och vår loge. Br Bertil som var 

en ganska ung medlem i vår loge 

innehade tredje graden. Han in-

vigdes i Orden den 26 april 2003. 

Vi som hade glädjen att känna 

Br. Bertil såväl i logen som  pri-

vat vill stryka under, att sådana 

män föds väldigt sällan. Br. Ber-

til vad var vad vi brukar säga, en 

gentleman och en sann Odd-

Fellow. 

Han lämnar ett stort tomrum i vår 

Order och i privatlivet. Br. Bertil 

blev 92 år. 

 

 

 

 
Golfsektionen 

 
Bröderna  i golfsektionen vill 

med denna lilla notis berätta om 

ett golfår som varit ytterst fram-

gångsrikt för B 83. Tack vare 

stort stöd från våra flitiga spelare 

så har Vågbrytaren vunnit ODD 

Hallands Tour och åter fått lo-

gens namn ingraverat på vand-

ringspriset. 

Vidare så har bröderna i ädel-

kamp lyckats besegra våra systrar 

i höstens mest prestigefyllda 

kamp, ”Syskonslaget”. 

 

Denna gång, den 29 september 

deltog 24 st golfande bröder och 

systrar på Björnhults GK, i ett  

blåsigt men mycket strålande 

höstväder. I den efterföljande 

lunchen (som för övrigt smakade 

fågel) var stämningen på topp 

som vanligt, den följdes av kaffe 

med prisutdelning till samtliga 

deltagare. Vi hoppas på samma 

trevliga deltagande 2012.  

Ett stort tack är på sin plats till 

tävlingsledare Hans Sverring för 

fin genomförd tävling. Ett tack 

också till er sponsorer som gjorde 

prisbordet dignande av fina pri-

ser, stort tack! 

I.O.O.F.    B83 Vågbrytaren   Skansgatan 7   SE-432 42 Varberg   Tel. 0340-853 63  (Ordenshuset) 

 

Logens E-postadress (PS): b-83@oddfellow.se                Logens webbadress: www.oddfellow.se/b-83 

 

Ansv. Utgivare: ÖM-Rolf Norstedt Tel 0340-651361   Redaktör: Sten Livehed  E-post: triton6@mac.com 
 

Adressändring m.m. 
 

S.k. flyttningsanmälan till 

myndigheterna kommer EJ 

automatiskt till logens känne-

dom. Det är därför viktigt att 

varje logebroder snarast till  

Logens Protokollssekreterare 

anmäler varje förändring av: 

Bostads- och postadress, bo-

stadstelefon, arbetstelefon, 

mobilnummer och E – posta-

dress. 

 

B83:s medlemsblad , 

Nr.6 - 2011 

Utkommer onsdagen den 14 

dec. Manuskript emotses sen-

ast fredagen 9 dec via E-post 

Sten Livehed: 

Dam och Herr segrare blev i år  

Eva Livehed och Kai Lundahl.  

mailto:b-83@oddfellow.se
http://www.oddfellow.se/b-83


 
Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 6-2011-12-14 

Mina Bröder 

 

 

S å här i slutet på året kan jag 

konstatera att mitt första år 

som Övermästare har varit en 

väldigt rolig och givande tid.  

Välbesökta logemöten, bra sam-

arbete mellan ämbetsmännen, 

trevliga bröder och ett fint funge-

rande klubbmästeri med många 

frivilliga insatser gör att tiden går 

fort och uppdraget blir lätt. 

 

V i har i år firat 90-

årsjubiléum, delat ut fem 

jubelveterantecken samt ett vete-

rantecken och även fått 14 nya 

medlemmar i vår loge.  

 

Vi är i dagsläget 175 medlemmar 
i B83 Vågbrytaren. 

 

Vi har också haft besök av vår 

Storsire och Distriktstorsire som 

båda är mycket nöjda med oss. 

Och varför skulle de inte vara 

det, när det mesta flyter på så bra 

som det gör. 

 

N är jag sitter och skriver 

detta tillåter jag mig att 

blicka framåt. Närmast har vi jul 

 

 

samkväm (samtidigt som detta 

medlemsblad kommer ut) som  

bland annat innebär besök av Lu-

cia, god mat och trevlig samvaro 

samt utdelning av logens exklu-

siva utmärkelse: Lädermedaljen. 

Det är alltid lika spännande att se 

vem vår ”jury” valt som värdig 

mottagare.  

Som ni vet finns bara ett visst 

antal lädermedaljer som aldrig 

kommer att utökas vilket innebär 

att värdet på medaljen inte späs 

ut som är fallet med t.ex. Serafi-

merorden. 

 

P å vårt logemöte den 28 de-

cember kommer vi att under 

efterföljande måltid dela ut pen-

ninggåvor till Frälsningsarmén, 

Almers hus samt Diakoniverk-

samheten i Varberg. 

Representanter från samtliga 

dessa organisationer har lovat 

komma och delta i vår måltid. 

 

A tt vi i år lyckats öka vårt 

bidrag till yttre välgörenhet 

gläder mig oerhört mycket ef-

tersom det är en av mina hjärte-

frågor. Jag förutsätter att vi lyck-

as minst lika bra nästa år. 

 

V i har en ny vänafton den 25 

januari nästa år så tänk efter 

om du har någon i din närhet som  

 

 

 

är intresserad att bli medlem. I 

samband med detta har vår bro-

der Kay Foberg lovat att berätta 

om Odd Fellow som Orden och i  

världen. Det är alltid trevligt att 

lära sig mer om sammanhangen 

så passa på att komma och 

lyssna, speciellt bra för våra ny-

invigda bröder. 

 

T ill sist ett visdomsord av 

Mark Twain som kan vara 

bra att tänka på så här i julklapp-

stider: 

 

 

En bankman lånar dig paraplyet 

när solen skiner 

Men kräver det tillbaka i samma 

stund det börjar regna. 

 

 

Med önskan om en GOD JUL 

och ett GOTT NYTT ÅR 

         
 

          

          I Vänskap Kärlek  
Sanning 

 
Rolf Norstedt 
Övermästare 

 
 



 
 

Ny hemsida i Order  
och loge. 

Jag behöver ta er uppmärksamhet i 

anspråk i detta ämne en kort stund. 

Som nämndes i no.5 så har vår order 

och loge har under sommaren och 

hösten begåvats med en ny hemsida. 

www.oddfellow.se 

 

En uppgradering och ny utgåva 

kommer under feb-2012 med efter-

frågade möjligheter att bl.a, kunna 

länka till filer och dokument. 

Br. ÖM bad mig, att vid ett senare 

logemöte demonstrera åtkomlighet-

en till hemsidan och kanske räta ut 

ytterligare frågetecken. Det hoppas 

jag kunna göra, men  vill avvakta till 

utgåva no. 2 är framme i vår. 

 
 
 

Vad har hänt? 
 

Onsdagen den 26 oktober 

 

Kvällens logemöte gav en strålande 

gradgivning i III Gr. Inte mindre än 

sju bröder hade med kvällens grad-

givning nått målet i logen, sanning-

ens grad. 

 

Ovan fr.v Jan-Erik Törnéus, Carl- 

Erik Muhl, Thomas Nelje, Anders 

Johansson, Sven Ove Peterson, Six-

ten Wiklund och Ronny Bengtsson 

 

 

Vid gradgivningen visade vårt cere-

moniel åter igen prov på sitt kun-

nande, med en strålande gradgivning 

Vi vågbrytare skall vara stolta över 

att ha så duktiga bröder. 

För lägret informerade br. Ingvar 

Krönander och hälsade bröderna 

välkomna att så småningom ta del 

av de fördjupningsaktiviteter som  

belyses vid lägrets sammankomster. 

 

Vid den efterföljande brödramål-

tiden talade ÖM Rolf Norstedt till  

bröderna och för recipienderna ta-

lade nyblivne tredje grads brodern 

Thomas Nelje. 

 

 

Lördagen den 29 oktober 

 

Logens höstfest var som vanligt be-

lagd till sista plats. 

 

Köket med Br Kjell Peterson i spet-

sen, bjöd en härlig gåsamiddag, med 

tillhörande svartsoppa med krås och 

alla tänkbara tillbehör. Till detta 

hade Kjell komponerat en minst lika 

god vinbukett. Troligen slogs rekord 

i smak och trivsel denna kväll. 

 

 

Söndagen den 30 oktober. 

 

Årets minnesloge avhölls för bort-

gångna bröder och systrar. Som vär-

dar stod i år systrarna i No,63 Drott-

ning Blanka. En mycket smak och 

stilfull eftermiddag med vacker mu-

sik, sång och diktläsning. 

Avslutning med kaffe och bröd i 

Apollosalen. 

 

Onsdagen den 9 november 

 

Kvällens möte innehöll Ball Inv. Gr. 

Budgeten presenterades och godtogs 

av logen. 

 

Onsdagen den 23 november 

 

I en fullsatt ordenssal var det så dags 

För en reception i invignings graden 

för inte mindre än nio st nya bröder. 

Kanske något av ett rekord? 

Broder  CM  Göran Andersson med 

sina medhjälpare genomförde sin 

svåra uppgift med en stringens och 

värdighet, som gladde oss äldre brö-

der och gav de nio nya bröder en 

minnesvärd upplevelse.  

 

Stort tack till ceremonielet som 

överträffade sig själva, trots det 

trånga utrymmet. 

Vid den efterföljande måltiden ta-

lade ÖM Rolf Norstedt till nyblivna 

bröderna och önskade dem väl-

komna. 

För recipienderna talade Karl-

Henrik Weddig, som redan denna 

kväll tycke sig känna värme och 

vänskap strömma  emot sig och de 

nyinvigda bröderna. 

Ovan fr.v. våra nya bröder. 

Kenneth Lindeberg, Lars-Inge Lars-

son, Östen Andersson, Lars Hernell, 

Karl-Henrik Weddig, Per Gunnar 

Karehill, Per Carlsson, Henrik 

Svensson och Bertil Holmqvist.  

 

 

Onsdagen den 14 december 

 

Året första decembermöte blev som 

traditionen bjuder kökets goda jul-

bord, ett bra sätt att mjuka upp inför 

kommande julbord. Alltså träning 

inför  kommande fröjder. Medlems-

blad No 6-2011 som utkommer 

idag, håller du nu i handen eller lä-

ser på datorskärmen. 

 



 

 

 
Kommande program. 

 

Onsdagen den 28 december 

 

Årets sista logemöte ger bröderna 

en möjlighet att berätta om sina 

julklappar och barn och barn-

barns stora förväntansfulla ögon.  

 

Gott nytt år 

2012 
 

Torsdagen 6 jan –2012 

 

 

Barnjulfest med dans kring gra-

nen, klappar och tomte. 

Anmälan om deltagande (senast 

den 29 dec) till ExÖM Anders 

Axelsson.  0340-678741  

E-mail;anders.axelsson@ciaop.se 

 

Anmälan ska innehålla namn, 

kön, ålder på deltagande barn, så 

vi kan hjälpa tomten att hitta rätt 

barn till rätt julklapp. Vi är även 

tacksamma för att få veta antalet  

vuxna deltagare. 

 

Varmt Välkomna. 

 
Onsdagen den 11 januari 

 

Logemöte där årets lösen ges av 

ÖM Rolf Norstedt.  

 

Onsdagen den 25 januari 

 

Logemöte med Ball. I Gr.  

Vänafton. 

 

Onsdagen den 8 februari 

 

Logemöte med Brödramåltid och 

Rec, I Gr. 

Medlemsblad No. 1-2012 

 

 

 

 

Instruktions utskottet 
informerar 

 

I tidigare medlemsblad har be-

skrivits hur ämbetsmännens plat-

ser är markerade och innebörden 

för det i Ordenssalen. 

 Vi är nu framme vid ExÖM och 

Kaplan. 

 

ExÖM på ljusröd bakgrund ett  

rött stiliserat hjärta i en naturfär-

gad högerhand. Symbolen på  

den uppriktighet med vilken vi 

ska hälsa varandra som våra  

medmänniskor och som syskon 

Samt de samband som bör finnas 

mellan känsla och handling. 

Vad ett kärleksfullt hjärta bjuder,  

Skall handen vara snar att utföra. 

Den ljusröda färgen är symbol 

för vänskap. 

 

K. På vit bakgrund finns en sil-

verfärgad bok som symboliserar 

Den Heliga Skrift. Vägledda av 

dess läror, som i Ett Högsta Vä-

sende ser en mild Fader, kommer 

vi i varje människa se en broder 

eller en syster. Den vita färgen är 

symbolen för renhet. 
                          

                          * 

 

I medlems no.1. 2012 kommer 

jag redogöra för  

PS–SKM och FS. 

 

I Medlems blad no.2–2012  

är det CM - BB 

som jag skall redogöra för. 

 

* 

 
 

 
 

Lägret No 23 
Prins Bertil 

 

Måndagen 12 december  

 

Lägersammanträde, Jul sam-

kväm. 

DN.s förslag till budget och av-

gifter 2012 

För information om lägermöten 

2012 hänvisa till lägrets hemsida 

då dessa idag inte finns tillgäng-

liga.. 

 

Samtliga lägermöten startar  

kl: 19.00. 
 

Anmälan till patriarkmåltid ska ske 

till våra lägervärdar senast fem ar-

betsdagar före mötet.  

Anmälan är obligatorisk. 

 

Lägervärdar i B 83 är;  

Göran Andersson 0340-621229 

Rune Jansson 0340-35353                       

 
 
 

AVLIDEN BRODER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår broder  Olle Bandh har allde-

les för tidigt  lagt ner sin stav på 

jorden. och en länk har brustit i 



 

 vår brödrakedja. Br Olle var en 

väl sedd och omtyckt person i vår 

loge och order.  

Han invigdes 2003-03-26 och 

hade vid sin bortgång tredje gra-

den i loge och andra graden i läg-

ret Prins Bertil.  

Br. Olle var  vid sin död 62 år. 

 
 
 

 

Hänt i Seniorklubben 
 

Årets sista Seniorlunch. 
 

Traditionen bjuder att syster Eli-

sabet Lindkvist med sång tillsam-

mans med broder Allan Johans-

son på dragspel och broder Folke 

Persson på gitarr underhåller oss 

vid årets sista Seniorlunch.  

Årets tema var, 

"Axplock ur svenska visskatten". 

 

Vi var ett 60 tal systrar och brö-

der som fick en, som vanligt, ut-

sökt lunch denna gång bestående 

av Kreolsk gryta och till kaffet 

Ninas utsökta Dajmtårta. 

 

Därefter kom den uppskattade 

underhållningen med visor av 

Dan Andersson, Evert Taube, 

Nils Ferlin, Gabriel Jönsson m fl.  

 

Ovationerna var många och alla 

ville vi höra mera, därför fick 

vi  som avslutning lyssna på vi-

san "Morfar har berättat". 

 

I november 2012 är dom tillbaka. 

Kommande program 

 

Nästa möte i Seniorklubben blir 

den 15 februari-2012, med års-

möte.  

Dan Andersson kommer temat 

för underhållningen denna dag att 

vara. Bert-Ove Andersson 

sjunger till gitarr och Bengt-Åke 

Elstrup berättar om diktarens liv. 

  

Vårens program i Seniorklubben 

kommer att presenteras i  med-

lemsblad No 1-2012 den 8 feb. 

  

Klubbens styrelse önskar 

alla  God Jul och Gott Nytt År. 

 
Anmälan senast söndagen före 

evenemanget till: Gunilla 84719 

Bengt-Åke 670365 

Eva Hietala 201995 

Torsten 65908 
===================== 

 
Bröder Vågbrytare. 

 

Vi i logen B83 har förmodligen  

ett av västra Sveriges bästa kök 

och klubbmästeri, eller hur?  

Vi ska veta vilket arbete som ut-

förs i det fördolda. Det vi inte 

ser, borden tas fram och dukas. 

maten inhandlas, tillagas och ser-

veras. Tallrikar och glas som  

avdukats och diskas för att vara 

klara att användas nästa möte.  

Allt detta till ett mycket bra pris. 

Med dessa ord i minnet vill jag 

på förekommen anledning upp-

mana er om följande: 

 

-Är du på den ”stående listan” 

kom då ihåg följande, om du av 

någon anledning inte kan komma 

på det instundande mötet.  

 

RING OCH AVBOKA 

 

Det är bröder som missat en trev-

lig kväll i vår gemenskap då an-

mälningslistan varit full. 

 

Är du osäker om du står på den 

stående listan. Ring /maila klubb-

mästeriet, Kjell Peterson och 

kontrollera. De gånger du har 

möjlighet /vill närvara vid maten 

i Apollosalen är anmälan/

avanmälan senast Söndagen före 

brödramåltid. 

Det finns ett antal möten där bok-

ning är obligatorisk, såsom  

Jul samkväm, mm. Dessa annon-

seras på mötet innan av ÖM. 

 

Jag hoppas på er hjälp med 

ovanstående. Då kan de bröder 

som avvisas i onödan beredas 

plats och vi slipper att få tomma  

platser vid våra måltider. 

Som exempel kan nämnas att vid 

senaste mötet den 23 nov var det 

nio st bröder som inte avanmälde 

sig. Nio platser som kunnat nytt-

jas av bröder som stod i kö, föru-

tom mat för nio x 80:- vilket 

drabbar klubbkassan negativt 

 

 Tack för er hjälp 

 

Redaktionen önskar GOD JUL. 

 

I.O.O.F.    B83 Vågbrytaren   Skansgatan 7   SE-432 42 Varberg   Tel. 0340-853 63  (Ordenshuset) 

 

Logens E-postadress (PS): b-83@oddfellow.se                Logens: www.oddfellow.se 

 

Ansv. Utgivare: ÖM-Rolf Norstedt Tel 0340-651361   Redaktör: Sten Livehed  E-post: triton6@mac.com 
 

B83:s medlemsblad , 

Nr.1 - 2012 

Utkommer onsdagen den 8 feb 

Manuskript emotses senast fre-

dagen 3 feb via E-post Sten 

Livehed: triton6@mac.com 

mailto:b-83@oddfellow.se


 
Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 1-2012-02-08 

Mina Bröder 

 

         
 

N u är vi redan inne på år 

2012 och januari månad har 

passerat. Jag vill tillönska alla en 

god fortsättning och ett lyckligt 

år. 

D et är härligt att se dagarna 

bli längre och längre så att 

vi kan se fram mot en skön vår 

igen. 

 

B akom oss har vi en vänafton 

med 7 st. presumtiva bröder 

och ytterligare 2 st. som inte hade 

möjlighet att komma nu, men 

som återkommer till hösten. 

 

H ur många medlemmar kan 

vi vara? I vår utvecklings-

plan har vi sagt att vi siktar mot 

180 st (vi är nu 175) och det är 

nog ett lämpligt antal att hålla sig 

till i nuvarande läge. För att klara 

av fler måste vi få tid och medel 

att ändra i vår Ordenssal och in-

reda läktaren på ett bättre sätt. 

 

V isst är det angenäma pro-

blem, men vi måste vara 

realistiska. Vi får avvakta och 

höra med vår husförening vad 

som är möjligt att genomföra. 

Finns det några bra idéer så be-

rätta gärna. 

  

V id senaste mötet beslutade 

vi att på försök, under vår-

terminen, ändra ritualen vid in-

träde i Ordenssalen. Anledningen 

är att det med rätta inkommit 

synpunkter på att det är trångt 

och varmt i förrummet innan dör-

rarna till Ordenssalen öppnas. 

 

Det förslag som vi enades om är 

att dörrarna öppnas 10 minuter 

före öppnandet av logen. Stilla 

musik spelas och belysningen är 

något dämpad. Bröderna kan då i 

stillhet komma in och ta en plats i 

lugn och ro. Om man har behov 

av att föra högljudda samtal kan 

detta ske utanför Ordenssalen, så 

att det blir en lugn stund att 

komma ner i varv och samla tan-

karna innan mötet påbörjas. Jag 

hoppas att denna lösning skall 

fungera väl. 

 

N ärmast i tiden har vi recept-

ion i första graden. Vid sen-

aste mötet balloterade vi 6 st brö-

der som nu är kallade till recept-

ion. Vårt fina ceremoniel får visa 

sina talanger igen. 

 

Jag hoppas att vi i år kan vara 

minst lika generösa som vi var 

föregående år med yttre hjälp-

verksamhet. Vid flera tillfällen 

kommer någon att gå runt med 

”tiggarhåven” eller 

”bidragshoven” om vi tycker det 

är ett bättre namn. Jag vädjar till 

er bröder: var generösa vid dessa 

tillfällen. Det finns många som 

behöver lite extra hjälp. 

 

Till sist ett Turkiskt ordspråk: 

 

För ett ensamt hjärta är vänliga 

ord som ett vårregn. 

 

 

I Vänskap Kärlek  
Sanning 

 
Rolf Norstedt 
Övermästare 

 

Adressändring m.m. 
 

S.k. flyttningsanmälan till 

myndigheterna kommer EJ 

automatiskt till logens kän-

nedom. Det är därför viktigt 

att varje logebroder snarast 

till logens protokollssekre-

terare anmäler varje föränd-

ring av: 

Bostads- och postadress, 

bostads telefon, arbetstele-

fon, mobilnummer och E – 

postadress. 



Redaktionen inleder årets första 

medlemsblad med att önska samt-

liga bröder och läsare. 
 Ett Gott Nytt Odd Fellow år 

 

 

 

 

 
AVLIDEN BRODER 

 

Vår broder Enok Jönsson har lagt 

ner sin vandringsstav, lämnat livet 

på jorden och vår ordern och loge  

2011-12-09. Få bröder har hunnit 

vara med om och uträttat så mycket 

som Br. Enok för vår loge och  

ordern. Broder Enok var född 1922-

08-11 och invigdes i logen 1959-04-

25, han hann alltså under sin långa 

tid med att inneha ett stort antal äm-

beten, såsom Övermästare, ExÖM 

och StRep, vidare erhöll br Enok, 

jubelveteran tecken 2009 efter 50 år 

i vår ordern.  

Vid sidan av sin verksamhet i helt i 

olika ämbeten, ( såsom lärare och 

kantor), så var Br.Enok mannen 

bakom vår idag mycket berömda 

stjärnhimmel, såväl i design som 

genomförande. Detta kunde vår br. 

Enok göra på grund av sitt stora  

kunnande och intresse för astro-

nomi.. 

Br. Enok var vid sin bortgång 88 år. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
HÄNT I LOGEN 

 

Onsdagen 14 dec 

 

Julsamkväm. 

Årets Julsamkväm visade sig även i 

år vara lika populärt som tidigare år. 

Ett nyslaget rekord i närvaro var det 

också, inte mindre än 103 bröder 

och 3 gäster kunde njuta av ett jul-

bord som inte saknade någonting. 

 

Kjell med tryggt stöd av sina man-

nar hade trots den stora skaran ord-

nat detta på bästa vis. Samtliga brö-

der kunde hinna med allt det goda, 

samt önska varandra en GOD JUL. 

Kvällen hedrades med vacker sång 

och en strålande lucia med tärnor. 

Vid en kort ceremoni i Apollosalen 

Erhöll br. Bertil Pålsson, Elogeteck-

en i form av ”Lädermedaljen”. Stort 

grattis. 

 

 

Onsdagen 28 dec 

 

 

Vår mellandagsloge blev i år extra 

trevlig då representanter ifrån de tre 

organisationer var närvarande och 

mottog årets yttre bidrag. Som fram-

går nedan så var det en meriterad 

trio som uträttat mycket gott i Var-

berg, var och en på sin plats och 

inom sin verksamhet. 

 

 

Från Br. Övermästare Rolf Norstedt 

Kunde följande organisationer er-

hålla ett stöd i form av 10:000:- 

Fr.v Ingemar Persson Almers Hus 

Vbg,s Diakoni. Gudrun Nordblom 

och Frälsningsarmen, Per-Göran 

Gniste. 

 

Torsdagen den 6 Jan 

 

Barnjulfesten redovisas på vår hem-

sida under hänt i logen. 

www.oddfellow.se 

 

Onsdagen den 11 Jan 

 

Årets första loge hölls och Br. Över-

mästare kunde som traditionen bju-

der informera bröderna om Årets 

lösen. 

Onsdagen den 25 jan 

 

Logemöte med välfylld ordenssal. 

Ball I gr. hölls för sex bröder, som 

Br. Protokollsekreterare kallar till 

reception den 8 februari. 

 

Kvällens loge var också vänafton 

med nio inbjudna adepter varav sju 

hade anammat inbjudan.  

 

Br. Kay Foberg berättade om Odd-

Fellows syften, mål och grundläg-

gande värderingar i vårt logearbete 

och i livet utanför vårt order. 

Br. Kay berättade även om de huma-

nitära arbete som Odd-fellow bedri-

ver i form av stöd till bl.a. sjörädd-

ningen, barnhemmet i Thailand och 

verksamheten på Buagården. 

 



 

 

 
Program kommande  

loger. 
 

Onsdagen den 8 feb 

 

Vid kvällens loge hålles Recept-

ion i I Gr för sex  bröder, Lasse 

Brorsson, Antony Fors, Lars 

Herolf, Bertil Swan, Lennart 

Svensson och Volker Wulff. 

 

Onsdagen 22 Februari 

 

Logemöte med drätselnämndens 

och revisorernas berättelser från  

2011. 
Onsdagen 14 Mars 

 

Logemöte med Ball Invignings-

graden. Årsmöte i Husförening-

en. 
Onsdagen 28 Mars 

 

Logemöte Reception Invignings-

graden. Brödramåltid med anmä-

lan till måltid. De bröder som är 

på stående listan, tänk på avan-

mälan vid frånvaro.  

 

Medlemsblad No.2 utkommer. 

 

 
 

Instruktions utskottet 
informerar 

 

Som utlovades i senaste med-

lemsbladet kommer redovisning 

av Br, Ceremonimästare och Br, 

Bevakande, deras symboler och 

tillbehör. 

 

CM. har inget eget podie, men 

CM-staven vars spets är formad 

som en brinnande uppåtriktad 

fackla symboliserade ursprungli-

gen Ordenslärans ljus. CM:s stav 

har svart skaft.  

CM:s höger och vänster medhjäl-

pare har stavar med vitt skaft 

med en uppåtriktad brinnande 

fackla i spetsen.  

Förutom CM och CM: medhjäl-

pare använder  BB, ÖM:s med-

hjälpare och UM:s medhjälpare i 

vissa sammanhang stavar. 

 

BB har en stav med en Hillebard, 

under spetsen. Hillebarden som 

symboliserar yxan är en av våra 

äldsta symboler. BB:s stav har 

svart skaft.  

 

ÖM:s medhjälpare har en Ordfö-

randeklubba i spjutspetsen. Skaf-

ten är röda. 

 

UM:s medhjälpare har ett timglas 

i spjutspetsen, skaften är blå. 

 

I regalierna för respektive ämbete 

inklusive medhjälparnas återfinns 

de färger och symboler som här 

angivits. 

 

I varje ordenssal skall fast ut-

smyckning finnas och vara syn-

liga då loge arbetar. 

 

 

 

ORDENS FYRA BUDORD 

 

DET ALLSEENDE ÖGAT 

 

DE TRE LÄNKARNA 
 

FRIBREVET 

 

 vid vissa tillfällen  

 

ALTARET 

============= 
 
 
 

 
 

Kommer i Seniorklubben 
Äntligen 

 
Du har nu att se fram emot Se-

niorklubbens första möte för året 

och som också är årsmöte.  

Vi börjar som vanligt med års-

mötesförhandlingar och sedan 

lunch, som vanligt kreerad av 

Nina och Pelle.  

Efter det följer en stunds under-

hållning tillsammans med broder 

Bengt-Åke Elstrup som talar om 

Dan Andersson och broder Bert-

Ove Andersson som sjunger till 

gitarr ett urval av diktarens visor.  

 

Denna tilldragelse kommer att 

ske onsdagen den 15 februari 

2012 kl 12,00. 

  

Varmt Välkomna 

 Anmälan senast söndagen före 

evenemanget till:  

Gunilla 84719 

Bengt-Åke 670365 

Eva Hietala 201995 

Torsten 65908 

 
 
 
 

Lägret No 23 
Prins Bertil 

Onsdagen  18 Januari 
 

Vid årets första lägermöte gavs 

reception i först graden ”Trons 

grad” till nio st patriarker. 

 

Bröder från loge B83 Vågbryta-

ren, var Bert-Ove Andersson, 

Göran Schaffer och Claus Öberg, 

vilka vi gratulerar till graden och 

hälsar välkomna i lägret.                     

 



Kommande  
Lägersammanträde 

  

Måndagen 13 Februari. 

 

Lägersammanträde Vasagatan i 

Göteborg. Kvällens program, 

Etik och Moral. 

 

Torsdagen 22 Mars 

 

Lägersammanträde i Falkenberg. 

 

Onsdagen 18 April 

 

Lägersammanträde i Varberg        

med gradgivning i II graden, 

hoppets grad. Ordens högtidsdag 

 

  

O:B:S Samtliga  

lägermöten startar  

kl: 19.00. 
 

Anmälan till patriarkmåltid ska 

ske till våra lägervärdar senast 

fem arbetsdagar före mötet.  

Anmälan är obligatorisk. 

 

Lägervärdar i B 83 Vågbrytaren 

är patriarkerna. 

Göran Andersson 0340-621229 

Rune Jansson 0340-35353                       

 
 
 
 

Nya Bröder i logen 
Vår loge den växer inte enbart av 

nyinvigda bröder. Vi har dess-

utom glädjen att få hälsa två nya 

bröder som begärt och fått in-

träde i vår loge. Vi hälsar de båda 

bröderna hjärtligt välkomna och 

hoppas dom skall trivas med oss 

och med B83 Vågbrytartaren. 

Broder Hans Lönnqvist från lo-

gen 116 Birka. 

Broder Leif Myrne från logen  

136 Winga Fyr. 
 

 
 

Golfsektionen 
Golfsektionen vill hälsa alla 

gamla och nya bröder välkomna-

till en ny säsong med gröna fair-

ways och plana greener. 

Programmet för i år håller vi på 

att utforma tillsammans med öv-

riga loger i Halland och kommer 

snart på vår hemsida och i nästa 

medlemsblad 28 mars. 

För att ge ett litet smakprov vad 

ni kan förvänta er under året vill 

jag berätta om kommande täv-

lingar. 

Vi startar med Vågbrytaren 2012, 

en logetävling i mitten på maj. 

 Sedan följer ODD-Halland Tour, 

13 juni, öppen för loger i Hall-

and, värd i år är Falkenberg. 

 

Sammarens begivenhet i år är 

ODD-Fellows Riksgolf i Ron-

neby, 10-11 augusti.  

Vi avslutar i September med Sys-

konslaget mot systrar i  R63.  

Välkomna och väl mött. 

I.O.O.F.    B83 Vågbrytaren   Skansgatan 7   SE-432 42 Varberg   Tel. 0340-853 63  (Ordenshuset) 

 

Logens E-postadress (PS): b-83@oddfellow.se                         Logens webbadress: oddfellow.se 

 

Ansv. Utgivare: ÖM-Rolf Norstedt Tel 0340-651361            Redaktör: Sten Livehed  E-post: triton6@mac.com 

B83:s medlemsblad , 

Nr.2 - 2012 

Utkommer onsdagen den 28 

mars. Manuskript, emotses 

senast fredagen 23 mars via  

E-post till sten livehed:  

triton6@mac.com 

Deltagaranmälan till våra tävling-

ar sker till följande personer: 

 

Sten Livehed Ordf. 0340-85184 

Bo-Ingvar Thorsson Kassör 

Tel. 0340-352 24 

Håkan Nilsson Sekr 0340-87155 

Anders Axelsson Tävlingsledare 

Tel. 0340-67 87 41 

Hans SverringTävlingsledare 

Tel. 0340-80 509 

Jean Gustafsson sponsorchef 

 

Årsavgiften 200 kr insättes på 

postgiro 150 18 25 –2. För del-

tagande i golfsektionens aktivi-

teter  krävs att avgiften är  er-

lagd. 

mailto:b-83@oddfellow.se


 
Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 2-2012-03-28 

 
 

 
Bröder 

 

         

E fter en lång och mörk vinter 

känns det härligt när ljuset 

återvänder igen och man kan 

höra fågelsång och se snödroppar 

och krokus börja sticka upp ur 

marken. Livet återvänder och 

man känner sig mycket piggare 

och gladare. 

När detta skrivs så skall vi snart 

ge en invigningsgrad igen för sex 

st recipiender. 

 

V år fina loge fortsätter att 

expandera och vi får många 

nya trevliga bröder att umgås 

med på våra möten. Det skapar 

en trevlig loge med stabil eko-

nomi. 

 

Vårt fina hus måste snart ge-

nomgå en ganska omfattande re-

novering på utsidan och då be-

hövs mycket pengar för att kunna 

genomföra detta. Husföreningen 

undersöker om det finns några 

möjligheter att få någon form av 

bidrag eftersom huset är klassat 

som bevarandevärt.  

 

Oavsett hur detta går så behöver 

man mer pengar i kassan som är 

ganska tom efter utbyggnad och 

renovering av köket. Br. Hans 

Nilsson uppmanade oss på hus-

föreningens årsmöte att köpa fler 

andelar i huset och på så sätt bi-

dra, något som jag helt instäm-

mer i.  

 

Varje andel kostar 250:- och man 

får köpa så många man vill. An-

delarna är personliga och kan 

återbetalas när innehavaren eller 

anhöriga så önskar.  

 

 

O nsdagen den 25 april har vi 

veteranernas afton och Or-

dens och logens högtidsdag. Ob-

servera att vi denna dag börjar kl 

18.00 för att aftonen inte skall bli 

alltför sen. 

 

Ä 
ven i år för vi glädjas av att 

vår Storsire Anders Lund-

gren besöker oss för att personli-

gen dela ut 2 jubelveteran- och 2 

veterantecken. Det blir säkert en 

mycket välbesökt afton så se till 

att anmäla i god tid till br. Kjell 

Peterson om du inte är med på 

”stående listan”.  

 

För våra yngre bröder kanske vi 

skall förklara att om man besöker 

logen ofta, så kan man anmäla 

sig till ”stående listan”.  Man be-

höver då inte anmäla sig till mål-

tiden varje gång, men istället 

komma ihåg att avanmäla om 

man inte kan komma.  

 

 

 

V år nya ”ritual” vid inträde i 

Ordenssalen tycker jag fun-

gerar väl och vi undviker trängsel 

i förrummet. Kom bara ihåg att 

när du går in i salen så är det låg-

mälda samtal som gäller för att få 

en fin och lugn stund innan logen 

öppnas.  

 

Vid behov av berätta vitsar eller 

annat så finns möjlighet att göra 

detta utanför Ordenssalen. 

 

V åren är snart här som sagt 

och därmed också logens 

vårfest lördagen den 5 maj. Kom 

ihåg att anmäla i dig i tid till god 

mat och trevlig samvaro. 

 

Jag ber att få önska alla bröderna 

en skön och livgivande vår. 

 

 
 

 

I Vänskap Kärlek  
Sanning 

 
Rolf Norstedt 
Övermästare. 

 

 



 

 

 

 

 

Hänt i logen 
 

Onsdagen den 8 Februari 

 

 

Vid kvällens logemöte hölls recep-

tion i I Gr, för följande bröder; 

Lasse Brorsson, Antony Fors,  

Lars Herolf, Bertil Swan,  

Lennart Svensson och Volker Wulff. 

 

Vid brödramåltiden i Apollosalen 

bjöd  klubbmästeriet som vanligt på 

en utsökt måltid. 

 

Tjänstgörande ÖM Lennart Lilje-

gren talade till recipienterna om vik-

ten av vänskap i Ordern och loge, 

samt i verkliga livet och önskade 

bröderna välkomna i första graden. 

 

För recipienderna talade Lars Herolf 

och tackade för en fin gradgivning 

och den vänskap som han mött i lo-

gen. 

 

 

Onsdagen 22 Februari 

 

Logemöte med redovisning av drät-

selnämnden och revisorernas rapport 

och en ekonomisk genomgång av 

2011 års räkenskaper, samt logens 

godkännande. 

 

 

Onsdagen 14 Mars 

 

Logemöte med Ball Inv.gr.  

Årsmöte i Husföreningen med ge-

nomgång av kostnander av kök med 

utbyggnad kylrum mm. Förslag om 

ändring av stadgar redovisades och 

slutligt beslut föreslogs till extra 

möte den 9 maj. 

 

 

Onsdagen den 28 Mars 

 

Denna logekväll har vi förutom vårt 

möte Rec i Inv gr, för sex bröder  

 

Brödramåltid och medlemsblad No2  

2011 utkommer. 

 

 

 

 

 

 

Kommande  
Logemöten 

 

 

Onsdagen den 11 April 

 

Logemöte med sedvanlig trivsel och 

njutbar mat i god Odd-fellow anda. 

 

          

Onsdagen den 25 april 

 

OBS tiden 18:00 

 

Logemöte med Ordens och logens 

Högtidsdag. Utdelning av jubelvete-

ran och veterantecken under vetera-

nernas afton. 

Besök av SS Anders Lundgren. 

    

 

Lördagen den 5 maj 

 

Logens vårfest i förhoppningsvis 

vackert vårväder för bröder med 

hustru-sambo-vän. 

 

Underhållning med Bert-Ove An-

dersson och kvinnlig skönsång. 

Kjell Peterssons utsökta meny. 

 

Glöm inte anmälan, 

Välkomna 

 

Onsdagen den 9 maj 

Logemöte med Ball, II Gr, kärlekens 

grad.  

 

 

 

Onsdagen 23 maj 

 

Logemöte med Rec II Gr 

Brödramåltid i vanlig trevlig Odd-

fellow anda som ett avslut på vårter-

minen och en  fin början på somma-

ren.   

 

 

 
 

Instruktions utskottet 
informerar 

 

I det här medlemsbladet ska vi  

belysa Odd-Fellows fyra budord.. 

Då den Suveräna Storlogen bildades 

utfärdade den en befallning, som 

fortfarande gäller alla institutioner 

under den Oberoende Odd Fellow 

Orden (IOOF). 

Befallningen lyder: 

 

”Vi befaller Er 

 

att besöka de sjuka 

hjälpa de nödställda 

begrava de döda 

uppfostra de föräldralösa” 

 

Svenska Storlogen fastslog 1955 att 

någon annan formulering inte får 

förekomma ” i de lokaler, som hä-

danefter inreds”. 

 

Vi befaller att besöka de sjuka. 

  

Den som blir sjuk, flyttas ur invand 

tillvaro till en artificiell, kanske ste-

ril miljö med helt ny dygnsrytm. 

Han möter där sannolikt människor 

som har vigt sitt liv till att tjäna 

andra under deras sjukdom.  

Men som sjuk blir man ändå på ett 

underligt sätt isolerad och ensam. 

Till det som kanske ger fysik smärta 

kommer orons tankar och bekym-

mer för framtiden. Här betyder det 

otroligt mycket om vänner inte 

glömmer bort den sjuke, utan kom-

mer på besök. 

Inte för att tala om sjukdomar eller 

sådant som är vanligt dagsprat, utan 

för att samtala om gemensamma  

O.B.S. 

 

Efter dagens logemöte kallar vi 

till extra föreningsmöte i ideella 

föreningen Odd Fellowhuset,  

för fastställande av stadgeänd-

ringen. Ordf. Sten Kristofersson. 



viktiga ting, om livet i logen, vad  

som händer och sker, och göra 

det på ett personligt sätt. 

 

” Du skulle ha varit med” -men 

du var också med, för vi nämnde 

ditt namn och tänkte på dig och 

alla goda stunder vi haft tillsam-

mans, samt hur du hade det. 

Sådant kan bli en oerhörd hjälp 

för tillfrisknande, att veta att man 

inte är bortglömd, att man får be-

sök från sin vanliga värld och att 

det finns vänner som verkligen 

vill ens väl. 

 

Det är mycket betydelsefullt, att 

betona detta att Ordens och lo-

gens framtid är beroende av 

denna verksamhet är igång och 

bröderna gör sjukbesök och skaf-

far erfarenhet av samtal och all-

mänt beteende med den sjuke. 

 

I medlemsblad No, 3 ska jag pre-

sentera ”Hjälpa de nödställda” 

 

 
 
 
 
 

Hänt i Seniorklubben 
 

Årsmötet i Seniorklubben 

hölls den 15 februari i när-

varo av 50 medlemmar. 

Styrelseledamöter är föl-

jande: 

Torsten Wendt          

Ordförande 

Eva Hietala               

vice Ordförande 

Gunilla Bartholdsson  

Sekreterare 

Bengt-Åke Elstrup      

Kassör 

Margaretha Meeths    

Ersättare 

Bertil Pålsson            

Ersättare 

  

Övriga val 

Inga-May Nicklasson  

Revisor 

Sten Kristofferson      

Ersättare 

  

Valberedningen 

Eva Livehed          

Sammankallande 

 

Bertil Carlsson 

Lasse Brorsson 

Gunborg Olofsson 

  

Efter årsmötet åt vi tradit-

ionsenligt en subvention-

erad lunch, som Nina och 

Pelle svarade för och 

som vanligt väldigt smak-

full. Som avslutning på da-

gen fick vi höra Bengt-Åke 

Elstrup tala om Dan An-

dersson och Bert-Ove An-

dersson sjunga och spela en 

del av Dan Anderssons vi-

sor. Ett uppskattat inslag. 

Årsmötesdeltagarna tack-

ade också Nina och Pelle 

genom applåder och var sin 

ask med praliner för det 

suveräna "kök" de åstad-

kommer vid varje Senior-

lunch. 

 

 

 Onsdagen 21 Mars 

 

Vid Seniorklubbens möte 

onsdagen den 21/3 servera-

des en uppskattad lunch 

bestående av fisksoppa och 

pannkakor med sylt och 

grädde. Broder Lars Löf-

gren höll ett föredrag med 

bilder om Släktforskning 

med inslag av kuriosa i 

sammanhanget. Lars gjorde 

ett mycket proffsigt fram-

förande, med en personlig 

erfarenhet ifrån Lars egen 

släkt som utgångspunkt. 

Många närvarande kände 

säkert intresse att själva 

söka sig bakåt i sina egna 

släktled. 

 

 

 
 

Kommande möten  
Seniorklubben 

 

Onsdagen 18 Maj 

  

Nästa möte i Seniorklubben 

är den 18 april då Peter 

Börjesson kommer att prata 

om Varberg under rubriken 

"En stadsvandring i bild". 

  
Tisdagen 15 Maj. 

OBS dag 

 

Våren 2012 avslutas med 

en resa, som denna gång 

går till en del av öarna i 

Göteborgs norra skärgård. 

Detta kommer att 

bli tisdagen den 15 maj när 

våren är som finast. Senior-

klubben återkommer med 

detaljer.  

  

Mvh Torsten 

  

 

  
Anmälan senast söndagen före 

evenemanget till:  

 

 

Gunilla 84719 

Bengt-Åke 670365 

Eva Hietala 201995 

Torsten 65908 

 



 

 
 

Lägret No 23 
Prins Bertil 

 

 

Måndagen 13 Februari  
 

Lägersammanträde i Göteborg, 

Med ett föredrag på vårens tema 

etik och moral av Ordens Storka-

plan Roy Tärneberg. 

 

 
Vårens 

Lägersammanträden 
 

Torsdagen 22 Mars 

 
Lägersammanträde i Falkenberg. 

Kvällens program, fortsättning på 

årets tema etik och moral. 

 

Kvällens föredragshållare var 

läkaren och rabbin Peter Bo-

renstein. 

Under närmare en timme fängs-

lade han samtliga närvarande 

med ett annat och för många nytt 

perspektiv (judiskt) över vårens 

tema etik och moral. 

 

Onsdagen 18 April 

 

Lägersammanträde i Varberg        

med gradgivning i II graden, 

hoppets grad.  

Ordens högtidsdag 

 

 

Onsdagen 16 Maj 

 

Lägersammanträde i Halmstad. 

Kvällens program är 

(Sjöräddningen)  

 

O:B:S Samtliga  

lägermöten startar  

kl: 19.00. 

 

Höstens lägermöten startar  

Onsdagen 19 september i Kungs-

backa, I nom ValÄM och ers. 

 

Anmälan till patriarkmåltid ska 

ske till våra lägervärdar senast 

fem arbetsdagar före mötet.  

Anmälan är obligatorisk. 

 

Lägervärdar i B 83 är 

 patriarkerna. 

Göran Andersson 0340-621229 

Rune Jansson 0340-35353                       

 

 
 

Golfsektionen 
 

Golfsektionen vill hälsa alla 

gamla och nya bröder välkomna-

till en ny säsong med gröna fair-

ways och plana greener. 

 

Vi startar med Vågbrytaren 2012, 

tävling för våra golfande loge-

bröder den 1 juni på Varbergs 

Östra bana, anslag kommer så 

snart kostnaderna  är klarställda. 

 

Sedan följer ODD-Halland Tour, 

13 juni, öppen för loger i Hall-

and, värd i år är Falkenberg. 

 

Välkomna med raka puttar.                

 
 
 

Födelsedagar. 
 

Lars-Ingvar Lindblom har fyllt 

70 år  den 3 mars och haft mot-

tagning för oss bröder och övriga 

vänner. Vi gratulera en än gång. 

 

 

Kommande födelsedagar : 

 

April 24, Sten Livehed 70 år 

Firas på annan ort. 

 

April 29, Ronald Wessman 70 år 

Firas på annan ort  

I.O.O.F.    B83 Vågbrytaren   Skansgatan 7   SE-432 42 Varberg   Tel. 0340-853 63  

(Ordenshuset) 

 

Logens E-postadress (PS): b-83@oddfellow.se                         Logens webbadress: oddfellow.se 

 

Ansv. Utgivare: ÖM-Rolf Norstedt Tel 0340-651361            Redaktör: Sten Livehed  E-post: triton6@mac.com 
 

B83:s medlemsblad , 

Nr 3 - 2012 

Utkommer onsdagen den 23 

maj. manuskript, emotses sen-

ast fredagen 18 maj via  

E-post till sten livehed:  

triton6@mac.com 

mailto:b-83@oddfellow.se


 
Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 3-2012-05-23 

Mina Bröder 
 

 

N u närmar sig den sköna års-

tiden som vi kallar sommar. 

Dagarna blir längre och varmare 

och för många av oss stundar en 

skön semester. Jag hoppas inner-

ligen att den kommande somma-

ren blir fin med många tillfällen 

till avkoppling. 

 

V erksamheten i vår loge går 

ned i varv och det vi kan se 

fram mot är tre sommarsamman-

träden med Västkustafton och 

räkfrossa som stående inslag. 

 

U nder sommaren är det flera 

bröder som fyller ”jämt”. 

Om vi tar alla så är det Kurt Dok-

mo och Leif Nelje som fyller 70 

resp 80 år den 1/6, Mats Sjödén 

70 den 18/6, Stig-Olof Hermans-

son 75  den 21/6, Hans Peterson 

70 den 1/7 och Lars E. Gossner 

75 den 13/8. Av dessa bröder är 

samtliga bortresta på sina bemär-

kelsedagar utom Hans Peterson 

som kommer att ha en mottag-

ning i Ordenshuset på sin födel-

sedag. Vi bröder är alla välkomna 

och de som vill vara med och fira 

broder Hans samlas utanför huset 

kl. 14:00. 

 

U nder våren har vi återigen 

haft besök av vår Storsire 

Anders Lundgren. Han  ut-

nämnde 2 st. Jubelveteraner och 

1 st. Veteran. Vår Storsire verkar 

trivas i Varberg vilket man kan 

förstå när han blir guidad runt i 

Staden och med besök på Fäst-

ningen av br. Tommy Alfredsson 

före logemötet.                                                                                              

 

D e som fick mottaga Jubelve-

terantecknet var bröderna 

Mats Tropp och Anders Rohlin. 

Veterantecknets mottagare var 

broder Ingvar Krönander.  

 

Det blev en mycket högtidlig 

kväll då vi även firade Ordens 

högtidsdag, med levande musik 

framförd av bröderna Bert-Ove 

Andersson, Stig Olsson och Arne 

Thomson. Under utdelningen av 

Jubelveterantecknen liksom den 

efterföljande brödramåltiden var 

även Jubelveteranernas 

”respektive” med. Under mål-

tiden hölls många fina och spiri-

tuella tal. 

 

E n önskan från några bröder 

men även från vårt fina 

klubbmästeri är att vi anmäler oss 

till alla måltider. Inte bara när det 

är brödramåltider utan även vid 

”vanliga” logemöten. Detta un-

derlättar planeringen av matinköp 

så att vi alla blir mätta och glada. 

Tänk även på att avanmäla dig 

om du finns med på den ”Stående 

listan”. 

 

M ed tillönskan om en skön 

och behagfull sommar. 

 

En vän är en person som kommer 

när andra försvinner. 

 

 

 

 
 

I Vänskap Kärlek  
Sanning 

 
Rolf Norstedt 
Övermästare 

 
——————- 

 
 

Bröder. 
 

Påminner om vår vänafton den 

10 oktober. Tala med edra vänner 

och bekanta om intesse finns. 

Vidtala sedan broder PS för en 

inbjudan. 

 



 
 
 

AVLIDEN BRODER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår broder  Bo Söderbom har lagt 

ner sin vandringsstav den 19 april 

2012 och avslutat sitt liv i vår loge 

och i Orden. 

Br. Bo hade  vid sin bortgång logens 

tre grader, samt Lägret No.23 Prins 

Bertils tre grader. 

Br. Bo invigdes i logen  No.83 Våg-

brytaren 2000-03-22 och innehade 

följande ämbeten, som BB i sex år 

under tre Övermästare. Br.Bo erhöll 

förtjänsttecken för sitt arbete som 

BB.  

Br.Bo erhöll logens egen förtjänstut-

märkelse, lädermedaljen, för att ha 

varit logens flaggansvarig under alla 

sina år, ett ansvar som Br.Bo tog på 

största allvar. 

