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an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något 

Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. 

Väl brukade bröderna Eive och Hans-Eric  hämta honom på Bolsevägen i den gamla skötekan, men 

idag föredrog mäster Göran att själv köra automobil då detta fortskattningsmedel nu var framställt. 

Efter Broder ÖM hälsat 71 bröder och gästande broder Mats Alsiö, 115 Libertas, välkomna, företogs 

parentation över vår bortgångna broder Arne Thomson. Br. Arne invigdes i vår loge 2009 och tjänst-

gjorde 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. 

Vår St.repr. Hans Peterson, redogjorde för valberedningens förslag på tjänstemän i Storlogen för 

kommande ämbetsmannaperiod. Förslaget, vilket även innefattar förslag på utskott, finns uppsatt på 

logens anslagstavla. Förslagen kommer troligtvis att redovisas i kommande nummer av SOFT (red. 

anm.)  

Den uppskjutna frågan om anskaffande av bårtäcke, som bröders anhöriga skulle kunna nyttja vid 

broders bortgång, slutade med beslut att logen inte införskaffar något sådant. 

Broder PS, Karl Henrik Weddig påminde bröderna om vår vänafton den 14 oktober. Karl Henrik ber 

bröderna skicka per e-post förslag på presumtiva bröder så snart som möjligt, så kommer logen att 

skicka en inbjudan till dessa. 

Broder Kaplans betraktelse handlade idag om den stora flyktingkatastrofen som drabbat världen. 

Broder Kai förmedlade tanken hur en ”broder” bör vara och handla.  Som ex. läste han psalm 608 ”Vi 

sätter oss i ringen och tar varan i hand”. Broder Kai hade dessförinnan fått mottaga ett tack för sön-

dagens kyrktur som i år var förlagd till Växiö domkyrka. 

Efter ett varmt möte, både kroppsligt och själsligt, vidtog brödramåltiden i Appolosalen. Golfsektion-
ens representant Karl Henrik Weddig redogjorde för golfåret 2015. Anders Axelsson, årets Våg-
brytarmästare, erhöll en stor och varm applåd, liksom de ej närvarande bröderna Bo-Ingvar Thors-
son, årets lägermästare och vinnare av Prinsens pokal, samt Volker Wulff, årets segrare i syskonsla-
get. 
 
Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.  
 

OBS  Efter bilderna följer en inbjudan till vår Gåsmiddag – missa inte den 

 
 
 
 
 
 
 

H 



LOGEMÖTE 2015-09-09 
 

Tommy Alfredsson 2015-09-10  
2 

 
 

 
                       Bröder som låter sig väl smaka på dillköttsgryta 

 
 

 
Hårt arbetande personal för vår trevnad. Hovmästare Göran Håkansson tycks prångla ut tomma ölbu-

teljer??, medan Mats Sjödén har den goda smaken att servera avec. 
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Sitter man vid ändan på bordet Kjell, måste man vara vaksam. Kakorna kan ibland ha en benägenhet 

att ta slut innan fatet hinner fram. 

 

 

Övermästaren tillsammans med en glad Vågbrytarbroder i förskingringen, Bengt-Åke Elstrup. Glädjen 

kan väl inte bero på Östersunds framgångar i fotboll med en allsvensk plats i sikte. Glädjen var inte 

lika stor när Östersund och Varbergs BOIS möttes på Påskbergsvallen i våras – eller hur käre Bengt-

Åke. Visserligen blev returmatchen inte uppe i Östersund inte lika rolig för BOIS del…… men det 

måste ha berott på domaren …….. eller. 
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En glad ÖM efter ett lyckat logemöte, eller är leendet på hans läppar att hänskjuta till tanken på sin 

fantastiska tomatodling som snart dags att skörda. (Det finns även en icke föraktlig gurkodling också. 

Red:s Anm.) 

Citat                                                                                                                                                                                    

Stefan Bengtsson: Maten är fantastisk. Den håller världsklass. Tänk Tommy, om Bernt Johansson – du 

vet OS-vinnaren på cykel – och jag får sådan mat i nästa vecka när han och jag skall kuska runt i 

Toscana. Då är allt fullbordat.  

 

Exbarmästare Ivan – den förträfflige -  samt Hans-Eric Östheden 
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Tre alvarliga Ex. ÖM i samtal. 

Vad viskar dom om???? 
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Kvällens insamling till Frälsningsarmen som inbringade 1862:- 

 

 

Kjell, den alltid lika kämpande klubbmästaren……...och Sven som bidar sin tid inför stundande ar-

betsuppgifter (kommande jourhavande redaktör) 
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Gåsamiddag med Odd Fellow i Varberg 

 

 Käraste bröder, systrar och vänner! 

Lördagen 7 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 28 oktober.  

Tel  0709-162504, 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 28 oktober.) 

 

Välkommen! 
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