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et var en helt vanlig kväll i Varberg. Kvarteret Kaninen i korsningen Sveagatan/Skansgatan fylldes 

av 81 bröder i mörk kostym som samlats till Vågbrytarmöte. 

Kvällens höjdpunkt var gradgivning till Sanningens grad för 8 bröder. 

ÖM Göran Andersson öppnade logemötet med sedvanlig ackuratess och lät sedan CM föra in 3 

storämbetsmän – DSS Göran Löfgren ExDSS Kay Foberg och StRepr. Hans Peterson. 

Gästande bröder i logen denna afton voro förutom Göran Löfgren, även Karl Henrik Schütt, Bo Persson, 

Jan Falebjörk och Thomas Persson från närliggande loger. 

 Det meddelades att Karl-Henrik Weddig befinner sig på Sahlgrenska och mår toppenfint och väntas 

tillbaka till jul, samt att Krister Ihlenius är bypass-opererad. God bättring önskas. 

ÖM informerade om logens fortsatta expansion ge om att meddela att 4 presumtiva bröder anmält 

sitt intresse om inträde i Vågbrytaren. Ett angenämt problem är väl att snart är skutan full?? 

Broder Hans hade inget att rapportera från storlogen men hänvisade till www.oddfellow.se/intranet 

och Stefan Einhorns föreläsning om ”De nya dödssynderna”. 

DSS Göran Löfgren lämnade storlogeinformation om att medel skall avsättas för forskning för barn 

med diabetes, för barn med medfött hjärtfel, samt till ett Jubileumsprojekt.   

Logen vidtog därefter gradgivning för 8 bröder till 3e graden – Sanningens grad – varvid undertecknad 

p.g.a. gradtillhörighet fick utgå. Det förmäldes ”från vanligen välunderrättat håll” att gradgivningen 

genomförts på ett oklanderligt teatraliskt sätt, vilket även ÖM bekräftade under måltiden. 

 

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 

 D 

http://www.oddfellow.se/intranet
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Måltiden ja – hur bra kan den bli? 

Stekt gös (rysk enl. Östen) och kantarellsås med potatis och haricots verts – det är ju (som vanligt) 

SUPER. 

Efter taffeln återfanns bröderna antingen på en stillsam vandring hem i oktobernatten eller i baren där 

veckans problem (migrationen, ränteläget) löstes, en utflykt till Uppsala diskuterades också. Till sist 

det ständigt åtterkommande problemet, barmästaren behövde två betrodda bröder för att attestera 

den räknade barkassan. Alltså – en nästan helt vanlig onsdag på logen!! 
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Ett stort tack till personalen! 