På största allvar tog Br.Bo det mesta 

i sitt liv, som att vara ett gott före-

döme för oss övriga bröder.  

I vårt minne lever du kvar som en 

sann Odd-fellow broder, vilken nu i 

djup saknad lämnar ett stort tomrum 

efter dig. 

  

Vid sidan om Ordens arbete var  

Br,Bo en sångarbroder i Varbergs 

Kvartettsällskap där han in i det 

sista lyfte första tenorstämman till 

höga höjder. 

 
 
 
 

HÄNT I LOGEN 
 

Onsdagen den 28 mars 

 

Möte med invigningsgrad för sex 

nya bröder under högtidliga och vär-

diga former i sedvanlig Odd-Fellow 

anda. Vårt utmärkta ceremoniel 

överträffade sig själva och gav en 

invigningsgrad som skall läggas på 

minnet. 

Vid den efterföljande brödramål-

tiden talade ÖM Rolf Norstedt till 

recipienderna och önskade dom väl-

komna till vår loge. 

För recipienderna talade vår nya 

broder Christian Mellgren, som be-

tonade blandningen av äldre och 

yngre bröder. 

 

Ovan ses vår ÖM Rolf Norstedt omgiven av 

De nya bröderna, fr.v. Christer Berggren, 

Christer Antonsson, Kent Zacharoff, 

Christian Mellgren, Seppo Rydén och Kaj 

Rydberg. 

 

 

 

 

Onsdagen den 11 april 

 

Logemöte med god uppslutning och 

sedvanlig trivsel med god och njut-

bar mat i god Odd-Fellow anda.  

 

 

 

 

Onsdagen den 25 april 

 

Logens och Ordens högtidsdag 

  

Veteranernas afton firades enligt 

traditionen. I närvaro av vår Storsire 

Anders Lundgren, så hade vi  

förutom våra veteraner och ett nitti-

otal bröder som fick glädjas åt att i 

år se två st jubelveteraner och en 

veteran äras och erhålla jubelvete-

rantecken respektive veterantecken. 

Vår veteran Ingvar Krönander emot-

tog sitt veterantecken och ett tal från 

Br SS med önskan om lycka till på 

vägen mot jubelveteran tecken.  

Våra jubelveteraner Mats Tropp och 

Anders Rohlin hade glädjen att se 

sina båda livskamrater som åskådare 

i ordenssalen.  

Br SS talade till de nyblivna Jubel-

veteranerna och betonade den långa 

och flitiga gärning de båda givit lo-

gen under de gågna femtio åren.  

 

En lärande händelse inträffade 

denna händelserika kväll som ovan-

ligt startade redan Kl: 18.00. 

Informationen hade inte nått ända 

fram utan vår DSS Lars Gustavsson 

tillsammans med Br. Anders Johans-

son fick tillfälle att demonstrera hur 

vi bröder skall knacka oss in vid sen 

ankomst. Detta genomfördes med 

bravur, mycket lärorikt för oss brö-

der. 



Lördagen den 5 maj 

 

Logens Vårfest 

 

Logens vårfest samlade i år tret-

tiofem  festsugna och hungriga 

bröder med respektive damer. 

Vi kanske kunde ha varit ett tju-

gotal till (bättring kommande år) 

Men de som hade kommit fick 

njuta av en strålande trevlig kväll 

och en måltid där Kjell och Ker-

stin hade överträffat sig själva 

med en meny som var så under-

bart god. Till maten hade Kjell 

satt samman en vinmeny som var 

mycket passande och njutbar. 

I pausen före dessert och kaffe 

underhöll trubadur Tommy Lejon 

med visor från trettitalet och fram 

till sjuttiotalet. 

Kvällen avslutades med sång och 

njutbar dessert. 

Som framgår av bilden så var vår 

charmör Br. Jean som vanligt en 

god kavaljer denna kväll åt  

Agneta och Irma. 

 

 

Onsdagen den  9 maj 

 

Logemöte med Ball II Gr för sex 

bröder. Parentation för Br. Bo 

Söderbom, med minnestal av 

ExÖM Sten Livehed. 

I Appolosalen höll husförening 

ett extra styrelsemöte och fast-

ställde förslag på stadgeändringar 

som behandlats vid föregående 

möte. Kvällen avslutades med en 

genomgång av Br. Leif Anders-

son som visade områden för pla-

nerade byggnationer i Varberg. 

 

 

 

 

 

Kommande  
Logemöten 

 

 

 

Onsdagen den 23 maj 

 

Reception i II Gr. Kärlekens grad 

en lämplig avlutning inför vårt 

sommaruppehåll. Brödramåltid 

med sedvanliga tal och skålar.  

 

 

Onsdagen den 13 juni 

 

Sommarsammanträde med expe-

ditions möte. Klädsel är som van-

ligt vårdad sommarklädsel. 

 

 

Onsdagen den 11 juli 

 

Årets andra sommarsammanträde 

som är vår populära Västkustaf-

ton. Glöm inte anmälan till Br. 

Kjell Peterson då detta är en ef-

tertraktad kväll hos egna bröder 

och hos gästande bröder. Under-

hållning och god mat utlovas. 

 

Onsdagen den 22 Augusti 

 

Sommarsammanträde med 

”Räkfrossa”  en mycket uppskat-

tad kväll med räkor i massor. 

 

I dag utkommer Medlemsblad 

No 4 med nyheter från som-

maruppehållet. Var ute i tid med 

att beställa er och gästers närvaro 

till Br Kjell, så ni inte missar 

denna kväll. 

 

 

 

 

 
Instruktions utskottet 

Informerar 
 

I detta nummer har jag tänkt att 

gå igenom följande budord:  

 

Vi befaller er att: Hjälpa de nöd-

ställda. 

 

Det tycker vi är ett självklart 

medmänskligt bud. Det här gäller 

inte i första hand våra medlem-

mar. Även om det inom Orden 

kan vara i högsta grad befogat. 

En medmänniska kan komma på 

obestånd av anledningar, som 

han eller hon inte själv är skuld 

till. Då vill det till att någon hjäl-

per vännen inöd. Vi kan inte ge 

stora gåvor, men här finns ju 

också solidaritetens välgörande 

hjälpsamhet. 

På olika sätt har vår Orden och 

enskilda loger samt bröder och 

systrar genomfört detta ( se t ex 

förverkligandet av den svenska 

räddningskryssaren Odd-Fellow 

och barnbyar i Thailand). 

 

Detta gäller också i allra högsta 

grad bröders och systrars anhö-

riga, som  kanske har ordnade, 

ekonomiska förhållande, så länge 

samhället orkar med det. Men de 

bär kanske på en nöd av inre art. 

 

Ensamheten, upplevelsen av me-

ningslöshet. Att inte vara bort-

glömd är en välsignad sak.  

Det hör till det stora och fina i 

Odd-Fellow, att logerna försöker 

att komma ihåg  dem som har det 

svårt. Besök edra bröder och 

systrar så ska ni uppleva glädjen 

hos dem av ett samtal och en 

stunds gemenskap. 



 

 
 

Lägret No23 Prins Bertil 
 

Lägersammanträde 
  

Onsdagen den 16 maj 

 

Vi avslutar vårterminen med lä-

germöte i Halmstad. 

Årets tema etik och moral be-

handlas denna gång  ur ett kristet 

perspektiv. Föredrag av Sara 

Blom, som var mycket uppskat-

tat. 

 

O:B:S Samtliga lägermöten 

startar kl: 19.00. 

Måltidsanmälan fem dagar före 

mötet. 

Lägervärdar i B 83 Vågbrytaren 

är patriarkerna. 

Göran Andersson 0340-621229 

Rune Jansson 0340-35353                       

 
Kommande Lägermöten 

Höstens första lägermöte Ons-

dagen den 19 sept inleds i 

Kungsbacka med nom, av 

ValÄM och ers. Vårt tema forts-

ätter med etik och moral. 

 

 
 

Seniorklubben. 
 

Seniorklubben av slutade vårter-

minen med utflykt i norra Bohus-

läns skärgård. 

Tisdagen den 15 maj åkte 28 

morgonpigga systrar och bröder 

iväg norrut med målet Göteborgs 

Norra skärgård. Första stopp  var 

på Ranberget på Hisingen. 

Där fick vi en frukost á la Elstrup 

och kunde njuta av en hänförande 

utsikt över västra och södra Göte-

borg.  

Efter en kort båtfärd mid bilfär-

jan till Hönö pinan åkte vi runt på 

öarna Hönö, Fotö, Öckerö och 

Hälsö och fick en god beskriv-

ning av sevärdheter, hamnar, kyr-

kor och övriga öar av en duktig 

lokal guide. I fiskemuseet i Hönö 

Klåva hade man samlat allt som 

var värt att veta om fiske och fis-

kebåtar och den förlista ubåten 

Ulven. På lunchstället Tullhuset 

bjöds en god lunch , bestående av 

stekt kummel med härlig sås och 

grönsaker, alla hade fönsterbord 

med storslagen utsikt över inlop-

pet till Göteborgs hamn och 

Vinga fyr i söder. 

I den lila medeltida kyrkan (från 

1400-talet) på Öckerö kunde vi 

beskåda vackra målningar i tak 

och på altaret samt ett av de 

äldsta votivskepp som finns be-

varade i Sverige. Intill låg Öck-

erö Hembyggsgård med många 

gamla byggnader, fyllda med då-

tida prylar, möbler mm. Där blev 

vi serverade eftermiddagskaffe 

med hembakat innan vi begav oss 

hemåt Varberg igen. Alla var 

överens om att det varit en myck-

et trevlig dag– dessutom hade vi 

ju tur med vädret. Tack till Tor-

sten Wendt och Pelle på bussen 

för god planering.   

Eva H.  
 

 

 

 
Besök i annan loge. 

 

Den 19 april besökte vi 3 bröder, 

logen No 96 Hasnäs i Ebeltoft 

Danmark. Logen 96 Hasnäs är en 

liten loge med  48 bröder. Vid 

vårt besök så gavs en reception i 

I graden. Budskapet i gradgiv-

ningen var detsamma som i Sve-

rige men framförandet var helt 

annorlunda. Det började med att 

recipienden förhördes om invig-

ningsgradens lösen och tecken. 

Vid efterföljande brödramåltid 

har undermästaren herdesplatsen. 

Talet till recipienden hölls av 

hans fadder. Recipienden själv 

håller inget tal.  

Dagordningen vid mötet liknar 

vår dagordning, med undantag av 

ett musikinslag efter att bröderna 

hälsats välkomna. Dessutom så 

meddelas vilka bröder i hela 

Danmark som avlidit sedan före-

gående möte. De har möten 4ggr 

per månad.  

     Vid gradgivning bäres kjole     

(frack). 

Vid tacktalet lovade eller hotade 

undertecknad att vi  återkommer i 

mars 2014 då logen fyller 40 å 

 

A. Axelsson TjgExÖM 

 

I.O.O.F.    B83 Vågbrytaren   Skansgatan 7   SE-432 42 Varberg   Tel. 0340-853 63  (Ordenshuset) 

 

Logens E-postadress (PS): b-83@oddfellow.se                         Logens webbadress: oddfellow.se 

 

Ansv. Utgivare: ÖM-Rolf Norstedt Tel 0340-651361            Redaktör: Sten Livehed  E-post: triton6@mac.com 

B83:s medlemsblad , 

Nr 4 - 2012 

Utkommer onsdagen den 22 

Augusti  Manuskript, emotses 

senast fredagen 18 aug. via  

E-post till sten livehed:  

triton6@mac.com 

mailto:b-83@oddfellow.se


 
Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 4-2012-08-22 

Mina Bröder 
 

 

E fter en sommar som va-

rit lysande för vind- och 

vattenkraftsbolagen närmar 

sig nu hösten. Dock kan vi 

hoppas på en fin brittsom-

mar som kompensation. 

 

 

 

H östen innebär som van-

ligt att verksamheten i 

Odd-Fellow drar igång. 

Närmast framför oss har vi 

ett sommarsammanträde 

med räkfrossa då vi också 

skall välja en ersättare till 

nomineringsutskottet för vår 

avlidne broder Bo Söder-

bom.  

I och med att storlogemötet 

beslutade om att nomine-

ringsutskottet skall föreslå 

en kandidat till ämbetet som 

Storrepresentant måste vi se 

till att man blir beslutmäsig,  

 

 

 

beroende på vilka som söker 

detta ämbete.  

 

 

V idare skall vi i höst 

välja nya ämbetsmän 

på alla poster. Givetvis kan 

det bli så att en del sitter 

kvar en period till men de 

skall ändå väljas. 

 

F ör övrigt skall vi ge en 

tredjegrad och en invig-

ningsgrad i höst. Vi har då 

en vänafton den 10 oktober 

och de bröder som känner 

någon som ev. vill bli med-

lem i vår Loge uppmanar jag 

att anmäla detta till vår PS 

Per Sandersson som skickar 

en inbjudan. 

 

J ag vill också påminna om 

vår gåsamiddag den 3:e 

november. Vi har då bokat 

far och son Frendberg, som 

gjorde ett bejublat framträ-

dande i samband med vårt 

90-års jubileum.  

Dessutom bjuds på först-

klassig förtäring från vårt  

 

 

klubbmästeri.Tänk också på 

att i höst gäller obligatorisk 

anmälan till alla måltider, 

både BM och andra däre-

mellan. Kanske är det dags 

att anteckna sig på stående 

listan? 

 

U nder sommaren har en 

handikappsramp, med 

ingång från kökssidan, fär-

digställts för att underlätta 

för alla användare av rullstol 

och rullator. 

 

 

A vslutningsvis så kom 

ihåg att bästa utvägen 

ur svårigheter ofta är vägen 

igenom. 

 

 

 

I Vänskap Kärlek  
Sanning 

 
Rolf Norstedt 
Övermästare 

 
 



 
 
 

Hänt i Logen 
 

Onsdagen 23 maj 

 

Vid ovanstående logemöte hade vi 

glädjen att inviga sex bröder i II Gr. 

Nedanstående bröder erhöll graden 

vid en traditionell ceremoni med ett 

strålande ceremoniel. Efterföljande 

brödramåltid avnjöts i god Odd-

fellow anda med tal till bröderna av 

ÖM Rolf Norstedt. 

För de nya II Gr. Bröderna talade 

 Br. Bertil Steen. 

Nya II Gr. Bröder var; 

 Leif Andersson, Krister Ihlenius, 

Bo Lindell, Bertil Steen, Hans –Erik 

Östheden och Anders Östlund. 

 

 

Onsdagen den 13 Juni 

 

Årets första sommarsammanträde 

avlöpte som sig bör med välfylld 

loge av bröder och ett antal gäster. 

Samtliga i vårdade sommarkläder. 

 

 

Onsdagen den 11 Juli 

 

”Västkustafton” 

 

Som vanligt hade vårt andra som-

marsammanträde god tillströmning 

av gäster och bröder från logen, 

många hade med sig fruar och livs-

kamrater. 

När vi avnjutit den goda västkust-

buffen som Kjell och hans duktiga 

medhjälpare frestade oss med, 

kunde vi avnjuta en vacker under-

hållning av två unga musiker från 

Varberg. 

 

Jenny Almselius med sin ackompan-

jatör Martin Abrahamsson på gitarr 

gav prov på en mängd underfundiga 

och annorlunda visor av egen kom-

position och av andra kända tonsät-

tare. 

Detta uppskattade inslag gav också 

ett flertal extra nummer. 

Efter detta avsmakades kaffe, kaka.  

och avec och vi kunde nöjda vandra 

hemåt i sommarkvällen.   

Jenny och Martin var mycket upp-

skattade av samtliga. 

 

Onsdagen den 22 augusti 

 

Årets sista sommarsammanträde går 

även den i traditionens tecken med 

räkfrossa efter avslutat expeditsons-

möte.  

Årets fjärde medlemsblad som du nu 

läser finns utsänt eller utdelat. 

 

 

 

 
 

Kommande i Logmöten 
 

Kyrktur 
 
 

Söndagen den 2 sept 
 

Kyrkturen i år den andra september 

går till Ölmevalla kyrka där guds-

tjänst hålles Kl: 11.15 

Därefter får vi tillfälle att besöka en 

ryggåsstuga med mångårig historia 

vid bondgården Freadal, i närheten 

av kyrkan, där vår bortgångne vän 

broder Lennart Hansson växte upp. 

Lennart berättade ju om sin hem-

bygd vid ett flertal tillfällen. Hans 

Hansson bror till Lennart kommer 

att möta upp och visa stugan. 

Söndagslunchen äter vi på Freadals 

restaurang, bondgårdmiljö, tidigare 

utmarker till Freadal, söder om Åsa. 

(kostnad 130:-kr). 

Avresa från Odd Fellowhuset 

Kl:10:15 för sam åkning i egna bi-

lar. 

Anmäl senast torsdagen den23 

augusti om ditt deltagande till 

Carl-Eric Muhl, Tel 0340-651183 

eller 0705-560736. 

 

 

Onsdagen den 12 september 

 

Logemöte med I nominering  

VÄM + St Repr. 

 

 

Onsdagen 26 september 

 

Logemöte tillsammans med  

B127 Kvarnbyn. 

II nom.VÄM + StRepr. Nom till 

C.O.Liljebergs fond och Husför-

eningen.  

 
Onsdagen den10 oktober 

 

Logemöte. Ball III gr. Vänafton, Val 

av VÄM. Val till CO Liljebergs 

fond och Husföreningen. I nomine-

ring utskott. Revisorer + Lägervär-

dar. 

 

Onsdagen den 24 oktober 

 

Logemöte. Ball Inv gr. II nom. Ut-

skott, revisorer + lägervärdar 

Medlemsblad No 5 utkommer. 



. 

 

 

 

Kommer i Seniorklubben 

  

Onsdagen den19 september  

 

RESA TILL HALMSTAD 

  

Avresa från Logehuset kl 08.00   

Liten frukost a la Elstrup. Besök 

på Radio Halland. 

Information om och rundvand-

ring i Odd Fellow Ordenshus i 

Halmstad.                                                                                          

Lunch i Svarta Örns huset 

 

Landshövdingen hälsar oss sedan 

välkomna till Länsresidenset och 

Slottet 

Avslutning med kaffe och kaka i  

Stora äger möte 

 

Åter Varberg ca: kl 17.30 

Kostnad 300 kr 

 

OBS! Bindande anmälan snarast 

dock senast 3 september 

 

 

Onsdagen den 17 oktober  

 

Lunch kl 12. 

  

ANDERS ZORN.  

 

Syster Birgitta Ringstad berättar 

om den store konstnärens konst 

och liv. 

Kostnad 110 kr  

   

 

Onsdagen den21 november  

 

Lunch kl 12. 

  

SÅNGER OCH MELODIER VI 

MINNS MED VÄLBEHAG                          

 

 

 

 

 

Framförda av Elisabeth Lind- 

qvist med sång, Allan Johansson 

på dragspel och Folke Persson på 

gitarr. 

Ett årligt återkommande  och ef-

terlängtat programinslag, (där vi 

alla kan sjunga med).  

 

Kostnad 110 kr  

 
 

Varmt Välkomna 

  
Anmälan senast söndagen före 

evenemanget till:  

Gunilla 84719 

Bengt-Åke 670365 

Eva Hietala 201995 

Torsten 65908 

 
 
 

 

 

 

Lägret No 23 
Prins Bertil 

 

Lägrets golftävling avgörs freda-

gen den 14 september, där vi 

hoppas på ett stort deltagande. 

Anmälan till Br. Bo Bäckman 

tel.0303-81898 eller 070-

5466353 Logen 127 Kvarnbyn 

eller golfsamordnare i egen loge. 

 

 

Onsdagen den 19 September 

 

Höstens första lägersammanträ-

det i Kungsbacka innehåller föru-

tom mötet, I nominering av 

VÄM och ersättare. 

Programtemat är fortsatt etik och 

moral.  
 

Onsdagen den17 oktober 

 

Äger rum i Varberg med Recep– 

tion i III Graden och II nomine-

ring av VÄM och ersättare. 

I nominering av ledamöter i ut-

skott. 

 

 

Onsdagen den 21 november 

 

 

Detta lägersammanträde äger 

rum i Halmstad, med Val av 

VÄM och ersättare. 

II nominering av ledamöter i ut-

skott. 

Vi firar årsdagen av Lägrets 

No.23 Prins Bertil.   

 

 

O:B:S Samtliga lägermöten 

startar kl: 19.00. 

Måltidsanmälan fem dagar före 

mötet. 

Lägervärdar i B 83 Vågbrytaren 

är patriarkerna. 

Göran Andersson 0340-621229  

Rune Jansson 0340-35353                       

 
 

 

 

 
Instruktions utskottet 

Informerar 
 

I detta nummer av medlemsbla-

det vill jag behandla  följande 

budord. 

 

VI BEFALLER ER ATT  

BEGRAVA DE DÖDA. 

 
Nu är ju detta ordnat på annat 

sätt i vår tid. Men det är i alla fall 

så, att den hjälp som kan ges di-

rektvid ett dödsfallrent kontakt i 

förening med sant medkännande-

ord kan vara av stor betydelse. 

Det finns inte med i våra lagar 

och stadgar, men varje loge kan 



Fungera som en första hjälp i 

händelse av dödsfall. Men till 

detta att begrava de döda hör 

också den ofta välbehövliga ma-

ningen att vara med vid en sys-

ters eller broders begravning. 

Den bör inte ske anonymt som ett 

spårlöst försvinnande. 

Vi skall visa att det är frågan om 

vänskap och kärlek i sanning och 

att denna inte tar slut i och med 

döden. 

Det betyder också oerhört myck-

et för efterlevande, 
 

VI BEFALLER ER ATT 

UPPFOSTRA DE  

FÖRÄLDRALÖSA 
Detta är väl de till synes minst 

aktuella i vår tid. Men om man 

ser det i ett större sammanhang, 

så syns det som om vi har en 

mycket stor uppgift. 

I en värld , där det föds alldeles 

för många barn blir många, mil-

jontals, föräldralösa. Här gäller 

det för oss att i första hand skapa 

en opinion för att hävda, att bar-

nen har rätt till ett liv och ett me-

ningsfullt liv. 

Här får vi större sammanhang– 

för att stödja  - verka för fred och 

för en sund mänsklighet och ett 

sunt användande av jordens re-

surser. så att jorden blir en bebo-

lig planet för ännu ofödda gene-

rationer. 

________________ 

De fyra budorden kan synas 

enkla och självklara. 

Men det är för första frågan om 

att verkligen praktisera dem i 

vardagen. Varje dag. I morgon 

kan det vara för sent. 

För det andra upptäcker man rätt 

snart, att buden inte är lätta att 

uppfylla. Man behöver inspira- 

tion  och kraft. Detta viste våra 

fäder mycket väl. 

De visste att viljan till med-

mänsklig omsorg har sin grund 

och sin kraft i en visshet, som 

utrycks i tron på Ett Högsta Vä-

sen, som vill Liv och Kärlek. 

 

Tag bort den och snart blir det 

mycket lite kvar av idealen. 

Det är inte fråga om några reli-

giösa övningar, det är fråga om 

att ha visshet om denna bak-

grund. 

 

Vi människor hör samman inte 

bara av ödesband som innevånare 

på samma planet. Nej vi hör 

också samman därför Det högsta 

Väsendet är Kärlek och därför att 

Livet ryms i Kärlek. 

Men denna övergripande Kärlek 

skall av oss växlas i vardagens 

småmynt, som vänlighet och om-

tanke. Vi skall leva i vissheten, 

att Det Högsta Väsendet är en 

faderlig och moderlig makt, som 

vill att vi alla människor skall 

vara systrar och bröder, Hålla 

ihop som syskon och göra livet 

ljust och lättare att leva. 

Vi skall vara sådana mot varan-

dra att när vår levnad är slut– nå-

gon kan säga med hel överty-

gelse: Tack gode Gud att jag fick 

möta den människan och dess 

kärlek och om tanke. 

 
Källa:ExStRepr Lennart Mattsson 

No.73 Tre Länkat i Stockholm 

 

Gm. ExÖM   S.Livehed . 

 
 

Golfsektionen 
 

Ett antal tappra golfare från 

No:83 Vågbrytaren och No:63 

drottning Blanka, reste till 

Odd.Fellows Riksgolf för att 

mäta svingarna och puttarna med 

ca: 155 st andra bröder och syst-

rar.  

Denna gång ansvarade logerna 

B119 Haqvin Spegel och R111 

Santa Clara i Ronneby för 

arangemanget. 

Tävlingen avgjordes under tvåda-

gars spel på Ronneby GK och 

Carlskrona GK, två trixiga banor 

som satte samtliga spelare på 

prov. 

Dom extrema framgångarna från 

i fjol lyste tyvärr med sin från-

varo, även om gott spel prestera-

des här och där av de våra. 

Värt är nämna  Br Bertil Steen 

som slutade på en hedrande andra 

plats i veteranklassen. 

 

Duktiga på närspel var: 

Berit Lundahl - Christina Persson 

och Anders Axelsson som alla i 

sin klass kom närmast flagg,   

 

Vi andra kommer igen 2013. 
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Medlemsblad 

för brödralogen 

No 83 Vågbrytaren 

Nr 5-2012-10-24 

Mina Bröder 
 

Ä 
r det inte underbart att vi har 

en lika ”fin” höst som vi 

hade ”det som kallas sommar”. 

Som väl är har ju Odd-

Fellowarbetet kommit igång och 

det är ju en ljuspunkt i all blåst 

och regn. 

 

 

S enaste Logemötet blev både 

långt och spännande. Dels 

valde vi nya ämbetsmän till nästa 

period och dels fick vi genom ett 

långt röstningsförfarande en ny 

Storrepresentant. Jag vill gratu-

lera broder Hans Peterson som i 

tredje röstningsomgången fick 

majoritet. Broder Hans är ju gam-

mal Varbergsbo och har efter di-

verse utsvävningar till andra ut-

socknes loger kommit tillbaka till 

fadershuset. 

 

 

M en min undran är: måste 

det verkligen vara så här 

omständigt och  

utlämnande att utse en ämbets-

man? 

Jag har själv inte något bättre för-

slag just nu men uppmanar Stor-

logen att funder en gång till. 

 

 

 

Kanske ska man begränsa antalet 

gånger man får söka eller på an 

nat sätt förenkla förfarandet. Som 

det är nu känns det inte bra. 

 

V i balloterade denna kväll 

även fyra bröder till sannin-

ges grad. Totalt blir det sju reci-

piender eftersom logen 103 från 

Falkenberg, nr 155 från Kungs-

backa och nr 17 från Halmstad 

kommer med varsin broder till 

nästa logemöte för att erhålla 

sanninges grad. 

 

N är vi så småningom var fär-

diga med detta möte och 

kom ut i Apollosalen väntade 

fem presumtiva bröder på oss, 

eftersom denna kväll också inne-

höll en vänafton. En av de in-

bjudna hade ej möjlighet att 

komma denna kväll med har i 

efterhand skickat in inträdesansö-

kan. Det är glädjande att se att vi 

attraherar så många när man har 

stora problem på andra håll i vår 

Orden. 

 

O m några veckor firar vår 

närmaste granne i huset, 

Rebeckalogen Nr 63 Drottning 

Blanka, sitt 25 årsjubileum. 

Vi gratulerar naturligtvis och ser 

fram emot fortsatt gott sammar-

bete bl.a. i husfö-reningen, se 

 

 

 

niorklubben och barnjulfesten. 

Min förhoppning är att vi i fram-

tiden även kan sammarbeta med 

vår och höstfest. 

 

 

S nart är det dags för minnes-

loge tillsammans med Re-

beckorna. Vi  högtidlighåller då 

minnet av alla nära och kära som 

under året lagt ner sin vandrings-

stav.  

 

Efteråt blir det tillfälle till en 

stunds samvaro över en kopp 

kaffe. 

 

 

” Om du är missnöjd med din 

ålder och längtar tillbaks till 

Ungdomen—tänk då på Algebra” 

 
 
 

I Vänskap Kärlek  
Sanning 

Rolf Norstedt 
Övermästare 

 
 

 



 
 
 

Hänt i Logen 
Kyrktur 

Söndagen den 2 sept 

 

Kyrkturen i år den andra september 

gick till Ölmevalla kyrka där ett 

trettiotal personer övervarade guds-

tjänsten  kl: 11.15. 

 

Därefter fick vi tillfälle att besöka 

en ryggåsstuga med mångårig histo-

ria vid bondgården Freadal, i när-

heten av kyrkan, där vår bortgångne 

vän broder Lennart Hansson växte 

upp. Hans Hansson, bror till 

Lennart möte upp och visade ”Mina 

stugan” och berättade om den sä-

regna kvinna som levde sitt liv där. 

 

Söndagslunchen avnjöts under god 

stämning på Freadals restaurang i 

genuin bondemiljö, tidigare utmar-

ker till Freadal, söder om Åsa. 

Vi framför ett tack till Carl-Eric 

Muhl för en välordnad och trevlig 

kyrktur. 
 

Hans Hansson berättar om  ”Mina stugan” 

och dess innevånare för en andäktig 

publik. 

 

 Onsdagen den 12 september 

 

Logemöte med första nominering 

av Valämbetsmän 

 

Onsdagen den 26 september 
 

Logemöte med första nominering 

av StRep. Samt nominering till 

C.O. Liljebergs donationsfond och 

husförreningen. Föredrag om musi-

kens betydelse i vårt dagliga liv, 

Bengt Eckerdal. 

 

 

Onsdagen den 10 oktober 

 

Logemöte med vänafton. Andra 

nominering och val av StRep, 

VÄM, samt val till C.O.Liljebergs 

fond och husförreningen.  

Gratulationer till VÄM och till vår 

nya StRep Hans Peterson som med 

säkerhet kommer att representera 

vår Order och loge. 

Ett inlevelsefullt och uppskattat fö-

redrag hölls i Apollosalen av Inger 

Alebo från länsmuseet i ämnet Var-

berg och Varbergs slott under 1600-

talet. 

 

Onsdagen den 24 Oktober 

 

Logemöte. Rec III gr och Ball Inv 

gr. Nom. Utskott, revisorer + läger-

värdar 

Medlemsblad No 5 utkommer. 

 

 
 

Kommande i Logmöten 
 

Söndagen den 28 Oktober  

 

Allmän minnesloge över under året 

bortgångna systrar och bröder. 

Gemensamt med R 63. 

 

 

 

Lördagen den 3 november 

 

Logens högtidsdag med Gåsamid-

dag. Obligatorisk anmälan till br, 

Kjell Peterson.tel 0340-10232.  

E-mail 

kjell.ja.peterson@telia.com  

 

 

Onsdagen den  14 November 

 

Logemöte med Ball i Inv.Gr. Val av 

utskott, revisorer och lägervärdar. 

Budget 2013. 

 

 

Onsdagen den  28 November 

 

Logemöte med Rec Inv.Gr och 

brödramåltid. 

 
 

 

Aktiviteter i  
SeniorKlubben 

 

Onsdagen den 19 september 2012 

 

En Radiojournalist, en Ex DSS och 

en Landshövding.  

 

Vad kan de ha gemensamt? 

 

Jo, de guidade i Halmstad ett 50-tal 

av Seniorklubbens medlemmar på 

Radio Halland, Odd Fellow B17och 

på Slottet. 

Vi åkte från Logehuset kl 8. Första 

stoppet var i Susedalen där vi åt den 

berömda frukosten a la Elstrup. På 

vägen till Halmstad informerade 

Åke Bendix om Länsstyrelsen, 

Region Halland, tidigare Landshöv-

dingar m. m. Första stopp i Halm-

stad blev på Lilla Torg där vi be-

sökte Radio Halland och fick en 



 Inblick i verksamheten av Patrik 

Ljungberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi blev också visade runt i loka-

lerna och informerade om de 

olika verksamheter. Vi såg en 

direktsändning av Carlsson & 

Co och blev förevigade ”Tur på 

hjul” hjulet. 

Vi tog sedan en promenad över 

Lilla Torg till Odd-Fellow B17,s 

lokaler.  

 

 

 

 

 

Här väntade Ex DSS Lars Gus-

tavsson på oss och visade oss 

runt i lokalerna och berättade om 

tillblivelsen av logen och dess 

historia. Han berättade bl.a att 

Odd-Fellow i Halmstad varit mo-

derloge till B83 Vågbrytaren. 

Bussen väntade utanför lokalerna 

och körde oss, efter vissa besvär-

ligheter i trafiken, til Svarta Ör-

nens restaurang. I den vackra lo-

kalen serverades vi en smakfull 

lunch på de vackert dukade bor-

den. 

Nästa anhalt var Halmstad Slott 

där vi hälsades välkomna av 

Landshövding Lars-Erik Lövdén. 

 

Han visade oss delar av slottet, 

som började byggas 1610. Han 

informerade oss också om att en 

Landshövding inte bara klipper  

 

 

 

 

 

 

band, utan har många andra upp-

gifter som ledare för Länsstyrel-

sen. Besöket avslutades i stora 

Slottskällaren med kaffe och 

kaka. 

På mindre vägar åkte vi sedan 

norrut med ett stopp på Laxbuti-

ken.  

Vi var tillbaka i Varberg kl.17,30 

10 minuter efter utsatt tid i pro-

grammet. Tack för en härlig dag. 

 

Torsten W. 

 

 
Kommer i Seniorklubben 

  

  

.                                              

Onsdagen den21 november  

 

Lunch kl 12. 

  

Sånger och melodier vi minns 

med välbehag                           

 

 

Framförda av Elisabeth Lind- 

qvist med sång, Allan Johansson 

på dragspel och Folke Persson på 

gitarr. 

Ett årligt återkommande  och ef-

terlängtat programinslag, (där vi 

alla kan sjunga med).  

 

Kostnad 110 kr  

 

Varmt Välkomna 

  
 

 

Anmälan till Seniorklubben  

senast söndagen före evenemanget 

till:  

 

Gunilla 84719 

Bengt-Åke 670365 

Eva Hietala 201995 

Torsten 656908 

 
 
 

 

 
Lägret No 23 
Prins Bertil 

 

Onsdagen den 19 September 

 

Höstens första lägersammanträ-

det i Kungsbacka innehöll föru-

tom mötet, I nominering av 

VÄM och ersättare. 

Programtemat är fortsatt etik och 

moral. Denna kväll ur ett mus-

limskt perspektiv. 

 
 

Onsdagen den 17 oktober 

 

Äger rum i Varberg med Recep– 

tion i III Graden och II nomine-

ring av VÄM och ersättare. 

I nominering av ledamöter i ut-

skott. 

 

Onsdagen den 21 november 

 

Detta lägersammanträde äger 

rum i Halmstad, med val av 

VÄM och ersättare. 

II nominering av ledamöter i ut-

skott. 

Vi firar årsdagen av Lägrets 

No.23 Prins Bertil.   

 

 

Onsdagen den 19 December 

 

Året avslutas med Julsamkväm i 

Kungsbacka. Val av ledamöter i 

utskott. Förslag till budget och 

avgifter för 2013. 



 
 

 

AVLIDEN BRODER 
 

Vår broder Tage Nilsson har lagt 

ner sin vandringsstav och lämnat 

vår order och loge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Tage föddes 1920 den tredje 

mars och invigdes i vår loge  

2003-11-26. 

Han innehade vid sin bortgång 

den fjärde oktober i år, tredje 

logegraden och första graden i 

BL nr. 23 Prins Bertil, vilket han 

lämnade på grund av hög ålder 

2011. 

Vår samvaro och kamratskap i 

logen blev för  Tage en värdefull 

plats på ålders höst, vilket han 

påtalade vid ett flertal tillfällen. 

Han deltog i denna samvaro med 

bidrag av både humor och inte-

lekt.  

Jordfästningen äger rum den 26 

oktober i Värö kyrka Kl:13.00. 

Brödernas samling kommer att 

annonseras i lokalpressen. 

 
 

 

 
Golfsektionen 

 

Året 2012 kan väl inte ha varit en 

bra golfsäsong? Den frågan får vi 

golfare med jämna mellanrum 

när vi torkar kläder och utrust-

ning så gott som varje vecka. 

Svaret på frågan är att det är så 

väldigt trevligt och socialt gi-

vande att jaga den där lilla vita 

bollen, det kompenserar vädret  

med råge, därför kan vi väl-

komna fler bröder och systrar till 

denna fritidssysselsättning. 

Årets sista Odd-tävling var den vi 

kallar syskonslaget. En tuff och 

trevlig kamp mellan oss bröder i 

Vågbrytaren och våra systrar i 

Drottning Blanka. 

Tävlingen avgjordes i år också på 

Björnhults GK strax norr om Fal-

kenberg. 

Det var tjugo spelsugna damer 

och herrar som mötte upp i 

”lagom” vind och uppehåll.  

När vi hade avnjutit lunch och 

räknat våra scorkort så skulle re-

sultaten redovisa att herrarna åter 

igen vunnit, knappt men dock 

vunnit lagtävlingen.  

Bästa herre blev vår nye broder, 

 

 

Lars Henrell, som presterade im-

ponerande 73 slag netto.  

Lars var inte ensam om att spela 

på en god nivå utan även bästa 

dam Karin Wolff visade ett fint 

resultat.  

Vi vill gratulera båda vinnarna 

och samtidigt tacka alla deltagar-

na för en fin och trevlig dag. 

 

I.O.O.F.    B83 Vågbrytaren   Skansgatan 7   SE-432 42 Varberg   Tel. 0340-853 63  (Ordenshuset) 

 

Logens E-postadress (PS): b-83@oddfellow.se                         Logens webbadress: oddfellow.se/b83 

 

Ansv. Utgivare: ÖM-Rolf Norstedt Tel 0340-651361            Redaktör: Sten Livehed  E-post: triton6@mac.com 

Adressändring m.m. 
 

S.k. flyttningsanmälan till 

myndigheterna kommer EJ 

automatiskt till logens kän-

nedom. Det är därför viktigt 

att varje logebroder snarast 

till logens protokollssekre-

terare anmäler varje föränd-

ring av: 

Bostads- och postadress, 

bostads telefon, arbetstele-

fon, mobilnummer och E – 

postadress. 

B83:s medlemsblad , 

Nr 6 - 2012 

Utkommer onsdagen den 12 

december. Manuskript, emot-

ses senast fredagen den 7 de-

cember via E-post till Sten 

Livehed:  

triton6@mac.com 

mailto:b-83@oddfellow.se


 

                     

 

Hej mina kära Vågbrytarbröder! 
   

F örst vill jag tacka för det förtroende jag fått 
röna då Ni har valt mig som Övermästare  

för innevarande termin. Men jag klarar det inte 
själv utan hjälp av Ämbetsmännen och bröderna i 
logen. Namnen på Ämbetsmännen finns på annan 
plats i bladet.  

I nstalleringen den 9 januari blev en fantastisk 
upplevelse för mig och jag hoppas för brö-

derna. Jag hade tagit ledigt från jobbet för att jag 
hade bara Odd Fellow i huvudet. Bröderna Rolf 
och Kjell gick hela dagen och väntade på dispens 
att få duka i ordenssalen från broder Storsire.  

Det kom ett OK, kvällen var räddad!  

J ag får erkänna att det var lite pirrigt. Men så 
skall det vara, man är på tårna då. Vi var re-

kordmånga bröder i Ordenssal och i Apollosalen. 
Vi hade hela 30 stycken gästande bröder vilket jag 
var glad för, några från min invigningsloge 136 
Winga Fyr i Göteborg. Även min fadder broder 
Stig Andersson från 155 Lars Gathenhielm var 
där.  

S om jag sa i mitt installationstal hade jag inga 
planer att ta ett ämbete i min nya loge utan 

bara vara en vanlig broder, men några turliga 
omständigheter gjorde att jag blev erbjuden att 
bli protokollsekreterare. På denna vägen är det 
och jag har inte ångrat mig en sekund.  

 

 

T ack ännu en gång alla bröder som gjorde 
Ämbetsmannainstallationen till ett minne 

för livet. Jag har nu även hållit min första loge 
som Övermästare, det gick väl skapligt, lite mis-
sar blir det så här i början, men jag har bröderna 
Rolf och Anders att hålla i handen. Storlogen 
hade inte gjort det lättare för nya Övermästare i 
logen med ny dagordning, dessutom kastat om 
alla punkterna.  

J ag tackar även bröderna Pelle, Kjell, Mats i 
klubbmästeriet som ställer upp ännu en ter-

min, och någon som inte syns med finns ändå 
allas vår Kerstin, som fixar all den goda maten. 
Detta var lite från mitt hjärta till Er.  

Mitt motto – gör en broder väl   

 

  

    
 
 

 
 
 
I Vänskap Kärlek  Sanning 

 
Lennart Liljegren 

Övermästare 

Nr 1-2013-02-13 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 12 december 

Logemöte med tradionellt julbord är alltid en av 

årets höjdpunkter. Denna dag hade 98 bröder, var-

av 2 gästande bröder, samlats för att ta del av 

både andlig och lekamlig spis.                                   

Innan logen öppnades fick vi som vanligt besök av 

Lucia med tärnor. 

Efter logemötet samlades bröderna i Apollosalen 

och ett dignande julbord som smakade utmärkt. 

Årets lädermedalj tilldelades bröderna Lars-Ingvar 

Lindblom och Lasse Brorsson. 

Torsdagen den 27 december 

Kalenderårets sista logemöte hade hörsammats av 

53 bröder, varav 2 gästande bröder. Vid den efter-

följande måltiden i Apollosalen, överlämnades vår 

gåva till yttre välgörenhet till representanter för 

Buagården, Frälsningsarmén samt Svenska kyrkans 

diakoniverksamhet. Summa 10 000 kr vardera. 

Söndagen den 6 januari 2013 

Årets barnjulfest med massor av glada barn, musik, 

sång, julklappar och gottpåse. 

 Tomtebrodern Folke Persson få hjälp med gitarrspelandet 

 

Onsdagen den 9 januari 

Installering av 2013—2014 års ämbetsmän. En 

högtidlig och värdig ceremoni under ledning av vår 

nye DSS Göran Löfgren.  

2013 års första logemöte samlade hela 124 bröder, 

varav 30 gästande bröder. 

Följande bröder installerades: 

 ÖM  Lennart Liljegren 

 UM  Claus Öberg 

 PS  Per Sandersson 

 K  Göran Myrne 

 CM  Staffan Tyréus 

 FS  Mikael Carlsson 

 SkM  Gustav Weichselberger 

 ExÖM Rolf Norstedt 

 St Repr Hans Peterson  

 

 

 

 

 

 

 

ExÖM Rolf Norstedt överlämnar klubban                                  

till ÖM Lennart Liljegren 

Efter den stilfulla installeringen samlades bröderna 

i Apollosalen för brödramåltid. ÖM Lennart Lilje-

gren höll sitt installationstal, avgående ÖM Rolf 

Norstedt och DSS Göran Löfgren talade.  

För de avgående ÄM talade bröderna Göran An-

dersson och Lars Gomersson. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

Onsdagen den 23 januari 

Logemöte med Ballotering till första graden samt 

vänafton. Hela 15 bröder balloterades och ballote-

ringen utföll gynnsamt. Två personer infann sig till 

vänafton. 

 

Kommande  Logemöten 

Onsdagen den 13 februari 

Logemöte med Reception 1 graden. Brödramåltid. 

Onsdagen den 27 februari 

Logemöte 

Lördagen den 2 mars 

Logens midvinterblot 

Onsdagen den 13 mars 

Logemöte med ballotering invigningsgraden.  

Årsmöte i husföreningen 

Onsdagen den 27 mars 

Logemöte med reception invigningsgraden  

 

 

Kommande i Seniorklubben 

Onsdagen den 20 februari 

Årsmöte med ”mingel” Seniorklubben 20 år.  

Föredragets rubrik: Historia kring 3 berömda bygg-

nadsverk. Lennart Körling. 

Onsdagen den 20 mars 

Lunch. Föredraget kommer att handla om mynt. 

Onsdagen den 17 april 

Lunch. Broder Åke Bendix talar om ”Varbergs plats 

i vår nordiska historia”. 

Onsdagen den 15 maj 

Vi kommer att besöka livsmedelsaktörer i Halland 

Se vidare i Seniorklubbens program. 

 

 

Brödralägret No 23 Prins Bertil 

Hänt i lägret 

Onsdagen den 16 januari 

Installering av 2013—2014 års ämbetsmän, valda 
och utsedda. 

Nya Ämbetsmän för Lägret Prins Bertil 

Övre raden: ExHP Stefan Karnevi- IIB Greger Jansson 

SS Carl-Johan Sjöblom- HP Sten Livehed - SkM Allan Anders-

son-  Nedre raden: PF Sven Henriksson - F Rolf Lindau     

-ÖP Anders Axelsson -IB Ingvar Krönander - RF Ebbe Skarin 

Kommande program 

Onsdag den 20 februari i Varberg 

Lägersammanträde. Reception I graden. 
Ekonomisk berättelse. Ansvarsfrihet. 

Torsdag den 20 mars i Halmstad 

Lägersammanträde 

OBS! 
Samtliga lägermöten startar kl. 19 

Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  
Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 



 

 

 

 

 

Kaplans  tankar   

Om helgon och hjältar. 

Behovet av civilkurage diskuteras ofta i vårt 

samhälle. Vi människor vänder ofta bort 

blicken när övergrepp och förnedring äger 

rum i vår omedelbara närhet. Vi saknar civil-

kurage, sägs det. Men alla gör det inte. Vi 

letar efter "svenska hjältar" och uttrycker vår 

gemensamma uppskattning över att det 

finns undantag från den allmänna bristen på 

civilkurage. Vi behöver hjältar som föredö-

men. 

Det gångna året har i hög grad handlat om 

en hjälte, Raul Wallenberg som föddes för 

hundra år sedan och försvann i Budapests 

utkanter i januari 1945 efter ett självförglöm-

mande "hjältedåd" under sex månader. Två 

fantastiska biografier har skrivits om detta, 

och många tidningsartiklar har berört vårt 

behov av hjältar. Är helgon hjältar? Vad är 

det för skillnad på en hjälte och ett helgon? 

Ett enkelt, kanske alltför enkelt svar, skulle 

kunna vara att en hjälte litar på sig själv me-

dan ett helgon litar på Gud. Uppgiften blev 

på något sätt att överskrida sig själv. Det 

handlade om mer än allmänt civilkurage. 

Dag Hammarskjöld uttrycker sig mer 

"helgonlikt" när han på julafton 1956, efter 

den stora personliga framgången under Su-

ezkrisen strax innan skriver, "Din egen insats 

verkade det icke, blott Gud - men gläd dig 

om Gud fann bruk för din insats i sitt verk". 

Han såg Gud i allt och ville ständigt öva sig i 

lyhördheten för att "insatsen söker oss, inte 

vi insatsen". 

Göran Myrne   Kaplan 

  

 

Redaktören har ordet 

I denna spalt är det tänkt att jag skall ta upp aktuel-

la saker och händelser som sker i vår omvärld och 

som kan vara av intresse för logens bröder. 

Eftersom detta är det första numret med mig som 

redaktör, kan det väl vara lämpligt att nämna något 

om mig själv. 

Som pensionär fördriver jag huvuddelen av min tid 

på Vuxenskolan i Varberg där jag leder kurser i 

släktforskning och datakunskap. 

Mitt intresse för datorer och alla möjligheter som är 

förknippade med den mycket snabba utvecklingen 

av både hård—och mjukvara, gör att man hela tiden 

måste anstränga sig för att hänga med. 

En mer omfattande presentation av mig och vad jag 

gör och har gjort framgår av min hemsida, som ni 

når genom att klicka på www.llofgren.se. 

För att vårt medlemsblad skall vara intressant i ett 

längre perspektiv, måste det hela tiden utvecklas. 

Det bästa sättet att göra det, är att så många brö-

der som möjligt bidrar med synpunkter och förslag 

på innehåll. Min adress framgår nedan. 

Lars Löfgren   Redaktör 

 

  

Ny arbetsordning i logen 
Se följande sidor. För er som får medlems-

bladet i pappersformat, finns texten som ett 

extra blad som bifogas. 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

    E-mail: (PS): b-83@oddfellow.se                 Webbadress : oddfellow.se/b83  Webbmaster: Sten livehed 

    Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren              Redaktör: Lars Löfgren  e-mail: lars.lofgren@yahoo.se  

Nästa medlemsblad, nr 2—2013 
Utkommer onsdagen den 27 mars. Manuskript 

emotses senast 17 mars via mail till 

llofgren@yahoo.se 

http://www.llofgren.se


 

Enligt beslut vid Storlogemötet 2012 skall en ny arbetsordning i loger och läger tillämpas från 
och med 1 januari 2013. 
Syftet med den nya dagordningen är, att de administrativa frågorna skall ges en tydligare 
indelning och samlas i början av dagordningen, medlemsfrågor i mitten och Ordens 
kärnvärdesfrågor i slutet av föredragningslistan. Logens öppnande och avslutande berörs 
inte av den nya ordningen. 
Några punkter på agendan är obligatoriska och skall således tas upp vid varje sammanträde 
(sommarsammanträdena undantagna). De punkter, som aldrig får strykas vid de ordinarie 
mötena, är markerade med fet stil nedan. 

Logens nya arbetsordning  
1 Logen öppnas  
2 Godkännande av protokoll från föregående sammanträde  
3  Finanssekreterarens punkt  

a) Inbetalning till FS    b) FS:s rapport samt redogörelse av antalet icke-
gottstående medlemmar  

4  Skattmästarens punkt, Utanordning av räkningar och SkM:s rapport  
5  Klubbmästarens rapport  
6  Sjuk eller nödställd medlem  

a) Ny anmälan om sjuk eller nödställd medlem    b) Utnämning av-, berättelse 
från- samt avslut av sjukutskott c)  Biståndsfrågor  

7  Medlemskap a) upphörande av medlemskap i loge eller Orden b) Ny ansökan, 
utnämning av ordförande i undersökningsutskott, ballotering av tidigare 
inkommen ansökan om upptagning i Orden och logen c) Anmälan om övergång 
från annan loge och återinträde i Orden d) Anmälan om logebrev eller certifikat 
för övergång till annan loge e) Förslag om kallelse till högre grad. Ballotering  

8 Bordlagt eller till utskott hänskjutet ärende. 
9 Meddelande från Storlogen, från andra Odd Fellowinstitutioner och blandade 

meddelanden 
10 Nominering och val 
11  Information från utskott 
12 Välgörenhet 
13 Andraganden till Ordens eller logens bästa 
14 Invigning, gradgivning alternativt fördjupning och ordenskunskap 
15 Kaplanens tankar 
16 Logen avslutas 

  

Följande punkter förtjänar måhända en särskild kommentar: 

Punkt 2: Sammanträdesprotokollen kommer i framtiden inte att föredras vid 
logesammanträdet. I stället kommer det senaste protokollet att finnas tillgängligt för 
genomläsning på logens hemsida en vecka före nästkommande möte. Till vår hemsida 
kommer man genom att gå till www.oddfellow.se och klicka på knappen logga in överst till 
höger på startsidan. Du kommer då till sidan Odd Fellows webtjänster. Fyll i användarnamn 
och lösenord, som Du fått av logen. Skulle Du inte ha dem kan Du kontakta logens PS eller 
registeransvarige. Om Du loggat in rätt kommer Du till Odd Fellows intranät och mitt på 
sidan i mellanspalten under fliken Dokument finner Du logens protokoll i pdf-format.  

 

 

Ny arbetsordning i logen 

  



Klicka på ikonen PDF i spaltens vänstra hörn och en ruta öppnas vid namn ”Öppna 
protokoll…”. Klicka OK. Observera att Du måste ha Adobe Reader installerat i datorn för att 
kunna läsa protokollet. Detta program kan hämtas gratis.  
Protokollet skall också finnas tillgängligt i anslutning till sammanträdeslokalen minst en tim-
ma före nästkommande logemöte.  
Punkt 3—5 motsvarar tidigare punkterna 20, 21 och 22 utan några större förändringar 
Punkt 6 motsvarar tidigare punkterna 5 - 8.  
Punkt 6 c) behandlar biståndsfrågor, som tidigare var punkterna 8-9. Observera, att det 
handlar om bistånd till logens egna medlemmar, alltså inte extern hjälpverksamhet. Punkten 
omfattar inte bara ekonomisk hjälp, det kan således också vara frågan om annan form av 
bistånd.  
Punkt 7 omfattar de ärenden, som tidigare föll under punkterna 10 -16.  
Punkterna 8 ,9 och 10 motsvarar de tidigare punkterna 17, 18 och 19.  
Punkt 11 är en helt ny punkt, som inte tidigare förekommit i vår arbetsordning. Här skall lo-
gens olika utskott redogöra för sin respektive verksamhet och ta upp aktuella frågor till 
diskussion. Varje utskott skall avlägga rapport minst fyra gånger årligen.  
Punkt 12 är också ny och har tillkommit för att ge utrymme för att vid varje möte diskutera 
och rapportera om logens externa välgörenhetsarbete.  
Punkt 13 motsvarar tidigare punkt 23. 
Punkt 14 motsvarar tidigare punkt 24 men med det viktiga tillägget, att när det inte före-
kommer reception, så skall det vara föredrag eller liknande, som instruktionsutskottet svarar 
för. Det kan handla om Ordenskunskap, fördjupning etc.  
Punkt 15 utgör tidigare punkt 25 och här skall vi även i fortsättningen ta del av Kaplans 
tankar avseende tolkningen av våra budskap mm.  

 

Varberg 2013-01-26 

På uppdrag av ÖM Lennart Liljegren 

Lars Löfgren 

Redaktör för medlemsbladet 



 

Vårvinterblot med  

Odd Fellow i Varberg 

 

 

Käraste bröder, systrar och vänner! 

Lördagen 2 mars  

samlas vi åter för fest i vårt hus. 

På menyn står  

vårvinterbuffé  

Kl 18.00 serveras fördrinken  

 

Allt detta till det facila priset av 250:-/ person inkl vatten/lättöl 

Till maten kan inköpas vin/öl till vanliga odd-priser 

Till underhållningen bidrar vi själva genom allsång, solosång och historier. 

Dessutom kan det till bli någon musikalisk överraskning. 

Bindande anmälan till Kjell per mail eller telefon senast lördag 23 februari. 

Tfn 0340-10232    mail: kjell.ja.peterson@telia.com 

 

Välkommen! 



 

                   

Hej mina kära Vågbrytarbröder! 

D et går sakta men säkert mot ljusare tider, nu 
har jag dagsljus både till och hem från jobbet, 

det känns skönt. För några veckor sedan hade vi vårt 
”midvinterblot” som blev ett ”vårvinterblot”. Det 
var ett femtiotal systrar och bröder som mött upp.  

V i i ÄM-kollegiet var oroliga för att vi måste 
ställa in vårfesten, när vi förra året inte fick 

många anmälningar. Men broder Rolf kom på att 
vi flyttar festen till den kalla och mörka årstiden 
innan man hunnit starta ”vårbruket” i trädgården. 
Det visade sig vara ett bra koncept. Som vanligt 
var det vår broder KM Kjell som drog ett tungt 
lass, även broder Mats och broder Anders skall ha 
en eloge.  

V år resekomitté har börjat arbeta, det glädjer 
en ÖM som besöker andra loger. Den 3 maj 

2013 skall vi besöka loge nr. 140 Brynte Birgerson 
Lillie i Lerum. Notera gärna redan nu i Er kalender. 
Mer information kommer senare. Jag tycker väl att 
det mesta har ”satt” sig nu i logen, vi har funnit 
oss väl tillrätta i våra ämbeten och utskott. Jag 
tycker att det var fel att ta bort ur dagordningen 
uppläsning av protokollet. Man skall inte ändra om 
man inte kan förklara syftet med ändringen. Jag 
har inte hört någon förklaring än. Nu får man ge 
en resumé av protokollet i logen, vad har man då 
vunnit?  

M åndagen den 18 mars var StRepr. Hans Pe-
terson, HP Sten Livehed och yours truly i 

Lerum för att träffa vår Storsire. Han hade kallat 
till möte med alla institutioner i Västra Sverige. Vi 
hade fått lämna in frågor i förväg, men inte mycket 

blev utrett. Att inte läsa upp protokollet var uppe 
till diskussion, med Storsiren pekade med hela 
handen NEJ ingen ändring. När de nya ritualerna 
kommer innehåller de en hel del ändringar.  

E n utredning skall tillsättas för att se om 
Halland kan bli ett eget distrikt och föra till-

baka Göteborgslogerna till distrikt nr. 6. Dagord-
ningen kommer att ligga fast, en utvärdering kom-
mer att ske i början på 2014. Storsiren efterlyste 
välgörenhetsprojekt för nästa Storlogeperiod 2016
-2020. Till sist hoppas jag att vi ses i logen under 
våren.  

  

Mitt motto – gör en broder väl ! 

 

  

  
  
 
 
 
 
 

I 
 Vänskap Kärlek  Sanning 

 
Lennart Liljegren 

Övermästare 
 
 
 
 
 

Nr 2-2013-03-27 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 13 februari 

Logesalen var helt fullsatt när 90 bröder, varav 13 

gästande bröder, samlades för ännu en trevlig kväll 

tillsammans. 

Första graden gavs till hela 16 bröder. Två av brö-

derna, Karl-Axel Axelsson och Jonas Bergelin, kom 

från B103 Gustav Adam Ehrengranat. 

Nöjda bröder tillsammans med Övermästare  

Lennart Liljegren 

Efter logemötet samlades bröderna i Apollosalen 

för en välsmakande måltid. 

Onsdagen den 27 februari 

Denna kväll samlades 70 bröder, varav 4 st. gästan-

de bröder i logesalen. Övermästare Lennart Lilje-

gren meddelade att vi fått 2 st. ansökningar om 

övergång från annan loge, nämligen Lars Grinde-

mark från B-103 G.A. Ehrengranat och Mats Ohls-

son från B-165 Wirdaland. De hälsades välkomna 

till logen. 

   

  

 

 

De nya bröderna hälsas välkomna av ÖM 

Lördagen den 2 mars 

Lördagen den 2 mars firade bröder och systrar 

med respektive årets Vårvinterblot. Totalt var det 

52 glada gäster som njöt av Kjell och Kerstins goda 

buffé. För underhållningen svarade ”Morfars trio”.  

Onsdagen den 13 mars 

Logemöte med ballotering till invigningsgraden. 

Tre recipiender balloterade. Tillsammans med de 

två recipiender som balloterats tidigare, blir det 

således 5 recipiender som skall  få invigningsgra-

den vid nästa logemöte. 

För första gången denna ämbetsmannaperioden 

var samtliga valda ämbetsmän på plats och kunde 

förevigas på nedanstående sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter logemötet höll husföreningen sitt årsmöte. 

Ordförande Sten Kristoferson klubbade snabbt och 

effektivt igenom agendan. Samtliga val var omval. 

Mer info från Husföreningen, se bilaga 1. 



 

 
 
  
 

 

 
 

  

 

  

 

Kommande  Logemöten 

Onsdagen den 27 mars 

Logemöte med reception invigningsgraden  

Onsdagen den 10 april 

Logemöte 

Onsdagen den 24 april 

Logemöte. Ordens och logens högtidsdag. Vetera-

nernas afton. OBS! Denna afton startar vi redan 

klockan 18. 

Onsdagen den 8 maj 

Logemöte. Ballotering II graden. 

 

 

Seniorklubben 

Onsdagen den 20 februari 

 Årsmöte. Ett välbesökt möte för att fira Senior-

klubbens 20-årsjubileum. Mingel med vin o tilltugg 

till att börja med. Sedan berättade Gerhard Ed-

gren hur det gick till när seniorklubben kom  till. 

Efter en god lunch följde Lennart Kjörlings beskriv-

ning av 3 kända byggnadsverk. 

Den nya styrelsen fick följande sammansättning: 

Ordförande: Jan-Erik Törneus   

Vice ordförande: Eva Hietala 

Sekreterare: Anders Axelsson 

Kassör: Ann-Katrin Falkland 

Ersättare: Bertil Pålsson o Margaretha Meethz 

 

  

 

  

Onsdagen den 15 maj 

Vi kommer att besöka livsmedelsaktörer i Halland 

Se vidare i Seniorklubbens program. 

 

 

Brödralägret No 23 Prins Bertil 

Hänt i lägret 

Onsdagen den 20 februari i Varberg 
Totalt 81 patriarker samlades till reception i Trons 
grad, Patriarkgraden. 13 recipiender mottog den-
na grad. God mat och trevlig stämning med tänk-
värda tal följde.  

Kommande program 

Onsdag den 17 april i Varberg 

Lägersammanträde. Reception II graden. 
Ordens Högtidsdag. 

Måndag den 13 maj i Göteborg 

Lägersammanträde 

OBS! 
Samtliga lägermöten startar kl. 19 

Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  
Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 

 

 

Golfsektionen 

Se bilaga 2 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kaplans  tankar   

Ett leende 
 Ett leende kostar ingenting, men ger så mycket. 

Det berikar dom som möts av det. Det tar bara 

ett ögonblick, men minnet av det varar för evigt. 

Ingen är så rik eller mäktig att han kan klara sig 

utan det, och ingen är så fattig att han inte kan 

bli rikare av det.  

Ett leende skapar lycka i hemmet, befrämjar 

samförstånd i affärer och är en bekräftelse på 

vänskap. Det bringar vila för den trötte, upp-

muntran för den modfällde, solsken åt den 

sorgsne och är naturens bästa motgift mot be-

kymmer. Ändå kan det inte köpas, tiggas, lånas 

eller stjälas, för det är någonting som inte har 

något värde för någon, förrän det ges bort. En 

del människor är för trötta för att ge ett leende. 

Ge dem ett av dina, eftersom ingen behöver ett 

leende så mycket, som den som inte har något 

att ge. 

 

Göran Myrne   Kaplan 

  

 

  

Läs senaste mötesprotokollen genom att 

klicka på tangenten nedan 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Så var det gjort! Äntligen hade första numret av vårt 
medlemsblad med mej som redaktör kommit ut. 
Mottagandet blev väldigt positivt. Många bröder 
kom fram till mej under kvällen och gav sina omdö-
men. Alltigenom positivt. Men …. 

Även solen har sina fläckar! 
Då vi avslutade mötet i lägret veckan efter och var 
på väg att lämna ordenssalen, kom en broder fram 
till mej och sa: ”Det är ett fel på fjärdesidan av 
medlemsbladet, adressen till hemsidan. Den har 
varit fel i fem år.” Så gick han. 
När jag kom hem senare på kvällen, funderade jag 
på det han sagt och hur han sa det.  
Var det sagt i vänskap? Nej, definitivt inte! Sättet på 
vilket han sa det, kroppsspråket, allt talade om mot-
satsen.  
Var det sagt i kärlek? Nej, i så fall var det maskerat 
till oigenkännlighet! 
Var det i sanning? Ja, adressen var fel. Om den varit 
fel i just 5 år vet jag inte. Det var kanske mer ett ut-
tryck för att det varit fel en längre tid. 
Hoppas att denne min broder mår bättre nu och att 
det var en tillfällighet att det blev som det blev. 
Adressen till hemsidan är ändrad! 
 

Lars Löfgren   Redaktör 

 

  

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

    E-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b83                                                       

Webbmaster: Sten livehed          

Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren     Redaktör: Lars Löfgren  e-mail: lars.lofgren@yahoo.se  

Nästa medlemsblad, nr 3—2013 
Utkommer onsdagen den 22 maj. Manuskript 

emotses senast 12 maj via mail till 

lars.lofgren@yahoo.se 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

    E-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b83                                                       

Webbmaster: Sten L 

Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren     Redaktör: Lars Löfgren  e-mail: lars.lofgren@yahoo.se  
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Bilaga 1 

 

Bröder! 

 

På husföreningens årsmöte togs upp en fråga som återkommer år efter år - hur förbättra akustiken i 

matsalen. 

Samma fråga har varit uppe på många årsmöten och vi har bett om konkreta exempel från bröder-

na. 

Vi upprepar nu denna vädjan - hjälp oss! 

Besöker du någon lokal där mat serveras, med så många människor på så liten yta, där man har 

lyckats dämpa ljudet bättre så säg till oss vilken lokal det är. 

Då kan vi göra studiebesök och se vilka lärdomar vi kan dra. 

 

När vi byggde matsalen så tog vi dit experter på akustik (besöken och råden sponsrades av Kontroll-

hudar). 

Viktiga åtgärder då var att ha mycket vinklar o vrår i taket och akustikplattor på delar av taket. 

Så ofta som möjligt ha dukar på borden för att minska slammer.  

 

Andra åtgärder som skulle dämpa ljudet är heltäckande mattor på golven och textilier på väggarna. 

Detta har dock avigsidan att samla damm och vara bekymmer för astmatiker och göra städningen 

mycket svårare. 

Ingen normal städning kan göra rent heltäckande mattor! 

 

mvh 

Styrelsen i husföreningen 

 



 
Bilaga 2 

GOLFSEKTIONEN. 

 
En bulletin ifrån Golfsektionen. Vi vill berätta om 2013 års tävlingar i i Vågbrytaren och i kamp med övriga loger i 
Halland. 

Vi startar med att kora årets Vågbrytarmästare, där vi skall se om vi kan rubba förra årets mästare Lars Henrell. 

Plats: Varbergs GK Östra Banan, 2013-05-24 Kl. 09:00 

Tävlings led. Bo-Ingvar Thorson / Sten Livehed. 

Efter tävlingen så håller vi årsmöte. 

Något senare i maj möter vi övriga Hallands loger i ODD-Halland Tour. 

 I denna tävling har Vågbrytaren stora meriter och i år gäller det att återta vandringspriset. 

Tävlingen avgörs på Hofgård GK 2013-05-31 med star från hål 1 och 10 kl. 09:30. 

Se. Bifogade inbjudan. Tävlings led. Anders Axelsson. 

Ytterligare några månader senare så kommer årets viktigaste tävling  SYSKONSLAGET 2013-09-13. 

Inbjudan plats och övriga detaljer kommer under försommaren. 

Tävlings led. Rebeckalogen B63 Drottning Blanka. 

Bröder, vi betalar som tidigare år för deltagande i våra tävlingar 200:- till pg: 1501825-2 B-I Thorsson. 



 

INBJUDAN TILL ÅRETS ODD-HALLAND TOUR 

Det är en stor glädje för oss bröder i Logen B-83 Vågbrytaren att få bjuda in övriga 
Hallands Loger till en ädel kamp i den vita bollens tecken.   

Plats: Hofgårds Golfbana i Rolfstorp. 

Datum 2013-05-31 

Vi startar med kaffe och fralla   

Ca: 09:30 start från hål 1 och 10 

Spelform slag golf i två klasser 

Kostnad: Greenfee-kaffe o fralla samt lunch 350:- 

+ start – och prisavgift 50:-, totalt: 400:- 

  

Anmälan med Golf ID och handikapp senast 2013-0510 till tävlingsledaren 

Anders Axelsson 070-671 82 44 eller anders.axelsson@ciaocip.se  

 

  

 

VARMT VÄLKOMNA OCH VÄL LADDADE! 

 

 

 

Golfsektionen i Vågbrytaren 

 

mailto:anders.axelsson@ciaocip.se


 

                 
 Hej mina kära Vågbrytarbröder! 

S å var det så dags igen att skriva om vad mitt hjärta 
är fullt. Så kom då äntligen värmen som vi har läng-

tat efter så länge. Man kan äntligen lägga av vinterrock-
en och långkallingarna.  

V i har haft nöjet att inviga 5 st. nya bröder, vi har 
nu nått ”all time high” i vår loge nämligen 189 st. 

bröder. Jag vill passa på att påminna bröderna om att så 
tidigt som möjligt anmäla er till brödramåltiden och Ni 
som står på ”ständiga listan” avanmäla er så tidigt som 
möjligt, då kanske vår KM Kjell kan erbjuda en annan 
broder platsen i Apollosalen. Det börjar nämligen bli 
lapp på luckan då många bröder kommer och när det är 
fullt så är det fullt.  

D et är angenäma bekymmer, tänk hemska tanke 
om det varit tvärt om.  

V i har även delat ut ett jubelveterantecken till bro-
der Åke Bendix. Bröderna Folke Persson och Inge-

mar Wadensten fick sina veterantecken. Ännu en trevlig 
veteranernas afton att lägga till handlingarna. Nu dröjer 
det flera år innan vi får en ny jubelveteran, men vi kom-
mer att dela ut många veterantecken till förtjänta brö-
der.  

V år resekommitté jobbar oförtrutet vidare på vår 
nästa resa. Jag ser fram emot den.  

L ägg den 24 april 2013 på minnet, det var då vi läste 
upp det sista protokollet i vår loge. Det var då Fa-

der vår och välsignelsen försvann ur vår orden och lo-
gen. Allt detta för att vår Storsire tror att vi får på grund 
av detta många yngre bröder och systrar till vår orden. 
Jag betvivlar starkt att så blir fallet.  

 

 

 

N u stundar snart ett härligt ”sommarlov” för oss 
Odd Fellows, då skall vi ha våra sommarsam-

manträden under lite ledigare former, men först skall 
vi ge en II grad till 4 st. bröder den 22 maj.  

D å skall vårt ceremoniel och klubbmästeri visa 
sig från den bästa sidan. Mina bröder tänk vad 

mycket arbete som dessa bröder lägger ner, vi ser 
bara det fantasiska resultatet. Som sagt var, jag vill 
önska mina Vågbrytarbröder en härlig sommar med 
mycket sol och salta bad, så ses vi igen till hösten, 
som inleds med kyrkturen den 1 september. Väl mött 
i logen. 

Mitt motto – gör en broder väl ! 

 

  

  
  
 
 
 
 
 

 
I Vänskap Kärlek  Sanning 

 
Lennart Liljegren 

Övermästare 
 
 
 
 
 

Nr 3 2013-05-22 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 27 mars 

Det blev en väldigt fin och högtidlig kväll när vi gav 

invigningsgraden och berikades med ytterligare 5 

bröder. De nya bröderna är Jan Fagenheim, Bengt 

Levinsson, Lars Martinsson, Jan Persson och Inge 

Svensson. 

De nya bröderna tillsammans med Övermästare  

Lennart Liljegren 

Efter logemötet samlades bröderna i Apollosalen 

för en välsmakande måltid. Som seden bjuder, ta-

lade Övermästaren till recipienderna. Recipiender-

nas tacktal hölls av Inge Svensson. 

Onsdagen den 10 april 

Ett tradionellt logemöte där vi ännu en gång på-

mindes om vår bräcklighet då det hölls parentation 

för vår avlidne broder Anthony Fors, som  hastigt 

lämnat oss. Broder Kaplan läste en vacker dikt med 

titeln ”Vid parentation”. 

Efter måltiden i Apollosalen talade inbjudna Re-

beckasystern Kjerstin Öberg om hjärtsjukdomar. 

Mycket uppskattat inslag. 

   

  

 Onsdagen den 24 april 

 Ordens och logens högtidsdag samt veteranernas 

afton firades på traditionsenligt sätt. ExSS Lars 

Fryklund, DSS Göran Löfgren och TjStRepr Hans 

Peterson infördes i logesalen och hälsades med 

hederstecken. 

ExSS Lars Fryklund delade ut jubelveterantecknet 

till Broder Åke Bendix och veterantecknet till Brö-

derna Folke Persson och Ingemar Wadensten. 

I samband med den efterföljande måltiden talade 

ÖM Lennart Liljegren till jubilarerna samt delade ut 

logens glasrelieff till dem. 

Bröderna Åke Bendix och Folke Persson höll tackta-

len. 

Jubelveteranen Åke Bendix flankerad av de två        

veteranerna. Stående från vänster ÖM, ExSS, DSS 

 

Onsdagen den 8 maj 

63 bröder hade mött upp denna kväll då vi gästa-

des av DSS Göran Löfgren.  

Ballotering av 4 bröder till andra grad genomfördes 

och utföll gynnsamt. 

Under temat Ordenskunskap gav broder Tommy 

Alfredsson   en omfattande information om or-

denssalens uppbyggnad och bakgrund samt  val-

ämbetsmännens placeringar i logesalen och deras 

uppgifter. 

Som vanligt avslutades kvällen med en god måltid. 

 

 

 



 

 

Logens sommarsammanträden 
 

 

 Onsdagen den 12 juni 

Sommarsammanträde 

Onsdagen den 10 juli 

Sommarsammanträde. Västkustafton 

Onsdagen den 21 augusti 

Sommarsammanträde. Räkfrossa 

OBS! Den stående måltidslistan gäller inte för våra sommarmöten. Tänk på att anmäla dig i god tid. 

 

Söndag den 1 september 

Kyrktur 

Reservera redan nu denna dag för en trevlig utflykt.  

Tider och resmål kommer att lämnas av Broder Kai Lundahl. 



 

 
 
  
 

 

 
 

  

 

  

 

Seniorklubben 

Onsdagen den 17 april 

 

   

  

 

  

 

Broder Bertil Pålsson höll ett väldigt intressant fö-

redrag om en av alla sina resor. Denna gång     till 

Krukslätten i Laos via Mekongfloden. På sin trygga 

sydhalländska dialekt tog han oss med på en spän-

nande resa i fjärran land.                                               

Broder Bertil är logens verklige Globetrotter! 

Onsdagen den 15 maj 

  

 

 

 

 

 

Glada seniorer på slottstrappan i Skottorp 
50 förväntningsfulla seniorer lämnade ett regnigt 
Varberg på morgonen för färd mot solen i söder. 
Första anhalt var Skottorps slott där vi fick kaffe 
och fralla med ambrosiaost och en fantastisk guid-
ning.  Efter att ha handlat ost i mejeriet var det 
dags för lunch på Åkagårdens golfklubb.  Sedan 
bar det iväg till Förslöv och utställningen om 
Hallandsåsen. Slutligen  kaffe och tårta på Kille-
röds kafé innan hemfärden till Varberg, som då 
strålade av sol. En fantastiskt trevlig resa! 

 

 

 

Brödralägret No 23 Prins Bertil 

Hänt i lägret 

Onsdagen den 17 april i Varberg 
I närvaro av 70 patriarker befordrades 9 patriarker 
till den Gyllene Regelns Grad, Hoppets Grad. 
Av dessa var 3 från Varberg, Bert-Ove Andersson, 
Göran Schaffer och Claus Öberg.     
Kvällen avslutades med en god måltid i Apollosa-
len under ledning av klubbmästare Göran Anders-
son. Huvudpatriark Sten Livehed talade till de nya 
andragradspatriarkerna. 
För recipienderna talade Bert-Ove Andersson. 
  

Kommande program 

  Redovisas in nästa nummer. 

 
OBS! 

Samtliga lägermöten startar kl. 19 
Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  

Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 

 

 

 Golfsektionen 

I förra numret av vårt medlemsblad informerade 

golfsektionen utförligt om de närmast kommande 

tävlingarna. Vi påminner här om: 

2013-05-24 Årets Vågbrytarmästare och årsmöte 

2013-05-31 Årets ODD-HALLAND TOUR 

  

  

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/rzph4hbi4w2zvgc/aLCfJLoqB9?v=0mcn#/


 

 

 

 

 

Kaplans  tankar   

Människan! 

Se människan! Dessa orden hör vi i samband med 
vår invigningsgrad. Hur ofta är inte människan ett 
filosofiskt mysterium? Dessutom sägs det att hon 
är skapad till den högstes avbild, ändå blir det inte 
lättare att förstå. Enligt vissa filosofer är männi-
skan en biologisk dubbelvarelse. 
Hon är en del i både himmel och jord, tid och evig-
het, ande och materia. 
Människan är ensam om att föra krig, bygga kon-
centrationsläger eller vittna falskt mot sin nästa.  
 
Men! 
 
Hon kan också ändra sig och visa en annan sida, be 
om förlåtelse, visa ödmjukhet och att älska sin näs-
ta. ”Det du vill att andra människor gör för dig det 
ska du göra för dem”. 
Följer vi dessa tankar och lever vi ständigt med 
detta budskap kan vi också få leva i gemenskap i 
en friare och fredligare värld.  
 

Göran Myrne   Kaplan 

  

 

  

Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

En nödställd broder! 

 Den 28 mars, skärtorsdagen, tidigt på morgonen 
kapades mitt e-postkonto.  
Illviliga personer tog sig in i programmet och skrev 
ett mail i mitt namn och med mitt foto. I texten, 
som var skriven på dålig svenska, stod det att jag 
befann mej på Cypern, hade förlorat både pass och 
pengar och att jag bad om hjälp för att ta mej hem. 
Min adresslista omfattade cirka 425 personer och 
flertalet av dem, bland andra många bröder i logen, 
fick ta del av min desperata vädjan om ekonomisk 
undsättning.  
Kvällen innan hade jag deltagit i logens möte där jag 
var kvar till cirka 22.30. Många av bröderna som såg 
mej där, undrade säkert hur jag på natten hunnit ta 
mej ner till Cypern, förlorat både pass och pengar, 
varit i kontakt med ambassaden samt skrivit detta 
mail. 
Telefonen började ringa tidigt på torsdagsmorgon 
och jag insåg snart att jag varit utsatt för en kupp. 
Jag kunde inte ta mej in i mitt eget e-postkonto. 
De närmast efterföljande dagarna, över påskhelgen, 
gick telefonen varm i vårt hem. Jag fick prata med 
många av mina kontakter, som jag annars inte har 
så täta kontakter med. Lite tjatigt blev det på slutet 
eftersom ämnet hela tiden var det samma. 
Nu är ordningen återställd och jag har en ny mail-
adress , som framgår nedan! 
 

Lars Löfgren   Redaktör 

 

  

  

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b83                                                       

Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren  Webbmaster: Sten livehed    Redaktör: Lars Löfgren    

      

Nästa medlemsblad, nr 4—2013 
Utkommer onsdagen den 21 aug. Manuskript 

emotses senast 11 aug. via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 

https://www.dropbox.com/s/k596givprhastrc/Logeprotokoll_2013_05_08 %281%29.pdf?v=0mcn


 

                 
 Hej mina kära Vågbrytarbröder! 
 

 D å var det dags att sätta sig i skrivarhörnan 
igen, tänk vad fort tiden går, ibland så fort att 

hjärnan inte hinner med.  

I  förra bladet skrev jag att det skulle dröja några 
år innan vi fick en ny jubelveteran. Fel, fel, fel, vi 

får en redan nästa år.  

I  år kan jag i alla fall inte klaga på min semester 
vad gäller vädret, solsken och torrt i 4 veckor, 

och de som vill blöta ner sig har kunnat ligga på 
stranden dag ut och dag in.  

J ag har själv inte legat på latsidan, min bäste 
kompis har hjälpt mig att byta 3 stycken fönster i 

kåken, renoveringen går sakta men säkert, har man 
tummen mitt i handen, får man ta hjälp av vänner 
och goda grannar.  

S åsom ÖM har jag haft lite att stå i, begravningar 
och uppvaktningar, mer om detta längre fram i 

bladet. När detta blad kommer ut har vi vårt sista 
sommarsammanträde, vår västkustsafton var välbe-
sökt, Apollosalen var fullsatt trots att vi inte fick in 
någon annons i SOFT.  

N u kan vi lägga sommaren till handlingarna.  
 

V i startar hösten med kyrkturen den 1 septem-
ber. Br. Kai och syster Berit Lundahl har lagt 

upp en heldag för oss. Ett litet nytt grepp, vi åker lite 
utanför kommungränsen.   

 

 

 

 

 

S edan börjar det på allvar med loge den 11 sep-
tember, då vi har parentation över avlidna brö-

der, och sedan rullar det på. Jag vill redan nu flagga 
för vår vänafton den 9 oktober. Några bröder har 
sagt att nu kan vi väl lugna oss lite, vi är ju många 
bröder nu. Jag har svarat, att inte ta in nya bröder 
är de facto en tillbakagång, väntelistan är avbetad, 
det kan aldrig vara fel att ha några presumtiva brö-
der där, vi skall som loge sikta framåt.  

J ag hoppas få se lika många bröder i logen nu på 
höstterminen, som vi hade på vårterminen, och 

glöm inte måltidsanmälan eller avanmälan till vår 
Klubbmästare br. Kjell. Det skär i hjärteroten varje 
gång en broder får gå hem för att han missat att 
anmäla sig. 

Mitt motto – gör en broder väl ! 

 

  

  
  
 
 
 
 
 

 
I Vänskap Kärlek  Sanning 

 
Lennart Liljegren 

Övermästare 
 
 
 
 

Nr 4 2013-08-21 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 22 maj 

Vårens sista ordinarie logemöte samlade hela 92 st. 

bröder, varav 13 gästande. Reception till II:a graden 

genomfördes på ett väldigt stilfullt sätt. Fem bröder fick 

denna grad. På bilden nedan ses de tillsammans med 

Övermästare Lennart Liljegren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stående från vänster Lasse Brorsson, Lars Herolf, Volker Wulff 

Sittande Johan Arneljung 113 Catena, ÖM, Lennart Svensson 

 

Onsdagen den 12 juni 
Årets första sommarsammanträde ägde rum i skön 

sommarvärme med 55 deltagande bröder. Efter ett kort  

sammanträde serverades en utmärkt buffé i Apollo-

salen. 

Onsdagen den 10 juli 
Dags för en av årets höjdpunkter, Västkustafton. Fest-

ligt, folkligt och som vanligt fullsatt. 

För underhållningen svarade duon ”Bästa draget”. 

 

Onsdagen den 17 juli 
Klockan 13 denna strålande sommardag samlades 

många av Broder Ivan Oscarsons släktingar och vänner 

för att fira honom på hans 80-årsdag. Denne gentle-

männens Gentleman strålade av glädje när han tålmo-

digt lyssnade på alla superlativer som han fick ta del av. 

Skön sång av kolleger i Kvartettsällskapet och eget 

framträdande tillsammans med Lars Herolf när de exe-

kverade Gluntarne.  En i alla avseende lyckad dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Broder Ivan på den plats där han (ut)skänker så mycket 

glädje till sina bröder 

 

Söndagen den 4 augusti 
Broder Rolf Norstedt fyller år den 28 oktober, men pas-

sade på att fira sin och sin frus födelsedagar med en 

mottagning i hemmet denna vackra sommardag.  Släk-

tingar, vänner och många bröder från OF  fanns på plats 

för att uppvakta.  Broder Rolf gick omkring med ett le-

ende på läpparna och tycktes trivas  med sällskapet. 

 

  
 

 

 

 

 

Broder Övermästare gratulerar 

För att se fler bilder från uppvaktningen,                    

klicka på Broder Rolf nedan. 

 

https://skydrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!3534&authkey=!AMkoGC1HJyUlJ6A


 

 
 
 
  
 

 
 
 
  
 

  

 

Bortgångna bröder 
Det är med sorg i hjärtat vi tvingas konstatera att två 

av våra bröder lämnat oss denna sommar. Saknaden är 

stor! 

 

 

   

 

 

 

Per Olof Asplund avled 2013-06-20 

 

  

  

 

 

Karl-Erik Henriksson avled 2013-07-15 

 

Kommande program   

Söndagen den  1 september  

Kyrktur. Enligt särskild information. 

Onsdagen den 11 september 

Logemöte 

Onsdagen den 25 september 

Logemöte. Nom. Till C.O. Lilienbergs fond och till  

husföreningen. 

Onsdagen den 9 oktober 

Logemöte. Vänafton. Val till C.O. Lilienbergs fond och 
till husföreningen. 

 

                    

Seniorklubben 
Onsdag den 4 september 

Höstresa, se nästa sida. 

Onsdagen den 2 oktober kl.12 

Åke Carlsson talar om Mor Kerstin och Mor Anna,       

Ett stycke textilhistoria. 

Onsdagen den 6 november kl.12 

Björn Johansson berättar och visar bilder av gamla och 

nya Varberg. 

 

 

 Brödralägret No 23 Prins Bertil 
  

Kommande program 

 Onsdagen den 18 september 

Lägersammanträde i Kungsbacka. 

Onsdagen den 16 oktober 
Lägersammanträde i Varberg.  

Reception III graden. 

OBS! 
Samtliga lägermöten startar kl. 19 

Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  
Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 

 
 Matrikeländringar: 

2013-05-22 Per-Åke Medby, Ny e-postadress:  

perake.medby@kungsbacka.se 

2013-06-20   Per-Olof Asplund, Avliden 

2013-06-27   Manne Österberg, ändrad e-postadress: 

0340676333@telia.com 

2013-06-27   Christian Mellgren, Ny postadress:  

Hedåsgatan 9, 412 53 Göteborg 

2013-07-15   Karl-Erik Henriksson, Avliden 

mailto:perake.medby@kungsbacka.se


 

 

 

 

Höstresa med Seniorklubben 
Onsdagen den 4 september kl. 9.00 

 

Gårdarna runt sjön – Klassikern 
Birgit Sparres herrgårdsromaner om livet och traditionerna i början av 1900-talet lever vidare i våra 
bussturer. Följ med guiden runt sjön Åsunden och besök några av de mest mytomspunna godsen och ta 
del av bygdens och författarinnans spännande historia. 
 

Hotell Bogesund, Förmiddagskaffe och fralla. 
 

Besök på Torpa Stenhus. Heljö, byggt på 1400-talet och huvudgård i Birgit Sparres romanserie, är ett 
av Sveriges bäst bevarade medeltidshus. Guidad visning. 
 

Hofnäs Herrgårdscafé, Lindö i Birgit Sparres romanserie. Ligger på näset mellan två sjöar. 
 

Eller: Torpa slottscafé som är inrett i gårdens gamla magasin från 1700-talet. 
 

Eller: Åsundsholms Herrgård. Huset byggdes på 1920-talet av Birgit Sparres mor när Fädernegården 
Sjöred såldes. Högst upp under taket, med utsikt över Yttre Åsunden, hade Birgit Sparre sin 
”diktarlya”. 
 

Besök på Källebacka Säteri. Huset är byggnadsminne, Birgit Sparre skriver om gården i ”Minnesserien” 
och den finns med i filmerna om Änglagård. 
 

Pris 600 kr per person (inklusive förmiddags – o – eftermiddagskaffe samt lunch) 

 

Anmälan senast den 28 augusti till Jan-Erik Törnéus 0340-67 30 15, 
Eva Hietala 0340- 20 19 95 eller Anders Axelsson 0340- 67 87 41 

Mycket välkomna! 

Styrelsen 



 

 

 

Inbjudan till Syskonslaget 2013 

Golfande systrar och bröder i 

R 63 Drottning Blanka och B 83 Vågbrytaren! 

 

Välkommen att spela slaggolf över 18 hål på Hofgårds GK fredagen den 

13 september med första start kl. 1 0:00.  

 

Efter avslutad runda äter vi gemensam måltid med efterföljande prisutdelning. 

 

Hallandsgreenfee gäller, kostnad för måltiden 90 kr. 

 

Anmälnings-/startavgift 25 kr. 

 

Vi hoppas på god anslutning, i synnerhet som vi spelar på en ”turdag”, 

samt att tävlingen kommer att bli spännande och jämn mellan systrar och 

bröder. 

 

Anmälan, senast måndag 9 september, med angivande av golf-id, via mail 

till Maj-Britt Palm majbritt.palm@telia.com eller telefon 0340-80509. 

 

Trevlig sommar och varmt välkomna till spel i september! 

 

Maj-Britt Palm         Eva Hietala 

 



 

 Bulletin från Golfsektionen 

Två tävlingar har genomförts under försommaren, 

VÅGBRYTAREN 2013, gick i år som tidigare år på Varberg Västra, Segrade gjorde Br. Håkan Nilsson, grattis. 

Efter avslutad tävling hölls det årsmöte, där den sedan tio år gamla ledningen lämnade plats för nya krafter.  

Till ny ledning i golfsektionen valdes, Anders Axelsson ordf. Bertil Holmqvist och Karl-Henrik Weddig. 

 

ODD Halland TOUR, den årliga tävlingen mellan Hallands loger genomfördes på Hofgårds GK med ett stort antal  

bröder ca; 45. Det är med glädje jag kan meddela att priset för bästa rond gick till B83 genom Björn Körner  

en alltför sällan sedd spelare i sådana här sammanhang, grattis och välkommen åter. 

Lagpriset erövrades för första gångs sedan start av B17 Hallandis, det gratulerar vi till. 

 

Glöm nu inte bröder, Syskonslaget den 13 sept. då våra rebeckor inbjuder till kamp på Hofgård GK. 

På allmänt önskemål vill också BL Prins Bertil inbjuda till deltagande i "Prinsens Pokal"  på Hofgård GK  

den 20 sept. 

Tävlingen är öppen för samtliga bröder i distriktet, Välkomna med anmälan till  

Bo Bäckman tel: 0303-81898, 070-5466363. 

 

Sten Livehed 

  



 

 
 

 

 

Kaplans  tankar   

Augusti 

Nu djupnar västanvindens förstämda violin, 

och ljungens klockor ringas av honungstunga bin.  

Och kring min barndoms trolltjärn där dunklet 

blånar tätt,  

spirean sakta vaggar sin tunga brudbukett. 
 

Och under höga furor på tyst och öde mo  

små lingontuvor rodna i solens stilla ro.  

Och vallarstigen ringlar bland epilobium,  

och klar och hög är himlen och luften smeksamt 

ljum. 
 

En ensam svala jagar brått i det fjärran blå,  

och över viken svävar en slända då och då,  

och syrsan spelar giga i skuggigt hasselsnår,  

och genom aspens krona en varsam vindil går. 
 

Du sista sommarmånad, hur ljus är ej din gång, 

där genom gröna hagar du tonar som en sång. 

Och dina kvällar dallra av skällors dur och moll, 

när månen över skogen slår upp sitt parasoll. 

 

Av Pälle Näver 

 

 Göran Myrne   Kaplan 

  

 

  

Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 

 

 

 

Redaktören har ordet 

I.O.O.F och hendebatten! 

  Ordet hen är ett könsneutralt, personligt prono-
men som tagit plats i det svenska språket. Det kan 
användas på samma sätt som han eller hon. Ordet 
har fått stor uppmärksamhet, och både positiv och 
negativ kritik har framförts. Språkrådet avråder 
dock från att använda ordet henom i objektsform,  
vilket man kan förstå. 
2009 togs ordet in i Nationalencyklopedin och 2013 
användes det för första gången i Sveriges riksdag. 
Av Jämställdhetsministern! 
Hur hanterar vi då denna situation i våra loger?   
Vi är ju inte längre bröder eller systrar, vi är syskon! 
Tänk så mycket arbete detta ord kan förorsaka för 
oss. Vi måste skriva om våra manualer på alla stäl-
len där bröder eller systrar förekommer.  
Kommer Rebecka—och Brödraloger att slås ihop 
som en konsekvens av hen? 
Nej, så är det naturligtvis inte.  Men, tänk ändå vad 
ett litet ord på tre bokstäver kan orsaka. Det bör vi 
tänka på när vi yttrar oss om saker och ting. Ibland 
kanske vi använder ord och uttryck som kan upp-
fattas på mer än ett sätt, vilket är olyckligt. 
Att ha respekt för andras uppfattningar kan vara 
svårt, men är samtidigt lärorikt. 
Det skall bli trevligt att träffa alla mina syskon när vi 
börjar höstens logemöten igen! 
 

Lars Löfgren   Redaktör 

 

  

  

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b83                                                       

Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren  Webbmaster: Sten Livehed    Redaktör: Lars Löfgren    

      

Nästa medlemsblad, nr 5—2013 

Utkommer onsdagen den 23 okt. Manuskript 

emotses senast 13 okt. via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 

https://skydrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!3583&authkey=!ABjEqkyhB-EbiiY


 

                 
 Hej mina kära Vågbrytarbröder! 
 

S å har vi då kommit en bit in på hösttermi-
nen. Ute börjar det så sakteliga se mer 

och mer höstligt ut, men inne i Ordenssalen 
känner man den goda värmen från bröderna. 

s enaste logemötet hade vi vänafton, och 3 
st. presumtiva bröder hade hörsammat 

inbjudan. Vi har haft ett antal bröder som har 
lämnat oss av olika anledningar, därför är det 
glädjande att få inviga några nya bröder i lo-
gen. Det kan kanske redan nu vara på sin 
plats att påminna om att nästa vänafton kom-
mer redan i januari 2014. Bröderna får därför 
gott om tid att inventera sin bekantskapskrets 
och hitta några presumtiva bröder.  

L ogen vi har när bladet kommer ut, gästas 
vi av ett antal bröder från logen nr. 15 

Kungshaug i Sandefjord i Norge. Jag fick ett e
-mail lite före påsk av br. StRepr. i Kongshaug 
att de ville besöka oss i höst och nu kommer 
de.  

B r. Berndt-Göran Isberg kommer att få sin 
III-grad i B17 Hallandia i Halmstad den 5 

november 2013. Är det några bröder som vill 
komma med och stödja vår broder, meddela 
mig senast den 29 oktober 2013, så att jag 
kan meddela deras KM.  

M ycket är lustigt här i världen, jag trodde 
aldrig jag skulle få visa broderskärlek till 

en tandläkare (Berndt-Göran), jag som har 
tandläkarskräck.  

J ag måste här i spalten tacka alla bröder 
som har så duktigt arbetat på vårt Ordens-

hus under några veckors tid. Jag är övertygad 
om att renoveringen av vår fasad blir jättefin, 
men det kostar klöver, men tack vare er lite 

mindre klöver, som jag hoppas kommer att 
visa sig i hyran framöver.  

S nart är det gåsamiddag i logen, hoppas att 
många bröder har anmält sig för den 23 

oktober är sista dagen. Nästa år skall vi för-
söka lägga gåsamiddagen 1 vecka närmare 
mårtensafton. Hoppas att bröderna då inte 
äter gås på någon annan tillställning. Det har 
uttryckts önskemål om en senareläggning.  

T ill sist lite beröm som vi alla kan ta åt oss 
av, br. StRepr. Hans Peterson rapporte-

rade från distriktsnämnden att B83 Vågbryta-
ren står sig gott i 22:dra distriktet vad gäller 
medlemsantal och besöksfrekvens, där ligger 
vi i topp, tack mina bröder det värmer en ÖM! 

 

Mitt motto – gör en broder väl ! 

 

  

  
  
 
 
 
 
 

 
I Vänskap Kärlek  Sanning 

 
Lennart Liljegren 

Övermästare 
 
 
 

Nr 5 2013-10-23 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 21 augusti 

Årets sista sommarsammanträde samlade 73 bröder, 
varav 5 gästande. Som vanligt var det i en positiv och 
avspänd atmosfär som Broder Övermästare ledde det 
korta logemötet.  Kvällen avslutades som sig bör med 
en väldigt välsmakande räkfrossa. 

Söndagen den 1 september 

En fullastad buss styrde kosan mot Hishults kyrka för en 
gudstjänst och en trevlig presentation av kyrkan och  
dess historia. 
Efter denna lärorika genomgång väntade Hishults gäst-
giveri med en gammaldags söndagsmåltid med alla 
goda tillbehör. 
Därefter följde en presentation av ägarfamiljen och de-
ras konstateljé och en park som gick i stil med Louisiana  
I Danmark. 
Efter att ha granskat konsten under en timmas  tid, styr- 
des kosan åter mot Varberg dit vi anlände vid 18-tiden 
nöjda och glada efter en väldigt trevlig resa.  Ett stort 
tack till Berit och Kai Lundahl, som stod för värdskapet. 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

Berit och Kai Lundahl 

Onsdagen den 11 september 

Höstterminen inleddes i strålande väder. Detta till trots 
infann sig 66 bröder, inklusive 3 gästande. Vi fick vara 
med om en värdig och fint genomförd parentation över 
de bortgångna bröderna  Per-Olof Asplund och Karl-Erik 
Henriksson vilka som tidigare meddelats gått bort un-
der sommaren.  

 

 

 

 

Onsdagen den 25 september 

Övermästare Lennart Liljegren kunde nöjt konstatera 
ännu en välfylld logesal denna sensommarkväll då 71 
bröder, varav 2 gästande, hade samlats.  Efter logemö-
tet fick vi en god måltid och  därefter fick vi uppleva ett 
väldigt trevligt framförande av Hembygdsforskaren 
Andreas  Karlsson från Falkenberg, som  berättade om 
folket och livet i Halland på 1600-talet. Han citerade ur 
sin senaste bok, ”Bland skogsrövare och skräppeskitar”, 
på ett sätt som gjorde att man kunde känna historiens 
vingslag. Hans tidsenliga klädsel förhöjde intrycket 
ytterligare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    Andreas Karlsson 

 

 Onsdagen den 9 oktober 
Ännu ett logemöte med många bröder, 73 st. varav 3 st. 

gästande.  Ballotering till 3:e graden genomfördes  för 7  

bröder med gynnsamt utfall. 8 bröder balloterade. 

Vid nästa logemöte, den 23 oktober, kommer vi att få 

besök av DSS Göran Löfgren. 

Efter logemötet och en välsmakande måltid, höll broder 

Håkan Svensson ett intressant föredrag om Varbergs 

Energis utveckling och framtidsplaner. 

 

 

 



 

Birgit Sparre 

Seniorklubbens resa 4 september ” Gårdarna runt sjön” 

Ett 20 tal morgonpigga resenärer började resan mot Ulricehamn, där vid togs emot av vår 

guide, Ann-Margret Hilding, tillika övermästare i Rebeckalogen Katarina Stenbock. 

Efter kaffe på hotell Bogesund åkte vid mot Torpa Stenhus. Under resan fick vi mycket 

information om Birgit Sparre och hennes böcker om gårdarna runt sjön (Åsunden). Vid Torpa 

Stenhus gick igenom hela byggnaden från vind via rikssal till kök och fängelsehåla. Guiden 

berättade historien om Gustaf Wasa och Katarina Stenbock. 

Efter Torpa Stenhus besökte vid Hofsnäs, som numera ägas av Borås Stad. På Hofsnäs intågs 

en utsökt lunch. 

Nu gick resan mot Sjöred, Birgit Sparres barndomshem. Sjöred har under en kortare tid ägts av 

Sveriges slalomkung Ingemar Stenmark. Nästa anhalt Årsundsholm, där Birgit Sparre levde de 

sista åren. Birgit och hennes mamma byggde Årsundsholm efter det att de hade sålt Sjöred. På 

Årsundsholm skrev Birgit Sparre de flesta av sina böcker. Idag är Årsundsholm klubbhus till 

Årsundsholms golfklubb.  

Nästa anhalt var Källebacken, anrik 1700 tals byggnad. Huset är privatbostad men 

övervåningen visas för besökande. Övervåningen har restaureras och återfått sin 1700-

talsprägel. Byggnaden är med i tredje filmen om Änglagård.  

Sista stoppet gjordes vid Skotteksgården där vi intog eftermiddagskaffe i härligt solsken med 

utsikt över Åsunden. 

 

Anders Axelsson 



 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
  
 

  

 

Kommande program   

Söndagen den  27 oktober  

Allmän minnesloge tillsammans med R 63 kl. 16 

Lördagen den 2 november 

Logens höstfest. 

Onsdagen den 13 november 

Logemöte. Ballotering till Invigningsgraden.  

Budget 2014 

Onsdagen den 27 november 

Logemöte. Reception invigningsgraden. 

Onsdagen 11 december 

Logemöte. Julsamkväm 

                    

 

Seniorklubben 
Onsdagen den 6 november kl.12 

Åke Carlsson talar om Mor Kerstin och Mor Anna,       

Ett stycke textilhistoria. 

  

 

 Brödralägret No 23 Prins Bertil 
  

Kommande program 

 Onsdagen den 20 november 

Halmstad. Lägersammanträde. 

Firande av BL23 Prins Bertils årsdag. 

 

 

  

 
 

OBS! 
Samtliga lägermöten startar kl. 19 

Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  
Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 

 
  

Golfsektionen 

Syskonslaget 

Syskonslaget spelades i år på Hofgårds golfbana i fan-
tastiskt väder, solsken och nästan vindstilla. En liten 
tapper skara, 3 systrar och 6 bröder, hade hörsammat 
inbjudan till spel. 

Nettoresultat (slaggolf): 

Karl Henrik Weddig 72 slag 
Hans Sverring  75 slag 
Bertil Steen   76 slag 
Maj-Britt Palm  77 slag (shcp) 
Eva Livehed   77 slag 
Christina Persson  80 slag 

För första gången i Syskonlagets historia vann systrar-
na över bröderna i lagspelet. 

 
 

Matrikeländringar: 

Bo Lindell, Ny postadr. Odens väg 9 B, 434 31 Kungs-
backabacka, Bostadstel. slopad 

Lars-Göran Norvén, Ny e-postadress: 
nn650350@gmail.com 
Bertil Holmqvist, Ny adress: Sveagatan 34, 432 43  
Varberg 
Hans Peterson: Invign.datum:1982-01-01, Fadder-

namn: Martin Andersson, mobilnr:070-
721 6 75. 

Håkan Nilsson, Ny adress: Karl Nordströms väg 23, 
432 53 Varberg, ny e-postadress: 
bih.nilsson@telia.com 
Claus Öberg, Ny adress: Granvägen 42, 43233 Varberg 
Conny Svensson, Utträtt ur logen 
 

 

mailto:nn650350@gmail.com
mailto:bih.nilsson@telia.com


 

 
 

 

 

Kaplans  tankar   

Trattar 

 Trattisar är lycka. 

 

Så här på hösten, när dagarna är fina och 

luften klar, är det mysigt att packa en mat-

säckskorg och ge sig ut i skogen. Det är 

skönt att bara vara där, andas och känna 

lugnet. Men visst, jag brukar alltid ha någon 

plastkasse i fickan, så där för säkerhets skull. 

Man vet ju aldrig....... 

Det är lite lustigt med trattisar. Man kan gå 

och gå och gå och inte se en enda en. När 

hoppet är så gott som borta dyker det upp 

ett par stycken. Och sedan vet vi ju alla, att 

när man väl har böjt sig ner för att plocka de 

där få exemplaren, om man stannar i den 

ställningen och bara höjer ögonen lite, ja då 

sitter man ju på huk i ett fält av trattisar. Där 

kan man bli kvar länge..... Men det är värt 

det. Trattkantareller är goda, användbara 

och, ja, ren och skär lycka. 

  

Göran Myrne   Kaplan 
  

 

Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Nu har han varit här! 

 För första gången i historien har en sittande ameri-
kansk president varit i Sverige.  Den 4 september 
landade han, Barack Hussein Obama, på Arlanda 
med planet Air Force One. Han kom inte helt en-
sam. I följet fanns ytterligare 16 flygplan och ett an-
tal helikoptrar, limousinen The Beast i två exemplar, 
700 man varav 250 beväpnade säkerhetsvakter 
samt lite annat smått och gott.  
Tillsammans med 2000 tjänstgörande svenska poli-
ser svarade de för presidentens säkerhet under de 
24 timmar besöket varade. 
 Mister President träffade både Statsminister Rein-
feldt och Kungaparet och hade också, som ni kan se, 
med en personlig gåva till en svensk medborgare. 
Alltid intressant att bli uppmärksammad vid sådana 
tillfällen! 

Lars Löfgren   Redaktör 
 
 
 
 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b83                                                       

Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren  Webbmaster: Sten Livehed    Redaktör: Lars Löfgren    

      

Nästa medlemsblad, nr 6—2013 

Utkommer onsdagen den 11 dec. Manuskript 

emotses senast 1 dec. via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 

https://skydrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!5137&authkey=!ANTWBL6MwitLV1w


 

                    
  

   En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År  
tillönskas alla Bröder med familjer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Lennart Liljegren 
                                     Övermästare                         

Nr 6 2013-12-11 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 23 oktober 

Logesalen var fylld till bristningsgränsen när vi samlades  

för reception i 3:e graden, sanningens grad. Hela 94 

bröder hade infunnit sig, varav 24 gästande bröder med 

DSS Göran Löfgren i spetsen. Bland övriga gäster kan 

nämnas  8 bröder från Loge nr 15 i Kongshaug, Sande-

fjord, Norge. 

De bröder som mottog 3:e graden var  Jan Falebjörk 

från B 155 Lars Gathenhielm samt Leif Andersson, Kris-

ter Ihlenius, Bo Lindell, Bertil Steen, Hans-Erik Östheden 

och Anders Östlund från vår egen loge. 

Vid den efterföljande måltiden i Apollosalen talade ÖM 

Lennart Liljegren till recipienderna.  Recipiendernas 

tacktal hölls av broder Bertil Steen. 

  

 

 

 

 

 

ÖM Lennart Liljegren flankerad av recipienderna 
 

Lördagen den 2 november 

 Den enligt tradition  härliga gåsamiddagen samlade 
cirka 60 personer. 
 Uppklädda systrar och bröder anlände punktligt till vårt 
ordenshus, för att efter lite mingel slå sig ner vid vack-
ert dukade bord. 
 Det var äntligen gåsamiddag, med svartsoppa som 
smakade ljuvligt för dem som vågade avnjuta denna. 
 Efter serverades en gås som var så mör att den smalt i 
munnen tillsammans med alla goda tillbehör. Tack kö-
ket för en storartad middag. Tack Broder Kjell för väl 
valda viner att skölja ner den goda maten med.  
 Mellan dessert och kaffe underhöll damkvartetten    
Luxorius  under ledning av kantor Cina Wide som hade 
tagit med sig fyra välsjungande flickor ifrån 
Träslövsläge. 

 
 
 

Onsdagen den 13 november 

 En väldigt nöjd Övermästare kunde hälsa hela 90 brö-
der välkomna till aftonens logemöte. Det är synnerligen 
imponerande att så många kommer trots att det bara 
var ett vanligt logemöte. 
Tre st. ansökningar om inträde i logen behandlades ge-
nom ballotering , som  utföll gynnsamt.  Reception för 
de tre recipienderna Sven Lindberg, Viktor Skoglund 
och Arne Söderbom kommer att ske den 27 november. 

 

Onsdagen den 27 november 

Tendensen med en välfylld ordenssal håller i sig. 87 
bröder, varav 7 gästande hade samlats när reception i 
invigningsgraden genomfördes för tre nya bröder, Vikt-
or Skoglund, Arne Söderbom och Sven Lundberg.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖM Lennart Liljegren med de nya bröderna  

Matrikeländringar 

Lennart Liljegren, Nytt mobilnr : 070-4300700,  
ny e-postadress:  48svensapag@gmail.com 

Bertil Olsson, E-postadress: sblolsson@gmail.com 

Ivan Oscarson, E-postadress: ivan.oscarson@gmail.com 

Lennart Svensson,medl. 252, Ny E-postadress:  
svenssonlennart2@gmail.com  

Gunnar Claesson: E-postadress:  
gunnar.claesson@seaside.se 

Lars Löfgren: Ny adress: Mentorsvägen 6,  
432 50 Varberg  

2013-11-27  Harald Dentzler: Avliden 

 

mailto:48svensapag@gmail.com
mailto:ivan.oscarson@gmail.com
mailto:svenssonlennart2@gmail.com
mailto:gunnar.claesson@seaside.se


 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
  
 

  

 

Kommande program   

Fredagen den  27 december  

Logemöte. OBS! Fredag! 

Onsdagen den 8 januari 2014 

Logemöte.  

Onsdagen den 22 januari 

Logemöte. Ballotering I:a graden, vänafton 

                   Seniorklubben 

Onsdagen 6 november 
Åke Karlsson, Ett stycke textilhistoria. 

Den andäktiga tystnaden var talande! Åke, som är en 

rutinerad talare, trollband åhörarna när han talade om  

Mor Anna och Mor Kerstin, två ytterst starka kvinnor i 

Markbygden, som startade och utvecklade förläggar-

verksamheten i Mark. 

Mor  Kerstin hade efter några år 200 gårdar som vävde 

åt henne och som hon åkte och lämnade ut bomull till, 

hämtade färdigvävda produkter och gav dem betalt för 

arbetet. 

Hur detta arbete ledde till bildandet av SKF och Volvo 

var en fascinerande historia. 

 

Kommande program 
 

Onsdagen den 5 februari kl. 12 

Årsmöte. På allmän begäran blir det även musikalisk 

underhållning med Elisabeth Lindqvist, Folke Persson 

och Allan Johansson. 

    

 

 

  

  

 

 

  

Brödralägret No 23 Prins Bertil 
  

 Onsdagen den 20 november 

Lägersammanträdet i Halmstad samlade många nöjda 

patriarker. Till den goda stämningen bidrog i hög grad 

HO, en oktett duktiga musiker, som till 7/8 bestod av 

bröder från nr 17 Hallandia. Ett väldigt trevligt inslag! 

Under kvällen fick patriarken Lars Tofft från nr 103 

Gustav Adam Ehrengranat mottaga Lägrets hedersteck-

en.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Lars Tofft mottar hederstecknet av HP Sten Livehed 
 

Kommande program 
Onsdag den 15 januari   

Lägersammanträde i Varberg. Rec. I:a graden 

 
Måndag den 24 februari 

Lägersammanträde i Falkenberg. Instruktion I:a graden 

 
OBS! 

Samtliga lägermöten startar kl. 19 
Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  

Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 

  

  
  
 

 



 

 
 

 

 

Kaplans  tankar   

  Kumlapräst skrev höjdarpsalm 

Det finns väl knappast någon svensk kyrka som 

på första advent inte spelar psalmen "Bereden 

väg för Herran". I år är det 200 år sedan den 

skrevs. Författaren hette Frans Michael Franzén 

och var kyrkoherde i Kumla. 

Vår kommande första adventsgudstjänster i Var-

bergs kyrkor lär, liksom så många gånger förut, 

pampigt inledas med orgelmusik, medan kören i 

procession tågar in bärandes det stora krucifixet. 

Efter de första tonerna rullat ut över kyrkorum-

met lär de församlade kyrkobesökarna stämma i 

med Bereden väg för Herran! För var bör denna 

sång ljuda högre och tydligare än någon annan-

stans i vårt avlånga land, om inte i Varberg. 

Musiken hämtade Franzén från en tysk folkme-

lodi från 1500-talet. Psalmen publicerades första 

gången 1819 i Svenska kyrkans psalmbok, men 

har sedan kommit i mängder av koralböcker, 

sångböcker, barnböcker i snart nog alla kristna 

samfund. 

En fridfull jul med nära och kära önskar   

  

 

Eder Göran Myrne   Kaplan 
  

 

Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 

 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Ett år har gått!   

Första gången jag skrev i denna spalt bad jag er 

bröder komma med förslag till innehåll.  Jag 

trodde då att förslag till text skulle strömma in i 

en aldrig sinande ström. 

Men ack vad jag bedrog mig! 

Inte ett enda bidrag har kommit in. Det kan, så 

vitt jag förstår, bero på flera saker. Antingen är 

det ingen som läser det jag har skrivit, eller också 

är det så bra så att inga ytterligare bidrag behövs.  

Nåväl, det må vara som det vill med det, men jag 

har i alla fall försökt variera innehållet så gott jag 

kunnat. 

En missnöjd broder, en nödställd dito (jag själv), 

hendebatten samt Obamas Sverigebesök  är de 

teman som jag tagit upp.  

Inför nästa år ser jag dock gärna att ni bröder 

kommer med förslag till intressanta inslag. 

Med dessa ord tackar jag för i år och önskar er 

alla en Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt ÅR! 

 

Lars Löfgren   Redaktör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b83                                                       

Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren  Webbmaster: Sten Livehed    Redaktör: Lars Löfgren    

      

Nästa medlemsblad, nr 1—2014 

Utkommer onsdagen den 12 febr. Manuskript 

emotses senast 1 febr. via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 
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Hej mina kära Vågbrytarbröder! 
 

S å sitter jag nu på min kammare och skriver till Er. 
Det var ett tag sedan. Ni fick ju inte mina tankar 

i julnumret utan en tomtebild. Så här i första numret 
kan man summera det gångna året. 

J ag tycker att 2013 var ett fantastiskt år i logens 
historia. All time high i antal bröder i logen, 187, 

antal besök i logen 1377 samt ett närvarosnitt på 
41,01 %.  

M ed detta var vi bäst i 22:dra distriktet. Detta 
låter sig inte göras av sig självt, ett stort tack 

till alla bröderna i logen. Jag måste väl tillstå att det 
värmer ett Övermästarhjärta. Jag hoppas vi kan fort-
sätta så här även under 2014, så att jag kan lämna 
över en välmående loge till min efterträdare.  

V intern kom ju sent omsider, snön kom och tack 
vare kylan låg den kvar. Då jag sitter och skri-

ver dessa rader ser jag på fönstret att det regnar. 
Tittar jag sedan på termometern är det plusgrader. 
Då vet vi att det blir slask, slask, det är inte bra.  

D en 23 januari var jag inbjuden till B64 Sven 
Erikson i Borås, som hade Ämbetsmannain-

stallation. Jag fick åka med br. Kenneth Wedberg 
som avgick som CM i deras loge. Det var mycket 
trevligt, med god mat och dryck. Håller bröderna vad 
de lovade ser jag fram emot besök från logerna i 
Borås. Det var kanske inte så fint, men jag snodde 
med mig br. Kenneth till vår loge, han blir snart vår, 
han har ett giltigt övergångscertifikat. Han blir en 
tillgång till vårt eminenta ceremoniel.  

 

 

 

 

T ittar vi nu framåt ja framåt är vårt mål, så har vi 
närmast en invigningsgrad i mars. Vår fram-

flyttade ”vinterfest” till början april, hoppas att många 
bröder med respektive kan komma. Våren har förhopp-
ningsvis inte börjat än. Slutet april blir det som vanligt 
Ordens och logens högtidsdag med utdelning av jubel- 
och veterantecken till förtjänta bröder.  

S om avlutning blir det reception i II graden. Som Ni 
ser blir det en välfylld vårtermin. Jag ser med tillför-

sikt fram emot detta och hoppas på en lika välfylld or-
denssal och Apollosal som förra året. Väl mött i logen!!! 

Mitt motto: Gör en broder väl! 

 

 I Vänskap Kärlek  Sanning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lennart Liljegren 
Övermästare 

 
 

Nr 1 2014-02-12 



 
 

 

Hänt i Logen 

Fredagen den 27 december 

Årets sista logemöte samlade 56 bröder, varav 3 gäs-

tande. Övermästare Lennart Liljegren önskade alla brö-

der ett gott slut på 2013 och ETT  GOTT NYTT ÅR. 

I samband med måltiden i Apollosalen, delades bidrag 

ut till Buagården och Sjöräddningen i Bua.  

Buagården är stiftelsen Odd Fellows barnkoloni och 

Odd Fellowhjälpens anläggning på Bokenäset i Bohus-

län. Buagården är avsedd att bereda barn en vistelse i 

en fin miljö på landet under några sommarveckor. 

 

 

 

 

 

 
Stig Tauson, ÖM Lennart Liljegren och Jan Ström 

 

Måndagen den 6 januari 

Barnjulfesten genomfördes traditionsenligt på Tretton-

dagen. Broder Folke Persson spelade gitarr och Broder 

Allan Johansson spelade dragspel. Syster Eva Livehed 

ledde dansen kring granen. Broder Torsten Wendt var 

korvgubbe med barnbarnet Edvin som korvassistent. 

Medan barnen mumsade korv drack vuxna kaffe med 

hembakat kaffebröd, som systrarna bakat. Därefter 

dansades det tills tomten kom och delade ut julklappar 

till alla barnen. Utklädd till tomte var Broder Sten Live-

hed. När alla var trötta och ytterkläderna påtagna fick 

barnen sin gottepåse. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Syster Eva Livehed med förväntansfulla barn 

 

Onsdagen den 8 januari 

Övermästare Lennart Liljegren kunde hälsa 68 bröder 
välkomna till årets första logemöte. I anslutning till mö-
tet, delades bidrag ut till Kvinnojouren i Varberg, som 
inte hade möjlighet att närvara vid föregående möte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anita Andersson och ÖM Lennart Liljegren 
 

Onsdagen den 22 januari 
Som vanligt välbesatt, 84 bröder varav 2 gästande, 
denna vintriga januarikväll. Nio bröder balloterades till 
I:a grad med gynnsam utgång. I samband med den 
efterföljande måltiden i Apollosalen presenterades 3 st. 
presumtiva bröder. 

 
 

  

 

 



Profil i logen 
S ten Germund Kristoferson föddes i Karl Johans församling i Göteborg onsdagen den 28 juni 1944. Han växte 

upp och utbildade sig i hemstaden. 1969 var han klar med sin pol magisterexamen på Göteborgs universitet. 

Han är gift med Else-Marie och de har två barn, sonen Jonas född 1970 och dottern Terese född 1973. 

H ans första arbete var i Varberg, dit han kom samma år, 1969. Han anställdes som skolkamrer i Varberg. 

Han kom att stanna på samma arbetsplats hela sitt yrkesverksamma liv, men med allt mer krävande be-

fattningar. Bland uppdragen kan nämnas                                                       att han de 13 sista åren i arbetslivet även 

fungerade som Överförmyndare. 

D en 24 november 1971 invigdes                                                                    Sten i vår loge. Sedan dess h ar han 

varit logen trogen i alla år.                                                                                   Meritlistan ö ver de ämbeten han 

innehaft är verkligen imponerande.                                                                                   Han var Ceremonimästare i 6 år 

innan han 1983 blev Övermästare i                                                                                    4 år, dä refter TjExÖM i 4 år , vil-

ket följdes av ytterligare 4 år som                                                                                        Ce remonimästare. I Lägret har 

han varit Skattmästare i 4 år, Förste                                                                                    beva kande i 2 år samt  Huvud-

patriark i 2 år. Numera är han                                                                                             or dförande i ideella föreningen 

ODD Fellow-huset och i Stiftelsen                                                                                       C.O. Lil ienbergs Donationsfond. 

B roder Sten har med andra ord en                                                                            betydande erfarenhet av vår 

orden. Med sitt lågmälda och                                                                                  trevliga sätt s prider han en ge-

mytlig  stämning kring sig. Det är alltid                                                                                  gi vande att få en pratstund 

med honom. 

N är  han berättar om svunna tider                                                                               i logen är det  med påtaglig 

värme.  Som när han 1971 invigdes                                                                         i logen. På den tiden höll man 

till på översta våningen på Stadshotellet.                                                                               En lång och smal trappa ledde 

upp till lokalen där de nu har sitt SPA.                                                                               I samb and med gradgivningar, 

serverades efter mötet en måltid i Spegelsalen .                                                              Eftersom det på  den tiden inte 

var så många medlemmar i logen, kunde det ibland upplevas som lite ödsligt med så få människor i den  stora lo-

kalen.  Som kuriosa kan nämnas, att den genomsnittliga närvaron i logen år 1969 var 10,3 bröder och för 1975 

hade det rusat upp till 19,5 bröder.  Det var inte helt enkelt att få full bemanning av ämbetsmän med så få med-

lemmar. 

M en antalet medlemmar ökade efterhand och år 1974 köptes huset där vi nu huserar. Det invigdes 1976 

och har byggts till vid flera tillfällen.  Att som Broder Sten ha varit med på hela denna resa måste vara väl-

digt givande på många sätt.  Det märks ju på hans höga närvaro att han trivs i logen och med de bröder han möter 

där.  Att vi övriga trivs med honom är ju självklart! 

D en positiva utveckling vi haft och har i logen är någonting vi skall vara väldigt stolta över och vårda med 

stor aktsamhet.  Med dessa ord vill jag tacka Broder Sten för att han lät sig intervjuas och ser fram emot en 

fortsatt god utveckling. 

 

                                                                                                                                      Lars Löfgren 

    



 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 

 

  
 

  

 

Kommande program   

Lördagen den  22 februari  

Logens Midvinterblot. Flyttat till 5 april 2014 enligt  
beslut på logemötet 2014-01-22. 

Onsdagen den 26 februari 

Logemöte.  

Onsdagen den 12 mars 

Logemöte. Ballotering Invigningsgraden. Årsmöte i hus-
föreningen. 

Onsdagen den 26 mars 

Logemöte. Reception Invigningsgraden. 
 

 

Seniorklubben                     

 Kommande program 
 

Onsdagen den 5 mars kl. 12 
 Föredrag av Peter Börjesson, Varberg, ”Varberg som 
kurort”. 

Onsdagen den 2 april 
Föredrag av Planeringschef Jan Malmgren om Varbergs 
stads utveckling. 

Onsdagen den 21 april 
Resa till Beredskapsmuseet i Helsingborg. Under buss-
resan informerar C-H Weddig. Besök på Sofiero, där 
förhoppningsvis rododendron blommar. 
 

  

 

 Brödralägret No 23 Prins Bertil 

Onsdagen den 15 januari  
 Sextionio Patriarker hälsades välkomna till årets första 

läger i Ordenssalen av Lägrets HP Br. Sten Livehed som 

öppnade lägret i trons grad för att uppta tio Bröder. 

Därefter hedrades den nyligen avlidne Patriarken Bernt 

Axelsson från Logen Nr 155 Lars Gathenhielm med en 

tyst minut.  

Receptionen vidtogs med Br. Åke Lundsten från Logen 

Nr 155 Lars Gatenhielm som vandrare och efter en väl 

genomförd akt upptogs bröderna i den fösta lägergra-

den och glädjande var att två av dessa bröder, Anders 

Johansson och Arne Richardsson   är medlemmar i vår 

egen loge.  

En kort redogörelse av kollegiets rapport lämnades 

innan det var dags för Br. ÖP att förmedla Stig Dager-

mans tolkning av tro och tillit.  

Denna strålande lägersamling avslutades med en mål-

tid utmärkt komponerad och tillagad av Elisabeth Gre-

gerstam och hennes medhjälpare där kvällens klubb-

kommitté ingick och där Br. HP talade till recipienderna 

och där vandrare Br. Åke Lundsten framförde deras 

tacksamhet.  

 

  Kommande program 

Måndag den 24 februari 
Lägersammanträde i Falkenberg. Instruktion I:a graden 

 
OBS! 

Samtliga lägermöten startar kl. 19 
Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  

Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 

  

  
  
 

 

    

   



 

 
 

 

 

Kaplans  tankar   

Känslan   

Någon saklig grund för att visa förtroende för 

livet finns inte. Om tio sekunder kan du få 

hjärtslag. Men det finns heller ingen grund för 

misstroende, hjärtat kan fortsätta att slå. 

I valet mellan de två är det mycket mer livgi-

vande att välja förtroende. Min tro är att denna 

känsla svarar mot Livets önskan. Sök därför 

ständigt att stärka den. 

  

Handlingen 

 

Visa förtroende för din nästa. 

Du kommer att bli sviken ibland, men  det är 

det värt. Visa förtroende, och de flesta kommer 

att visa dig detsamma. 

 

  Eder Kaplan 

  Göran Myrne    

 

 

Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 

 

Matrikeländringar 
Ronny Bengtsson: Ny adress: Ranelidsgatan 7,               

432 53 Varberg . 

2014-01-07 Per Carlsson: Nytt namn Per Hernqvist, 

adress: Tranebergsgatan 51, 432 43 Varberg. 

2014-01-17 Peter Folkeson: Ny adress: Magasinsgatan 

36 A, 432 42 Varberg, Ny e-postadress:                        

peter.folkeson@outlook.com  

 

 
 

Redaktören har ordet 

Ett nytt år  med nya möjligheter 

och hot!  

 När vi står inför ett nytt år, tänker vi dels tillbaka 

på det år som gått och dels på det som komma 

skall. På det personliga planet fick jag kanske mer 

uppmärksamhet än vad jag förtjänade. Men det 

får jag stå ut med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller vad som komma skall, kan vi bara 

hoppas att allt ska gå bra.  Hur det kunde ha bli-

vit, kan vi läsa om i Karin Boyes bok, Kallocain, en 

framtidsroman, som blev hennes sista och mest 

kända roman. Den publicerades 1940. Tänkvärd 

läsning! 

Lars Löfgren   Redaktör 
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 Hej mina kära Vågbrytarbröder! 
 

 N u väntas äntligen ljusare tider, det börjar så 
smått spira i trädgården. Kära hustrun börjar 

plöja i trädgården. Hon är alltid bekymrad så här års, för 
trädgården ser ju trist och grå ut, men det brukar ju all-
tid rätta till sig med blommor och grönt gräs.  

V årt fina Ordenshus är nu färdigrenoverat, och 
apropå hus, så har vi haft årsmöte i Husförening-

en. Det brukar vara lugna puckar, men i år brände det 
till. Det var lite olika uppfattningar hur röstetalet var 
beträffande andelarna. När ingen kunde reda ut det blev 
det ”business as usuell”.  

V i har ett helt år på oss att reda ut detta. Det blir 
intressant då undertecknad m.fl. har andelar i 
husföreningen.  

V i närmar oss Ordens och logens högtidsdagar. I år 
har vi 1 st. Jubelveteran och 4 st. Veteraner. Vi har 

fått Storsirens dispens för StRepr. m.m. syster Helena 
Nelje att utdela Jubelveterantecknet och diplom till sin 
far, Leif Nelje.  

B roder Leif kan inte ta sig till logen, därför sker ut-
delningen hemma hos br. Leif. DSS Göran Löfgren 

kommer som vanligt att dela ut veterantecknen. Vi har 2 
st. bröder som är Veteraner, men som inte har erhållit 
sina tecken.  

J ag har skrivit till båda och tyckt att det skulle vara 
trevligt att få dela ut tecknen till dem. Jag tycker det 

är en hedersbetygelse att få Veterantecken efter 25 års 
medlemskap i Orden och vår loge. Som Ni vet har det 
hänt några gånger att det är lapp på luckan i Apollo-
salen, Jag har nu tillskrivit Storsiren och anhållit om dis-
pens att få duka i Ordenssalen i samband med gradgiv-
ning, för det är ju så att en logekväll består av två avdel-
ningar, och det är inte bra om någon broder måste gå 
hem på grund av platsbrist.  

 

 

D et har tyvärr blivit lite tjorvigt med inbjudan till 
”Midvinterblotet”, som nu är en vårfest den 5 

april. Ni kan redan nu anmäla Er till br. Kjell. 

D et är ingen risk att Ni köper grisen i säcken, ty 
ingen har hitintills blivit besviken på vår KM. 

J ag skall passa på att göra lite reklam!! Jag besöker 
regelbundet logerna i Kungsbacka och Falkenberg. 

Kungsbacka har loge 1:a och 3:dje torsdagen, och Fal-
kenberg har dagen före våra logemöten. Är det någon 
broder som vill följa med är det bara att slå en signal.  

V äl mött i logen!!! 

 

Mitt motto: Gör en broder väl ! 

  

 I Vänskap Kärlek  Sanning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lennart Liljegren 
Övermästare 

Nr 2 2014-03-26 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 12 februari 

  Denna afton samlades 83 bröder, varav 8 st. gästande, 

till en trevlig och högtidlig kväll. Reception till I:a loge-

graden genomfördes för 8 bröder, nämligen Görgen 

Carlsson, Göran Karlsson, Boo Larsson, Göran Leksell, 

Jan Fagenheim,  Bengt Levinsson, Jan Persson och Inge 

Svensson.  I samband med den efterföljande måltiden i 

Apollosalen, talade Övermästare Lennart Liljegren. Re-

cipiendernas tacktal hölls av Göran Leksell. 

 

 

 

 

 

 

Övermästare Lennart Liljegren med recipienderna 

Onsdagen den 26 februari 

Övermästare Lennart Liljegren kunde denna gång hälsa 

79 bröder, varav 2 gästande, välkomna. Ansökan om 

medlemskap har inkommit från 2 personer. Broder Sten 

Livehed talade om fadderns uppgifter under ämnet 

”Fördjupning och ordenskunskap”. I anslutning till den 

efterföljande måltiden i Apollosalen, talade Göran Jo-

hansson från Stadsbyggnadskontoret om ”Tunnel-

bygget” och vad det betyder för Varberg. 

Onsdagen den 12 mars 

Som vanligt en välfylld ordenssal när Övermästaren häl-

sade alla välkomna. Att det ibland kan förekomma våld i 

vår värld visade sig när Övermästaren i sin iver att han-

tera sin ordförandeklubba lyckades slå sönder den-

samma. Han bad då Broder Bevakande att se om vi 

hade någon i reserv, vilket vi hade. Mötet kunde sedan  

 

 

 

fullföljas utan fler incidenter. Kanske skulle uppdraget i  

stället ha tilldelats Klubbmästeriet? (redaktörens anm.) 

 

 

Avliden Broder 

 

 

 

 

 

 

Broder Gunnar Hansson avled natten mellan 4—5 mars.         
Vi lyser frid över hans minne.  

 

Kommande program   

Lördagen den  5  april  

Logens Midvinterblot. Flyttat från 22 februari 2014 en-
ligt  beslut på logemötet 2014-01-22. 

Onsdagen den 9 april 

Logemöte + Rev:s berättelser 2013 

Onsdagen den 23 april 

Logemöte. Ordens och logens högtidsdag. Veteranernas 
afton. OBS! klockan 18.00 

Onsdagen den 14 maj 

Logemöte. Ballotering II grad 
 

Onsdagen den 28 maj 

Logemöte. Reception II grad 



2014-02-27 

 

Bäste ODD-golfbroder i B83 Vågbrytaren. 

Dags att ta fram almanackan och planera 

in årets golfaktiviteter. 

 

16 maj spelar vi vårt eget mästerskap 

Vågbrytaren. Regerande mästare är Håkan 

Nilsson. Drottning Blanka kommer att 

spela sitt mästerkap samtidigt. Vi 

återkommer med bana. 

Fjorton dagar senare, 30 maj är det dags 

för ODD Halland Tour på Haverdal. 

Regerande mästare är Hallandia men vi 

ska komma i toppform och ta hem trofén 

till oss hade vi tänkt. 

 

 

 

 

 

Fredag 5 september är det dags för 

Syskonslaget, vår tävling mot Rebeckorna. 

 

Visserligen blev Karl Henrik Weddig bäste 

herre men våra medsystrar vann senast. I 

år ska vi stå som vinnare. Bana och mer 

information kommer senare. 

Dessutom har lägret Prins Bertil sin tävling 

den får vi återkomma till. 

Riksgolfen 23-25 juli spelas i Hässleholm 

för de som är intresserade av detta. 

Så har vi årets medlemsavgift 200:-, 

inbetalas till Plusgiro 166 99 89-4,  

Karl Henrik Weddig. Märk talongen med 

Ditt namn. 

Med Broderliga golfhälsningar 

Anders Axelsson, Bertil Holmqvist o 

Karl Henrik Weddig 



 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 
 
  
 

  

 

Seniorklubben                     

Onsdagen den 5 mars 
Det blev ”all time high” med 70 systrar och bröder när-

varande när Peter Börjesson berättade om ”Varberg 

som kurort—förr och nu. Ett väldigt uppskattat pro-

gram. En välsmakande måltid och trevlig gemenskap 

bidrog till att ytterligare förbättra denna eftermiddag. 

 

Kommande program 
 

Onsdagen den 2 april 
Föredrag av Stig Herdelin, Varbergs kommun om Var-
berg i framtiden, var det skall byggas mm.. 

Onsdagen den 21 maj 
Resa till Beredskapsmuseet  utanför Helsingborg.  För-
middagskaffe och lunch. Besök på Sofiero slott, kaffe. 
Avresa 07.30. 
Anmälan till Jan-Erik Törneus 67 30 15, 070-6094970 
eller till Birgitta Fors 67 08 14. 

 

 

 Brödralägret No 23 Prins Bertil 

Måndagen den 24 februari 
DET HÄNDER MYCKET I VÅRT HÄRLIGA LÄGER. NÄRVARON 

STIGER OCH VI FÅR ÄRAN ATT VARA PILOTER TILL DET NYA 

FÖRSLAGET AV LÄGERRITUAL.    . 

EFTER EN SNABB FÖRFRÅGNINGS RUNDA SÅ KAN VI SLÅ 

FAST ATT DET GICK BRA. 

79 PATRIARKER HADE KOMMIT FÖR ATT SE DEN NYA RITUA-

LENS PREMIÄR.  

BUDGETEN 2015 FÖREDROGS AV DN,s ORDF. SIGVARD AS-

SARSSON OCH LADES FAST UTAN KOMMENTARER. 

FÖRDJUPNINGS ANFÖRANDET AV" PATRIARKGRADEN SOM 

GENOMFÖRDES I JANUARI" HÖLS AV VÅR ExStK ROY TÄRNE-

BERG OCH FRAMFÖRDES PÅ ETT INTRESSANT OCH GIVANDE 

SÄTT SOM FÄNGSLADE SÅVÄL DE NYA SOM LITE ÄLDRE PAT-

RIARKER. 

M.A.O. EN FIN LÄGERKVÄLL SOM AVSLUTADES MED EN 

MYCKET GOD MÅLTID, I MATSALEN. STORT TACK FALKEN-

BERG. (Kopierat från lägrets hemsida) 

  

 

   

Kommande program 

Onsdag den 16 april 
Lägersammanträde i Halmstad. Ordens högtidsdag. 
Reception II:a graden för de bröder som inte fick gra-
den den 19 mars. 

 
Onsdag den 21 maj 

Lägersammanträde i Kungsbacka. Instruktion II.graden. 

OBS! 
Samtliga lägermöten startar kl. 19 

Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  
Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 

  

  
  

Närvaron i logen 

I en tid när många loger, inte minst i storstäderna,  
brottas med sjunkande medlemsantal och minskad 
närvaro, kan vi i vår loge glädja oss åt motsatsen. Både 
antal medlemmar och närvaron ökar! 
Ökningen har pågått under så lång period att den kan 
sägas vara statistiskt säkerställd.   
Vad är det då som gör detta? Säkert är det många fak-
torer som spelar in och som gör att bröderna troget 
infinner sig på logemötena.  Det är så lagom med allt! 
Trevlig atmosfär, duktiga ämbetsmän, högtidliga cere-
monier och naturligtvis god mat och dryck. Vad det än 
är, så skall vi vårda det ömt! 

Nöjda bröder i aftonstund 



 

 
 

 

 

Kaplans  tankar   

 Livet som en gåva. 

 

Om vi tar emot livet som en gåva händer något 

med oss. Det öppnar oss för det som består 

och som är värdefullt. Det ger perspektiv på vår 

egen roll i livet. Det gör oss mindre giriga och 

mindre själviska. Tankar på livet som en rättig-

het ersätts av tacksamhet över det som är. 

Vi rör oss oavbrutet mot en okänd framtid. Hur 

mycket vi än ordnar och försöker kontrollera så 

finns det oväntade kvar. Det är som om livet 

alltid blir till från två håll. Vi tar ett steg och 

livet tar ett steg som svar. En stor del av våra liv  

har vi ingen makt över. Det kommer till oss. 

 

  Eder Kaplan    Göran Myrne    
 

 

 
Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 

 
 
 

Matrikeländringar 
 Inga nya matrikeländringar har tillkommit under denna 

perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Att vara språkpolis 

  Redan i folkskolan fick vi lära oss de olika ord-

klasserna och hur de används. Vi fick också lära 

oss att ta ut satsdelar, subjekt, predikat och ob-

jekt. Det var nyttiga kunskaper som vi då fick oss 

till livs och de sitter fortfarande i.  

Det svenska språket förändras ju med tiden, nya 

ord kommer till och andra försvinner. Bland det 

som tillkommit, betraktar jag särskrivning av ord 

som det mest olyckliga som drabbat vårt språk. 

Några ofta förekommande exempel: 

Herr toalett, Stekt kyckling lever, Lång svart hårig 

sjuk sköterska. 

Visst kan det låta roligt, men ack så felaktigt! 

Vissa ord kan förekomma i flera ordklasser och 

har då naturligtvis olika innebörd. Ta ordet 

”vän”. Som substantiv (en vän flera vänner)  utta-

las det med kort ä [vän’] medan det som adjektiv 

i betydelsen vacker eller fager uttalas med långt 

ä [vä´n].  Ordet vänskap är ett substantiv som 

härstammar från substantivet vän. 

När vi i logen säger ”I  vänskap, kärlek , sanning 

skall det således uttalas med kort ä. 

Betrakta gärna detta som ett påpekande i största 

välmening! 

 

 Lars Löfgren   Redaktör 
 
 
 
 
 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b83                                                       

Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren  Webbmaster: Sten Livehed    Redaktör: Lars Löfgren    

      

Nästa medlemsblad, nr 3—2014 

Utkommer onsdagen den 28 maj. Manuskript 

emotses senast 18 maj via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 

https://onedrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!12078&authkey=!ACCyPZhS8K-HpXU&ithint=file%2c.pdf


 

                    

 Hej mina kära Vågbrytarbröder! 
 

N är jag sitter här i skrivarlyan och ”tänker”, har 
jag privilegiet att se över till Läjet. När jag var 

liten kunde man se två byggnader som bröt sky-
linen, kyrkan och skolhuset. Nu är skolan riven och 
uppväxta träden är i höjd med kyrkan. Jag tycker 
det är lite trist, men det kallas väl utveckling. 

A propå utveckling så går det åt rätt håll med vår 
loge. Vi hade 1 st. ny broder som invigdes den 

26 mars, det höll på att bli ingen broder. Räddare i 
nöden blev br. Karl-Henrik Weddig, som hade en 
presumtiv broder på gång. Tack för det br. Karl-
Henrik!  

N i vet ju att det är ont om plats i Apollosalen, 
bröder som har anmält sig sent har kanske 

inte fått plats. Jag har sagt det tidigare, det är ingen 
bra situation. Jag hoppas att vi kan lösa detta nu. Vi 
har fått br. Storsirens dispens att duka i Ordenssa-
len. Detta ger vår KM br. Kjell lite friare händer.  

D et blev tyvärr ingen resa till Ebeltoft och logen 
där, som firade 40-års jubileum, det var trist. 

Nu jobbar broder Anders på ett besök i Sandefjord, 
vi får hoppas det lyckas bättre.  

O joj vilken loge det blir den 28 maj när detta 
blad kommer ut! 

v i balloterade 16 st. bröder till II-graden. Dessu-
tom kommer det 2 st. bröder från B103 Gustaf 

Adam Ehrengranat. Det blir nog en aning trångt, 
men det skall nog gå med lite brödrakärlek. Vi loger 
hjälper ju varandra lite då och då med gradgivning-
ar.  

J ag vill passa på att tacka br. Kai Lundahl och s. 
Berit Lundahl för nedlagt arbete med årets Kyrk-

tur den 24 augusti.  

 

 

 

 

 

O BS! Ändrat datum! Hoppas att många bröder 
och systrar anmäler sig, kom ihåg hur trevligt 

vi hade förra året.  

N u stundar snart sommaren, och vi Odd Fel-
lows går in i en lite lugnare period vad gäller 

logearbetet, därmed inte sagt att man blir arbetslös.  

P iskan viner och man jobbar i trädgården istäl-
let, hoppas att det blir en torr sommar så att 

vår Herre klipper gräset. 

S lutligen vill jag önska alla mina bröder en trevlig 
sommar med många bad, det skall vara nyttigt, 

själv badar jag inte! 

 

Mitt motto: Gör en broder väl ! 

  

 I Vänskap Kärlek  Sanning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lennart Liljegren 
Övermästare 

 

Nr 3 2014-05-28 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 26 mars 

 Denna afton samlades 83 bröder, varav 3 st. gästande, 

till en trevlig och högtidlig kväll. Reception till invig-

ningsgraden genomfördes för 1 främling, nämligen Hå-

kan Svensson. I samband med den efterföljande mål-

tiden i Apollosalen, talade Övermästare Lennart Lilje-

gren till recipienden, som tackade för det fina och stäm-

ningsfulla mottagandet. 

 

 

 

 

 

 
Håkan Svensson med Övermästare Lennart Liljegren och 

faddern Karl Henrik Weddig 

Onsdagen den 9 april 

 Övermästare Lennart Liljegren kunde denna afton 
hälsa 71 bröder, varav en gästande, välkomna till loge-
mötet. På programmet stod Drätselnämndens och Revi-
sorernas berättelser för 2013. Dessa föredrogs av Erik 
Almqvist respektive Kjell Johansson, godkändes och 
lades till handlingarna. 
Parentation hölls för vår avlidne broder, Gunnar Hans-

son. 

DSS Göran Löfgren informerade om det utvecklings-

samråd som han haft med Ämbetsmännen denna dag.  

Vår loge får mycket positiva omdömen hur den skötes, 

med  bra medlemsutveckling, hög närvaro och bra akti-

viteter. Sannerligen någonting vi kan glädjas åt och vara 

stolta över. 

Efter logemötet samlades bröderna för en välsmakande 

måltid i Apollosalen, där vi även bjöds på underhållning 

av tre sprudlande glada damer, Big Sisters. De tog oss 

med på en nostalgisk resa tillbaka till 1950-talet. Ett 

väldigt uppskattat inslag! 

 

 

Onsdagen den 23 april 

 Veteranernas afton är alltid ett populärt inslag under 

året.  Denna gång kom 82 bröder, varav 2 gästande.  

DSS Göran Löfgren delade ut veterantecknet till 4 brö-

der, Christer Börjesson, Sten Fäldt, Gunnar Linnarsson 

och Lars-Göran Norvén. 

ÖM Lennart Liljegren meddelade att Storsiren  givit dis-

pens  till Helena Nelje att under dagen dela ut Jubelve-

terantecknet till sin far, Leif Nelje, som lider av Parkin-

sons sjukdom och vistas  på vårdhem. 

 

 

  

 

 

  
 

De fyra nya veteranerna framför DSS Göran Löfgren och  
ÖM Lennart Liljegren 

Onsdagen den  14 maj 

Fullsatt logesal som vanligt när Övermästare Lennart 
Liljegren hälsade alla välkomna.  Ballotering till 2:a grad 
genomfördes med gynnsamt utfall för 16 bröder.  
TjgStRepr. Hans Peterson redogjorde för  SLUG-
kommitténs förslag till yttrande till Storlogen. Logen 
biföll kommitténs förslag med tillägg av de synpunkter 
som framfördes av Arne Richardsson. 
Broder Kay Foberg informerade om ordenssalens inred-
ning; färger, tecken och symboler på de olika ämbets-
platserna. 
Efter en välsmakande måltid i Apollosalen, underhöll 
bröderna Ivan Oscarson och Lars Herolf ackompanje-
rade av Bengt Eckerdal med sånger ur ”Gluntarna” . En 
perfekt avslutning på en väldigt trevlig kväll! 



  

Resultat B83 Vågbrytaren i Golf, 16 maj 2014  

Håkan Nilsson fick  ånyo på känt manér höja segerbucklan! 

 

16 maj spelade vi 15 bröder vårt eget mästerskap Vågbrytaren på Björnhult.  

Håkan Nilsson vann återigen, denna gång knappt före Lars Henrell och Jan 

Fagenheim. Vi avslutade med en trevlig måltid tillsammans med Rebeccorna som 

samtidigt hade sitt mästerskap där.  

Sten Livehed vann den utlottade greenfeebiljetten och Bertil Holmqvist och Bo-

Ingvar Thorsson tog hem vadslagningen då de tippat Håkan som segrare.  

Nästa event är 30 maj. Då är det dags för ODD Halland Tour på Haverdal. 

Regerande mästare är Hallandia men vi känner oss nu i toppform och ska göra 

allt vi kan för att ta hem trofén till oss där den rättmätigen hör hemma. 

Karl Henrik Weddig 

 



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
  
 

  

 

Kommande program   

 Onsdagen den 11 juni 

Sommarsammanträde 

Onsdagen den 9 juli 

Sommarsammanträde. Västkustafton. 

Onsdagen den 20 augusti 

Sommarsammanträde. Räkfrossa. 

Söndagen den 24 augusti 

Den 24 augusti (OBS tiden) startar Pelle Forslund 
(busschaufför) sin buss för 52 personer och som det 
redan nu ser ut blir bussen fullsatt. 
Vi startar från Ordenshuset klockan 09.00 för att i god 
tid komma fram till Båstads kyrka. Där vi blir mottagna 
av komministern Eva Gullmo som håller predikan kl 
11.00. Därefter blir det en kort information om kyrkans 
historia av församlingens kyrkvärd. 
Kl. 13.00 intar vi en söndagsbrunch på restaurang Sand 
med utsikt mot Laholmsbukten. Hit är vi varmt väl-
komna och brunchen lär vara något alldeles extra. 
Kl. 14.30 promenerar vi till Märta Måås Fjätterström 
där Vd Angelika Persson tar emot och ger oss en intres-
sant historia om företaget och dess verksamma formgi-
vare och designers. Vi förevisas bolagets världsbe-
römda alster och det finns dessutom en fin shop med 
intressanta böcker och annat för den som vill köpa nå-
got med sig hem. 
Kostnaderna för denna resa är beräknad till 440:-/
person. Vi betalar med kontanter i bussen på vägen 
ner till Båstad. 

I Vänskap Kärlek Sanning 

Berit och Kai Lundahl 
tel 0340-677850 

kai.lundahl@hotmail.com 
 

 

 

 

 

Seniorklubben                     

Höstens program 
3/9 Vi börjar med en bussresa i Varbergs närområde. 
Peter Börjesson guidar och berättar. 

1/10 Lunchen kommer att intas på Hotell Havanna  
Kl. 12.00. Lasse Diding kommer att presentera hotellet 
samt iden omkring det. 

5/11 Ett föredrag om "Bron över floden Kwai" kommer 

att presenteras av Bertil Pålsson. Logehuset . 

Jan-Erik Törnéus 

 

  

 Brödralägret No 23 Prins Bertil 

Information inför lägermötet den 21 maj 2014 i Kungs-

backa. 

Mötet kommer att hållas enligt de nya försöksritualer-

na och under punkten fördjupning kommer TjgExHP 

Stefan Karnevi ( en av medlemmarna i arbetsgruppen 

för lägerutveckling) leda samtalen kring de nya ritua-

lerna för att få en bild av patriarkernas syn och åsikter i 

denna fråga . 

Det kommer att lämnas en lägerrapport från den 1 

febr. 2014 till 15 maj 2014.( 1 febr. var datumet då Gö-

teborgslogerna lämnade oss.) 

DSS Göran Löfgren kommer att gästa oss och till sist 

Patriarkerna i Kungsbacka kommer som vanligt att se 

till att vi blir väl omhändertagna. 

Anmäl er till er lägervärd, i B83 KM Göran Andersson 

eller Kai Lundahl. 

Lägret tar nu sommarsemester och återkommer den 

17 september i Halmstad. 

 

TREVLIG SOMMAR!  
 
Sten Livehed, Huvudpatriark 
 

  OBS! 
Samtliga lägermöten startar kl. 19 

Måltidsanmälan senast 5 dagar före mötet  
Lägervärdar: Göran Andersson 0340-62 12 29 
                        Kai Lundahl 0340– 67 78 50 

  



 

 
 

 

 

Kaplans  tankar   

  En Majlåt av Pelle Näver 
 

Nu spelar maj på strängarna 

kring stränderna och ängarna 

en durljus melodi. 

Och från de röda byarna 

det stiger emot skyarna 

ett sorl med glädje i. 
 

Det gnisslar uti grindarna, 

och lönnarna och lindarna 

slå ut i morgonsol. 

Och göken gal i gläntorna, 

och vackert rodna jäntorna 

i vårljus bomullskjol. 
 

Och i de ljusa nätterna 

kring skogarna och slätterna 

det stiger upp ett sus 

ur kronorna och topparna, 

från bladen och från knopparna 

vid tusen bäckars brus. 
 

   Eder Kaplan    Göran Myrne    

 

 

Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 
 
 
 

Matrikeländringar 
 Göran Håkansson: nytt mobilnr: 070-648 58 34 

Jörgen Andersson: ny epost: tillbibi@hotmail.com 

Göran Schaffer:  nytt mobilnr: 073-368 16 69 

Seppo Rydén: ny adress:  Almebergsgatan 22, 432 42 

Varberg, ny epost: seppo.ryden@me.com 

 

 

 
 

Redaktören har ordet 

Från andra sidan 

 När detta medlemsblad når er, befinner jag mig långt 

hemifrån.  

Kanske sitter jag bekvämt tillbakalutad i en solstol  invid 

poolen i min dotters trädgård på Long Island, USA, tank-

fullt läppjande på någon stärkande dryck. 

Kanske är jag på Ellis Island och släktforskar eller inne på 

Manhattan och slår runt. Nåväl! Vad jag än gör, så blir 

det nog inte så märkvärdigt. Vid min ålder är äventyren 

mest av symbolisk karaktär. 

Klimatet på Long Island är väldigt behagligt vid denna 

årstid, så man kan alltid vara utomhus. Längre fram på 

sommaren blir här väldigt varmt vilket, i kombination 

med hög luftfuktighet , är  ganska ansträngande. 

Men när det sker, har jag förhoppningsvis återkommit 

till Varberg och den svenska sommaren. 

Från min utpost här i väster, önskar jag er alla en trevlig 

sommar! 

 

 

Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b83                                                       

Ansvarig utgivare: ÖM Lennart Liljegren  Webbmaster: Sten Livehed    Redaktör: Lars Löfgren    

      

Nästa medlemsblad, nr 4—2014 

Utkommer onsdagen den 20 aug. Manuskript 

emotses senast 10 aug. via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 

https://onedrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!17029&authkey=!ABF1qSJVlRYmz_0&ithint=file%2c.pdf


 

                    

 Hej mina kära Vågbrytarbröder! 
  

T änk att jag blev så sannspådd, jag skrev i förra 
bladet om en önskan att det skulle bli en torr 

sommar. Ingen kan väl klaga, och jag slapp klippa 
gräset, fantastiskt!! 

T iden den ilar, jag tycker det inte var längese-
dan jag blev installerad som ÖM, och nu är det 

bara ett halvår kvar av min mandatperiod.  

F örsta logen i september får vi höra vad nomi-
neringsutskottet har fått ihop för besättning. 

Det blir en helt ny besättning så när som på br. CM 
Staffan Tyreus som sitter kvar. Om man räknar mig 
som exet så blir vi två. Den som vi alla kan hålla i 
handen blir StRepr. br. Hans Peterson.  

E n eloge vill jag ge till de bröder och systrar 
som oförtrutet jobbat vidare med renoveringen 

av vårt Ordenshus, vad jag förstår kan man nu se 
ljuset i tunneln. Jag har själv inte varit i huset på en 
tid och vet inte om de har börjat sätta upp de ljud-
absorberande plattorna. När det är gjort blir ljudni-
vån i Apollosalen bättre.  

D en 29 september skall vi åka till Sandefjord 
och besöka logen nr. 15 Kongshaug. Vår re-

seledare broder ExÖM Anders Axelsson håller i ar-
rangemanget, det skulle vara trevligt om vi blir 
några bröder som kommer med. Anmälan till br. 
Anders. 

J ag vill även passa på om än lite sent att gratu-
lera våra golfspelande bröder i Odd Tour Hall-

and, som återbördade vandringspriset där det hör 
hemma. Måtte det aldrig lämna vårt Ordenshus 
igen. Jag vet bröder som tycker det är en udda få-
gel i vårt ordensliv, men som Storlogen har ett ut-
skott som ser till att det spelas Odd golf någonstans 
i vårt land tycker jag att det är på sin plats att haran-
gera våra bröder. Vem vet kanske någon broder 
eller loge startar Odd boule? 

 

 

 

N är detta blad kommer ut har vi vårt sista som-
marsammanträde ”räkfrossan”, efter det vet 

vi att höstterminen börjar. Har vi riktigt tur kan det 
även bli en fin höst, trots att dagarna blir kortare, 
eller är det nätterna som blir längre?? 

D et blir två gradgivningar, en III grad och en 
Inv. grad. Då passar jag på att påminna om 

den vänafton vi har den 8 oktober. Jag ber bröder-
na att inventera sin bekantskapskrets för att hitta 
några presumtiva bröder att inviga den 26 novem-
ber, så vi kan öka vår numerär. 

V i har redan några på lut, men vi skall bli fler. 

Väl mött i logen! 

  
 

Mitt motto: Gör en broder väl ! 

  

 I Vänskap Kärlek  Sanning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lennart Liljegren 
Övermästare 

Nr 4 2014-08-20 



 
 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen den 28 maj 

  En väldigt nöjd Övermästare kunde hälsa hela 93 brö-

der, varav 12 gästande,  välkomna till vårsäsongens 

sista logemöte.  Reception i II:a graden genomfördes 

för 14 av våra egna bröder samt för 2 gästande bröder 

från B-103 Gustaf Adam Ehrengranat. 

Följande bröder erhöll II:a graden: Östen Andersson, 

Christer Antonsson, Christer Berggren, Lars Henrell, 

Bertil Holmqvist, Per Gunnar Karehill, Lars-Inge Larsson, 

Kenneth Lindeberg, Kaj Rydberg, Seppo Rydén, Bertil 

Svahn, Henrik Svensson, Karl-Henrik Weddig, Kent Zack-

aroff samt från B-103 Lars Brunzell och Per-Olof 

Pettersson. 

Övermästare Lennart Liljegren med recipienderna 
 

Onsdagen den 11 juni 

 Till årets första sommarsammanträde infann sig 62 

bröder inklusive de 2 gästande bröderna Arne Johan 

Andersén från Kristiansand i Norge samt Olof Olsson 

från B-136 Vinga Fyr.  Broder Olof har ansökt om med-

lemskap  och övergångscertifikat till vår loge. Övermäs-

tare Lennart Liljegren hälsade honom välkommen till 

oss. 

Efter logemötet serverades en välsmakande buffé. 

 

 

 

 

Onsdagen den 9 juli 

Det andra sommarsammanträdet för året samlade 46 

bröder, varav 6 st. gästande. Som vanligt på sommaren, 

gästas vi av bröder från många olika loger och städer. 

Denna gång från Borås, Jönköping, Lidköping och Växjö. 

Det mest uppmärksammade från detta möte var att 

Övermästare Lennart Liljegren meddelade att vår Bro-

der PS, Per Sandersson, på morgonen denna dag fallit 

så olyckligt att han brutit lårbenet. Broder Per är dock 

på bättringsvägen. 

 

 

Våren och sommaren 2014 

Under året har ett omfattande reparations—och under-

hållsarbete bedrivits  av vårt logehus.  Många frivilliga 

timmar har lagts ner av hjälpsamma bröder och systrar. 

Det har resulterat i en ännu trivsammare lokal, som vi 

alla kan glädjas åt att vistas i. 

För några veckor sedan fick jag per mail ett antal bilder 

från Christina Persson, syster i R63. Bilderna fångar på 

ett bra sätt upp olika aktiviteter, som skett vid arbetet 

med logehuset. 

Detta gav mig idén att presentera bilderna tillsammans 

med lite bakgrundshistoria. Efter att ha inhämtat till-

stånd och fullmakt av broder Övermästare, begav jag 

mig till Folkrörelsernas arkiv på Fästningen för att bota-

nisera i gamla protokoll och tillfredsställa min vetgirig-

het. 

Som gammal släktforskare har jag stor vana i att hands-

kas med gamla dokument, men det är alltid lika spän-

nande att försöka sätta sig in i hur det var på den tiden 

då dokumenten upprättades. Det blev  några spän-

nande timmar i det gamla stallet på fästningen! 

Resultatet av vedermödorna presenteras på de efterföl-

jande 4 sidorna. 

Lars Löfgren 

  

 

 



 

Tidigare forskning 

På logens hemsida, under fliken ”Historik”, finns 

mycket matnyttigt att finna för den som vill veta 

mer om logens historia.  Det har varit bra som 

hjälpmedel för att snabbt komma till rätt ställe i 

originalhandlingarna.  

Min egen forskning 

Att gå tillbaka till originalhandlingarna ger alltid en 

speciell känsla. Genom att läsa och fundera över 

vad som sades och beslutades, känns det som om 

man förflyttades till den tid då allt detta skedde.  

Hur fick vi namnet ”Vågbrytaren” var en av de sa-

ker jag funderade över.  Att stadens läge vid havet 

kan ha påverkat valet av namn är troligt. Men fanns 

det någon annan koppling?  Det borde i så fall 

framgå av protokollen. Jag började därför från bör-

jan. Det allra första protokollet är daterat den 26 

juni 1918 då ett antal Odd Fellow-bröder i Varberg, 

tillhörande andra loger, beslutade att starta en 

egen Odd Fellow klubb.  Läs protokollet genom att 

klicka här. 

Av paragraf 7 framgår att tjänstemännen uppmana-

des att till nästa möte komma med förslag till namn 

på klubben. 

Nästa möte är daterat den 7 september 1918. Av 

protokollet paragraf 3 framgår att tjänstemännen 

enhälligt beslutat att namnet skall vara 

”Vågbrytaren”. Någon förklaring till varför detta 

namn valdes, ges inte. Läs protokollet genom att 

klicka här. 

På det efterföljande mötet, som är daterat 13 sep-

tember 1918, godkändes namnet av medlemmar-

na, se paragraf 5. Hela protokollet finns här. 

Den person, som uppenbarligen kom med namn-

förslaget ”Vågbrytaren”, var således Sigfrid Nilsson. 

Om han påverkats av  skalden och greven Carl 

Snoilsky, som  år 1874 skrev dikten ”Vågbrytaren”, 

vet vi inte. Dikten ingår i diktsamlingen ”Sonetter”. 

Carl Snoilsky tillbringade några somrar i Varberg på 

den tiden och blev tydligen inspirerad av staden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Snoilsky 1840—1903 

Carl Snoilskys dikt finns att beskåda längst ut på 

piren i Varbergs hamn. Väl värd ett besök!  Läs hela 

dikten på sidan 6. 

 

 

 

 

 

 

 

   Carl Snoilskys dikt ”Vågbrytaren” i Varbergs hamn 

Den 26 april 1921 instituerades logen nr 83 Vågbry-

taren i närvaro av Storsiren W. Lauritz. Samma dag 

invigdes också logelokalen på Stadshotellets 

vindsvåning. Läs protokollet här. 

Den 27 november 1974 inköptes Tabernaklet av 

baptistförsamlingen för 105 000 kr. Under år 1975 

arbetade många flitiga bröder frivilligt måndagar 

och torsdagar 18.30—21.00. 

Den 27 oktober 1976 hölls det sista logemötet, nr 

1136, i lokalerna på Stadshotellets vind och den 20 

november samma år var det högtidlig invigning av 

det egna logehuset. 

https://onedrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!19109&authkey=!AIxdTNB9K11mpws&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!19113&authkey=!AOXiNkTHnAstsKs&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!19114&authkey=!ADI05-7WQ4hqI_o&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!19111&authkey=!APu1Nz0C-_L56vU&ithint=file%2cpdf


 



 



 
Vågbrytaren av 

 
 
Hafvet dönar, hafvet brusar, fradgan fräser upp med lust  
Mot de gråa jätteblocken utmed Varbergs stela kust.  
Men då dyning hinner hamnen, hejdar sig det salta svall,  
Långsträckt rullande tillbaka utför bottenmurad vall. 
 
Fasta, säkra kvaderstenar, muskler uti hamnens arm,  
O, hur skönt från er att blicka öfver oceanens harm!  
Eller, sedan stormen tystnat, skåda hafvets sabbatsfrid:  
Fiskarsegel glida hemåt efter djupets skördetid. 
 
Kvällens första skuggor bredas öfver Varbergs gamla borg,  
Medlidsamt de täcket draga öfver skuld och straff och sorg.  
Midt emot på öde skäret fyrens flamma, ensligt närd,  
Skimrar som en ädel handling öfver en förbrunnen värld.  
 
Djupt i purpurbandad väster solens halfva skifva skön  
Genomglödgar violetta skyar ofvan Getterön.  
Här på hamnens arm vi samlas för att se hur dagen dör,  
Löjen spela, blickar tändas liksom stjärnor ofvanför. 
 
Aftonfjärilar, vi fladdra ute på den smala stig,  
Skattande åt stundens joller, allt som det kan falla sig:  
Gårdagsbalen -- ack så härlig! Vid kulörta lampors sken!  
Och för morgondagens utflykt ha vi hö och vagnar re’n! 
 
Le och skämta, unga sköna, där du står vid murens kant!  
Böljan hviskar utur djupet minnesgod och välbekant;  
Alla dagar i bassinen hon emellan tolf och ett  
Dig som Venus återbördat och som Venus återgett. 
 
Unga sköna, böljan hviskar sagor från de dolda rum,  
Hårda stenen, som du trampar med din lätta fot, är stum;  
Och ändock den grå graniten minnen har från längesen,  
Har också sin egen saga -- vill du jag skall tyda den?  
 
 
Halkad ut af hafvet, skroflig, som naturen honom gaf,  
Stenen greps af jättehänder för att bygga kämpens graf.  
Flintans folk i kumlet gömde öfvervunnen höfdings skam,  
Drog se’n suckande mot norden undan bronsbeväpnad stam. 
 
Sekler gingo. Andra släkten stenen födas såg och fly.  
Nya hjälteskuggor åkte hän på silfrad midnattssky.  
Men en dag bland strandens klippor stod ett kors af signadt trä,  
Munkar sjöngo, rökverk tändes, kristnad viking böjde knä. 

 
Fromme Bernhardinerbröder byggde Herranom en gård,  
Hamrade det råa blocket, ryckt från jättens minnesvård.  
Timlighetens kval och tvifvel i en mörk och järnhård tid  
Studsade mot helga murar, rubbade ej klostrets frid. 
 
 
 
 

 

Carl Snoilsky 
 
 
Milda, halfförgätna läror länge så i fridlyst tjäll  
Vårdades med trogen enfald tyst i munkens trånga cell ...  
Mänskoandens vingar växte, slogo ut med gny och dån,  
Och de stora barnen, folken, klosterskolan växte från. 
 
Kyrkan hade fyllt sin uppgift, Statens ännu återstod.  
Länder skiftades och byttes, Ärans afgud kräfde blod.  
Mäktige monarker reste fasta slott till landets lås:  
Stenarne till Varbergs fäste gaf nu munkasyln vid Ås. 
 
Här, kring dessa gamla vallar, stod förbittrad brödrafejd,  
Ljungande från Rantzows klippa röt kanonen utan hejd.  
Röda Jutar, blåa Svear sände ömsom dödens skur,  
Stormkolonnens böljor bröto sig mot obestiglig mur. 
 
Det var i den stora tiden, efter den skall kallas så:  
Blod och barkbröd, friska lagrar, faderlösa i hvar vrå!  
Nu är denna storhet svunnen -- Göta lejon rasat ut,  
Drömmer nu om plog och kölar, liksom förr om lod och krut. 
 
Ur de lutande bastioner togs den sten, vi vandra på;  
Fogad till ett värn kring hamnen, nu den bryter bölja blå.  
I ett sammandrag Historien skrifven står i stenens famn:  
Jättekummel, klosterkyrka, fästningsvall och fredlig hamn. 
 
Le och skämta, unga sköna, där du står vid murens kant!  
Vi få ej bli allvarsamma -- unga sköna, det var sant!  
Sekler dessa tunga stenar släpat på sin böjda rygg  

Blott för att få lagd den grunden, där minutens fröjd går trygg. 



 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 
 
  
 

  

 

Kommande program   

 Söndagen den 24 augusti 

Kyrktur. För tider och anm. se föreg. medlemsblad. 

Onsdagen den 10 september 

Logemöte. 1:a nom. VÄM. 

Onsdagen den 24 september 
Logemöte. 2:a nom VÄM, nom C.O.Liljenbergs fond 

och husföreningen. 

Onsdagen den 8 oktober 

Logemöte. Val av VÄM, C.O.Liljenbergs fond samt hus-
föreningen. 1:a nom. Utskott, revisorer, Buagården, 

lägervärdar. Ballotering III grad, vänafton. 

 

Seniorklubben                     

Höstens program 
3/9  Bussresa med Peter Börjesson som guide. Avresa 
från logehuset kl. 9.00 till Väröhalvön—Värö och Bua 
kyrkor. Lunch på Stinas på Getterön. Därefter till Viska-
dalen, Sällstorp, Kungsäter till Nösslinge där vi guidas i 
Hallands äldsta trätempel. Eftermiddagskaffe på Stega-
reds café i Dagsås. Åter i Varberg cirka kl. 17.  
Pris 450 kr.  

1/10 Lunchen kommer att intas på Hotell Havanna  
Kl. 12.00. Lasse Diding kommer att presentera hotellet 
samt iden omkring det. 

5/11 Ett föredrag om "Bron över floden Kwai" kommer 

att presenteras av Bertil Pålsson. Logehuset . 

Anmälan  till de olika aktiviteterna:                                    

J-E Törnéus  070-6094970 (endast t.om. 26 augusti) 

Anders Axelsson 070-67818244   

Bertil Pålsson 070-2170456 

Birgitta Fors 0340-670814  

 

 

Jan-Erik Törnéus 

 

  

  

Brödralägret No 23 Prins Bertil 
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Kaplans  tankar   

  "Lycka" 

 

De senaste åren har marknaden översköljts av  

böcker om lyckoforskning som söker utröna vad 

som skapar bestående lycka. Vi  kanske tro att  

det handlar om en större lägenhet, en ny bil eller  

mera mat, men forskningen visar något annat.  

Visst, pengar och saker är viktiga, men bara till  

en viss gräns. 

Vi behöver betala vår hyra, ha mat för dagen,  

men när det grundläggande behoven väl är  

täckta spelar inte mer ägodelar någon avgörande 

roll för hur lycklig en människa är i sitt liv.  

Då handlar det om något annat. 

Känslan av lycka och tillfredsställelse uppstår  

inte på grund av det som vi har utan genom det  

som vi gör.  

Att finnas till för andra, att göra gott, ja, det är  

faktiskt där som bestående lycka tycks uppstå. 
 

   Eder Kaplan    Göran Myrne    

 

 

Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 
 
 
 

Matrikeländringar 
 Sievert Emilsson ny adress: Västra Vallgatan 9B,        
432 45 Varberg.  

 

 

 
 

 

 

Redaktören har ordet 

Att vara expert! 

 Lagom till midsommar återkom jag från min resa till 

Amerika. Visst är det trevligt att gästa det stora landet i 

väster, men att komma hem är ännu bättre. Här är all-

ting så lagom! Synd att det ordet inte finns i Amerika.  

  

Man känner sig alltid välkommen till Amerika, men 

ibland kan man tycka att ankomsten kunde skett lite mer 

diskret. 

VM i fotboll har ju fängslat en hel värld. Ett fantastiskt 

evenemang! Under en hel månad har vi kunnat lotsas 

fram av en aldrig sinande ström av experter. Tänk att 

vara fotbollsexpert i svensk TV! Oavsett hur fel de tippar 

utvecklingen av matcherna, kastar de sig obekymrat in i 

tippandet av nästa match utan att med ett ord kommen-

tera sina misslyckanden i tidigare matcher. Det måste 

vara ett drömjobb! 

Att rätt lag vann finalen var bra! 

Till sist meddelas att Svenska Akademien beslutat att 

ordet ”hen”, ett könsneutralt, personligt pronomen, 

skall tillföras det svenska språket.  

Gud bevare fosterlandet! 
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 Hej mina kära Vågbrytarbröder! 

  

S å var det så dags igen att skriva mina näst sista 

tankar till Er. De här snart gångna två åren har 

gått fort. Om det beror på att åren går fortare när 

man blir äldre, eller att det har varit intressant och 

roligt vet jag inte men jag hoppas på det senare.  

J ag kommer ihåg, som om det vore igår när jag 

står framför min vän och broder DSS Göran Löf-

gren och avlägger löftet som ÖM, jag har ett kraftigt 

tunnelseende och Ni bröder existerar inte för mig 

under någon minut.  

D enna logekväll tyckte jag var fantastisk att 

vara i centrum och får leda logen, det är 

stort!!  

D etta är nu historia och vi har valt ett nytt 

Ämbetsmannakollegium som under broder 

Övermästare Göran Andersson skall föra vår loge 

vidare och som Ex får jag följa med i två år till.  

F ör några veckor sedan var vi några bröder, 

närmare bestämt tio stycken som under led-

ning av reseledare broder ExÖM Anders Axelsson 

styrde kosan till Norge och vår vänloge nr. 10 

Kongshaug i Sandefjord. De gav en Invigningsgrad 

för en stycken recipiend. Även om vi har gemen-

samma ritualer och ett yttre ramverk finns det olik-

heter hur man genomför dem. I Norge är de väldigt 

speciella, det är väldigt olikt vår Invigningsgrad.  

J ag hoppas att vi nu kan upprätthålla vänskapen 

med logen i Sandefjord, så att vi kan ha ett fort-

satt utbyte som vi nu har startat upp igen. Bilder 

från denna eminenta resa finns längre fram i bladet.  

T ill min och säkert broder Kjells glädje är gåsa-

middagen fulltecknad, då har vi i alla fall en 

fest utöver vår västkustafton då våra damer får vara 

med. Kanske kan vårt nya Ämbetsmannakollegium 

blåsa liv i en vårfest igen. Där måste jag erkänna att 

jag inte lyckades.  

N ågon har viskat i mitt öra att vi får behålla 

vårt eminenta klubbmästeri och allas vår 

Kerstin så vi får god mat och dryck de närmsta två 

åren.  

J ag påminner gärna än en gång att ni får gärna 

åka med mig till andra loger, slå bara en signal. 

Väl mött i logen, vi har en fantastisk besöksfrekvens 

hoppas att det fortsätter så. Även rekryteringen av 

nya bröder ser bra ut, vi hoppas att få  ha ett antal 

recipiender i november. 

I  mitt nästa liv och om jag blir Övermästare, 

skall jag inte ge någon I:a grad, båda mina i 

Vågbrytaren var inga höjdare. 

Mitt motto: Gör en broder väl ! 

  I Vänskap Kärlek  Sanning 

 

 

 

 

 

Lennart Liljegren 

Övermästare 

 

Nr 5 2014-10-22 



 
 

 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen  20 augusti 

Sista sommarmötet för året samlade 72 bröder varav 1 
gästande broder, Tomas Lindström, B66 Erik Dahlberg, 
Jönköping. 
Efter det korta logemötet samlades bröderna för att ta 
del av årets ”Räkfrossa”, alltid lika gott och trevligt. 
 

Onsdagen  10 september 

Denna gång samlades 75 bröder i logesalen. ÖM 

Lennart Liljegren hälsade alla bröder välkomna och spe-

ciellt de gästande bröderna Tomas Lindström, B66 Erik 

Dahlberg, Jönköping och Arne Johan Andersén, Loge 28 

Agdesiden, Kristiansand, Norge. 

Hölls parentation efter bortgångne broder Lasse Carls-

son. 

Förrättades  första nomineringen av valämbetsmän. 

En god måltid avslutade kvällen. 

  

Onsdagen  24 september 

 ÖM Lennart Liljegren hälsade alla 71 bröder välkomna 

och speciellt de gästande bröderna Arne Johan An-

dersén, Loge 28 Agdesiden, Kristiansand, Norge, samt 

från B155 Lars Gathenhielm: ÖM Magnus Johansson, 

UM Bengt Wikenstedt , PS Jan Falebjörk och Br Leif 

Lundström. 

Förrättades andra nomineringen av valämbetsmän. 

Apollosalen tog sedan emot med god mat och dryck. 

 

Onsdagen  8 oktober 

Som vanligt välbesatt i logen när ÖM Lennart Liljegren 

hälsade alla bröderna välkomna. Förrättades val av 

VÄM, se nästa sida. Ballotering till III:e graden genom-

fördes med positivt resultat.  

 

 

 

 

Kommande program 

Söndagen 26 oktober 
Allmän minnesloge tillsammans med R 63. Kl. 16.00. 

Lördagen 8 november 
Logens höstfest. Se sidan 4. 

Onsdagen 12 november 
Logemöte. Ballotering invigningsgraden, budget 2015, 

val av utskott, revisorer, Buagården samt lägervärdar. 

Onsdagen 26 november 
Logemöte. Reception invigningsgraden. 

Onsdagen 10 december 
Logemöte. Julsamkväm 

 

 

Seniorklubben                     

Höstens program 

Onsdagen  5/11  

 

Onsdagen  19 november 
VARBERG. Lägret Prins Bertils årsdag. Lägersamman-
träde: Val av ValÄM, 2:a nominering utskott. 
Program: Instruktion III:e Graden. 
 

Lunch på Hotell Havanna kl 12.00. 
Lasse Diding berättar om tankar och idéer bakom   
hotellets tillkomst samt guidar oss runt. 
Kostnad 130 kr. 

     Brödralägret No 23 Prins Bertil 



 
 

 Valämbetsmän 2015—2016 

 

 

 

Valda ämbetsmän Ersättare 

ÖM 

 

Göran Andersson 

    

UM 

 

Stefan Bengtsson 

 

Berndt-Göran Isberg 

PS 

 

Karl Henrik Weddig   Bert-Ove Andersson 

FS 

 

Volker Wulff 

 

Eive Viktorsson 

SkM 

 

Lars Herolf 

 

Göran Johansson 

CM 

 

Staffan Tyréus 

 

Kenneth Lindeberg 

K 

 

Kai Lundahl 

 

Göran Myrne 



 
 

.Profil i logen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gunnar Linnarsson             Som helikopterplåtslagare i Göteborg 

G unnar Ingemar Linnarsson föddes i Örby församling, Marks kommun den 23 januari 1932. Föräldrarna 
hette Bertil och  Julia. Familjen bestod också  av Gunnars äldre syster, Ingrid . Båda föräldrarna arbe-

tade inom textilindustrin, vilket inte var någon höglönebransch. Familjen bodde omodernt, varför Gunnar 
tidigt fick börja hjälpa till hemma. Bära in ved och vatten var dagliga sysslor. 

H an gick i folkskolan i 6 år och började sedan arbeta inom textilbranschen. Ganska snart märkte han 
att det arbetet inte var något att satsa på, så vid 16 års ålder flyttade han till Västerås för att på 

Flygvapnets skola utbilda sig till flygplansplåtslagare. Ett ganska ovanligt yrke! Huvuddelen av utbildning-
en skedde i Malmslätt där Gunnar kombinerade skola med jobb.  

U nder utbildningen var han inkvarterad i KFUM:s elevhem. Där hade han mat och logi för 24,65 kr/
vecka. Hans lön var på den tiden 29 kr/vecka, så marginalerna var inte så stora. Men Gunnar trivdes 

bra och kom att stanna i Malmslätt från 1949 till 1965 då han fick arbete som helikopterplåtslagare inom 
marinen i Göteborg. Han var den ende civilanställde. Detta var det rätta arbetet för Gunnar! Han stannade 
kvar fram till sin pension 1992. År 1975 flyttade han tillbaks till Skene och pendlade sedan dagligen till 
arbetet. 

I  vår loge har Gunnar gjort sig känd som en väldigt arbetsam broder. Ständigt i farten med reparations-
och underhållsarbeten. Höga höjder och tunga lyft är inga problem för denne vår evigt unge Broder.    

Han kom till vår loge i december 1999 från nr 118 Göta Lejon, där han invigdes 1989. När han  skulle invi-
gas ägde han ingen mörk kostym. Den fick han köpa i Timrå, då han var på besök hos sin son. Kostymen 
var tydligen av bra kvalitet, för han har den ännu vid sina besök i logen. 

Vi är många i logen som uppskattar Gunnar för hans lågmälda, trevliga framtoning! 

Lars Löfgren                      



 
 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 

 
 

 
  
 

Gå såmiddåg med Odd Fellow i Vårberg  
 

 

 

 

 

Käraste bröder, systrar och vänner!  

Lördagen 8 november samlas vi i vårt hus kl. 18.00.  

På menyn står  

Aperitif  

Svartsoppa med krås  

(alternativ till svartsoppa finns)  

Stekt gås med tillbehör  

Äpplekaka med vaniljsås  

Kostnad för middagen 325kr/person inkl. vatten/lättöl.  

Vill man till maten ha passande viner tillkommer 125: -/person.  

(Aperitif, vin till soppan, gåsen och desserten).  

Mellan huvudrätt och dessert bjuds på underhållning.  

Anmälan  

till Kjell per mail eller telefon senast onsdag 29 oktober.  

Tel 0340-10232, mail: kjell.ja.peterson@telia.com  

Obs missa inte att ange om du vill ha vinpaketet eller alternativ soppa.  

(Begränsat antal platser, anmälan är bindande efter 29 oktober.)  

Välkommen! 



 
 

 

SANDEFJORD 2014  
fler bilder klicka här 

  

https://onedrive.live.com/redir?resid=66FC36A2EFF72D31!22303&authkey=!AP0Xhp82HaIfKH0&ithint=folder%2cJPGC:/Users/Lars/Documents/2011-08-11%20Hos%20Annica%20maj-juni%202011


 
 

  

                       Sandefjord 2014 



 
 

 
 

 

 

Kaplans  tankar   

  Vara beredd och villig 

Det finns ett gammalt vackert ord som heter beredvil-

lighet. Det betyder att vara både beredd och villig att 

göra en insats. Lägger man örat mot det ordet, hör man 

ett tydligt "Visst gärna". 

Uppmanar att ta på sig beredvilligheten som ett par 

skor. Ett både poetiskt och handfast sätt att visa på vik-

ten av att vara beredd att gå dit där man behövs. 

"Att hjälpa de nödställda" 

 

   Eder Kaplan    Göran Myrne    
 

 

 
Matrikeländringar 

 Bengt-Erik Sidén: bengt.siden@gmail.com 

Stig Örthberg:  stig.inga@tele2.se,  
mobilnr: 070 637 6301 

Hans Sverring: Brearedsvägen 8 L, 4tr, 
432 38 Varberg 
 

Läs senaste mötesprotokollet genom att 

klicka på tangenten nedan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 
  

Sommaren är över och badgästerna har åkt hem igen.  

Lugnet sprider sig i stan och allt blir som vanligt. Efter 

att under en tid varit i ”Valet och Kvalet” är även det 

avklarat. 

Det händer en egendomlig sak inför alla val. Kommu-

nalpolitikerna känner plötsligt igen mej! De hälsar vän-

ligt och tilltalar mej med mitt förnamn, ibland förstärkt 

med ett kamratligt ryggdunkande. De vill mitt bästa 

och förklarar hur mycket just jag betyder för dem. När 

så valet är över verkar det som om de glömt mej igen. 

Nåväl, det kan jag leva med! 

Innan jag gick till logen den 8 oktober, satt jag och 

läste i SOFT, vår förnämliga tidning. Där läste jag bland 

annat en artikel med rubriken ”Att inte höra är att inte 

vara delaktig” . Ack så träffande!  Som hörselskadad är 

jag väldigt beroende av en god hörselmiljö , vilket inte 

alltid är fallet när många människor samlas. 

I logesalen senare på kvällen fungerade varken mikro-

foner eller hörselslinga. Det drabbade mej med full 

kraft. Trots att jag justerade upp mina båda hörappa-

rater till högsta läge, hörde jag endast spridda mum-

landen. Kanske något för ämbetsmännen att ta hänsyn 

till i fortsättningen genom att tala högre när tekniken 

inte fungerar? 

  

 Lars Löfgren   Redaktör 
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 Hej mina kära Vågbrytarbröder! 

  

N u sitter jag åter i min skrivarlya och tänker gå 
”down memory lane”!!  

T änk om jag hade vetat vad det innebar, när broder 
Sten Livehed frågade mig om jag kunde tänka på 

att bli Protokollsekretare i logen, kunde jag inte i min 
vildaste fantasi tro att det skulle sluta så här.  Jag hade 
lovat honom att ställa upp som ÖMvm ersättare, men 
som sagt det blev andra bullar. Jag hade nämligen tänkt 
mig att bara åka med, och sitta i hörnet bakom broder 
Skattmästaren.  

O ch som den Odd Fellow nörd jag är kommer jag 
aldrig att glömma onsdagen den 9 januari förra 

året då jag installerades som Övermästare i denna fan-
tastiska loge B83 Vågbrytaren. Vi var 124 stycken brö-
der, varav 30 stycken från besökande loger, det var ”all 
time high”, vi har aldrig varit så många i Ordenssalen 
eller i Apollosalen.  

J ag tackar broder Rolf Norstedt som fixade så vi fick 
duka i Ordenssalen, annars hade det aldrig gått. Ing-

en Övermästare klarar sig utan sina Ämbetsmän, valda 
och utnämnda, inte jag heller, så tack alla Ni som har 
stöttat mig. Höjdpunkter har varit alla gradgivningar, 
speciellt invigningsgraden och att få hänga den vita re-
galien på nya bröder, det är stort. Det finns ett fotokol-
lage längre fram i bladet, där Ni kan se bilder på alla 
gradgivningarna. Att bli inbjuden till Frimurarlogen Fyr-
båkens 100 års jubileum var annorlunda, men ändå in-
tressant. Nu kan jag lägga detta bakom mig och bli ett 
hjälpmedel till vår nya Övermästare broder Göran An-
dersson och hans nya besättning.  

N u är vi ”all time high” vad gäller antalet bröder i 
logen, nämligen 193 stycken, vi har aldrig varit 

flera. En liten sak har jag kvar, Ni har ju valt mig som 
lägervärd och jag skall göra mitt bästa, det lovar jag.  

 

 

 

 

J ag vill också passa på att tacka min redaktör broder 
Lars Löfgren, som har gjort ett bra jobb med med-

lemsbladet under dessa 2 åren, dessutom varit mig be-
hjälplig med diverse data och e-mailproblem, tack bro-
der Lars!! 

S lutligen vill jag passa på och önska alla bröder med 
familjer en God Jul och Ett Gott Nytt Odd Fellow-år 

2015!! 
 

Väl mött i logen!! 
  
 

Mitt motto: Gör en broder väl ! 

  I Vänskap Kärlek  Sanning 

 

 

 

 

 

 

Lennart Liljegren 

Övermästare 

 

Nr 6 2014-12 –10 



 
 

 

 

Hänt i Logen 

Onsdagen  22 oktober 

Denna kväll fick 6 bröder III:e graden, Sanningens grad. 

Hela 86 bröder, varav 9 st besökande, hade samlats för 

att njuta av den väldigt fint genomförda gradgivningen. 

Bröderna Christer Börjesson och Kay Foberg stod för 

det ceremoniella på ett strålande sätt. 

ÖM Lennart Liljegren med recipienderna 

Onsdagen  5 november 

 På väg till dagens lunchmöte på Havanna, hade jag 

glädjen att möta en av logens Jubelveteraner, Erik An-

dersson, som var ute på en promenad.  När han fick 

reda på att jag  skulle till Havanna, bad han om en häls-

ning till alla bröder, vilket härmed är framfört.  

Broder Erik fyller 90 år den 23 januari nästa år. Han val-

des in i vår loge den 16 mars 1961. 

 

 

Onsdagen  5 november 

 Seniorklubbens månadsmöte var denna dag förlagd till 

hotell Havanna. Ordförande Jan-Erik Törnéus kunde 

hälsa 106 personer välkomna till mötet. All Time High!  

Efter en god måltid berättade hotellets ägare, den väl-

kände varbergsbon Lasse Diding, om hotellet och dess 

bakgrund. I samband med besöket fick vi gå en snitslad 

bana och bekanta oss med hotellets faciliteter. Se bil-

der på sidan 6. 

Hotell Havanna 

 

Onsdagen  12 november  

Vid dagens  logemöte genomfördes ballotering av 5 st. 

inträdessökande. Balloteringen utföll väl. Broder PS fick 

uppdraget att kalla de balloterade samt ytterligare en 

som balloterades i våras, till reception den 26 novem-

ber. Efter logemötet höll broder Lars Löfgren en inform-

ation om logens hemsida, hur man loggar in m.m. 

Onsdagen 26 november 

Denna afton fick logen Vågbrytaren 6 nya bröder, då 

Per Blanck Myhre, Tomas Kaspersson, Nicklas Lindqvist, 

Ulf Martinsson, Håkan Molin och Stefan Odhammer 

valdes in i logen. Bild, se sidan 7. 

  

 



 
 



 
 

Våra avgående Ämbetsmän hamnar på museum   

Efter att troget ha lett oss under två år, är det dags för våra valda Ämbetsmän att avgå. Flera av dem har 

ju dessutom tjänstgjort i flera perioder.  

Med Övermästare Lennart Liljegren i spetsen har våra Ämbetsmän gjort ett alldeles utmärkt arbete, som 

präglats av en positiv och offensiv anda.  Bra tecken på denna anda är medlemsutvecklingen  och närva-

ron i logen. 

Endast en av dem, Staffan Tyréus, fortsätter nästa period.  

Ett stort tack till er alla! 

 AVGÅENDE ÄMBETSMÄN 



 
 

 

Tillträdande Övermästare Göran Andersson 

 

 

 

 

Om mej: 

Född 1955 i Karlsberg på en gård som ligger i Sibbarp. 

Jordbruket var nog inte det stora intresset för mig, dock odlades kanske mitt intresse för fordon och maskiner där, 
Efter skolgång och militärtjänstgöring började jag 1978 att köra lastbil och höll på med det fram till 1984 då jag ut-
bildade mig till trafiklärare. 

Har arbetat som lärare med transportutbildningar sedan dess på C-R Johanssons Åkeri AB. 

Bor sedan 1991 i Trönninge/Varberg. Besöker ofta Sibbarp där jag har spelat revy i många år (Sibbarps revyn). 

Blev invigd i Logen 2003, min fadder är Gustav Weichselberger. 

Varit CM och Lägervärd i två perioder, UM ersättare en period och klubbmästare i Lägret en period. 

Vad som är viktigt för mig som ÖM är att tillsammans med övriga ämbetsmän föra Logen vidare i samma goda anda 
som råder idag, viktigt är också att alla ämbetsmän både valda som utsedda känner sig delaktiga och engagerade i 
logearbetet och att bröderna känner sig välkomna till Ordenshuset som bidrar med en god stämning såväl i Ordens-
salen som i Apollosalen .     

Vi har god tillväxt och hög besöksfrekvens i Logen vilket vi skall tillsammans försöka att vårda väl. 

Tack för att jag fick förtroendet att få bli övermästare och leda arbetet i vår Loge under nästa ämbetsmannaperiod. 
Det är min förhoppning att jag skall kunna motsvara era förväntningar. 

Det är ett stort förtroende som medför ansvar och förpliktelser, men också ett stort mått av glädje och inspiration, 
jag känner ett starkt stöd från er bröder. 

Göran Andersson 

 



 
 

BILDER FRÅN HAVANNA 
Fler bilder från Havanna, klicka här 

http://1drv.ms/1tAv2gc


 
 

 
Gradgivningar 2013—14 

     

           13 februari 2013 I:a graden                          27 februari 2013 Inv. graden                22 maj 2013 II:a graden 

    23 oktober 2013 III:e graden                      27 november 2013 Inv. graden           12 februari 2014 i:a graden  

         26 mars 2014 Inv. graden                        28 maj 2014 II:a graden                             22 oktober 2014 III:e graden 

26 november 2014 Inv. graden 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kaplans  tankar   

 Adventstid 
Advent betyder ett nytt kyrkoår. I kyrkan håller vi oss 

med ett eget år som skiljer sig från det vanliga året, 

det som börjar på nyårsdagen. Skillnaden är att medan 

dag läggs till dag i det vanliga året, så räcker oss kyr-

kans år ett nytt budskap varje vecka. Och det är inte 

ett budskap för just den veckan utan för hela året, hela 

livet. Advent vill därför säga till varje vår levnadsdag: 

varje dag ett liv på nytt, en dag av nåd, en gåva. 

Tack för fyra år som kaplan, önskar en fridfull jul med 

nära och kära.                                    

 

   Eder Kaplan    Göran Myrne    

 

 

 
Matrikeländringar 

 Staffan Tyréus: Nytt mobilnr: 070-7387787 
 
Kjell Olausson: Ny adr: Olsbjärsvägen 28, 432 92 Vbg.   
Nytt mobilnr:072-387 6176  
  
Olof Olsson: Ny e-postadress: olofimaa@gmail.com     

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Redaktören har ordet 

 Din plats i logen 

Vid förra logemötet valdes ytterligare 6 nya bröder in i 

vår loge.  Den  positiva trenden håller alltså i sig. Vi har 

aldrig varit fler! Det är väldigt glädjande då  vi vet att 

många andra loger har problem med medlemsrekryte-

ring och närvaro. 

Samtidigt ställer det stora krav på samordning och hän-

syn när så många människor ska samsas om ett begrän-

sat utrymme. 

Människor tar ju väldigt olika stor plats i en grupp. Både 

fysiskt och mentalt. Vissa av våra bröder syns men hörs 

inte så mycket. De bara finns mitt ibland oss. Andra hörs 

och syns mera. Det är ju helt naturligt. Vi är alla olika!  

Men det finns kanske en avsikt från vår Herre när han 

skapade oss, och utrustade oss med en mun och två 

öron var.  Om vi alla lyssnar dubbelt så mycket som vi 

pratar kanske trivseln ökar ytterligare. Värd att prova! 

Nu över till något helt annat. 

I och med detta nummer har jag haft förmånen av att 

vara redaktör för medlemsbladet i två år, och detta är 

det sista numret under ÖM Lennart Liljegrens ledning. 

En tid som varit enbart positiv. 

Egendomligt nog har tillträdande ÖM Göran Andersson 

bett mig fortsätta som redaktör även under hans led-

ning. Så håll till godo! 

 

 Lars Löfgren   Redaktör 
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Bästa Vågbrytarbröder!  

T ack för förtroendet. Jag och övriga valda och ut-

nämnda ämbetsmän skall försöka uppfylla de 

förväntningar som ställs på oss.  Det är ett hedersupp-

drag som medför ansvar och förpliktelser, men ett stort 

mått av glädje och inspiration. 

I nstalleringen den 14-jan blir ett minne för oss alla. 

Vi var ca 100 bröder i Ordenssalen. Installationen 

genomfördes av broder DSS Göran Löfgren tillsammans 

med utvalda storämbetsmän. Många är nya i sina ämbe-

ten och utskott. Jag hoppas att det skall medföra en po-

sitiv förnyelse i logens verksamhet. Bland valämbets-

männen är det CM Staffan Tyrèus som är kvar och hans 

tekniske medhjälpare Göran Schaffer så vi säkerställer 

att Ceremonierna kommer ha en fortsatt hög klass. Vi 

har också vår broder TjgStRepr Hans Peterson och bro-

der TjgEx ÖM Lennart Liljegren som får stötta oss äm-

betsmän i våra nya roller. 

V i kan också glädjas åt att vår KM Kjell Peterson 

tillsammans med Per Brunhage, Mats Sjödén och 

Göran Håkansson är kvar en period till, och håller 

samma kvalitet på måltiderna som tidigare. Kan de vara 

så att det är en bidragande orsak till att vi har så höga 

besökssiffror i vår Loge kanske? 

D en 28 januari ställdes vi ämbetsmän på prov. 

Vårt första Logemöte i våra nya ämbeten och ca 

90 bröder kom till Logen den kvällen. Jag kände att vi 

hade ett starkt stöd från alla bröder och hoppas på ett 

fortsatt förtroende. 

V i är många Bröder i Logen, ca 190 st. Vi kanske 

skall försöka hålla oss där och inte öka för myck-

et. Vi har också hög besöksfrekvens, Ordenssalen och 

Apollosalen har sina begränsningar. Vi har fått dispens 

att duka i Ordenssalen vid behov vilket också har gjorts 

vid flera tillfällen. 

 

K lubbmästeriet gör ett fantastiskt arbete för att få 

till goda, trevliga och stämningsfyllda måltider 

och att så många som möjligt kan få plats. I Apollosalen 

går att duka till ca 90 st. därefter måste vi sätta stopp. Vi 

får vara max 100 Bröder i Ordenshuset och begränsning-

en blir att stoppa vid måltidsanmälningarna. Då kan tio 

Bröder komma oanmälda och delta i Logen utan att vi 

överskrider maxgränsen. 

D et är inte ofta som vi är så många men det hän-

der och jag vill att alla ska vara medvetna om att 

det kan hända och att alla förstår varför vi måste sätta 

begränsningar. Detta är ett angenämt problem om vi ser 

hur det är i många andra Loger runt om i landet som har 

problem med för få bröder och har fallande siffror på 

närvaron. Bröder, det är viktigt att de som är på stående 

listan (64 st.) och inte kan komma till måltiden   avanmä-

ler sig i god tid så att andra bröder kan få platts. 

J ag hoppas få se en lika fullsatt Ordenssal som vanligt 

den 11 februari då fyra bröder ska få I:a graden Vän-

skapens grad  

 

I Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Andersson  

Övermästare 

Nr 1 2015-02 –11 



 
 

 

Hänt i logen 

Onsdagen den 10 december 

Årets julbord lockar alltid fullt hus. Så även denna dag, 

då 96 bröder, varav 2 gästande, hade samlats. 

Innan logemötet inleddes, hade vi som traditionen på-

bjuder, besök av lucia med tärnor. Ett trevligt inslag i 

vintermörkret.  

Efter logemötet avslutats, tilldelades broder Anders 

Axelsson lädermedaljen. Ett synnerligen välförtjänt val. 

Kvällen avslutades med ett verkligen välsmakande jul-

bord. Klubbmästeriet hade som vanligt gjort ett gott 

arbete. 

 Måndagen den 29 december 
Årets sista logemöte samlade 56 bröder som passade 

på att koppla av efter all julstressen. 

 

 

Tisdagen den 6 januari 
Traditionell barnjulfest med tomtarna Folke och Allan 

Onsdagen  den 14 januari 2015 

Hela 101 bröder, varav 10 gästande, hedrade oss med 

sin närvaro när det var dags för installering av de nya 

ämbetsmännen.  

Ceremonin genomfördes av storämbetsmän under 

ledning av DSS Göran Löfgren.  

Efter den ceremoniella delen följde en som vanligt 

mycket välsmakande måltid i Apollosalen.  

ÖM Göran Andersson tackade i sitt tal för det förtro-

ende han fått och lovade att göra allt för att den posi-

tiva trend, som länge rått i logen, skall bestå och 

även utvecklas vidare.  

DSS Göran Löfgren tackade i sitt tal för det fina 

mottagande han fått och alltid får, när han gästar 

oss. Han betonade den ordning och reda som finns i 

logen, den höga närvaron samt den positiva anda 

som präglar allt vi gör. Det är verkligen något vi alla 

måste arbeta hårt för att leva upp till.  

Fler bilder från installeringen följer på sidorna 4—5. 

  

 

 

 

Dukat och klart 

Valda Ämbetsmän 2015 – 2017  

Sittande från vänster: UM Stefan Bengtsson, ÖM 

Göran Andersson och PS Karl Henrik Weddig  

Stående från vänster: TjExÖM Lennart Liljegren, CM 

Staffan Tyréus, K Kai Lundahl, FS Volker Wulff samt  

 SkM Lars Herolf  



 
 

 

 

Onsdagen den 28 januari 

Det första logemötet under ÖM Göran Anderssons led-

ning genomfördes på ett bra sätt. Parentation genom-

fördes för de båda bortgångna bröderna, Bengt-Arne 

Abrahamsson och Claes Wånge. Ballotering till I:a gra-

den genomfördes för 4 bröder med godkänt resultat. 

I samband med den efterföljande måltiden i Apollo-

salen, delade ÖM Göran Andersson ut den tidigare be-

slutade gåvan till Buagården. 

Stig Tauson från Buagården tar emot checken 

 

 

Vår Hemsida och vårt Medlemsblad 

Hemsidan och Medlemsbladet är ju två av logens pro-

dukter som båda används för att förmedla nyheter och 

andra händelser till logens alla bröder. 

Medan Hemsidan snabbt kan nå alla med internetan-

slutning, kommer Medlemsbladet endast ut 6 gånger 

per år. Ändå är det i stort sett samma händelser som 

förmedlas.  När det från och med i år dessutom är 

samma redaktör för både Hemsida och Medlemsblad, 

riskerar vi att händelserna upprepas och att värdet av 

nyheterna därigenom blir betydligt sämre. 

Men vi har ju de bröder som saknar internetanslutning 

och som endast får denna information via pappersutgå-

van av Medlemsbladet.  Dessa bröder är till största de-

len våra äldsta bröder och många av dem kan sällan 

komma till logemötena. Jag vet att de uppskattar den 

information som Medlemsbladet erbjuder dem.  Och de 

är ju trogna medlemmar trots att de inte kan delta i ak-

tiviteterna. Samtidigt är det förhållandevis dyrt att ta 

fram den tryckta varianten. 

Som om inte detta vore nog, så har Posten beslutat att 

”föreningsbrev” upphört från och med 1 januari och 

ersatts med ”B-brev”. Redan inköpta frimärken får dock 

användas.  

Jag har kvar frimärken som räcker till första numret i år. 

Gränsen 100 gram, som tidigare  gällde, är nu 50 gram. 

Portokostnaderna för vårt Medlemsblad ökar därför 

från 5,50 kr/st. till 13 kr/st. 

Då detta är en viktig fråga, uppmanas Ämbetsmannakol-

legiet att snarast diskutera frågan och förelägga bröder-

na ärendet för beslut. 

 

 

Meddelande från Per Sandersson 

Det har kommit ett mejl från vår avgående PS Per San-

dersson, min gode vän sedan mer än 50 år. Han råkade 

ju som bekant bryta lårbenet i somras med betydande 

problem som följd. Så här skrev broder Per: 

Bröder! 

Då jag på förekommen anledning inte kunde vara med 

vid ämbetsmannainstalleringen vill jag nu på detta sätt 

tacka för all hjälp jag fått under mina fyra år som PS. 

Det har varit lätt och givande att samarbeta både i ÄM-

kåren och med alla övriga bröder. 

Jag vill särskilt tacka min fadder, broder Folke Persson, 

för att han hela tiden ställt upp som vänaftons—och 

recipiendmottagare.  Jag har gjort det lätt för mig, bara 

att ringa Folke, som ställt upp varje gång. Men det var 

inte enbart för att göra det lätt för mig själv, Folke har, 

oftast tillsammans med broder Lasse Brorsson, skött den 

viktiga uppgiften på ett mycket bra sätt. Och resultatet?  

Jag roade mig  med att kolla hur många, idag kvarstå-

ende bröder som Folke lotsat in i logen. 

Det är 37 stycken! Ett enligt min mening strålande resul-

tat som jag och hela vår loge bör vara honom tack-

samma för. 

Vidare vill jag tacka min ersättare broder Bert-Ove An-

dersson och broder Lars Löfgren för all hjälp med dato-

rer och alla de problem som det har skapat. Slutligen vill 

jag önska de nya ämbetsmännen lycka till i sitt arbete så 

att den positiva utveckling som vår loge haft, får fort-

sätta. 

Med broderliga hälsningar 

Per Sandersson 



 
 

   

 

VALDA ÄMBETSMÄN 2015—2016  

ÖM Göran Andersson UM Stefan Bengtsson 

PS Karl Henrik Weddig CM Staffan Tyréus 

Kaplan Kai Lundahl FS Volker  Wulff 

SkM Lars Herolf TjgExÖM Lennart Liljegren 



 
 

 

     

 

FRÅN INSTALLERINGEN 

  

  



 
  

Profil i logen 

D et är lika bra att säga det med en gång! Det är 

en ära att vara gäst hos broder Gerhard Ed-

gren och hans hustru  Astrid. I samband med att förra 

medlemsbladet  kom ut  den 10 december, passade 

jag på att överlämna det personligt till broder Ger-

hard samtidigt som jag önskade dem en God Jul. 

D å frågade jag också om jag fick komma och 

intervjua honom  i hans egenskap av ”Profil i 

Logen” . Det gick naturligtvis bra och den regniga 

måndagen den 12 januari var det dags. Utrustad 

med papper, penna och kamera intog jag huset. 

K arl Erik Gerhard föddes i Oscar Fredriks för-

samling i Göteborg den 18 oktober 1923. Fa-

miljen bestod då av föräldrarna Gustaf och Annie  

samt syskonen Astrid, född 1920 och Bertil, född 

1921. Pappan drev en liten speceriaffär där även 

mamman arbetade.  Tyvärr blev mamman sjuk i MS 

redan 1926, vilket medförde att hon inte längre 

kunde arbeta i affären. Pappa Gustaf dog 1952 och 

mamma Annie dog 1957. 

G enom att mamman inte kunde arbeta  måste 

en person anställas i det lilla företaget, vilket 

påverkade ekonomin på ett negativt sätt.  Det var 

således i ett ganska fattigt hem som broder Gerhard 

växte upp. Desto mer imponerande var det att bar-

nen ändå fick möjlighet till högre studier. 

N är jag frågade honom när han visste att han 

skulle bli präst, svarade han: ”Jag trodde 

aldrig att jag skulle bli präst—ingen annan trodde 

det heller”. Men efter en stunds eftertanke, erin-

rade han sig att hans mamma en dag berättade att 

hon drömt att Gerhard skulle bli präst. 

H an tog studenten på Hvitfeldska i Göteborg 

endast 17 år gammal och fortsatte sedan 

studierna 3 terminer i Göteborg och 1 termin i Lund. 

Då han prästvigdes i Göteborgs domkyrka den 9 juni 

1949, fick han predika inför 2000 åhörare. Han hade 

då även klarat av 500 dagars värnplikt  på I16 i 

Halmstad. 



 
 

  

  
N är utbildningen var klar, var det dags för den 

första tjänsten som präst. Det blev som sjö-

manspräst i Rotterdam, som då var världens största 

hamnstad.  Han tillträdde redan en månad efter att 

han blivit prästvigd och kom att stanna där i 7,5 måna-

der. Sedan fick han en fast tjänst i Genua där han 

stannade i 3,5 år. Det var ett väldigt intressant, men 

slitsamt arbete där han fick träffa många intressanta 

personer.  Allt eftersom han berättar om den tiden, 

rinner minnena på och skulle lätt räcka till en hel bok.  

D å han återkom till Sverige, tänkte han först 

söka en tjänst som kyrkoadjunkt i Karl-Gustav 

där han skulle efterträda en man som kallades 

”prästen med hästen”, en kufisk person.  Samtidigt 

fick han dock ett erbjudande som kyrkoadjunkt på 

Donsö i Göteborgs södra skärgård, som han accepte-

rade. Där fick han vara med om att bygga både kyrkor 

och vägar. Han säger själv att han var sprängarbas un-

der den tiden. 

E fter 5 år på Donsö var det dags för Falken-

berg—Skrea där han kom  att verka i 14 år som 

kommunister och 16 år som kyrkoherde. I samband 

med kungaparets Eriksgata i Halland 1982   fick Ger-

hard en pratstund med Drottning Silvia. 

G erhard invigdes i Odd Fellow–logen Gustav Adam 

Ehrengranath, Falkenberg den 22 november 1958 

och kom till vår loge den 27 januari 1993.  Han var 

kaplan i totalt 48 år och han var med om att starta vår 

Seniorklubb, där damer för första gången får vara 

med. Med sin utpräglat välljudande stämma hade han 

som kaplan alltid lätt att fånga åhörarnas intresse. Det 

var en sann fröjd att lyssna till hans budskap! Hans 

stora intresse för sång och musik har han fått utlopp 

för genom Kvartettsällskapet, manskören i Varberg, 

där han sjungit 2:a bas. Som ung var han 1947 med 

Lunds studentsångförening på en resa med ångaren 

Drottningholm  till New-York där de under 10 dagar 

sjung inför fullsatta operahus i svenskbygderna. 

N umera lever Gerhard och hustrun Astrid ett 

lugnt pensionärsliv i bostaden på Skördevägen 

i Södra näs. Efter ett benbrott för några år sedan, har 

hans rörelseförmåga starkt begränsats och sedan 

snart två år tillbaka sitter han i rullstol. Men humöret 

och berättarkonsten är det inget fel på! Gerhard är en 

ärans man! 

 

Lars Löfgren 



 
 

Klubbmästeriet söker 
 

Ett antal raska och intresserade bröder som 

kan tjänstgöra i köket, fungera som hovmäs-

tare, vara barmästare samt hjälpa till vid be-

talning med mera. 

 

Lönen är inte så stor, men arbetet är stimu-

lerande i goda vänners lag. 

 

 

 

Tveka inte att åta dig detta  

Hedersuppdrag! 
 

 

Anmälan till Klubbmästare Kjell Peterson 
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Tips från  Broder  Hans Peterson 

  

Mellan åren 1945—48 var köpmannen Harry Jönsson 

vår loges FS. Sonsonen Robert skänkte inför julen den 

avbildade pennkniven till vår KM, Broder Kjell.  

Vilket Samlarföremål! 

Äldre bröder har kanske Odd Fellow samlarföremål i 

sina gömmor. I så fall—ta en bild och sänd den till vår 

redaktör, broder Lars. 

Broder Harry  var köpman på Rosenfred. Han var en 

av de första i Varberg som omvandlade sin butik till 

snabbköp. På 50-talet talade jag så gott som dagligen 

med broder Harry i telefon. Jag sålde bröd för Lilla 

Träslövs Finbageri. Inte visste jag då något om Odd 

Fellow Orden! 

 

Med Broderliga Hälsningar 

Hans Peterson 

Storrepresentant 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Det ny året 

När detta blad kommer ut, har den nya ledningen för vår 

loge varit verksamma i en månad. En månad som förflu-

tit utan att oppositionen, om sådan finns, har hotat med 

extraval. Det känns tryggt och vi har all anledning att tro 

att den positiva trenden i logen ska fortsätta. 

När jag i november förra året fick förfrågan om jag, utö-

ver att fortsätta som redaktör för detta blad, även vill åta 

mig uppgiften som webbredaktör för vår hemsida, var 

jag lite tveksam. Efter ett antal resonemang med vår   

(då blivande) Övermästare Göran Andersson, accepte-

rade jag att ställa upp. 

När jag undersökte hemsidorna hos övriga loger i Hall-

and, vilket jag inte gjort tidigare, såg jag att både Falken-

berg och Kungsbacka skapat lokala hemsidor kopplade 

till den officiella. Det var avgörande för mig! 

Med början den 15 januari har  vi därför skapat en helt 

ny, lokal hemsida med länk till den officiella hemsida 

som vi blivit tilldelade av Storlogen. Fördelen är, att vi 

inte är bundna av de mallar som styr den officiella hem-

sidan. 

Men, det är egentligen inte ett uppdrag för endast en 

person. Utan idéer och förslag från omgivningen, blir det 

inte bra. Därför uppmanar jag alla bröder i vår loge att 

komma med förslag till inslag lämpliga att införa på hem-

sidan eller i bladet. Så gnugga geniknölarna och kom 

med förslag! 

Mottagandet av den nya hemsidan har varit positiv 

bland de bröder som hört av sig. Det är alltid spännande 

när något nytt introduceras.  

 Lars Löfgren   Redaktör 
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Bästa Vågbrytarbröder!  

A rbetet i ODD Fellow fortskrider och vi ämbetsmän 

börjar komma in i våra nya roller så sakta även om 

mycket återstår. Vi har varit på utbildning en dag, vi har 

haft en övningsloge under ledning av DSS där vi fick upp-

leva olika scenarier som kan uppstå under en loge.  

V år nya lokala hemsida börjar också att ta form. Ett 

stort arbete har Broder Lars Löfgren gjort för att 

ta fram den i dess nuvarande form. Broder Lennart 

Svensson har under många år lagt mycket tid på att ta 

fram och sammanställa historiken i vår Loge viket han 

fortsätter med tillsammans med vår webbredaktör, Bro-

der Lars. 

D et är glädjande att vi är så många bröder på våra 

logemöten. Vår UM Broder Stefan Bengtsson har 

tagit fram statistik ur Storlogens medlemssystem som 

ser mycket lovande ut. Han kommer att presentera 

medlemsutvecklingen i vår Loge någon gång under vå-

ren.  

D en 11 februari fick vi alla vara med om ett fantas-

tiskt skådespel då tre bröder fick första gra-

den ,vänskapens grad. Det är verkligen glädjande att 

vara övermästare i en Loge som har ett så väl funge-

rande ceremoniell. En heder åt alla medverkande.! 

V i har fyra nya som har ansökt om medlemskap i 

vår Orden och Loge då invigningen är den 25 

mars, hoppas jag att många bröder kommer och besöker 

Logen. En invigningsgrad är något speciellt utöver det 

vanliga  

J ag har många gånger sagt att skulle jag få frågan att 

få vara ceremonimästare på en invigningsgrad igen 

skulle jag tacka ja direkt. Det är en otrolig känsla att få 

göra den som ceremonimästare.  

 

 

D en 22 april firar vi Ordens och Logens högtidsdag 

samt veteranernas afton. Vi har ingen som skall 

få jubelveterantecknet denna gång men en broder får 

veterantecknet. Vår DSS Broder Göran Löfgren kommer 

och gästar oss den kvällen. Han har också lovat att dela 

ut veterantecknet till vår blivande veteran. 

J ag hoppas att många veteraner tar sig tid att komma 

till logen det är ju veteranernas afton!  

 

Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen! 

 

  
I Vänskap Kärlek Sanning 

  

. 

 

 

  

  

   

 

   

Göran Andersson 

Övermästare 

 

 

Nr 2 2015-03 –25 



 
 

 

Hänt i logen 

Onsdagen den 4 februari 

 Årsmötet i Seniorklubben kunde som vanligt genomfö-

ras i en snabb och positiv anda. Med Göran Håkansson 

som mötesordförande och Jan-Erik Törnéus som mö-

tessekreterare klubbades det hela igenom och resulte-

rade i att följande styrelse valdes: 

Ordförande Jan-Erik Törnéus, 

Sekreterare Anders Axelsson, 

Ledamöter Lena Leksell och Birgitta Fors 

Ersättare  Margareta Carlsson och Göran Håkansson. 

Bertil Pålsson hade avböjt omval. Han avtackades med 

blommor  av ordförande Jan-Erik Törnéus. 

Efter årsmötets avslutande och en god måltid, var det 

dags för dagens underhållning. Elisabeth Lindqvist, ack-

ompanjerad av broder Allan Johansson och broder 

Folke Persson, underhöll med sång och musik. Temat 

var Evert Taube, välkänd av alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagen den 11 februari 
 En nöjd Övermästare kunde konstatera ännu en väl-

fylld logesal när det var dags för årets första gradgiv-

ning. Denna gång var det tre bröder, Sven Lindberg, 

Håkan Svensson och Arne Söderbom, som fick första 

graden, vänskapens grad.  

Onsdagen  den 25 februari 2015 

Övermästare Göran Andersson hälsade alla bröder väl-

komna till detta logemöte, som snabbt och effektivt 

kunde genomföras.  

Ansökan om medlemskap i vår loge hade kommit från 

tre personer. Dessa kommer att balloteras vid nästa 

logemöte, den 11 mars.  

Broder Sten Livehed meddelade att vår broder Ahti 

Hietala lagt ned sin vandringsstav den 24 februari. Brö-

derna hedrade hans minne med en tyst minut.  

  

 

 

 

Bertil avtackas med blommor 

 Stående från vänster Arne Söderbom, Sven Lindberg och 

Håkan Svensson. Sittande Övermästare Göran Andersson 

Sångfågeln Elisabeth 

Broder Ahti Hietala 



 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Onsdagen den 4 mars 

Seniorklubbens månadsmöte 

Ordförande Jan-Erik Törnéus kunde nöjt konstatera att 

hela 85 personer kommit till mötet. Det var med andra 

ord helt fullsatt. 

Nina och Pelle bjöd dagen till ära på en delikat fisk-

soppa, pannkakor med sylt och grädde samt kaffe och 

kaka. Mycket gott!  

Efter måltiden var det dags för dagens underhållare, 

Lennart Jonsson. 

Lennart Jonsson är född och uppvuxen i Varberg, men 

har bott i Halmstad i många år. Men han har många 

minnen från ungdomstiden i Varberg med Boråstjejer, 

som kom med tåget kl. 15,07 på fredagarna, med kläd-

seln på den tiden, med korvhandlare Knut Stålbrand 

med flera. 

Han förstärkte sitt berättande med Overhead-bilder, 

vilket han tycker är betydligt säkrare än dator och pro-

jektor. 

Det program som gjort honom så känd och populär är 

”Kul på Hjul” som sänds i P4 på fredagsförmiddagarna. 

Programmet är förmodligen det lokalprogram i Sverige 

som hållit på längst. Man firar 30 år i år. 

I sin lätt raljerande ton fängslade han oss alla när han 

berättade om episoder som inträffat under alla dessa 

år.  

 

 

 

 

  

Onsdagen den 11 mars 

 Vid dagens logemöte kunde Övermästare Göran An-

dersson hälsa alla bröder välkomna i en som vanligt väl-

fylld logesal. 

Ballotering till invigningsgraden genomfördes med posi-

tivt resultat för tre blivande recipiender. Ytterligare en 

ansökan om inträde i logen hade inkommit. Eftersom 

nomineringsutskottet ännu inte hunnit behandla ansö-

kan kommer, med godkännande av Distriktsstorsiren, 

ballotering för denne recipiend att genomföras i anslut-

ning till receptionen som sker den 25 mars. 

Beslut togs att i samband med måltiden, anordna en 

insamling till Frälsningsarmén. Detta skötte broder Hans 

Nilsson på ett utmärkt sätt, vilket resulterade i drygt 

2000 kr. Mycket bra! 

Efter logemötet hölls årsmöte i Husföreningen. Det 

skedde i logesalen och de bröder, som har andelar i för-

eningen, deltog. 

Till stämmans ordförande valdes Sten Kristoferson och 

till sekreterare valdes Bert-Ove Andersson. Stämman 

beslöt att välja Lasse Brorsson och Kent Zacharoff till 

ordinarie styrelseledamöter på två år. 

Vidare valde stämman en valberedning bestående av 

Rolf Norstedt och Hans Peterson från B83 Vågbrytaren 

samt Lena Larsson från R63 Drottning Blanka. 

Bland de övriga sedvanliga ärendena utmärkte sig punk-

ten om antagandet av nya stadgar för föreningen, vilka 

antogs vid den extra föreningsstämman den 1 februari 

2015. Stämman valde att fastställa de nya stadgarna. 

Vår broder Folke Persson avtackades efter sina många 

år i husföreningens styrelse samt för sina insatser vid 

husets ombyggnad och tillbyggnad där hans byggnads-

tekniska kunnande har kommit föreningen till godo. 

Hans kunskaper inom trädgårdsskötsel har också kom-

mit föreningen till del och varit till glädje för alla de som 

har besökt vårt Ordenshus. I och med avtackningen 

lämnade broder Folke Persson tillbaka Ordenshusets 

nycklar och passade på att framföra en önskan om en 

insamling för att kunna försköna trädgårdens nord-

västra hörn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folke Persson 

Broder Anders Axelsson tackar Lennart Jonsson      



 
 

Påminnelse! 

Klubbmästeriet söker 
 

Ett antal raska och intresserade bröder som 

kan tjänstgöra i köket, fungera som hovmäs-

tare, vara barmästare samt hjälpa till vid be-

talning med mera. 

 

Lönen är inte så stor, men arbetet är  

stimulerande i goda vänners lag. 

Tveka inte att åta dig detta  

Hedersuppdrag! 

 

 

Anmälan till Klubbmästare Kjell Peterson 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vår historik 

Under logens första 10 år avled 10 bröder. De 

hedrades i den minnesskrift, som gavs ut vid 10-

årsjubiléet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Vår nya hemsida 

Att ta fram en helt ny, lokal hemsida åt logen har varit 

ett spännande och omfattande arbete. Ambitionen var 

att hemsidan skall vara lättillgänglig, aktuell, positiv och 

informativ. Sannerligen en utmaning! 

Det mest omfattande arbetet har varit att uppdatera 

historiken. Broder Lennart Svensson har på ett föredöm-

ligt sätt sammanställt historiken med utgångspunkt från 

logeprotokollen. Men under en så lång tid som logen 

funnits, tyckte jag att det kan vara intressant att ytterli-

gare forska i logens allra äldsta tid.  

De äldre protokollen förvaras på föreningsarkivet på 

fästningen och utrustad med en fullmakt, papper och 

penna samt en kamera  har jag tillbringat åtskilliga tim-

mar i arkivet. Jag har bland annat läst alla protokoll från 

de första 50 åren.  

Att följa logens arbete och utveckling genom att ta del av  

protokollen i kronologisk ordning gör att man upplever 

sig vara med på logemötena. En fantastisk upplevelse! 

Det är många kända varbergsbor som  bidragit till ut-

vecklingen av logen till vad den är idag.  

  

 Lars Löfgren   Redaktör 
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Bästa Vågbrytarbröder!  

D å var det dags för vårterminens sista logemöte, 

där nio bröder skall få II:a graden.  Därefter får vi 

se fram mot våra trevliga sommarsammanträde med 

bland annat västkustafton och räkfrossa på agendan. 

E n kort tillbaka blick av vårterminen och min första 

tid som övermästare visar att tre bröder har fått 

I:a graden och vi har invigt fyra nya bröder i vår loge.    

V i har också under högtidliga former kunnat fira 

Ordens och Logens högtidsdag samt veteranernas 

afton där vi fick en ny veteran, broder Hans Gustafsson. 

V id en extrainsatt gradgivning fick fem bröder III:e 

graden den 13 maj. Vi har också fått en ny bro-

der , Olof Fröberg, som kommer från loge 141 Dag Ham-

marskjöld under vårterminen. Dessvärre har också två 

bröder lämnat oss.  

I  samband med måltiderna har vi samlat in pengar 

till yttre välgörenhet. Bidragen har gått till lokala 

mål i Varberg, Frälsningsarmén och Diakonin. 

N i bröder har varit givmilda. Vid  de fem tillfällen 

vi haft insamling har vi fått in sammanlagt 11500 

kr. Vi vet att det finns många bland oss som har det 

svårt och kan vi göra livet lite lättare för medmänniskor 

att få en värdig vardag är jag tacksam. 

U nder hösten hoppas jag att vi kan få representan-

ter från Frälsningsarmén och Diakonin att besöka 

oss och berätta om sin verksamhet.   

A v en anonym broder har vi fått in en betydande 

summa pengar till logens arbete för yttre välgören-

het här i Varberg. Vi kommer att noggrant och utan 

brådska välja ut lämplig eller lämpliga mottagare till gå-

van. 

 

 

S lutligen vill jag önska alla bröder en riktigt skön 

sommar med allt vad som där tillhör. Bad, träd-

gårdsarbete, cykelturer i vår vackra natur och kanske en 

och annan grillkväll. 

S jälv kommer jag att semestra i Sveriges vackraste 

stad Varberg,. Jag hoppas på många soliga dagar 

och att få många härliga bad och kanske lite trädgårds-

arbete som omväxling. 

J ag hoppas att få träffa många bröder under som-

marsammanträdena i juni, juli och augusti.  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

.I Vänskap Kärlek Sanning 

Göran Andersson 

Övermästare 

 

 

 

  

Nr 3 2015-05 –27 



 
 

 

Hänt i logen 

Onsdagen den 11 mars 

Vid dagens logemöte kunde Övermästare Göran An-

dersson hälsa alla bröder välkomna i en som vanligt 

välfylld logesal, 79 bröder.  

Ballotering till invigningsgraden genomfördes med po-

sitivt resultat för tre blivande recipiender. Ytterligare 

en ansökan om inträde i logen hade inkommit. 

Eftersom nomineringsutskottet ännu inte hunnit be-

handla ansökan kommer, med godkännande av Di-

striktsstorsiren, ballotering för denne recipiend att ge-

nomföras i anslutning till receptionen som sker den 25 

mars.  

Beslut togs att i samband med måltiden, anordna en 

insamling till Frälsningsarmén. Detta skötte broder 

Hans Nilsson på ett utmärkt sätt, vilket resulterade i  

2072 kr. Mycket bra!  
 

Måndagen den 25 mars 

Den 25 mars (våffeldagen) 2015 fick B83 Vågbryta-

ren 4 nya bröder. Det var Håkan Hallberg, Lars Staaf, 

Jonas Wånge och Valter Caspersson, vilka fick invig-

ningsgraden.  

Som vanligt ett mycket bra ceremoniel innehållande 

några utomordentligt skickliga ”veteraner” kom-

pletterade med några nya bröder.  

Den efterföljande festmåltiden bestod av en utsökt 

rödtungafilé med potatis och örtsås kompletterad 

med en spänstig sallad. Därefter kaffe med delikat 

chokladkaka. ÖM broder Göran Andersson höll ett 

välkomnande tal till de nya bröderna och de nya brö-

derna tackade för den fina invigningen och det goda 

 välkomnandet genom Håkan Hallberg.  

  

 

 

 

 

 

Recipienderna bakom ÖM Göran Andersson 

Onsdagen  den 8 april   

80 bröder, varav en gästande broder, hade samlats 

denna kväll. Parentation hölls för vår avlidne broder, 

Ahti Hietala, som avled den 24 februari. 

Beslutades att Matrikeln skall vara kvar i sitt nuvarande 

utförande. Bert-Ove Andersson och Per Sandersson 

valdes att uppdatera Matrikeln. Insamling till Varbergs 

diakoni gav 2495 kr. Mycket bra! 

 Onsdagen den 22 april 

 En nöjd Övermästare kunde hälsa bröderna i en full-

satt ordenssal välkomna när vi denna sköna afton fi-

rade Ordens och logens högtidsdag samt Veteranernas 

afton. Storämbetsmännen med DSS Göran Löfgren i 

spetsen, hälsades speciellt välkomna.  

Övermästare Göran Andersson kunde också hälsa en 

ny broder, Olof Fröberg från logen nr 141 Dag Ham-

marskjöld, välkommen som medlem i vår loge. Olof 

invigdes den 4 november 1980 och blev veteran den 18 

december 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

Olof Fröberg 

Tyvärr tvingades vi denna gång även konstatera att en 

av våra bröder, Åke Wernersson, avlidit den 16 april 

efter en längre tids sjukdom. Åke valdes in i nr 17 Hal-

landia den 15 oktober 1968 och kom till vår loge den 

27 september 1989. Han var således en av logens Vete-

raner. Hans minne hedrades med en tyst minut. Pa-

rentation kommer att ske vid nästa logemöte, den 13 

maj. 

Fortsättning nästa sida. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broder Åke  Wernersson 

Därefter var det dags för firandet av ordens och logens 

högtidsdag. Hela ceremonin genomfördes på ett vär-

digt och högtidligt sätt, som manade till eftertanke.  

Vi fick också en ny veteran denna afton då broder Hans 

Gustafsson tilldelades veterantecknet av DSS Göran 

Löfgren. 

Broder Hans Gustafsson med DSS Göran Löfgren 

Bilder från det högtidliga firandet följer på sidorna 4-5 

och bilder på logens alla Jubelveteraner och Veteraner 

följer på sidorna 6-8. 

 

Onsdagen den 13 maj 

Som så många gånger förr kunde Övermästare Göran 

Andersson hälsa alla bröder i en välfylld ordenssal väl-

komna till aftonens logemöte. 

Mötet inleddes med parentation över vår bortgångne 

broder, Åke Wernersson, som lade ner sin vandrings-

stav den 16 april. 

 

 

 

 

Ballotering till II:a graden genomfördes för följande 

bröder: Jörgen Carlsson, Göran Leksell, Boo Lars-

son, Jan Fagenheim, Bengt Levinsson, Jan Persson, 

Inge Svensson, Håkan B Svensson, Göran Karlsson. 

Balloteringen utföll väl och de balloterade kallas 

till reception den 27 maj. 

Broder Jan-Erik Törnéus meddelade att den plane-

rade resan i Seniorklubbens regi den 19 maj, blivit 

inställd p.g.a. för få anmälningar. 

Därefter var det dags för gradgivning där 5 bröder 

fick III:e graden, Sanningens grad. 

Sittande från vänster: Lars Henrell, ÖM Göran Anders-

son, Östen Andersson 

Stående från vänster Lars-Inge Larsson, Lasse Brorsson, 

Bertil Holmqvist 

Efter logemötet serverades en läcker måltid, som be-

stod av torskrygg med Sandefjordssås och gröna ärtor, 

kaffe och kaka. 

Övermästare Göran Andersson sparade inte på super-

lativen, när han talade till recipienderna och samtidigt 

tackade de medverkande för en mycket väl genomförd 

gradgivning. För recipienderna talade broder Lasse 

Brorsson. 

Som avslutning på kvällen anordnades en insamling till 

Frälsningsarmén. Hur mycket insamlingen gav, är i skri-

vande stund okänt. 

  



 
 

Ordens och logens högtidsdag, Veteranernas afton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sittande från vänster Jubelveteranerna Mats Tropp, Gert Nelje, Åke Bendix och Jean Gustafsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sittande Jubelveteranerna, stående Veteranerna 



 
 

Ordens och logens högtidsdag, Veteranernas afton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En väldigt nöjd Övermästare Göran Andersson flankerad av DSS Göran Löfgren och ExDSS Kay Foberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nöjda Veteraner i muntert samspråk 



 
 

 

 

 

 

  
 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Erik Andersson         Åke Bendix    Gerhard Edgren 

Logens Jubelveteraner 

        Jean Gustafsson                         Bertil Jansson                                     Gert Nelje 

                 Leif Nelje                                    Anders Rohlin                               Mats Tropp                                      



 
 

 

Tommy Alfredsson         Erik Almqvist               Assar Andersson           Magni Brorson             Christer Börjesson 

Bild saknas 

Nils-Åke  Carlsson       Sven-Eric Carlsson         Arthur Elisson                 Åke Elvingsson              Kay Foberg 

Logens veteraner 

Lars Folkesson          Peter Folkesson                Sten Fäldt                   Hans Gustafsson       Stig-Olof Hermansson          

    Kjell Hultberg            Göran Håkansson        Göran Härenstam          Kurt Höckerbo   Rune Jansson              



 
 

 

 

 

 

Gunnar Linnarsson     Åke Nilson                   Hans Nilsson             Lars-Göran Norvén           Folke Persson 

   Hans Peterson                 Leif Rylander             Bengt-Erik Sidén       Bengt  Sundgren           Lennart Svensson 

Bo-Ingvar Thorsson      Ingemar Wadensten     Gustav Weichselberger          Stig Örthberg              Olof Fröberg      

Logens veteraner 

  Jan-Olof Johansson             Jan-Olof Johansson           Kjell Johansson               Sven-Erik Johansson         Sten Kristoferson                



 
 

 

 

  
 

  
 

  
  

 

 

 

 

 
Vår nya, lokala hemsida har fått ett väldigt positivt mottagande. När detta skrivs, den 17 maj, har hemsidan 

redan haft 1921 unika besökare, vilket är mycket bra. 

Det har varit ett stimulerande arbete att ta fram hemsidan och den kan nu anses vara ganska komplett.  

Men, en hemsida är i allra högsta grad färskvara! 

Den måste fortlöpande uppdateras med aktuella händelser  för att stimulera besökaren att återkomma. 

En dåligt skött hemsida är mycket sämre än ingen hemsida alls! 

För att sköta och vårda vår hemsida behöver vi vara fler personer.  Hittills har jag ensam skött både hem-

sida och medlemsblad och det känns en smula osäkert. Allt underlag i form av mappar, filer, bilder mm. 

finns  i min dator. Överföring av data till webbplatsen sker via ett program som heter Filezilla.  

Mitt förslag för framtiden är att vi är 3—4 personer som turas om att sköta hemsidan. Allt underlag flyttas 

till en s.k. molntjänst, t.ex. Microsoft Onedrive.  Detta ordnar jag.  De som skall sköta hemsidan tilldelas en 

inloggningskod, som ger tillträde till allt underlag. För att klara arbetet krävs lite utbildning, som jag ordnar 

utan kostnader för deltagare eller logen. 

Själva arbetet består av att skriva texter och ta bilder från händelser i logen, t.ex. vid gradgivningar, vetera-

nernas afton,  möten i logen eller seniorklubben mm.  Text och bilder sammanställs  i ett ordbehandlings-

program, Word eller liknande. Innan det läggs in på hemsidan konverteras det till PDF-format. Det krävs 

inga speciella kunskaper i att skriva i HTML. 

Arbetet kommer att bedrivas i en positiv, konstruktiv anda där möjligheter till personlig utformning av in-

slagen är stort. Känner du att du vill hjälpa logen och mig med detta, är du välkommen att kontakta mig! 

Med broderliga hälsningar 

Lars Löfgren 

webbredaktör 



 
 

 

 

H an heter Gert, 

Sture, Lennart och han 

föddes i Varberg den 11 juni 

1928. Föräldrarna var Allan 

och Elsa Nilsson. I familjen 

fanns när Gert föddes även 

äldre brodern Evert. Senare 

tillkom också yngre brodern 

Leif. Evert valdes in i Vågbryta-

ren redan i slutet på 50-talet,    

Gert och Leif på 60-talet. På 

Everts initiativ antog bröderna 

1950 släktnamnet Nelje. 

U ppväxten var trygg och 

Gert kunde efter realexamen fortsätta studierna 

på gymnasium i Göteborg åren 1944—48. Sedan var det  

militärtjänst på A2 i Göteborg som gällde. Det var ett 

hästanspänt artilleri på den tiden. 

D ärefter var det dags för tandläkarhögskolan i 

Malmö mellan 1949—54. Det var också i Malmö 

som Gert träffade Britta, som sedan 30 januari 1954 är 

hans fru.  Ett väldigt lyckat val! 

E fter att utbildningen var klar, fick Gert arbete på 

folktandvården i Arboga, där han kom att vara i 2 

år. Därefter 2 år på folktandvården i Reftele innan det 

var dags att återvända  till hemstaden där han övertog 

tandläkare Mellqvists mottagning i Varbergs sparbanks 

lokaler. 

 

 

 

E n dag 1965 när han 

stod och arbetade i sin 

praktik, fick han telefon från 

Doktor Lars Söhrman som kort 

och gott frågade om Gert ville 

köpa hans hus, det s.k. Adam-

sonska huset på Kungsgatan i 

Varberg.  Doktor Söhrman var 

även han en känd profil i vår 

loge, där han tjänstgjorde som 

logeläkare i över 40 år. 

G ert accepterade förfrågan 

och han och hustrun Britta 

blev därmed ägare till ett av 

Varbergs vackraste hus, mitt i stan. Dit flyttade de sin 

mottagning. Huset, som ligger i kvarteret Gästgivaren 

6—7 är nu 150 år gammalt. Så sent som 1944 fanns 

fortfarande ingen centralvärme i huset, utan varje hy-

resgäst fick själv sörja för uppvärmningen. En väldigt 

omfattande ombyggnad slutfördes så sent som 2013. Nu 

är huset helt modernt men med bibehållen äldre charm.  

Perfekt för makarna Nelje.  Som en extra trygghet nu på 

äldre dagar, bor sonen Stephan i huset. Han har också 

sin tandläkarmottagning där. Även dottern Rebecca 

kommer inom kort att åter flytta till Varberg och bo i 

föräldrarnas hus. Gert uppehöll sin tandläkarmottagning 

tills han fyllt 70 år, de senaste åren dock endast 2 dagar 

i veckan. 

B ritta och Gert är väldigt aktiva för sin ålder. Famil-

jen med barn, barnbarn och barnbarnsbarn är 

central i deras liv. De gör många saker tillsammans, 

träffas, reser och umgås alla generationer tillsammans. 

När jag intervjuade dem, hade de precis kommit hem 

från en veckas semester på Kanarieöarna, hela familjen, 

15 personer.  

D e är trogna besökare på Hembygdsföreningen 

Gamla Varbergs möten, där Gert var kassör i 

många år, liksom på Humanistiska föreningens möten. 

Dessutom har de en fin stuga i Åkulla där de bor som-

martid och som de besöker regelbundet andra tider på 

året.  

 

Profil i logen 

Britta och Gert Nelje 



 
 

 

G ert är och har alltid varit mycket intresserad av 

motion.  I alla år har det varit en perfekt typ av av-

koppling efter en lång arbetsdag på mottagningen att 

komma ut i naturen och riktigt få vädra lungorna och 

anstränga sig fysiskt. Det är inte bara det att han lunkat 

runt några kvarter i sin egen takt. Nej, bättre upp! Eller 

vad  sägs om följande? 31 st. Vasalopp, det senaste vid 

79 års ålder, 16 st. Stockholm maraton samt 23 st. Göte-

borgslopp och ett antal Vätternrundor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D et är mycket hos Gert som fascinerar en besö-

kare.  Jag undrar till exempel vad det var som 

fick Gert att år 1989 ta flyget till Kiruna, fortsätta med 

buss till Pajala för att sedan cykla hem till Varberg.  Cy-

kelfärden skedde delvis genom Norrlands inland ner till 

Stockholm. Där träffade han sonen Stephan, och de pas-

sade på att tillsammans springa Stockholm  maraton när 

de ändå var i stan.  Sedan fortsatte Gert själv sin cykel-

tur till Varberg. En sträcka på 221 mil som tog 16 dagar 

att genomföra.  Väl hemma, gick han och slöade i 4 da-

gar innan han gav sig iväg till Motala där han körde 

Vätternrundan. PUH!!! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redaktören har ordet 

Som en del av er bröder känner till, har jag under en tid 

varit indisponibel och inte kunnat sköta mitt arbete med 

hemsida och medlemsblad. 

Många av bröderna har uttryckt sin oro över hur det ska 

bli med hemsidan.  Till er vill jag säga: ”Det är inte hem-

sidan som varit sjuk. Ånej!  Den lever  och utvecklas i 

högönsklig välmåga. Det är endast jag, hemsidans be-

tjänt, som tvingats till ett litet uppehåll.” 
Jag är nu emellertid på banan igen och redo att  rappor-

tera om stort och smått.  Det inträffade ger oss emeller-

tid en tankeställare.  Vi behöver vara fler som kan hjäl-

pas åt med hemsidan.  Kom gärna med förslag på lämp-

liga bröder! Se även sidan 9! 

 

 

Eftermäle och ett gott rus! 
 

Medellivslängden för svenska män är nu för första 

gången över 80 år. 80,1 närmare bestämt. Eftersom un-

dertecknad snabbt närmar sig denna ålder, är det kanske 

tid att tänka på eftermälet.  Det vore trevligt om efter-

mälet blir som följer: 

”Hans repliker var eleganta, skämtsamma och träffande. 

Den eleganta humorn var ofta dubbelbottnad och iro-

nisk. Inte minst mot honom själv. Han var den välklädde 

dandyn som trollband en hel värld med sin hänförande 

talekonst. Som skrev lysande teaterpjäser, romaner, dik-

ter och recensioner. Sina tankar förpackade han i så 

attraktiva förpackningar att de ännu idag citeras och 

avnjuts världen över.” 

Skämt åsido! Det eftermälet är redan använt. Så skrev 

man om Oscar Wilde, den världsberömde, irländske 

författaren som dog den 30 november 1900, endast 46 

år gammal. 

 

 

 

En annan framgångsrik man från Storbritannien var 

Winston Churchill, vars retorik av många betraktas som 

oslagbar. Men så fick han ju också Nobels litteraturpris 

1953. En starkt bidragande orsak till priset anses vara 

hans tolkning av ”The sekond World War”, ett historiskt 

mästerverk i 6 band på sammanlagt 4448 sidor.  

Imponerande! 

Ett av hans mest kända citat, som han yttrade i Under-

huset den 20 augusti 1940, var: ”Aldrig har så många 

haft så få att tacka för så mycket”. Det var som ett tack 

till de unga engelska fältflygarna för deras insatser mot 

tyskarna i slaget om England. 

Churchill var känd för sin briljanta retorik, sin oerhörda 

arbetsförmåga, sin uthållighet men även för sin stora 

alkoholkonsumtion, vilket kunde provocera hans om-

givning. När han en sen kväll 1946 lämnade Underhuset 

i sällskap med parlamentsledamoten Bessie Braddock, 

utbrast hon: ” Winston, du är berusad, och inte nog 

med det, du är vedervärdigt berusad.”  

Churchill svarade: ”Min kära Bessie, du är ful, och inte 

nog med det, du är vedervärdigt ful. Men i morgon 

kommer jag att vara nykter, men du kommer fortfa-

rande att vara vedervärdigt ful.”  

Inte så vackert sagt, men ganska träffande!  

Jag känner mig manad att instämma med det Thomas 

Edison förmodligen sade när hann uppfunnit glödlam-

pan.  

Lysande! 

 

Ha en underbar sommar! 

 

 Lars Löfgren   Redaktör 
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Utkommer onsdagen den 19 augusti. Manu-

skript emotses senast 9 augusti via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 



 
 

Bästa Vågbrytarbröder!  

 S å har ännu en sommar börjat lida mot sitt slut.  

Det kan kännas lite vemodigt för många av oss. 

Våra förväntningar om sol, härliga bad och de långa cy-

kelturerna kanske inte blev vad vi tänkt oss. Vädermäss-

igt har den här sommaren inte varit den bästa, men jag 

hoppas att alla ni bröder känner er utvilade och orkar ta 

del av en ny Odd Fellow-höst  med många spännande 

aktiviteter. 

När jag nu börjar sammanfatta denna sommar hittar jag 

en del guldkorn som jag vill lägga på minnet, t.ex. få en 

hel dag att strosa omkring på Varbergs gator och torg 

för att lyssna på Street bourbon band som spelade in 

över 118 000 kr till Almers hus, där jag också träffade på 

en och annan logebroder . 

Tillsammans med min högermedhjälpare komma ut på 

cykelturer och få se vårt vackra landskap i motvind och 

motlut var en positiv upplevelse. Vi var bl.a. och besökte 

Norvalla marknad, det blev en liten tur på sex mil den 

dagen. 

Få uppleva en föreställning av Vilhelm Moberg ”Rid i 

natt” som framfördes av 123 Schtunk där Varbergs profil 

Lasse Beischer gjorde sin egen tolkning.  

Att få vara med om att ta  emot Ostindiefararen var en 

upplevelse. Att se hur Varbergsbor gick man ur huse för 

att möta detta fartyg. Alla klippor var fullpackade med 

folk för att få se en skymt av denna vackra skuta. 

 

 

 

 

När detta blad kommer ut har vi vårt  sista sommar sam-

manträde ”räkfrossa” som jag ser mycket fram  emot 

(jag som älskar räkor). Jag vill passa på att tacka Bert-

Ove Andersson för hans omtyckta framträdanden i Apol-

losalen under de två första sommarsammanträdena. 

Efter räkfrossan vet vi även att höstterminen börjar. Vi 

kommer också att ha en kyrktur som är fullbokad och 

går till Växjö domkyrka. 

Det blir två gradgivningar, en III grad och en invignings-

grad. Jag vill passa på att påminna om den vänafton vi 

har den 14-okt. och ber bröderna att inventera i sin be-

kantskapskrets för att hitta några presumtiva bröder att 

inviga den 25-nov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Med broderliga hälsningar 

Göran Andersson 

Övermästare   

 

Nr 4 2015-08 –19 



 
 

Hänt i logen 

Onsdagen den 27maj 

Vid vårens sista logemöte hälsades alla bröder väl-
komna av Övermästare Göran Andersson. Han kunde 
nöjt konstatera att vårsäsongen fungerat väl och att vi 
nu ser fram emot de tre sommarsammanträdena.  
Kvällens höjdpunkt var reception till II:a graden, kärle-
kens grad. 
Det var 7 stycken recipiender som fick den nya graden, 
nämligen Jörgen Carlsson, Göran Leksell, Boo Larsson, 
Jan Fagenheim, Bengt Levinsson, Inge Svensson och 
Håkan B Svensson.   
Det ceremoniella genomfördes på ett professionellt 
sätt av de tre rutinerade ”skådespelarna” Bert-Ove An-
dersson, Anders Axelsson och Christer Börjesson för-
stärkta med ”debutanten” broder Kenneth Wedberg, 
som imponerade stort med sin inlevelseförmåga. 

 

Onsdagen den 10 juni 

Årets första sommarsammanträde kunde genomföras i 

som vanligt positiv anda. Sommarklädda och avslapp-

nade bröder samlades som vanligt i baren för en drink 

innan logemötet tog sin början. 

Sommarsammanträdena är av tradition korta och kon-

cisa och detta möte var inget undantag. Övermästare 

Göran Andersson svingade sin klubba med sedvanlig 

ackuratess och mötet var snabbt avklarat.  

Efter logemötet samlades bröderna i Apollosalen för en 

härlig försommarbuffé. Därefter följde ett väldigt trev-

ligt och uppskattat inslag då vår egen trubadur, broder 

Bert-Ove Andersson underhöll oss med sång och mu-

sik. Han tolkade Evert Taube, Ove Törnqvist, Stefan 

Demert och Dan Andersson på ett alldeles utmärkt sätt. 

Att han dessutom inbjöd oss bröder att delta i allsång 

innebar att ett antal hesa, och i några fall whisky-

spruckna röster av varierande kvalitet fyllde lokalen 

med ljud. 

Som avslutning på en trevlig kväll öppnade barmästar-

na Törnéus och Viktorsson åter baren för de som ville 

gardera sig mot uttorkning under hemfärden. Och se-

dan kunde bröderna gå hem i sommarnatten. 

Se fler bilder från  detta logemöte på sidan 4. 
 

 Lördagen  den 4juli 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broder Per Sandersson, av vännerna kallad Pelle, skulle 

egentligen ha firat sin 80-årsdag i vintras. Närmare be-

stämt den 30 december. Tyvärr tvingades han då att 

ställa in kalaset på grund av komplikationer efter ett 

lårbensbrott, som gjorde att han hamnade på Varbergs 

sjukhus där han opererades med gott resultat.  

Nu var det emellertid dags. Lördagen den 4 juli samla-

des många av Pelles vänner i Fiskerilokalen i Bua för att 

i strålande högsommarväder fira honom. Att han har 

många vänner visades genom att 120 personer turades 

om att äta, dricka och ha trevligt i en väldigt behaglig 

miljö.  

Där fanns bröder från Odd Fellow, kamrater från Kvar-

tettsällskapet, vänner och släktingar.  

Se fler bilder från festen på sidan 5. 

 

Glada bröder i muntert samspråk 

Broder Per, den lagerkrönte 



 
 

Onsdagen  den 8 juli 
Så var det äntligen dags! En nöjd Övermästare Göran 

Andersson kunde hälsa alla 90 personerna välkomna till 

ännu en ”Västkustsk afton”. Vilket ord! Det regniga och 

mycket blåsiga vädret till trots, var humöret på topp på 

alla närvarande. Efter ett kort logemöte med bröderna, 

kunde alla samlas i Apollosalen medan broder Kjell å Co 

dukade upp en läcker laxbuffé i logesalen.  

 Se fler bilder från detta möte på sidorna 6-7 

Några tankar hos en avdankad hovmästare 

 
När jag nu, efter många års verksamhet avgår som 
”hovmästare”, är det dags att summera.  
Först och främst vill jag säga att det varit en stimule-
rande uppgift att bidra till att göra den lekamliga spisen 
så bra och trivsam som möjligt. Något har det väl lyckats 
då jag inte kan minnas ett enda klagomål. 
Vår verksamhet har ökat mycket under den här tiden. 
Därmed också arbetsbelastningen för klubbmästeriet. 
Från då, ett trivsamt pyssel till nu, en närmast yrkes-
mässig verksamhet, där bröderna räknar med att sätta 
sig till dukat bord och lagad mat direkt efter logen.  
Ibland får man intrycket att vissa bröder tror att de sitter 
på en restaurang, där man beställer och får sig serverat: 
”Får jag en Loka till” (när man själv kan gå och hämta 
en), eller ”potatisen är slut” (när man kanske kan få från 
grannbordet). 
Så mycket mer gladde det mig då att vid senaste BM 
möta Broder Övermästare vid köksdörren med en för-
synt fråga om att få hämta en extra Loka. Han som har 
längst väg att gå. Heder åt en sådan man! 
Om jag får önska något för mina efterträdare, och den 
övriga personalen inom klubbmästeriet, vore det att 
man får en större förståelse för den här verksamheten. 
Kanske är det på sin plats att informera alla bröder om 
att alla inom klubbmästeriet arbetar helt ideellt. I det 
arbetet ingår också att inhandla såväl fasta som flytande 
varor med därtill hörande transporter, utan vare sig re-
seersättning eller ersättning för arbetstid. Vi kommer 
först och går sist. För den som är i tjänst är det i stort 
sett omöjligt att kunna delta i logen. Det har ibland gått 
ett halvår mellan logedeltagandet – ja vissa av oss har 
knappt deltagit på flera år. Det här är givetvis inte bra, 
och har i mitt fall medfört att jag känner att jag inte or-
kar längre. 
Det kanske är vårt eget fel att vi skämt bort bröderna 
och att de nya föds in i förhållandet. 
Vi har många gånger framhållit att verksamheten i Apol-
losalen är lika viktig som i logen. Där får vi också oftast 
medhåll. Trots det ägnas liten tid och kraft åt nyrekryte-
ring till den avdelningen. Jag tror att vi måste tänka om 
där. 
Nu tackar jag för mig och den här tiden, och kommer i 
fortsättningen, om inte Herren kommer, att njuta mitt 
”otium cum dignitate”. 

Mats Sjödén 

ExHM 
 

 

 

 

 ExHovmästare Mats Sjödén 

Övermästare Göran Andersson talar till folket 



 
 

Sommarsammanträde 

2015-06-10 



 
 

Per Sanderssons 

80-årskalas  



 
 

Västkustsk afton 

2015-07-08 



 
 

Västkustsk afton 

2015-07-08 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny redaktionskommitté 

Den efterlysning vi gjorde i förra medlemsbladet där vi 

sökte fler redaktörer till vår lokala hemsida, har haft 

positiv effekt.  

Bröderna Tommy Alfredsson, Boo Larsson och Sven 

Lindberg är de nya redaktörerna. Undertecknad, Lars 

Löfgren, kommer att vara webbredaktör. 

Utbildning av de nya redaktörerna pågår och från och 

med 1 september kommer de att tjänstgöra varsin må-

nad i ett rullande schema. 

 

  

 Tjänstgöringsschema: 

Boo Larsson   september 

Tommy Alfredsson  oktober 

Sven Lindberg  november 

Lars Löfgren   december 

 

Redaktören har ordet 

 Så är snart ännu en sommar till ända. Trots vädret har 

tiden snabbt försvunnit och åldrandet verkar ha accele-

rerat. 

Den dag då detta medlemsblad kommer ut, står vi just i 

begrepp att ha vårt tredje och för året sista sommarsam-

manträde.  

Räkfrossa står på menyn! Underbart! 
I början på juni for min hustru som vanligt över till vår 

dotter i USA.  Under sex veckor stod jag själv på hemma-

plan för både matlagning, diskning, planering och under-

håll.  Jag antar att ni inser vad det inneburit för krukväx-

ter, innehåll i kylskåp och skafferi m.m.  

Eftersom det var 30:e året i följd som hon företog denna 

resa, har jag emellertid skaffat mig en viss rutin för att 

överleva. 

Skämt åsido, nu är hon tillbaks och ordningen återställd. 

Det skall bli trevligt när de ordinarie logemötena startar 

upp igen den  9 september. Välkomna då! 

  

 Lars Löfgren   Redaktör 
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    Tommy Alfredsson                    Boo Larsson 

     Sven Lindberg                        Lars Löfgren 

         Boo, Tommy och Sven i utbildningstagen 



 
 

 

Bästa Vågbrytarbröder!  

N u går vi in i höstens tid med alla vackra färger. Vi  

har haft underbart fina dagar med klarblå him-

mel och vindstilla, det är bara att passa på att njuta in-

nan höststormarna drar i gång. 

För många är hösten kanske en lugnare årstid, kvällarna 

blir mörka och man får mer tid för inomhusaktiviteter. 

Själv har jag varit med att under sju månader skriva, re-

petera och tagit fram en revy. Vi har haft premiär den 10 

oktober i Sibbarp och kommer att köra varje helg fram 

till första veckan i december. 

 När ni läser detta medlemsbladet har vi haft minnes-

loge, en tradition som vi inom Odd-Fellow har för att 

hedra våra bortgångna bröder och jag hoppas att många 

bröder har haft möjlighet att närvara. 

Vi har under året haft insamlingar i Apollosalen till för-

mån till Frälsningsarmén och Diakonin. De två senaste 

logemötena har vi haft pengainsamlingar till flyktingar i 

vårt närområde och vi kommer tillsammans med Re-

beckasystrarna att göra gemensamma inköp bl.a. hygi-

enartiklar . 

Vi har haft en vänafton där fem presumtiva bröder var 

inbjudna och blev mottagna av bröderna Tommy Al-

fredsson och Hendrik Svensson. Invigningsgraden kom-

mer vi att ha den 25 november. 

 

 

 

 

 

 

Besöksfrekvensen är fantastisk och det är min och allas 

förhoppning att detta kommer att hålla i sig. Att delta i 

våra sammankomster är en mycket viktig del i vårt bröd-

raskap, närvaron bland bröderna är och kommer alltid 

att vara av högsta prioritet för logen.  

En av logens viktigaste funktioner är vårt klubbmästeri 

med vår klubbmästare i spetsen Vad skulle brödramål-

tider vara utan ett väl fungerande sådan? Det är ett stort 

arbete som läggs ner helt ideellt, med planering, inköp, 

tillagning, servering och att ställa iordning allt efter oss . 

 

 

 

 

 

 

Med broderliga hälsningar 

Göran Andersson 

Övermästare   

 

 

Nr 5  2015-10 –28 



 
 

Hänt i logen 

Tisdagen den 18 augusti 

Denna dag nåddes vi av det sorgliga beskedet att ännu 

en länk brustit i vår brödrakedja då vår Broder Arne 

Thomson lagt ned sin vandringsstav. Broder Arne hade 

varit svårt sjuk en längre tid. Han var född den 17 mars 

1936 i Estland, invigdes i vår loge den 27 maj 2009 och 

innehade tredje graden. 

Parentation kommer att hållas vid logemötet den 9 

september. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Broder Arne Thomson 

 

Onsdagen den 19 augusti 

Sommarens tredje och sista sommarsamman-

träde, den traditionella ”Räkfrossan”, samlade 

som vanligt många bröder.  Efter ett kort och kon-

centrerat logemöte samlades bröderna i Apollo-

salen  för att ta del av bordets läckerheter. 

Under måltiden underhölls vi av våra bröder Lars 

Herolf och Ivan Oscarson, som, ackompanjerade 

av Bengt Eckerdahl, tolkade Gluntarne på ett allde-

les utmärkt sätt.  

Efter upplevelsen med Gluntarne, var det dags för 

nästa underhållning, som bestod av duon ”På skoj”. De 

spelade och sjöng melodier av  Lasse Dahlqvist och 

Evert Taube. 

En avslutning i vår trevliga bar kändes naturlig för ett 

antal bröder innan vi stilla kunde vandra hemåt i den 

vackra sommarnatten. 

Se fler bilder från Räkfrossan på sidan 4. 

  
 

Söndagen  den 6 september 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så var det dags för en av årets trevligaste  händelser, 

nämligen kyrkoturen, som denna gång gick till Växjö 

domkyrka. 

Berit och Kai Lundahl hade lagt ner ett gediget arbete 

med förberedelserna, vilket resulterade i en väldigt 

trevlig dag. 

 Oss kaplaner emellan. Leif Adolfsson och Kai Lundahl  

Se fler bilder Från besöket i Växjö på sidan 5. 

 

Pandalus borealis 



 
 

 

Onsdagen  den 9 september 
 

Efter Broder ÖM hälsat 71 bröder och gästande broder 

Mats Alsiö, 115 Libertas, välkomna, företogs pa-

rentation över vår bortgångna broder Arne Thomson. 

Br. Arne invigdes i vår loge 2009 och tjänstgjorde som 

logens organist 2011-2012. Dessutom gladde han oss 

gärna med musikunderhållning, både efter måltiden 

nere i baren och vid någon broders högtidsdag.  Br. 

Arne, som var född i Estland och kom till Sverige under 

kriget, kom att utbilda sig till elingenjör och var verksam 

på Ringhals fram till sin pensionering. Broder Arne blev 

79 år.  

Broder Kaplans betraktelse handlade idag om den stora 

flyktingkatastrofen som drabbat världen. Broder Kai för-

medlade tanken hur en ”broder” bör vara och handla.  

Som ex. läste han psalm 608 ”Vi sätter oss i ringen och 

tar varann i hand”.  

Efter ett varmt möte, både kroppsligt och själsligt, vid-

tog en som vanligt välsmakande brödramåltid i Apollo-

salen. 

Onsdagen  den 23 september 

Broder ÖM stod trygg på övermästarplatsen och häl-
sade gästande brodern Arne-Johan Andersen från Ag-
desiden i Kristiansand, Norge, och 76 andra uppklädda 
bröder välkomna till höstens andra ordinarie logemöte. 

Broder Göran Leksell förmedlade en hälsning till bröder-
na från broder Boo Larsson som genomgick en lyckad 
magoperation i förra veckan. Broder Boo är ”lite” stel 
och öm fortfarande, men hoppas snart vara tillbaka i 
logen. 

Nomineringsutskottet meddelade att logens nomine-
ringar till C.O.Lilienbergs Donationsfond och till Husför-
eningen fick skjutas fram då man inte lyckats hitta brö-
der som varit villiga att axla dessa upp-drag. 

Logen beslutade att vid efterföljande brödramåltid ge-
nomföra en insamling till förmån för flyktingar som 
kommit till vårt närområde. 

 Onsdagen  den 7oktober 

”Man tager vad man haver” (om man inte har tillgång 
till något annat får man använda det man har) är ett 
uttryck som har kommit att tillskrivas Anna Christina 
Warg – ett rekorderligt fruntimmer – om man får tro 
samtiden. Om Nina och Pelle inte haft tillgång till vad 
man önskade sig märktes det defi-nitivt inte på dagens 
lunch. Maten, Biff à la Lindström, som fick trängas på 
tallriken med potatis, morötter, gelé och en mycket deli-
kat sås, smakade utsökt. Vem var förresten denne Lind 

 

ström? Jo, som ni alla troligtvis känner till var rättens 
upphovsman, kapten Henrik Lindström (1831–1910) 
född och uppvuxen i Sankt Petersburg, eller finns det 
någon lika okunnig som jag som måste ”googla” på det. 
I vilket fall som helst smakade maten fantastiskt gott – 
tyvärr får vi inte dela ut några Miche-linstjärnor, men 
enligt vår egen bedömning får den 4 av fem kulmagar. 
Den efterföljande äppelkakan till kaffet var även den en 
lisa för kropp och själ. 

Till kaffet underhölls vi 44 belåtna lunchgäster med ett 

”musikquiz” vilket förr kallades musikfråge-sport. Quizi-

antören – heter det så? – var Torbjörn Johansson, 

”hallänsk” fiolspelman, född i Falkö-ping. Frågorna var 

varierande och spände över ett stort register. 

(text Tommy Alfredsson) 

 Onsdagen  den 14 oktober 

Nåväl, dagens möte fördes av ÖM Göran Andersson 

med sedvanlig stringens inför en i det närmaste fullsatt 

Apollosal där 8 bröder balloterades till 3e graden.  

Nomineringsutskottet informerade att ledamöter till 

såväl Husföreningen som C.O. Lilienbergs Donationsfond 

utsetts. 

Seniorklubben lät avisera sin nästa sammankomst den 4 

november då redaktören broder Lars Löfgren kommer 

att presentera sin stora passion – släktforskning – med 

kåseri ”En släkt och dess historia” 

Kvällens kulinariska utflykt bjöd en Burgundisk gryta där 

varken lagerblad, syltlök eller vin saknades för att för-

höja smaken. Som vanligt är köket på Sveagatan ett av 

Varbergs bästa – med hänsyn till priset det absolut 

bästa. 

Liksom tidigare gjordes en insamling till förmån för Flyk-

tingar i närområdet som med broder Hans vid håven 

inbringade 3195 kronor som tillsammans med erhåller 

resebidrag 300 kronor blir hela 3495 och då överstiger 

det belopp som var målsättning för kvällen. Dessa 

pengar tillsammans med Rebeccornas insamlade kom-

mer att användas för inköp av förnödenhetsartiklar till 

flyktingar. 

Broder Stefan Bengtsson redogjorde för TMU Systema-

tiskt brandskydd där utrymningsvägar, uppsamlingsplats 

mm beskrevs. En lärdom kan vara att till logemötena 

medföra ficklampa (om ljuset slocknar)!! 

(text Sven Lindberg) 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

  

Lunch kl 12. 

En släkt och dess historia. Ett kåseri i ord och bild av 

och med Lars Löfgren om en släkt och vad som hänt den 
under åren. 

Släktforskning har alltid varit intressant och engagerat 
många historieintresserade människor. Populära pro-
gram i radio och teve har ökat intresset för många män-
niskor att söka sina rötter. 

I de flesta släkter finns bakåt i tiden sjömän, soldater, 
präster, statare, drängar och pigor. Men där finns också 
emigranter och folk som helt har försvunnit liksom tjuvar 
och våldsmän. 

Hur man hittar dessa människor och hur man presenterar sina forskningsrön visas i ett intressant bild-
spel. 

Med datorns hjälp kan man även visa hur man skrev på 1600-talet samt hur man flyger jorden runt med 
Google Earth 2015. 

 

Kostnad 120 kr 

Anmälan senast 1 november  till: 

Jan-Erik Törneus 673015, 070-6094970, jet@brevet.nu 

 

Anders Axelsson 678741, 070-6718244, anders.axelsson@ciaoip.se 

 
Lena Leksell, 8520683,  0709-356735, lena.leksell@ciaoip.se 

 
Birgitta Fors 670814, birgitta.bythesea@telia.com 

 

 

   

mailto:jet@brevet.nu
mailto:anders.axelsson@ciaoip.se
mailto:lena.leksell@ciaoip.se
mailto:birgitta.bythesea@telia.com


 
 

Profil i logen  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

H an heter Kjell John-Artur Peterson och är yngst  

av barnen till Astrid och Erik Peterson.  Mamma 

Astrid  kom från Sjörup i Skåne och pappa Erik från Ny-

gård i Träslöv. De träffades i Amerika, dit båda hade emi-

grerat. De gifte sig där den 1 februari 1934. Så små-

ningom återvände de till Sverige och Varberg. 

Kjell växte upp på Träslövsvägen 111 i Varberg tillsam-

mans med föräldrar och 4 äldre syskon. Två bröder och 2 

systrar.  En av bröderna är vår Tjg StRepr Hans Peterson. 

Kjell bor fortfarande kvar i föräldrahemmet, som han 

övertagit och vårdar på samma noggranna och fina sätt 

som föräldrarna gjorde.  

Han kom tidigt att bli intresserad av flyg, genom att hans 

äldste bror, Sven-Erik, tog med honom ut till flygfältet på 

Getterön. Sven-Erik var i många år aktiv i Varberg Flyg-

klubb som flygare och flygledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broder Hans tog med sin lillebror ut till Getterön och få-

gelstationen, vilket fick Kjell att börja intressera sig för 

fåglar. Ett intresse som fortfarande finns kvar i högsta 

grad.  

Han blev tidigt medlem i SFU, Sveriges Fältbiologers ung-

domsförbund. Som 19-åring ledde han en grupp på 8 

personer  under en resa till Österrike, dit de reste för att 

studera fåglar. 

Under många år körde han en glassbil i Varberg med om-

nejd.  Otaliga är de barn som glatts åt hans besök ute i 

kvarteren. 

Fritiden har delvis vikts åt golf, som han tycker är en 

trevlig sport och som ger mycket motion. 

Han är också sedan 40 år medlem i Varbergs Vinvänner 

som träffas regelbundet 9 gånger per år. 

 

     Kjell Peterson i sin prunkande trädgård i Träslöv 



 
 

  

  

 

 

Vi bröder i Vågbrytaren känner nog ändå broder Kjell 

mest för hans fantastiska insatser i logen.  Med outtrött-

lig energi  förser han och hans medhjälpare oss varje 

gång, år efter år, med mat och dryck av yppersta klass. 

Han kommer först och går hem sist och han har stenkoll 

på allt som har med mat och dryck att göra.  Det förtjä-

nas kanske att påpekas att när vi övriga bröder är sam-

lade i logesalen, så arbetar Kjell och hans medarbetare i 

köket. Även när vi senare sitter och äter och dricker, är 

de i tjänst.  

Heder åt dessa personer! 
I uterummet på Träslövsvägen 111 

En stunds avkoppling i trädgården är skönt ibland 

               På Getteröns flygfält med kepsen på svaj 

                     Ringmärkning av vadarunge 



 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saxat ur SOFT 

Vår medlemstidning SOFT innehåller ofta intressanta 

inslag, väl värda att begrunda.  I senaste numret, nr 3—

2015, finner vi extra många tänkvärda saker. Det  känns 

därför angeläget att här återge några av dem: 

 

 (Den gyllene regeln) 

 ALLTSÅ: Vill du bli behandlad som en riktig svinpäls av 

dina medmänniskor så ska du naturligtvis behandla 

andra både nedlåtande, lögnaktigt och föraktfullt. Det 

ger i regel resultat förr eller senare. Du blir bemött på 

samma sätt. 

Du inser att det kanske är fel väg att gå. 

 Leta upp tidningen och läs från pärm till pärm!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Svenskans vackraste ord 

 Under sommaren 2015 har Svenska Dagbladet med 
hjälp av läsarna samlat in tusentals förslag på svenskans 
vackraste ord. En jury valde ut 40 finalister och under 
september röstade läsarna fram en vinnare som presen-
terades på Bokmässan i Göteborg - det blev ordet 
"förgätmigej". 

Förgätmigej är en ört med små blå blommor. Ordet för-

gäta är en ålderdomlig synonym till glömma. Förgäta 

kommer från medellågtyskans vorgeten, med betydel-

sen "förlora uppfattningen av". På tyska heter den an-

språkslösa, strävbladiga växten "Vergissmeinnicht". Den 

himmelsblå färgen har ansetts vara en symbol för trohet 

i kärlek; förgätmigej har blivit vänskapens och kärlekens 

minnesblomma. 

Visst är det ett väldigt gott val läsarna gjort!  Att ordet 

passar bra i vår orden med de höga mål vi ställs inför, är 

ju ytterligare en bonus. 

  

 Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM Göran Anderson Webbredaktör: Lars Löfgren Redaktör: Lars Löfgren    

Nästa medlemsblad, nr 6—2015 
Utkommer onsdagen den 9 december. Manu-

skript emotses senast 30 november via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 
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Nr 6  2015-12 –09 

Kära Vågbrytarbröder! 

Ett år går så fort! Jag tycker inte det var så länge 

sedan  jag inledde min övermästarperiod och nu 

är vi redan halvvägs!  

Det har varit ytterst stimulerande att leda logear-

betet och jag vill tacka er alla och tillönska er en 

riktigt 
 

God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

Göran Andersson 

Övermästare 



 
 

Hänt i logen 

Onsdagen den 28 oktober 

 Denna afton fylldes logen av 81 bröder i mörk kostym 

som samlats till Vågbrytarmöte.  

Kvällens höjdpunkt var gradgivning till Sanningens grad 

för 8 bröder.  

 Stående från vänster Kent Zacharoff, Olof Olsson, Kaj 

Rydberg, Seppo Rydén. 

Sittande från v. Christer Berggren Christer Antonsson. 

ÖM Göran Andersson, PG Karehill, Bertil Svahn. 

ÖM informerade om logens fortsatta expansion gen -

om att meddela att 4 presumtiva bröder anmält sitt 

intresse om inträde i Vågbrytaren.   

Broder Hans Peterson  hänvisade till Stefan  Einhorns 

föreläsning om ”De nya dödssynderna. Läs mer om 

detta på www.oddfellow.se/intranet. 

Onsdagen den 4 november 

Den första onsdagen i november samlades ett 40-tal 

Rebeccor och Bröder till Seniorklubbens kåseri ” En 

släkt och dess historia”.  

Efter en i vanlig ordning superb lunch – Kreolsk kyck-

linggryta – med utsökt ”Physalisbakelse” till kaffet re-

dogjorde Broder Lars Löfgren för sitt stora intresse – 

släktforskning.  

Förutsättningar för denna forskning är att kunna läsa 

gammal skrift – något som kanske fungerar efter idog 

övning. För att vi systrar och bröder skall få tillfälle att 

träna på att läsa gammal text, bad jag Lars att skriva 

delar av denna text så som man gjorde på 1600-talet. 

Den följer direkt efter denna text.  

Väl att notera är att släktforskning inte skall vara en 

historiebeskrivning utan mer en redogörelse av person-

liga öden.  

Den Löfgrenska forskningen grundas företrädesvis på 

uppgifter från kyrkoböcker som finns sedan 1686. 

Några uppgifter från förbrytarregister eller fängelse-

böcker syntes här icke nödvändiga. Vill man forska dju-

pare kan Vatikanens arkiv eller Sandarkivet i Afrika ut-

nyttjas, men i dag torde den vanligaste källan vara ge-

nom Google.  

Oavsett metod är grundförutsättningen för denna 

hobby TÅLAMOD, då framtagande av 10 generationers 

anor resulterar i 1024 + 1023 namn, alla med blods-

band till den man utgår ifrån, proband.  

Broder Lars redogjorde även för Varbergs befolknings-

utveckling, åldersfördelning samt för de lagar och för-

fattningar som styr underlaget för forskningen.  

De egna anorna presenterades med utgångspunkt från 

en kyrkobok från Träslöv och hustruns anfader Nils 

Gustav Pettersson.  

Efter Lars intressanta och väl presenterade kåseri är 

det inte svårt att förstå att dessa Genealogiska övning-

ar kan övergå till en last.  

(Nästa möte med Seniorklubben blir i samband med 

Årsmötet den 3 februari 2016)  

Den första onsdagen i november $amlade$ ett 40

-tal Rebeccor och Bröder till Seniorklubben$ 

kåseri ” En $läkt och dess historia”.  

Efter en i vanlig ordning $uperb lunch – 

Kreolsk kycklinggryta – med utsökt 

”Physalisbakelse” till kaffet redogjorde Broder 

Lar$ Löfgren för $itt $tora intresse – $läkt-

forskning. Förutsättningar för denna forskning 

är att kunna läsa gammal $krift – något $om 

kanske fungerar efter idog övning. För att vi 

$ystrar och bröder $kall få tillfälle att träna  

$kriva delar av denna tekst så som man gjorde 

tekst $å $om man gjorde på 1600-talet. Den 

följer på nästa sida. (Sven Lindberg) 



 
 

 

Lördagen  den 7 november 
Gåsamiddag 

Svartsoppa   

Gåsamiddagen är alltid en av årets kulinariska upple-
velse. En till bristningsgränsen fullsatt Apollosal åt, 
drack, roades och trivdes denna kulna novemberafton. 
Bilder från evenemanget, se sidan  4. 
 

Onsdagen  den 11 november 

 Som så ofta de senaste åren kunde en nöjd Övermäs-

tare hälsa alla bröderna välkomna till en välfylld ordens-

sal. Logemötet inleddes med parentation över vår bort-

gångne broder, Assar Andersson som avled den 3 no-

vember. Broder Assar invaldes i logen den 26 april 1972.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Broder Assar Andersson  

Ballotering genomfördes för 4 blivande bröder med gott 

resultat. Reception kommer att ske den 25 november.  

Broder Erik Almqvist redogjorde för budget 2016, som 

godkändes.  

Efter logemötet samlades bröderna för ännu en väldigt 

välsmakande måltid, som bestod av Chicken Korma. 

Onsdagen  den 25 november 

Så var det dags för årets sista gradgivning, invigningsgra-
den. En helt fullsatt ordenssal med 7 gästande bröder 
från nr 155 Lars Gatenhielm, Kungsbacka samt vår 
trogne broder från nr 103 Gustav Adam Ehrengranat,  
Falkenberg, organisten Lars Tofft. 

 Övermästaren kunde också meddela att han, liksom alla 
vi övriga bröder, åldras och fyller 60 år den 14 decem-
ber. Denna händelse kommer han att fira med öppet 
hus mellan klockan 13 – 17 lördagen den 12 december. 
Han hälsade alla bröder välkomna. Anmälan görs direkt 
till honom.  

Vid gradgivningen invigdes bröderna Bengt Augustsson, 
Magnus Axelsson, Gert Karlsson och Lars Lithner.   

Stående från vänster Gert Karlsson, Bengt Augustsson. 
Sittande från vänster Lars Lithner, ÖM Göran Andersson, 
Magnus Axelsson  

Vid den efterföljande måltiden i Apollosalen, serverades 
vi ugnsbakad torskrygg med vitvinssås, gröna ärter och 
potatis. Väldigt gott.   

Övermästare Göran Andersson talade till de nya bröder-
na och hälsade dem välkomna i logen. Recipiendernas 
tacktal hölls av Lars Lithner.  

Broder Lars Lithner talar 

Fler bilder från invigningen finner ni på sidan 5 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klubbmästare broder Kjell Peterson konstaterar  att det är dukat för fest 

Broder Lars Tofft från 103 Gustav Adam 

Ehrengranat, Falkenberg 
ÖM Göran Andersson, PS Bert-Ove Andersson och  

recipienden Gert Karlsson 



 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
 

  

Bengt Augustsson 

Jag är född i Träslövsläge 1933, gift sedan 1960 och 
har tre söner. Under cirka 30 år bodde och arbetade vi i 
Göteborg. Jag arbetade dels på bank och dels med 
egen fastighetsbyrå. 1990 blev det åter Träslövsläge, 
där vi bodde tills 2013, då vi flyttade in i vår lägenhet 
på Lorensberg. 

Magnus Axelsson 

Jag bor på Karlberg i Varberg tillsammans med min 

sambo, våra två gemensamma barn och två bonus-

barn. Till vardags jobbar jag som lärare på Lindbergs 

skola där jag undervisar i matematik, NO och teknik. På 

helgerna umgås jag gärna med familj och vänner. 

Gert Karlsson 

Jag är uppvuxen i Tvååker. Tog över föräldrahemmet 

1975. Min familj är Karin och barnen Therése, Martin 

och Lisa med respektive. Två av barnen har bott i Oslo 

respektive Kullavik. Nu bor de i Varberg. Therése bor i 

Kullavik. Vi flyttade till Getterön 2010. 

Lars Lithner 

Jag är född 1960 i Arlöv. Jurist. Sedan 1990 åklagare. 
Varbergsbo sedan 1993. Gift med Lena två barn Samuel 
15 år Rebecka 13 år. 

Intressen Jakt  

 

 

Nya 

Bröder i logen 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

    

  

 

 

 

 

 

  

                

                       

Andra graden 2015-05-27                                                               Tredje graden 2015-10-28 

        Första graden 2015-02-11                                                    Invigningsgraden 2015-03-25    

Invigningsgraden 2015-11-25 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Mer än hjärna! 

I medlemsblad nr 1 anno 2009 publicerade jag 

denna artikel  för första gången.  Efter som den 

dels är bra och dels har anknytning  till vidstå-

ende artikel, tar jag mig friheten att ännu en 

gång ta med den. 

En buffelhjord rör sig inte fortare än den lång-

sammaste buffeln. 

När hjorden jagas är det de långsammaste och 

svagaste djuren som dödas först. 

Detta naturliga urval är bra för hjorden, eftersom 

hjorden som helhet blir snabbare och friskare 

genom den kontinuerliga gallringen av de svag-

aste medlemmarna. 

Ungefär på samma sätt kan den mänskliga hjär-

nan inte jobba snabbare än sina långsammaste 

hjärnceller. 

Som alla vet, tar överdriven alkoholkonsumtion 

kål på hjärnceller men naturligtvis är det de svag-

aste hjärncellerna som går åt först. 

Genom att regelbundet konsumera alkohol kan 

man alltså rensa bort de svaga och långsamma 

hjärncellerna och därigenom göra hjärnan till en 

snabbare och effektivare maskin. 

Det är således därför som man alltid känner sig 

smartare efter ett par  järn! 

Redaktören har ordet 
I en tid då terrorn skakar och upprör vår tillvaro känns 

det mer angeläget än någonsin att referera till boken 

”De nya dödssynderna” av professor Stefan Einhorn. 

Vi har ju i logen blivit upplysta om boken dels av vår 

TjgStRepr Hans Peterson och dels genom artiklar i SOFT, 

ordens medlemstidning. 

Det är en väldigt bra och läsvärd bok! 

De ursprungliga dödssynderna, som fick sin slutliga form 

i slutet av 500-talet genom påven Gregorius I, är föl-

jande: Högmod, Vällust, Frosseri, Girighet, Lättja, Vrede 

och Avund. 

Genom omfattande opinionsundersökningar, som om-

fattat över 1000 personer, djupintervjuer och samtal 

med en expertpanel har professor Einhorn kommit fram 

till att de ursprungliga dödssynderna i de flesta fall er-

satts av nya. 

Vilka de nya dödssynderna är, tar ni lämpligast reda på 

genom att läsa boken.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM Göran Anderson Webbredaktör: Lars Löfgren Redaktör: Lars Löfgren    

Nästa medlemsblad, nr 1—2016 

Utkommer onsdagen den 10 februari. Manu-

skript emotses senast 1 februari via mail till 

lars.lofgren48@gmail.com 



 
 

Bästa Vågbrytarbröder!  

V i har redan hunnit in en månad på 2016. Jag öns-

kar alla bröder en  god fortsättning på de nya året 

och hoppas på många trevliga möten. I början på ett 

nytt år vill man gärna se tillbaka på det gångna året och 

summera vad som varit bra och var det något vi kunde 

gjort  annorlunda.  

Jag har fyllt 60 år vilket inte var så lätt att ändra på. Ett 

stort tack till alla bröder för alla gratulationer jag fick i 

samband med  min födelsedag. Se bilder på sidorna 4-5. 

Själv tycker jag att 2015 har varit ett bra år och arbetet i 

logen varit mycket trevligt. Mitt uppdrag som övermäs-

tare har varit både  lärorikt och inspirerande. 

Vi är många medlemmar och vi har hög närvaro vid våra 

logemöten vilket gläder mig. Detta låter inte göras av sig 

självt! Ett stort tack till alla bröder i logen och inte minst 

till Klubbmästeriet som gör ett fantastiskt jobb. Att 

kunna servera 75-80 bröder två onsdagar i månaden 

med så god mat är en stark prestation. Det är få förunn-

nat att få! 

Vi har också fått en ny hemsida under 2015 med en red-

aktionskommitté under ledning av broder Lars Löfgren. 

De gör ett mycket gott arbete så att vi bröder lätt kan få 

information om vår  loge och vad som händer. Ett tack 

bröder för det arbete ni lägger ner!   

Vi har också under 2015 varit flitiga att skänka pengar i 

våra insamlingar vi har i Apollosalen i samband med 

måltiderna. Vi har under 2015 fått in 23113 kr som skall 

fördelas på Frälsningsarmén  och Diakonin. Ett stort tack 

bröder! Vi har också fått en gåva av en  anonym givare 

som vi skänkt en del av till Diakonin. 

 

 

Barnjulfesten hade vi traditionsenligt den 6– januari. 

Många barn och vuxna var där, stämningen var god och 

jag tackar alla som var där och såg till att det blev en 

trevlig fest för barnen.  

Jag kunde tyvärr  inte vara med efter som jag traditions-

enligt var på en skidresa över  nyår och trettondedags- 

helgen. 

Vi har också haft en vänafton i år där broder Kay Foberg 

och broder  Henrik Svensson var värdar och informe-

rade våra fem presumtiva  bröder om Odd Fellow. Ett 

tack till dessa båda bröder för ett gott  arbete! 

Jag hoppas att få träffa er bröder under logemötena 

även detta år. 

 Med broderliga hälsningar 

 

 

 

 

 

 

Göran Andersson 

Övermästare   

    

Nr 1  2016-02–10 



 
 

Hänt i logen 

Onsdagen den 9 december 

Julsamkväm! Detta underbara ord med allt vad det be-

tyder för hungriga och törstiga bröder. 98 bröder hade 

samlats denna afton när en som vanligt nöjd Övermäs-

tare hälsade alla välkomna. 

Logemötet inleddes med besök av Lucia med tärnor, 

som på traditionellt sätt framförde vackra julsånger. 

  

Årets Eloge-medalj, den s.k. lädermedaljen, utdelades 

denna gång till broder Kaj Rydberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering: Med euforisk frenesi och elegant klädd i 

röd arbetsoverall, har du under en följd av år, med 

skrapa, färg och pensel, kolorerat vårt ordenshus till 

systrars och bröders fromma.  

 

Så var det dags för julbordet! Denna verkliga höjdare! 

 

 

               Lucia med tärnor 

              Broder Kaj Rydberg 

Dukat och klart 

                     Glada bröder höja glasen 



 
 

 

Lördagen  den 12 december 
  

Avliden broder  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ännu en länk har brustit i vår brödrakedja då vår Broder 

Erik Andersson lördagen den 12 december lade ner sin 

vandringsstav. Broder Erik invigdes i vår loge den 16 

mars 1961 och var en av våra jubelveteraner. Han föd-

des i Borås den 23 januari 1925 och var vid sin bortgång 

nästan 91 år gammal. 

Broder Erik sörjes närmast av två söner med familjer, 

Jan Lindengren och Magnus Andersson. 

Vi lyser frid över hans minne! 

Onsdagen  den 30 december 

 Midvinternattens köld är hård, ja det borde den vara, 

men inte i år och definitivt inte i Varberg där vårlökarna 

nu börjar titta upp. Vår UM Stefan Bengtsson, som höll i 

dagens möte, hade samlat 51 Vågbrytarbröder till årets 

sista logemöte, som började med en tyst minut för vår 

bortgångne broder Erik Andersson.      

Dagens möte hade inte mycket att behandla, men något 

förmedlades bröderna dock innan det var dags att 

bänka sig i Apollosalen för att där inta en onödigt god 

helstekt fläskkarré. 

Tommy Alfredsson 

Fredagen den 1 januari 2016 

Året inleddes med ännu ett tungt och sorgligt budskap 

då även vår Broder Lars E. Gossner lämnat jordelivet. 

Broder Lars E. föddes i Malmö den 13 augusti 1937. Han 

invigdes i vår loge den 25 maj 2005 och han innehade 

3:e graden.  

Vi lyser frid över hans minne! 

 

 

Avliden broder 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Onsdagen  den 13 januari 2016 

Årets första logemöte avhölls en ”snäll” vinterkväll inför 

ett 80-tal bröder som inledningsvis sensationellt kunde 

uppfatta att broder UM skulle vara beredd att överta 

broder ÖM SAMVETE!!  

Efter detta samvetsbyte hölls en tyst minut för vår bort-

gångne broder Lars E. Gossner, Gödeby, Vessigebro som 

invigdes i vår loge 25 maj 2005. Broder Lars blev 78 år. 

Efter mötet serverades i Apollosalen en Mustig fisk-

soppa som hade en rykande åtgång – samtliga skålar 

blev tömda.  

Sven Lindberg  

Onsdagen  den 27 januari 2016 

Mötet inleddes med en parentation för broder Erik An-

dersson av broder Hans Peterson och för broder Lars E 

Gossner av broder Lennart Svensson. 

Vi blevo sedan påminda om vår sårbarhet, speciellt i 

detta glatta väglag, när såväl broder Lennart Svensson 

(d.y.) och broder Sven Ove Peterson drabbats av halko-

lycka. Förhoppningsvis äro de snart åter tillbaka i vår 

loge. 

Kvällens ballotering avsåg 11 brödet till 1:a graden och 

efter att 9 bröder balloterat med godkänt resultat, 

påminde CM om övning inför gradgivningen söndagen 

den 7 februari kl. 17.00. 

Sven Lindberg 

        Broder Erik Andersson 
Broder Lars E. Gossner 



 
 

Övermästare Göran Anderssons 60-årsfirande 2015-12-12 

  

  



 
 

Övermästare Göran Anderssons 60-årsfirande 2015-12-12 



 
 

Lägret N:o 23 Prins Bertil 

Gradgivning 1:a graden 2016-01-20 

83 Vågbrytarens 2 nya patriarker, Kjell Lundkvist och Volker Wulff 

 



 
 

Lägret N:o 23 Prins Bertil 

Gradgivning 1:a graden 2016-01-20 



 
 

Odd Fellow logen                 Rebeckalogen 

nr 83 Vågbrytaren      nr 63 Drottning Blanka 

Nu är det dags!   

Jul o nyår avklarade – snart är det vår och sommar. 

Det är dags för övningar i hjärtlungräddning och DHLR. 

Kunskaper som är viktiga att ha med sig både på jobbet och privat. 

Tillbud kan inträffa när och var som helst.  

Hemma, på stranden, på motionsrundan, i Odd Fellowhuset eller var som helst. 

Det kan vara någon nära dig i familjen som drabbas eller någon främling. 

Oavsett om det är din broder, syster, mor eller ett barnbarn eller en okänd  

så är det bra att kunna hjälpa till – kanske rentav rädda liv! 

Övningarna avser både vanlig hjärtlungräddning och  

att använda hjärtstartaren som finns i Odd Fellowhuset. 

I Varberg finns det nu mer än 100 hjärtstartare och många människor som är  

utbildade och övade i användningen och ju fler vi är dess bättre. 

Utbildningen betalas av Logerna och utbildningarna sker i matsalen. 

Repövning är för den som redan gått grundutbildningen. 

Anmälan: 

 

     Grundutbildning söndag 17 april   kl 09.00 – 13.00    

 

     Repövning           lördag   9 april   kl 09.00 – 11.00    

 

     Repövning           lördag 16 april   kl 09.00 – 11.00   

Anmälare ……………………………………….. 

Maila till hans.nilsson.centrum@hotmail.com 

mailto:hans.nilsson.centrum@hotmail.com


 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår Orden och dess namn 
I alla tider och hos alla folk, som nått en tillräck-

ligt hög kulturutveckling, har det alltid funnits 

ideella sammanslutningar för högre ställda mål. 

Ur dessa traditioner växte också nya strömningar 

fram någon gång i medeltidens töcken. De kom 

att bilda grunden för vår Orden. 

Man vet dock att dagens ordensväsen kan härle-

das till skråväsendet och hantverksgillen i Eng-

land och det är under 1700-talet vi vet att nam-

net Odd Fellow fanns bland likasinnade män i 

olika sammanslutningar. Olika yrkeskategorier 

tillhörde detta strikt reglerat skråsystem, som 

inte bara värnade om yrkesskicklighet och yrkes-

hemligheter, utan även hade en social funktion 

genom att hjälpa och stödja medlemmarna och 

deras efterlevande. 

Bakgrunden till ordet ”Odd Fellow” inom vår Or-

den råder det delade meningar om. En grupp 

menar att det betyder edsvurna vänner där ordet 

Odd härstammar från det ålderdomliga uttrycket 

”ad and wed”, alltså förtrogna och edsvurna och 

inte Odd i betydelsen udda. 

Andra menar att det fanns arbetare som inte 

kunde inlemmas i det normala skråväsendet, de 

som stod utanför och betraktades som övertaliga 

eller udda och därav ordet Odd. 

 

 

 

 

 
(saxat ur Odd Fellow Ordens ursprung) 

 

Redaktören har ordet 

God fortsättning på det nya året! Hoppas att vi alla skall 

få ett bra och positivt år, även om mycket i vår omgiv-

ning tyder på motsatsen. 

Vi har nu haft vår lokala hemsida i bruk i mer än ett år. 

Under 2015 hade vi 4749 unika besökare, vilket måste 

betraktas som en bra början. Det  ger ett genomsnitt av 

396 besökare per månad eller 13 per dag. Vi fortsätter 

nu uppföljningen och januari månad har börjat året bra. 

Det blev den bästa månad hittills med 770 unika besök. 

 

Men det duger inte att vila på gamla meriter. Hemsidan 

måste hela tiden utvecklas vidare för att bli ett naturligt, 

dagligt forum för logens alla bröder. Därför vill vi 4 brö-

der som utgör Redaktionskommittén, Tommy Alfreds-

son, Bengt Levinsson, Sven Lindberg och undertecknad,  

gärna ha tips från er bröder. Det kan vara förslag som 

behandlar allt som har med vår loge och vår orden att 

göra. Även bilder på logerelaterade händelser är väl-

komna. 

Så, gnugga geniknölarna och kom med förslag! 

 

Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: (PS): b-83@oddfellow.se    Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM Göran Anderson Webbredaktör: Lars Löfgren Redaktör: Lars Löfgren    

Nästa medlemsblad, nr 2—2016 

Utkommer onsdagen den 23 mars. Manuskript 

emotses senast 13 mars via mail till   

lars.lofgren48@gmail.com 
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Bästa Vågbrytarbröder!  

  

V i har nu kommit in i första vårmånaden och läm-

nat vintern bakom oss för det här året.  Själv 

tycker jag att vintern är en härlig tid kanske för att mitt 

stora intresse är skidåkning. Lite mer snö hade jag öns-

kat mig men tyvärr är det sällsynt här på västkusten. 

Jag har varit i Norge i vinter och åkt skidor, har också 

besökt Åkulla vid flera tillfällen, trots den milda vintern 

har de lyckats att hålla fina spår för oss skidåkare. 

I påsk åker jag till Norge igen för nya skidäventyr då blir 

det en tio dagars resa till Geilo. Finns det något bättre 

än en vårvinter i fjällen med gnistrande snö och strå-

lande sol?      

Det går sakta men säkert mot ljusare tider och våren är i 

antågande, det är en härlig tid när ljuset återvänder och 

man kan höra fågelsång och se vintergäcken blomma, 

snödropparna börjar sticka upp ur marken och känna 

vårsolen värma. 

Det är glädjande att vi är så många bröder på våra loge-

möten. Vår UM broder Stefan Bengtsson har tagit fram 

statistik ur storlogens medlemssystem som ser mycket 

lovande ut. Han kommer att presentera medlemsut-

vecklingen i vår loge någon gång under våren. 

Vi har glädjande nog balloterat fyra presumtiva bröder 

till invigningsgraden den 23-mars. För Logens utveckling 

och bibehållet intresse för Odd-Fellow är det viktigt att 

vi fyller på med nya medlemmar, så bröder, börja redan 

nu fundera på vilka vänner ni gärna vill ha med i vår Or-

den och Loge inför höstens invigningsgrad.  

 

 

 

 

Den 27 april firar vi Ordens och Logens högtidsdag samt 

veteranernas afton. Vi har ingen som skall få jubelvete-

rantecknet denna gång men en broder får veteranteck-

net. Det blir säkert en mycket välbesökt kväll så anmäl 

er i god tid till br. Kjell Peterson  

Jag hoppas att många veteraner tar sig tid att komma till 

logen det är ju veteranernas afton! 

Vi startar redan klockan 18:00 den kvällen! 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

Med broderliga hälsningar 

Göran Andersson 

Övermästare   

    

  

  

Nr 2  2016-03-23 



 
 

Hänt i logen 

Onsdagen den 10 februari 

 Klockan 19.00 var alla på plats i logesalen och Över-

mästare Göran Andersson hälsade bröderna välkomna 

till ännu en spännande och trevlig sammankomst. Som 

vanligt var logesalen fullsatt.  

Denna afton var det extra högtidligt, eftersom vi hade 

gradgivning. Det var 9 recipiender som fick 1:a grad, 

Vänskapens grad.  

Recipienderna var: Per Blanck Myhre, Valter Caspers-

son, Håkan Hallberg, Tomas Kaspersson, Nicklas Lin-

dqvist, Håkan Molin, Stefan Odhammer, Lars Staaf 

samt Jonas Wånge.  

De fick uppleva en väldigt fin och stämningsfull cere-

moni där bröderna Christer Börjesson, Göran Myrne 

och Kenneth Wedberg agerade med sedvanlig ackura-

tess. De assisterades av de kraftfulla och tystlåtna väk-

tarna, bröderna Bert-Ove Andersson och Arne Ri-

chardsson.  

Efter logemötet serverades vi en väldigt god måltid i 

Apollosalen. Oxrullader med smarrig gräddsås, potatis, 

svartvinbärsgelé samt saltgurka. Som avslutning på 

måltiden serverades kaffe och kaka.  

Efter måltiden talade Övermästare Göran Andersson 

till recipienderna och recipiendernas tacktal hölls av 

broder Håkan Hallberg.  

Klockan hann bli 23 innan denna fantastiskt trevliga 

och stämningsfulla afton var till ända och nöjda bröder 

kunde vandra hem.  

Onsdagen den 24 februari 

Trenden håller i sig! Vår Övermästare Göran Andersson 

kunde ännu en gång nöjt konstatera en välfylld ordens-

sal när han inledde aftonens logemöte. Under logemö-

tet förrättades val av storrepresentant för nästa valpe-

riod. Kandidaterna var Anders Axelsson och Sten Live-

hed. Efter sluten omröstning valdes Anders Axelsson 

med siffrorna 46 – 26.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår nuvarande storrepresentant, broder Hans Peter-

son, talade om vad vi speciellt bör beakta när vi besö-

ker en sjuk broder. Det var en väldigt bra och välformu-

lerad information, som manade oss alla till eftertanke.  

Fortsättning nästa sida 

      

ÖM Göran Andersson omgiven av  recipienderna                

Broder Ivan Oscarson ser till att maten har en ry-

kande åtgång! 

Broder Anders Axelsson 



 
 

 

 Efter logemötet samlades bröderna till en god måltid, 

som bestod av Gulaschsoppa med crème fraiche och 

pain riche.  

Kårchefen för Frälsningsarmén i Varberg, Per-Göran 

Gniste, var inbjuden till måltiden och för att ta emot en 

check på 12 000 kr, som logen skänkt till Frälsningsar-

mén. I sitt tacktal framhöll han den stora betydelse som 

gåvor av denna storlek betyder för dem.  

 

En ny insamling gjordes där håvmästare Hans Nilsson 

denna afton istället för håven, som spruckit, använde en 

plastbunke. Detta resulterade i 2 495 kr, som senare 

kommer att överlämnas till Frälsningsarmén.  

Så kunde nöjda bröder vandra hem i natten efter en 

trevlig afton!  

 Onsdagen  den 2 mars 
Se nästa sida 

 
Onsdagen  den 9 mars 

Våren närmar sig, och bröderna anslöt i dagsljus till or-

denshuset för mars månads första loge. Väl anlända 

kunde alla konstatera att möblemanget i det stora rum-

met i källarvåningen kompletterats med en exklusiv soff-

grupp som tillhört Erik Andersson och kommit logen till 

del genom hans söner. 

Ballotering till Invigningsgraden genomfördes. Följande 

presumtiva bröder bestod proceduren och förväntas 

snart ingå i vår brödraked: Folke Olsson, Leif Andersson, 

Lennart Beskow och Arne Jensen. 

Efter logemötet samlades bröderna till en den måltid, 

som klubbmästeriet sin vana trogen mycket förtjänst- 

fullt presenterade. Maten bestod av dillkött på kalv med 

grönsaker och potatis. 

Vår kaplan, broder Kai Lundahl, tog hjälp av amerikansk 

fotboll när han jämförde de höga mål vi ställs inför med 

den verklighet vi lever i. Väldigt träffande! 

ÖM Göran Andersson överraskade vår kocka Kerstin, 

som nyligen firat sin 70-årsdag. Hon uppvaktades med 

blommor från B83. 

Jenny Dahlberg från Varbergs diakoni fick motta en 

check  på 20 800 kr, som överlämnades av ÖM Göran 

Andersson. 

Kerstin får blommor 

 Jenny Dahlberg får en check av ÖM Göran Andersson 

Kaplan Kai Lundahl 

 

ÖM Göran Andersson med Kårchefen P-G Gniste 



 
 

Onsdagen  2 mars 

Ja, så var temat vid Seniorklubbens månadsmöte denna 

snöslaskiga onsdagsmiddag. 51 personer hade samlats 

för att äta ärtsoppa med punsch, pannkakor med sylt 

samt kaffe med cocosboll. Menyn var alltså matchad 

med innehållet i den väldigt trevliga föreläsning som Per 

Starefors höll.  

 Att Erik XIV förgiftades av ärtsoppa är en myt enligt Per, 

som blandade myter med verkligheter på ett humor-

istiskt och trevligt sätt. 

 

Erik XIV var ju Gustav Vasas äldste son och han stod i 

ständig konflikt med de båda yngre halvbröderna Johan 

III och Karl IX. Varken Gustav Vasa eller hans söner var 

sådana som de beskrevs i våra skolböcker, där de var 

högt ärade och omtyckta regenter. 

När Per berättade om Varberg under motsvarande tid, 

då vi som bekant tillhörde Danmark, uttryckte han sin 

förvåning över att vi i Varberg har ett minnesmärke  

över  den  danske härföraren Daniel Rantzau, som stu-

pade den 11 november 1569 efter att ha blivit träffad av 

en kanonkula vid belägringen av Varbergs fästning. Per 

föreslog , med glimten i ögat, att vi istället borde placera 

den omtalade statyn ”Med handväskan som vapen” på 

Rantzauklippan. 

Kanske något att fundera över! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kanske trots allt är bäst att inte försöka ändra på, 

eller vad tycks? 

Per Starefors i berättartagen 

Ranzauklippan 

Med handväskan som vapen 



 
 

  
Idel nöjda Seniorer lyssnande på Per Starefors 

Styrelsen 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

H an heter  Hans Christer Allan Nilsson och han föddes i 

Varberg den 20 april 1944. Föräldrarna var cykelarbeta-

ren Allan Nilsson och handelsidkaren Valborg Nilsson.  Hans var 

enda barnet och han hade en trygg uppväxt.  Han gick i skolan i 

Varberg där han tog studenten  1964. 

Därefter var det dags för ett års militärtjänstgöring på I16 i Halm-

stad. En lärorik tid enligt Hans! 

Så följde studier i Lund och i Malmö fram till 1968 då det gällde att skaffa sig arbete för att försörja sig. Men först 

en fyra månaders tripp till Paris för att få internationellt perspektiv på tillvaron. 

Tillbaks i Sverige flyttade Hans till Stockholm på våren 1969 där han fick arbete på Beijer Byggmaterial AB. Där 

kom han att stanna i 4 år innan han flyttade till Ahlsell & Ågren, Comfort, där han var i 4 år.  

1978 ville mamma Valborg minska på sitt företagande, vilket medförde att Hans flyttade hem till Varberg där han 

övertog företaget Lek & Bo. 

Han gifte sig 1979 med Elisabeth och de har tillsammans 3 döttrar, Anna, Maria och Sofia. 

I vår loge Vågbrytaren invaldes Hans den 26 mars 1980. Han har varit Undermästare 1985—1986 och Övermäs-

tare 1987— 1990. På den tiden avancerade man raskt i graderna beroende på att det var inte så många medlem-

mar.  

En fantastiskt god insats har Hans gjort i sitt arbete med Odd Fellowhuset där han varit kassör mellan 1992 och 

2016. Han avgick ur styrelsen den 28 februari i år. Under denna långa tid har mycket hänt med vårt hus.  Mål-

tiderna , som var av enklare sort, intogs på andra våning. Dåvarande köket fanns där fläktrummet nu finns. Från 

1982 var matsalen i källaren. Matsal och kök tillbyggdes i markplan 1991—1993 och matsalen kunde invigas den 

6 mars 1993. 

Vår vackra stjärnhimmel i logesalen, som är 65 m2 stor och som innehåller 475 stjärnor , kom till den stekheta 

sommaren 1996. De bröder som arbetade med detta, kallades ”Stjärngossarna” och bestod av: Ingvar Falken-

ström, Lennart Svensson (d.ä.) Sten Kristoferson, Per Brunhage och Hans Nilsson m.fl. Ständig stjärnkaffekokare 

var Curt Johansson. Enok Jönsson ritade alla stjärnor på stora mallar. 

Tillbygge för Frimurare och Svarta Örnar gjordes 2001 och om—och tillbyggnad av kök och förråd genomfördes 

2011. 2013 renoverades fasaden. 

Det är många byggnader att finansiera och hålla koll på ekonomiskt liksom att utverka lån och bidrag från Stor-

logen, Lägret Gothia, Vågbrytaren m.fl. och hyreshöjningar för alla hyresgäster. 

 

 

 

Profil i logen 



 
 

Hans Nilsson i forna dagar 



 
 

 Ovan: Här läggs grunden till framtiden 

Nedan: Ett himla arbete med stjärnhimlen 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande program 

UPPDRAG PÅ CYPERN 

 Broder Lars-Ingvar Lindblom var en av många 

svenskar som tjänstgjorde på Cypern för 50 år 

sedan. 

Lagom till kaffet den 13 april, får vi ta del av hans 

erfarenheter därifrån. 

MIN TID SOM PROFFSCYKLIST I ITALIEN 

 Tommy Prim var proffs i Bianchistallet i Italien 

1980 –86. Den 11 maj gästar han oss och be-

rättar om den tiden. 

Mycket välkomna! 

Redaktören har ordet 

Hur skall det bli i världen de närmaste åren? Den frågan 

är i allra högsta grad motiverad. Varje dag så matas vi 

med ruskiga händelser  från när och fjärran. 

Den senaste tiden har media dagligen försett oss med 

information om striderna i Syrien, flyktingkatastrofen i 

Europa, det kommande presidentvalet i USA samt från 

Melodifestivalens framgångar på skilda håll  i vårt land. 

Sannerligen en imponerande spridning av nödvändig 

information. 

Det borde ju ha högsta prioritet bland världens stormak-

ter och dess ledare att tillsammans med FN sätta stopp 

för striderna i Syrien. Diplomati tycks ha en  begränsad 

inverkan på de stridande parterna. 

När det gäller de flyktingar som kommit till Sverige, ser 

vi nu flera exempel på åtgärder för att snabbare hjälpa 

de utsatta människorna till en dräglig tillvaro. Ett sådant 

exempel är den specialutbildning som startats för in-

vandrande läkare och tandläkare på Katrinebergs Folk-

högskola. Sverige behöver deras tjänster och de behöver 

ett arbete som motsvarar  deras kompetens. 

Presidentvalskampanjen i USA lämnar ingen oberörd. 

Det handlar ju om att världens mäktigaste människa 

skall utses! Kampanjen följer det klassiska mönstret med  

pajkastning som ofta inte har med realpolitik att göra. 

Nu över till Melodifestivalen! Denna  koloss inom nöjes-

branschen som engagerar så många. I svallet efter täv-

lingen på Halmstad arena var  många lyriska av succén. 

Mitt 6-åriga barnbarnsbarn Elvira  tyckte bäst om Hasse 

Andersson med ”Guld och gröna skogar” , som upp-

trädde utom tävlan.  Hon kan den utantill och dessutom 

på skånska. 

 

 

Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: b-83@outlook.com Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM Göran Anderson Webbredaktör: Lars Löfgren Redaktör: Lars Löfgren    

Nästa medlemsblad, nr 3—2016 

Utkommer onsdagen den 25 maj. Manuskript 

emotses senast 13 maj via mail till   

lars.lofgren48@gmail.com 



 
 

Bästa Vågbrytarbröder!  

D å är det dags för vårterminens sista logemöte, 

där fyra bröder skall få II:a graden. En kort tillba-

kablick av vårterminen visar att tre bröder har fått I:a 

graden och vi har invigt tre nya bröder. 

Vi har också under högtidliga former kunnat fira ordens 

och Logens högtidsdag samt veteranernas afton där vi 

fick en ny veteran, Paul Hedström. Det går att läsa mer 

om detta längre fram i medlemsbladet. 

I samband med måltiderna har vi samlat in pengar till 

yttre välgörenhet. Bidraget har gått till lokala mål i Var-

berg, till Frälsningsarmén har vi fått in 11221 kr. och till 

Diakonin 5387 kr. Vi vet att det finns många bland oss 

som har det svårt och kan vi göra livet lite lättare för 

medmänniskor att få en värdig vardag är jag tacksam. 

Under våren har vi haft representanter från Frälsnings-

armén och Diakonin som har berättat om sin verksam-

het. Vi har en programkommitté som jobbar med förelä-

sare under höstterminen. Detta kommer läggs ut på vår 

hemsida. Tanken är att föredragen inte får överstiga 20 

till 30 minuter, vi vet att det kan vara svårt att få stopp 

på entusiastiska föreläsare och frågorna kan bli många 

men vi måste hjälpas åt att hålla dessa tider. 

Några bröder som jag tycker vi skall skänka en tacksam-

hetens tanke är de som aldrig eller mycket sällan syns 

under våra logemöten men lägger ned mycket tid och 

arbete på att allt skall fungera t.ex. vår tekniske med-

hjälpare som ordnar allt med ljud och ljus. Och även vår 

bevakande broder som också har hjälp av Gunnar Lin-

narsson. De har mycket att stå i före och efter våra mö-

ten. 

 

 

Även den grupp som till varje möte ser till att Apollo-

salen står uppdukad och fin är värda en eloge. 

Slutligen vill jag önska alla bröder en riktigt skön som-

mar med allt vad det tillhör. Bad, cykelturer i vår vackra 

natur och kanske en och annan grillkväll. 

Jag hoppas att få träffa många bröder under sommar-

sammanträdena i juni, juli och augusti  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Vänskap Kärlek Sanning 

Göran Andersson 

Övermästare    

  

 

 

 

 

 

Nr 3  2016-05-25 



 
 

Hänt i logen 

Onsdagen den 23 mars 

 Till aftonens logemöte hade ett sjuttiotal bröder sam-

lats. 

I logesalen tog ÖM Göran Andersson sig an mötet med 
stor entusiasm och hälsade välkommen vår broder från 
Lars Gathenhielm i Kungsbacka Jan Falebjörk. Till allas 
stora glädje fanns åter broder Lars Henrell tillbaka i 
logemöte efter en prövande sjukdom.   
Eftersom mötet innehöll en gradgivning var förvänt-

ningarna på det inslaget som vanligt stor. Inte minst hos 

ÖM, som vid några tillfällen hastade vidare mot den 

punkten på ett sådant sätt att han någon gång genade i 

protokollet, men återfördes på rätt spår av hjälpsamma 

bröder. 

De nya bröderna i Invigningsgraden var Folke Olsson, 

Leif Andersson och Lennart Beskow. 

Gradgivningen var som vanligt högtidlig och stämnings-

full. De nya bröderna undervisades och gavs sina första  

regalier och insikt i logens syften.      

Efter logemöte samlades bröderna till en delikat måltid, 

som dagen till ära bestod av ugnsbakad gös med kanta-

rellsås. 

Bilder från evenemanget, se nästa sida! 

6-03-23Onsdagen den 13 april  

Övermästare Göran Andersson  hälsade 87 bröder väl-

komna till logemötet som denna gång i hög grad hand-

lade om Drätselnämndens ekonomiska berättelse för 

2015, vilken föredrogs av broder Erik Almqvist. Broder 

Hans Sverring kompletterade med revisorernas be-

rättelse. Logens ekonomiska ställning är god. Baserat på 

ovanstående, beslöt logen att fastställa resultat—och 

balansräkning för 2015 samt bevilja Valämbetsmän och 

Drätselnämndens ledamöter ansvarsfrihet för den tid 

revisionen omfattar. 

Efter logemötet intogs som vanligt en välsmakande 

måltid i Apollosalen. UM Stefan Bengtsson visade där 

aktuell närvarostatistik för logen, vilken i jämförelse 

med övriga i distriktet är väldigt bra. 

Broder Lars Ingvar Lindblom höll ett intressant föredrag 

om sitt uppdrag som FN-soldat på Cypern. 

 Andersson 

 
  

 Onsdagen den 27 april  

Denna regniga aprilkväll samlades vi, 91 bröder, för att 

fira Ordens och Logens högtidsdag samt Veteranernas 

afton. Vår Övermästare Göran Andersson kunde ännu 

en gång nöjt konstatera en till bristningsgränsen fylld 

logesal. Tre prominenta gäster kunde han hälsa väl-

komna, nämligen vår nye DSS Maths Blomkvist från No 

17 Hallandia, TjgStRepr Allan Andersson från No 103 

Gustaf Adam Ehrengranat samt ExSkM Brynolf Claesson 

från No 135 Finnveden. Den sistnämnde 92 år fyllda.   

Vid firandet av Ordens och Logens högtidsdag blev vi 

under högtidliga och värdiga former påminda om Or-

dens bakgrund och tillkomst. Intrycken förstärktes på 

ett väldigt vackert sätt genom broder Bert-Ove Anders-

sons fina stämma och gitarrackompanjemang.   

Veteranernas afton satte naturligtvis sin prägel på sam-

varon denna afton, då vi berikades med ännu en Vete-

ran, nämligen Paul Hedström. Broder Paul fick motta 

veterantecknet av DSS Maths Blomkvist.   

                           

 Fler bilder följer på sidorna 4—7 

Vår nye Veteran Paul Hedström och DSS Maths 

Blomkvist 



 
 

 

 Stående från vänster Folke Olsson, Lennart Beskow sittande från vänster Leif Andersson, ÖM Göran Andersson 

Bilder från Invigningen 23 mars 2016 

  

 

Leif Andersson Lennart Beskow Folke Olsson 



 
 

  

Sittande från vänster vår nye Veteran Paul Hedström samt Jubelveteranerna Anders Rohlin, Gert Nelje, Mats 

Tropp samt Åke Bendix. Stående bakom dem Veteranerna. 

     Jubelveteranerna Mats Tropp och Åke  Bendix                     ÖM Göran Andersson talar till Veteranerna 

            DSS Maths Blomkvist tackar för maten                                     Trubaduren Bert-Ove Andersson 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Åke Bendix                                Gerhard Edgren 

Logens Jubelveteraner 

        Jean Gustafsson                         Bertil Jansson                                     Gert Nelje 

                 Leif Nelje                                    Anders Rohlin                               Mats Tropp                                      



 
 

   

Tommy Alfredsson         Erik Almqvist               Magni Brorson      Christer Börjesson    Nils-Åke  Carlsson         

Bild saknas 

Sven-Eric Carlsson         Arthur Elisson                 Åke Elvingsson              Kay Foberg  Olof Fröberg             

Logens veteraner 

Lars Folkesson          Peter Folkesson                Sten Fäldt                   Hans Gustafsson          Paul Hedström 

      Stig-Olof Hermansson         Kjell Hultberg        Göran Håkansson        Göran Härenstam          Kurt Höckerbo 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B83 Vågbrytaren gläder sig åt att logen innehåller 8 Jubelveteraner och 35 Veteraner. 

Ett säkert tecken på att bröderna trivs i logen! 

           S ten Kristoferson          G unnar Linnarsson    Åke Nilson                  Hans Nilsson         Lars-Göran Norvén            

          Folke Persson              Hans Peterson               Leif Rylander            Bengt-Erik Sidén          Bengt  Sundgren            

       Lennart Svensson Bo-Ingvar Thorsson    Ingemar Wadensten   Stig Örthberg               

Logens veteraner 

              Rune Jansson           Jan-Olof Johansson         Jan-Olof Johansson           Kjell Johansson             Sven-Erik Johansson          



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänt i logen 

Onsdagen den 11 maj 

Trots det fina vädret kunde vår ÖM Göran Andersson 

nöjt konstatera en full ordenssal när han hälsade alla 

välkomna till aftonens logemöte. 

På programmet stod bland annat ballotering till  2:a  

grad för 4 av logens bröder, nämligen Sven Lindberg, 

Jan Persson, Håkan Svensson och  Arne Söderbom. 

Balloteringen utföll väl och broder PS, Bert-Ove Anders-

son, uppmanades att kalla dessa bröder till reception 

den 25 maj. 

Efter logemötet intog vi stekt falukorv med stuvad spe-

nat och potatis i Apollosalen. Efter måltiden fick vi 

lyssna på Tommy Prim, som berättade om sin karriär 

som proffscyklist i Italien.  

 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Denna gång hämtar jag inspiration till mitt bidrag från 

det senaste numret av vår utmärkta medlemstidning, 

SOFT. Ordens nye Storsire, Björn Boström, skriver i sin 

Programförklaring 2016—2020 bland annat:  

”Systrar och Bröder! 

Den 26 april 2019 fyller den oberoende Odd Fellow Or-

den 200 år. I snart 200 år har vi Odd Fellows verkat för 

ett hela världen omfattande syskonförbund: att bli bättre  

medmänniskor. 

Hur har vi lyckats under den här tiden, under de snart 

200 åren som gått?  

För en tid sedan, en ganska kort tid sedan, var jag över-

tygad om att det var slut. Jag var beredd på att vår Or-

den, som den ser ut idag, skulle upphöra att existera. 

Åtminstone här i Sverige.” 

Så långt vår Storsire. Synnerligen starka ord! Väl värda 

att begrunda! 

På annan plats i SOFT kan vi läsa vad den europeiske Ex-

Storsiren Lars Fryklund skriver i ett inlägg om Ordens 

fyra budord: 

”Tyvärr bär vi med oss en översättning i Odd Fellow Or-

dens svenska fribrev som ställer till med besvär.  Någon 

mindre bevandrad man förstod inte engelskan fullt ut 

och översatte vår Ordens budord i pluralis istället för sin-

gularis, vilket ger en annan betydelse. I det amerikanska 

fribrevet betonas den enskilda individen i visiting the sick 

(besöka den sjuke), relieving the distressed (hjälpa den 

nödställde) burying the dead (begrava den döde) and 

educating the orphan  (utbilda den föräldralösa). I det 

senare fallet är det dessutom en direkt felöversättning av 

ordet ”educate” till ”uppfostra” . Det skulle självfallet ha 

varit utbilda i den svenska översättningen.” 

Med hänsyn till att den Svenska Storlogen är 120 år gam-

mal, känns det synnerligen anmärkningsvärt att detta 

fatala misstag inte för länge sedan har rättats till. 

Kan det verkligen ändras efter så lång tid? Det skall bli 

intressant att följa. 

Efter dessa allvarsord i bästa välmening, vill jag passa på 

att önska alla Bröder en  

Riktigt trevlig och fin sommar  

För egen del kommer hustrun och jag att tillbringa juni 

månad på Long Island i USA hos  vår dotter. 

 

Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: b-83@outlook.com Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM Göran Anderson Webbredaktör: Lars Löfgren Redaktör: Lars Löfgren    

Nästa medlemsblad, nr 4—2016 

Utkommer onsdagen den 17 augusti. Manu-

skript emotses senast 7 augusti via mail till   

lars.lofgren48@gmail.com 

Tommy Prim i segerposition 



 
 

 

Bästa Vågbrytarbröder!  

V ad tiden går fort! I förra medlemsbladet skrev jag 

om förväntningar inför sommaren, nu känns det 

som att sommaren börjar lida mot sitt slut. Hoppas att 

alla har hunnit med det som ni planerat att göra under 

sommaren och att ni känner er utvilade och orkar ta del 

av en ny Odd-Fellow höst med många spännande aktivi-

teter. 

Själv har jag haft en lugn och skön sommar med allt vad 

som där tillhör. Bad, cykelturer, trädgårdsarbete och en 

och annan grillkväll vad som återstår är årets sista som-

marsammanträde vår efterlängtade räkfrossa.   

Jag vill också passa på att tacka alla er som under som-

maren har arbetat med ordenshuset och vår trädgård, 

vi uppskattar verkligen det arbete som ni lagt ner för att 

vi skall få en vacker, trivsamt och ett mycket välskött 

ordenshus att komma till. 

Hösten innebär som vanligt att verksamheten i Odd-

Fellow drar i gång, innan ordinarie logemöte har vi kyrk-

turen söndagen den 4-september att se fram mot, där 

broder Kai och Berit Lundahl har planerat en resa till 

Halmstad . Vi kommer att besöka S:t Nikolai kyrka, kom-

mer också bl.a. att besöka Vapnögård, i skrivande stund 

finns ett fåtal platser kvar. 

Vid första logemötet i september skall första nomine-

ringen av valämbetsmän äga rum, valutskottet är säkert 

klara med förslag till ämbetsmän som så småningom 

skall utses. 

 

 

 

 

I höst blir det två gradgivningar en III grad den 26 okto-

ber och en invigningsgrad den 23 november.  

Jag vill passa på att påminna om den vänafton vi har den 

12 oktober och ber bröderna att inventera i sin bekant-

skapskrets för att hitta några presumtiva bröder att in-

viga 23-november. 

Jag vill också passa på att påminna om gåsamiddagen 

den 12-november som brukar vara ett trevligt inslag i 

höstmörkret. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

I Vänskap Kärlek Sanning 

Göran Andersson 

Övermästare    

  

Nr 4  2016-08-17 



 
 

Hänt i logen 

6-03-23Onsdagen den 25 maj 

Som vanligt kunde en nöjd Övermästare konstatera full-

satt logesal, när han hälsade alla välkomna till kvällens 

möte. 72 bröder, inklusive de tre gästande bröderna 

Brynolf Claesson Nr 135 Finnveden, Jan Falebjörk Nr 

155 Lars Gatenhielm samt Åke Olsson Nr 113 Catena, 

hade infunnit sig till mötet och såg med spänning fram 

emot vad som komma skulle.   Efter välkomsthälsning-

arna utlystes en tyst minut för vår avlidne broder Sivert 

Emilsson, som avled den 12 maj. Begravning kommer 

att ske fredagen den 3 juni kl. 13 i S:t Jörgens kapell.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Broder Sivert Emilsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvällens höjdpunkt var den gradgivning som genomför-

des då tre recipiender fick 2:a graden, Kärlekens grad. 

De recipiender som fick motta denna grad var Sven 

Lindberg, Jan Persson och Arne Söderbom. 

För det ceremoniella svarade Bröderna Tommy Alfreds-

son, Bert-Ove Andersson, Christer Börjesson och Ken-

neth Wedberg med stor inlevelse.  

 

 
  

                            

   

Stående från vänster Jan Persson o Arne Söderbom Sittande ÖM Göran Andersson o Sven Lindberg 



 
 

 

23Onsdagen den 8 juni 

Sommar … Sommar… Sommar! 

Årets första expeditionsmöte samlade 59 ledigt som-

marklädda bröder. Tyvärr fanns inte vår ÖM Göran An-

dersson på plats i övermästarpulpeten. Broder Göran 

har råkat ut för en hjärtåkomma och var intagen på 

sjukhus. Det blev således vår UM Stefan Bengtsson som 

hälsade vår gästande broder, Storrepresentant Kjell 

Clase från loge nr 18 Axel Oxelstierna och oss övriga 

bröder välkomna. 

Vanligtvis är det inte mycket att avhandla på ett som-

marmöte, så var det inte heller igår, men något litet no-

terades dock. 

 … Broder Henrik Svensson meddelade att även broder 

Göran Leksell råkat ut för en hjärtåkomma. 

 … Kaplan Kai Lundahl meddelade att det endast fanns 2 

lediga platser kvar till årets kommande kyrktur som i år 

går till Halmstad och den nyrenoverade Sankt Nikolai 

kyrka. Broder Kai hoppades få bussen full under kvällens 

lopp. 

… Husföreningen meddelade att det under sommaren 

kommer att bedrivas visst underhållsarbete på ordens-

huset och dess inventarier med början tisdag 14:e juni 

mellan kl. 9.00 och 12.00. Arbetsvilliga bröder anmäler 

sig till Lasse Brorsson. 

Efter ett snabbt avklarat möte i Ordenssalen samlades 

bröderna i Apollosalen för att avnjuta en härlig sommar-

buffé och trevlig underhållning av vår gästande broder 

Kjell Clase. Broder Kjell underhöll med visor till gitarr, 

historier och anekdoter från verkliga livet. Ett stort tack 

broder Kjell. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Broder Kjell Clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broderligt samförstånd 

Även en logekväll har ett slut. Vår flaggansvarige Karl 

Henrik Weddig halar ännu en gång vår Odd Fel-

lowflagga, vilken gång i ordningen …? Det finns 16 offici-

ella flaggdagar och 21 logemöten om året. Till det till-

kommer  flaggning vid bröders frånfälle. Det blir många 

gånger linan skall dras upp och ner, ja många gånger blir 

det och armmusklerna mår inte illa av det eller hur ? 

  

 

 

Broder Karl Henrik Weddig  

  Text o bilder: Tommy Alfredsson 

   

  

 

 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sommarsammanträdet den 13 juli samlades ett antal 

bröder i B83 tillsammans med respektive damer och 

gästande bröder. Totalt ca 90 personer som deltog i den 

traditionella Västkustaftonen.  

ÖM Göran Andersson öppnade sommarmötet med att 

hälsa alla välkomna och inte minst gällde detta de sex 

besökande bröderna från loger i Borås och Jönköping. 

De som besökte oss var Bertil Steen, Bertil Fransson, 

Tomas Lindström, Åke Fagerhed, Sören Nyberg och Pe-

ter Gunnarsson. ÖM meddelade att det finns några brö-

der som drabbats av sjukdomar och vi vill på alla sätt 

stötta dem i att återhämta sig och komma tillbaka till 

sunda vätskor. 

Ett särskilt tack och uppmärksamhet riktas till de bröder 

som under några arbetspass i sommar renoverat pulpe-

ter och utfört flera andra upprustningsåtgärder. 

De gästande bröderna tackade för välkomnandet och 

uttryckte stora förväntningar på gemenskapen under 

kvällen.  

Vid det kommande logemötet den 26 oktober kommer  

ett tiotal bröder från logen i Sandefjord att besöka vår 

loge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter det relativt korta mötet samlades samtliga till 

bords i Apollosalen.  

Klubbmästeriet som ständigt överträffar sig själva bjöd 

på en utsökt laxbuffé. 

 I samband med måltiden underhöll trubaduren Douglas 

Möller på ett mycket förtjänstfullt och uppskattat sätt. 

Douglas presenterade en mycket varierande repertoar. 

Det var tonsatt dikt av Fröding, och alster som känns 

igen från Totta Näslund och Louis Armstrong.  

 

 

 

 

Text o bilder: Bengt Levingsson 

Fler bilder, se nästa sida 

Trubaduren Douglas Möller 

 23Onsdagen den 13 juli 



 
 

  

      



 
 

  

 
Han heter Åke Lars-Anders Bendix och han är son  till 

Gertrud och Karl Bendix. Han föddes i Varberg den 17 

juli 1936 och har således alldeles nyligen fyllt 80 år. Fa-

miljen innehöll även två bröder till Åke, nämligen Gun-

nar född 1932 och Gösta född 1939.  

Pappa Karl Bendix var ägare till och VD för Warbergs 

Trävaruexport AB och det var där Åke började sin yrkes-

karriär redan 1956. Karl Bendix var även aktiv politiker 

för Folkpartiet i Varberg och Åke kom att gå i sin pappas 

fotspår  på många sätt. Dels efterträdde han Karl som 

VD för företaget 1974 och dels blev han tidigt aktiv som 

lokalpolitiker för Folkpartiet i Varberg. 

Åke är sedan 1967 gift med Inger och de har en fin villa  

på Tranebergsgatan 44.   

 
 

 

 

När jag kontaktade honom och frågade om jag fick inter-

vjua honom, visste jag att han varit med om mycket i 

Varberg under alla de år han varit aktiv inom både poli-

tik och kulturliv. Men att det var så mycket, anade jag 

inte. Att han skulle förbereda sig väl inför intervjun var 

också självklart. 

Det var därför ingen överraskning att kaffebordet var 

dukat och allt som behövdes för intervjun  fanns inom 

räckhåll när jag kom. 

Att skriva om Åke på några sidor är omöjligt. Det krävs 

minst en bok. Därför låter vi bilderna tala och nöjer oss 

med  att endast kommentera bilderna. 

 

 

Profil i logen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bland de många utmärkelser Åke fått genom åren märks 

H.M. Konungens medalj i 8:e storleken ”för mångåriga 

och värdefulla insatser för kulturlivet i Varberg och Hal-

land. Erhölls den 6 juni 1996. (till vänster ovan). 

Kungliga Sällskapet Pro Patrias stora guldmedalj          

”för trohet och flit”. Erhölls 7 december 2005. (till höger).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nr 83 Vågbrytaren invigdes Åke den 13 december 1963. 

Hans fadder var inte helt oväntat pappa Karl Bendix. Åke 

erhöll Jubelveterantecknet den 24 april 2013 och har så-

ledes varit medlem i vår loge i hela 53 år. 

Många prominenta personer har under årens lopp gästat 

makarna Bendix. Under alla år som Åke var ordförande i 

Varbergs Föreläsningsförening, hade de för vana att 

bjuda hem föredragshållaren på mat efter föreställning-

en. Detta pågick i mer än 20 år! 

Lars Löfgren 

Inger och Åke Bendix 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxat ur SOFT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktören har ordet 

Varje gång när jag skriver denna spalt tänker  vad 

jag att nu är det två månader till dess jag ska 

skriva här igen. Men oj vad tiden går fort!  Sedan 

sist har nästan hela sommaren gått och hustrun 

och jag har hunnit vara i Amerika i en hel månad. 

Vår dotter  bor sedan 34 år tillbaka i Amerika, 

vilket har medfört regelbundna resor ”over 

there”. Det är alltid trevligt att komma dit, men 

oj så skönt att komma hem igen! 

Vår utmärkta tidning, SOFT, som jag ofta refere-

rar till, har i nr 2—2016 på sidan 6 ett inslag med 

titeln EGNA WEBBPLATSER. Där står bl.a. föl-

jande: ”EGNA Webbplatser-  eller hemsidor som 

många felaktigt fortfarande kallar sina webbplat-

ser—måste enligt storsirebeslut för ett par år 

sedan överensstämma med Ordens fastställda 

grafiska profil.”  

Det jag reagerar på är att man således inte får 

kalla sin hemsida för hemsida utan skall kalla den 

webbplats. 

NE, Nationalencyklopedin anger i sin webbvers-

ion följande för ordet hemsida: ”Hemsida, in-

gångssida , startsida, i datorsammanhang vanlig-

en startpunkt eller förstasida i en persons eller 

organisations webbsidor. 

Om man googlar på ordet ”hemsida”  får man 36 

miljoner  träffar! 

Men, det är kanske bäst att ordna in sig i ledet, 

så jag hälsar er alla välkomna att besöka vår 

egen, lokala  webbplats, www.b8tre.com . 

 

Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: b-83@outlook.com Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM Göran Anderson Webbredaktör: Lars Löfgren Redaktör: Lars Löfgren    

Nästa medlemsblad, nr 5—2016 

Utkommer onsdagen den 26 oktober. Manu-

skript emotses senast 16 oktober via mail till   

lars.lofgren48@gmail.com 



 
 

 

Bästa Vågbrytarbröder!  

S å var det dags igen med ett nytt medlemsblad, tänk 

vad tiden går fort. Vi går nu in i höstens tid med 

alla vackra färger. Vi har haft underbart fina dagar i au-

gusti och september månader, snart kommer höststor-

marna och kvällarna blir allt mörkare och kallare. 

Logemötena har varit näst intill fullsatta och jag måste 

citera min företrädare TjgExÖM broder Lennart Lilje-

gren: Det värmer i ett Övermästarhjärta att se ut över 

en näst intill fullsatt Ordenssal. 

Besökssiffrorna är goda och det är min och allas för-

hoppning att detta kommer att hålla i sig, att delta i våra 

sammankomster är en mycket viktig del i vårt brödra -

skap, närvaron bland bröderna är och kommer alltid att 

vara av högsta prioritet.  

Vi har många äldre som kanske av olika anledningar inte 

kan ta sig till logen själv därför vädjar jag till er ta kon-

takt med äldre bröder och försök att hjälpa dem till lo-

gen. 

Vi har haft vänafton där vi bjudit in presumtiva bröder 

som blev mottagna av broder Hans Peterson och broder 

Henrik Svensson. Invigningsgrad kommer att vara den 

23 november där vi hoppas på att få nya bröder i vår 

Loge.  

 Jag måste också passa på att tacka broder Kai och Berit 

Lundahl för allt deras arbete med att arrangera årets 

kyrktur som även i år blev mycket uppskattad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
En av logens viktigaste funktioner är vårt klubbmästeri 
där broder Kjell och vår mästerkock Kerstin i spetsen, 
vad skulle  en brödramåltid vara utan ett väl fungerande 
klubbmästeri. 
 
Jag ser fram mot en härlig höst och vinter med trevliga 

och händelserika logekvällar där jag hoppas att få se och 

träffa många bröder. 

I Vänskap Kärlek Sanning 

 

 

 

 

 

 

Göran Andersson 

Övermästare    

  

 

 

 

Nr 5 2016-10-26 



 
 

Bortgången broder 
 

 

 

 

 

 

 

 
En av logens stora profiler har lagt ned sin vandringsstav. Broder Gerhard Edgren avled på Varbergs sjukhus 

klockan 3 på natten  till den 13 oktober.  Han skulle ha fyllt 93 år den 18 oktober. 

Broder Gerhard hade just kommit till sjukhuset efter att ha fallit omkull hemma i bostaden och brutit lårbenet. 

Han var en av våra jubelveteraner och han tjänstgjorde som Kaplan i 50 år. Han invigdes i Odd Fellow redan den 

22 november 1958. 

Saknaden efter Broder Gerhard är stor även om han av åldersskäl inte kunnat vara med på logemötena de sen-

aste åren. 



 
 

Hänt i logen 

6-03-23Onsdagen den 17 augusti 

Övermästare Göran Andersson hälsade 68 egna och 2 

gästande bröder välkomna till kvällens möte. De gäs-

tande bröderna, Thomas Lindström från B66 Erik Dahl-

berg, Jönköping, samt ÖM Åke Olsson från B113 Ca-

tena, Borås var naturligtvis speciellt välkomna. Efter ett 

föredömligt kort logemöte, samlades bröderna i Apollo-

salen för en av årets absoluta gastronomiska höjdpunk-

ter, nämligen RÄKFROSSAN. 

  Pandalus borealis 

Broder Bertil Jagebro kanske inte gillar räkor? 

 

Karl Henrik Weddig hade bjudit in sjungsugna  kamrater 

från ”Flottans Män”  till kvällens räkafton. Mellan sjö-

mansvisorna passade Karl Henrik på att presentera för-

eningen.  

 Broder Karl Henrik Weddig 

23Söndagen den 4 september 

Kyrktur 

Årets kyrktur gick till Halmstad och Sankt Nicolai kyrka 

där kyrkoherde Peter Lundqvist höll en fantastiskt fin 

predikan inför en fullsatt kyrka.  

Efter högmässan till Vapnö slott för lunch, visning och 

besök i handelsboden. Slutligen besök på Mjellby konst-

museum. En väldigt trevlig resa! Tack till Berit och Kai 

Lundahl! 

   



 
 

23Onsdagen den 14 september 

ÖM öppnade mötet med att hälsa en fullsatt ordenslo-

kal välkommen samt gästande bröder Allan Andersson 

från Falkenberg och Hans Adler från Malmö. Pa-

rentation hölls över Br Sivert Emilsson som lade ner sin 

vandringsstav i maj.  

1:a nominering till VÄM förrättades: 

ÖM  Claus Öberg           UM Berndt-Göran Isberg 

PS Lennart Liljegren      K Sten Fäldt 

FS Kaj Rydberg               SkM Lars Herolf 

CM Bert-Ove Andersson 

Ordens etikettsregler presenterades av Broder Rolf 

Norstedt som anmodade god ordning i salen - som i 

gamla skolan – reglementsenlig klädsel och regalier. 

bröder må sitta med korslagda ben,   resning från sit-

tande vid  ÖM tredje klubbslag, fotografering förbjudet i 

ordenssal och slutligen bör kritik mot broder avhandlas 

enskilt – ej i ordenssal.  

 Storrepresentant Broder Hans Peterson framförde sitt 

tack för 4 år med intressanta uppgifter i god anda och 

trevlig stämning. Logebröder tackar och bugar!  

 Broder Allan Andersson framförde sitt tack för inträdet 

i Vågbrytaren efter 18 år hos Gustav Adam Ehrengranat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplans tankar berörde denna gång en trivialitet som 

”Sten i skon”. Denna bagatell kan förta glädjen av goda 

vänner, ett gott vin, vackert väder och andra positiva 

känslor. En ”sten i skon” kan förstöra relationer och 

vänskap men en förlåtelse befriar skon från stenen.  

I en stenfri Apollosal avslutades aftonen med en som 

vanligt delikat helstekt fläskkarré med grönsaker, äpple-

mos och ljuvlig sås.    

23Onsdagen den 28 september 

ÖM Br Göran Andersson öppnade mötet med att, trots 

höststormar, hälsa en återigen fullsatt ordenslokal väl-

kommen till kvällens logemöte.  

Gästerna denna afton voro lindomeiterna Br Lars Jo-

hansson, Br Lars Åshammar och Br Martin Andersson 

från Loge Vinga samt Br Knut Fredriksson från Loge Infi-

nitas.   

Nytillträdde StRepr Br Anders Axelsson lät meddela 

storlogens bestämmelser rörande veteraner och jubel-

veteraner samt förslag att rikets Odd Fellow-bröder 

skall bidraga med 100 kr/år i 4 år för att inför logens  

200-årsjubileum bilda en fond med medel till bl.a. forsk-

ning för barndiabetes.  

Då Odd Fellow är en etisk orden föreläste gästande Br 

Lars Åshammar om premisserna för moral och etik.  

 Kaplans tankar voro denna afton korta men kärnfulla – 

Vågbrytaren skall arbeta kollektivt Framåt !!  

Kvällen avslutades i sedvanlig gemytlig anda med gast-

ronomiskt anrättad Kycklingfrikassé. Till kaffet   samlade 

håvmästaren (tillsammans med gåva från förra mötet) 

in 2924 kr till Frälsningsarmén.   

 23Onsdagen den 12 oktober 

Glädjande nog men knappast förvånande kunde en nöjd 

Övermästare, Göran Andersson, konstatera en till brist-

ningsgränsen fylld ordenssal, när han hälsade alla brö-

der välkomna till aftonens logemöte.  

Val av VÄM förrättades och skedde enligt tidigare nomi-

neringar. Följande Ämbetsmän valdes:  

ÖM Claus Öberg 

UM Berndt Göran Isberg ersättare Hans Erik Östheden  

PS Lennart Liljegren ersättare Håkan Svensson  

Kaplan Sten Fälth ersättare Bertil Holmqvist  

FS Kaj Rydberg ersättare Volker Wulff  

SkM Lars Herolf ersättare Göran Leksell  

CM Bert-Ove Andersson ersättare Staffan Tyréus  

 Ballotering till III:e grad genomfördes med godkänt re-

sultat för 7 av logens bröder, nämligen Görgen Carlsson, 

Kurt Dokmo, Jan Fagenheim, Boo Larsson, Göran Lek-

sell, Bengt Levinsson och Håkan B. Svensson.  

Efter logemötet samlades bröderna för en som vanligt 

ytterst välsmakande måltid bestående av Mustig Lax-

soppa, kaffe och kaka.   

Broder Allan Andersson 



 
 

 

Kai Lundahl 80 år 8 880 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår kaplan, broder Kai Lundahl , har fyllt 80 år. Det kan man knappast tro när man ser honom i aktion, men så är 

det. Inför födelsedagen ordnade Kai en konstutställning i Lottastugan under perioden 17—26 september. 

Vernissage hölls den 17 september med Peter Börjesson som invigningstalare. På utställningen visades ett drygt 

50-tal verk som producerats under de senaste 18 månaderna. Synnerligen imponerande! 

I ett reportage i Hallands Nyheter den 16 september står bland annat följande: JAG KALLAR MIG KOLORIST 

något som man kan hålla med om. Vidare står det: ”Energin fullständigt flödar ur denne man. Kai Lundahl, som 

har jobbat inom såväl kött—som oljebranschen, har även en annan sida.” Att denna sida är konsten framstår med 

all önskvärd tydlighet. 

Se ett collage på några av konstverken förstärkt med en bild på hustrun Berit på nästa sida. 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 
 

När jag på morgonen den 20 september begav mig hem 

till Claus Öberg  för att intervjua honom med anledning 

av att han nominerats till Övermästare i vår loge för 

nästa mandatperiod, hade jag väntat mig en stilla prat-

stund över en kopp kaffe. 

Men jag kom på ett kalas! 

Hustrun Kjerstin hade tänt levande ljus och bjöd på en 

läcker räksmörgås och alkoholfri, kall, god öl följd av 

kaffe med kakor. Ett oerhört effektivt sätt att skapa en 

god stämning! 

Claus Ewert Öberg föddes i Linköping den 7 mars 1945. 

Hans far var Ewert Öberg, poliskommissarie, och hans 

mor  var Goldia Öberg, hemmafru. I familjen fanns också 

storasyster Siv. 

Claus hade en lugn och bra uppväxt och han valde den 

militära yrkesbanan. 1962 anställdes han vid T1 i Linkö-

ping för att 1966 övergå till F3, flygflottiljen på Malmen 

på Malmslätt. 

Han blev en ”långvägare” i sin karriär, d.v.s. han avance-

rade från underbefäl till officer.   

Han genomgick såväl Militärhögskolan som Försvarshög-

skolan och blev så småningom major. Han var också för-

svaret trogen fram till sin pensionering. 

Claus invigdes i vår loge den 23 november 2005, erhöll 

3:graden 15 oktober 2009 samt 3:e lägergraden den 15 

oktober 2014. 

Han var Undermästare 2013—14. 

När det gäller den kommande mandatperioden som 

Övermästare ser Claus fram emot detta med stor tillför-

sikt. Han är ödmjuk och mycket väl medveten  om att 

det är en välskött och bra fungerande loge han tar över 

ansvaret för. 

Samtidigt är han nöjd med de ämbetsmän som nomine-

rats och han är speciellt tacksam för den erfarenhet som 

bröderna Göran Andersson och Lennart Liljegren tillför.  

Det gäller för honom att väl förvalta och fortsätta ut-

veckla vår loge de kommande 2 åren. 

 

Lars Löfgren 

 

Claus Öberg, vår blivande Övermästare 



 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Claus som  nybliven löjtnant, andra från vänster 

 

 

Födelsenotisen från Centrallasarettet i Linköping C:13 sidan 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus med hustrun Kjerstin hemma i soffan 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxat ur SOFT 

Broder Lars Åshammar från  B136 Winga Fyr, som gäs-

tade oss vid förra logemötet, har bidragit med en in-

tressant artikel i senaste numret av SOFT, som jag tar 

mig friheten att citera. 

”Two Faces Plate” 

”Här visas en tallrik från 1910, där motivet är en glad 

Odd Fellow som blir ledsen, om man vänder på tallri-

ken 180 grader. 

Det var vid denna tid på modet att göra bilder med såd-

ana motiv, och en loge i Kalifornien köpte in ett antal 

tallrikar att ha som kuverttallrikar i matsalen. 

De försvann som ”souvenirer” i ett rasande tempo, så 

nu finns inte många kvar i samlarmarknaden.” 

 

 
Tala i ilska, och du håller det bästa  

tal  Du någonsin ångrat! 
Winston Churchill 

 

Redaktören har ordet 

Hösten har passerat i ett snabbt tempo tack vare  det 

vackra vädret. Det är ju enbart positivt. Nästa gång jag 

skriver i detta medlemsblad är i december, då det sista 

numret för året kommer ut. Det är även det sista numret 

med nuvarande Ämbetsmän. 

Det skall bli spännande att följa de blivande Ämbetsmän-

nen i deras arbete med att förvalta allt det fina de över-

tar ansvaret för. Vi önskar dem lycka till!  

När jag skrev in texten här bredvid, tänkte jag på hur fel 

det blir när man vänder saker upp och ner. Om vi jämför 

hur nominering och val av Ämbetsmän gick till i vår loge  

med hur det amerikanska Presidentvalet utvecklas och 

hur den svenska Partiledardebatten låter,  inser vi lätt 

hur bra vi har det. Alla övriga jämförelser att förglömma. 

Åter till det lokala planet, så byggs det i Varberg som 

aldrig förr. Ändå räcker det inte på långa vägar. Det är 

populärt att bo i Varberg! Inget konstigt med det, till-

gången till havet , nära till skog och mark, bra förbindel-

ser med omvärlden bidrar säkert till detta. 

Dessutom ligger ju Varberg på landets framsida! 

Men samtidigt som det byggs mycket nytt, försvinner 

även mycket av de gamla fina byggnaderna. Det är som 

om den genuina varbergsmiljön fått ge vika för grävsko-

por och höga hus.  

Vill man se tillbaka på hur det en gång var, kan man 

lämpligen klicka här. (Det  gäller naturligtvis endast om 

du läser detta digitalt). 

  

Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: b-83@outlook.com Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM Göran Anderson Webbredaktör: Lars Löfgren Redaktör: Lars Löfgren    

Nästa medlemsblad, nr 6—2016 

Utkommer onsdagen den 14 december. Manu-

skript emotses senast 4 december via mail till   

lars.lofgren48@gmail.com 

Vänd på tidningen så ser du hur du kunde se ut 

om du inte varit medlem i Odd Fellow Orden! 

https://youtu.be/JleC2ZUQHXI


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Bästa  Vågbrytarbröder! 

S å har vi då kommit fram till det sista medlemsbla-

det med mig som Övermästare och Ansvarig utgi-

vare. Det har varit en mycket givande tid att under två 

års tid leda arbetet i logen och jag vill tacka er alla för 

denna tid tillsammans. Det känns skönt att kunna över-

lämna ansvaret av en väldigt väl fungerande loge och 

jag önskar min efterträdare Claus Öberg lycka till. 

Det finns all anledning att se framtiden an med tillförsikt 

i en loge med så många kreativa och hjälpsamma brö-

der! Ingen nämnd och ingen glömd! 
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Nu  skall vi alla strax fira jul och nyår. Högtider som mer 

än andra präglas av familjegemenskap. Jag vill därför 

avslutningsvis önska er alla en 

God Jul och Ett Gott Nytt År 

Göran Andersson 

Övermästare 

Nr 6 2016-12-14 
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Även denna gång var logesalen fylld till bristningsgrän-

sen när en nöjd Övermästare hälsade alla bröder väl-

komna. Vi gästades av 8 bröder från andra loger, 4 från 

B 64 Sven Erikson, Borås, 3 från Loge Kongshaug No 15, 

Sandefjord, Norge samt 1 broder från B103 Gustaf 

Adam Ehrengranat, Falkenberg. Mötet inleddes med en 

tyst minut för vår avlidne broder Gerhard Edgren. 

 

 

 

 

 

 

  

 Andra nominering till utskott, revisorer och lägervärdar 

genomfördes programenligt innan det var dags för afto-

nens höjdpunkt, gradgivning. Sju recipiender fick motta   

 

 

 

 

 

 

 

III:e graden, Sanningens grad.  

För det ceremoniella svarade bröderna Bert-Ove An-

dersson och Christer Börjesson med assistans av Krister 

Ihlenius och Arne Richardsson. Ett väldigt professionellt 

framförande! 

Vid måltiden i Apollosalen fick vi njuta av varmrökt lax 

med potatissallad och grönsaker. Övermästare Göran 

Andersson talade till recipienderna och broder Boo Lar-

sson höll ett väldigt uppskattat tacktal i form av en saga. 

Onsdagen den 9 november 

 I ett mörkt och vinterkallt Varberg samlades bröderna i 

B83 för november månads första logemöte. Det konsta-

terades att leden åter har glesnat då bröderna Gerhard 

Edgren och Ivan Oskarsson nyligen lagt ner sina vand-

ringsstavar. En tyst minut hölls till minne av broder Ivan 

Oskarsson och parentation hölls för broder Gerhard 

Edgren. Den innehöll några minnesord av broder Sten 

Livhede. Begravning kommer att ske i Träslövs kyrka 

den 11 november kl 10. För broder Ivan Oskarssons del 

kommer begravningen att vara i den 23 november i Var-

bergs kyrka.  

Broder Gerhard Edgren 

 

   Stående från vänster Håkan Svensson, Kurt Dokmo, Bengt Levinsson, Görgen Carlsson 

  Sittande från vänster Boo Larsson, ÖM Göran Andersson, Jan Fagenheim, Göran Leksell 

Hänt i logen  Onsdagen den 26 oktober 



 
 



 
 

 

  

Hungriga, törstiga och entusiastiska systrar och bröder 

mötte upp när logen anordnade Gåsamiddag. Som van-

ligt var det helt fullsatt i Apollosalen där måltiden 

avnjöts. 

Inför måltiden serverades vi en välkomstdrink och det 

fanns tid för mingel både i källaren och i logesalen.  

Så här såg menyn ut: 

 

 

Svartsoppa med krås är ju en delikatess för alla matäls-

kare och så var det även denna gång.  Vinpaketet, som 

vanligt väl matchande, bidrog till att ytterligare öka  

smakupplevelserna.  Den stekta gåsen med tillbehör 

förstärkte intrycket. 

Mätta och glada kunde därefter gästerna gå in i logesa-

len, där trubaduren Tommy Leijon underhöll med sång 

till gitarrackompanjemang. Ett trevligt och absolut nöd-

vändigt uppehåll i ätandet och drickandet. 

Den efterföljande äpplepajen med vaniljsås  utgjorde en 

värdig avslutning på frossandet. Vid 23-tiden var det 

dags att avsluta kvällen  och systrar och bröder kunde 

nöjda vandra hem i natten efter ett glatt farväl. 

Det glatta gällde även vägunderlaget vid hemfärden. 

 

Se fler bilder på nästa sida! 

 

Gåsamiddag 11 november 

Äras den som äras bör 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

   



 
 

 

Som vanligt kunde vår ÖM öppna logemötet i en välfylld 

ordenssal. Fyra gäster från Lars Gathenhielm i Kungs-

backa gästade oss. Det var ÖM Bengt Wikenstedt, Jan 

Falebjörk, Torbjörn Wallström och Rutger Lundgren. 

Från logemötet kan noteras att det nu är 20 år sedan 

salens stjärnhimmel invigdes.   

Vid gradgivningen, som var aftonens huvudnummer, 

invigdes två recipiender i vår loge. De nya bröderna är 

Arne Jensen och Jan-Olof Rynvik. Fadder för dem båda 

är Jan Fagenheim.  

Det var en fint genomförd ceremoni och alla bröder 

kunde senare bänka sig i Apollosalen för en delikat mål-

tid.  

Som synes på bilden till höger, var Övermästare Göran 

Andersson och Protokollssekreterare Bert-Ove Anders-

son nöjda och glada över att allt gick så bra. 

 

 

 

 

Det kan kanske vara lämpligt att hålla igen på frossandet 

i mat och dryck den närmaste tiden med hänsyn till att 

det vid nästa logemöte, den 14 december, serveras jul-

bord. 

 

Hänt i logen  Onsdagen den 23 november 

Sittande från vänster Jan-Olof Rynvik, ÖM Göran Andersson, Arne Jensen.  

Stående Claus Öberg och Jan Fagenheim 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F redagen den 18 november lyste solen med sin 

frånvaro. Det var en regntung och gråmulen dag, 

som dock hade sina ljusglimtar. Jag besökte nämligen 

Broder Anders  Axelsson för att intervjua honom med 

anledning av att han nyligen valts till storrepresentant i 

vår loge. 

Broder Anders föddes i Köping i Västmanland den 20 ok-

tober 1944. Familjen bestod av pappa Bertil, mamma 

Doris och storasyster Else-Marie. Senare tillkom även 

lillebror Lars.  

Anders växte upp i Köping där han 1964 tog studenten. 

Därefter följde 18 månaders militärutbildning på Pluton-

chefskolan på I3 i Örebro innan det var dags för KTH i 

Stockholm. Under tiden 1965—1969 utbildade han sig till 

Lantmätare. 

När utbildningen var klar, fick han sitt första arbete som 

Lantmätare i Mariestad, dit han flyttade i augusti 1969. 

Där kom han att stanna till i december 1998 med undan-

tag för perioden 1973—75 då han arbetade i Växjö. 

Lantmäteriet är ju en statlig verksamhet, men i 39 kom-

muner i Sverige finns även kommunala Lantmäterier. När 

det 1999 startades ett kommunalt lantmäteri i Varberg, 

fick Anders arbete här. Han fick således vara med om att 

bygga upp den nya verksamheten.  

Den 22 oktober 1998 invigdes Broder Anders i Brödralo-

gen no 70, Tyrgils Knutsson i Mariestad och några veckor 

senare gick flyttlasset till Varberg. Han hann således bara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

med ett enda möte innan han flyttade. I vår loge har han 

varit både ceremonimästare i 2 perioder och övermäs-

tare. Dessutom är han med i styrelsen för Seniorklubben. 

I brödralägret  no 23 Prins Bertil är han överstepräst, så 

sammantaget kan man säga att han är väldigt aktiv i lo-

gen och lägret.   

Golf är en sport som Anders gillar skarpt och som tar 

mycket tid. Han har också i många år varit aktiv fotbolls-

domare.  

Men, liksom för många andra framgångsrika män, finns 

det i bakgrunden en klok och förstående kvinna.  I detta 

fall heter hon Christina Persson, Storrepresentant i  R 63 

Drottning Blanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Persson  

Logens Storrepresentant Anders Axelsson 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbladet och hemsidan 

 Vårt medlemsblad kommer även att komma ut  nästa 

år. Texter och bilder är ju ofta de samma som på vår 

lokala hemsida. Inte så konstigt eftersom det är samma 

händelser som skildras. Men, medlemsbladet vänder 

sig i första hand till de bröder i logen, som saknar inter-

net och inte kan ta emot hemsidan. 

Dessa bröder är oftast våra äldsta bröder, som sällan 

eller aldrig kan komma på våra logemöten men som 

troget fortsätter att betala sin medlemsavgift. De är 

verkligen värda en eloge!  För dessa bröder  utgör med-

lemsbladet en viktig kontakt med logen. 

Alla de bröder som följer händelserna ofta på vår lokala 

hemsida, kan ju ta del av medlemsbladet som en sam-

manfattning över vad som hänt sedan förra medlems-

bladet kom ut.  

Vår lokala hemsida sköts av en redaktionskommitté 

som består av fyra personer. Vi turas om att ansvara för 

bevakning av aktuella händelser en månad åt gången. 

 

 Vi arbetar  målmedvetet för att göra hemsidan 

allt bättre och mera intressant att besöka. Du 

som läsare och broder kan hjälpa oss med förslag 

till innehåll.  

Tveka aldrig att kontakta oss!     

 

 

Redaktören har ordet 

 När detta medlemsblad når läsarna, är vi inne i Advent. 

"Advent" är latin och kommer av det latinska or-

det adventus Domini vilket betyder "Herrens an-

komst".  Det vi väntar på är ju julen, familjens största 

helg.   

I väntan på julen tänder vi bland annat adventsljus. Ad-

ventsljusstaken med fyra ljus omnämns första gången 

1896 av pastorn (senare ärkebiskop) Nathan Söderblom. 

Han var vid detta tillfälle pastor i svenska kyrkan i Paris. 

Han brukade sätta fyra ljus i en enbuske.   

Ljus var förr en lyxvara som endast de privilegierade 

hade råd med. I bondesamhället stöpte man ljus av 

fettet som man fick från slakten, dessa talgljus luktade 

dock inte speciellt gott.  

Stearinljus uppfanns först på 1830-talet i Frankrike  

 Den 13 december är tillägnad martyren och helgonet 

Lucia som var en kristen jungfru från Syrakusa, Sicilien, 

och som led martyrdöden år 304. Den Lucian har dock 

inte så mycket gemensamt med dagens Lucia som lussar 

runt med ljus i håret. Ordet "Lucia" kommer av latinets 

"lux" som betyder ljus.   

Seden med att använda julgran började i Tyskland där 

man vet att det i början av 1600-talet fanns de som hade 

"julträd" - de första var dock utan ljus.  

I Sverige kom julgranen först till de adliga familjerna, 

bland annat så hade familjen Wrede-Sparre på Stora 

Sundby i Södermanland en julgran år 1741 som var pyn-

tad med saffranskringlor. Först under 1800-talet spreds 

traditionen till de övriga samhällsklasserna.  

God Jul önskar jag er alla! 

Lars Löfgren   Redaktör 

i.O.O.F.  B83 Vågbrytaren  Skansgatan 7  432 42 Varberg  tel. 0340-853 63 (Ordenshuset) 

e-mail: b-83@outlook.com Webbadress: www.b8tre.com   

Ansvarig utgivare: ÖM Göran Anderson Webbredaktör: Lars Löfgren Redaktör: Lars Löfgren    

Nästa medlemsblad, nr 1—2017 

Utkommer onsdagen den 8 februari. Manuskript 

emotses senast 28 januari via mail till   

lars.lofgren48@gmail.com 

    Från vänster: Sven, Lars, Bengt, Tommy  
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