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terigen kunde ÖM broder Göran hälsa en fullsatt ordenslokal välkommen till ett logemöte. Detta 

fenomen, att några gånger varje månad få träffa ett 80-tal likasinnade och umgås under dels 

rigoröst strikta former och dels helt fria varierande former med en magnifik kulinarisk inramning, är 

en upplevelse som uppskattas i Vågbrytaren. Att inriktningen är helt rätt bekräftades av 5 inbjudna 

presumtiva bröder som voro närvarande vid kvällens logesammankomst. 

Mötet inleddes med en parentation för broder Erik Andersson 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 halkolycka. Förhoppningsvis äro de 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. 

Följande bröder balloterades till första graden: Per Blanck Myhre, Valter Caspersson, Håkan Hallberg, 
Tomas Kaspersson, Niklas Lindqvist, Ulf Martinsson, Håkan Molin, Stefan Odhammer, Viktor 
Skoglund, Lars Staaf och Jonas Wånge. 
 

Storrepresentant broder Hans läste upp ett för många chockerande brev där Storsiren Karl Johan 

Sjöblom avsade sig sitt ämbete. 

Vidare informerades att 

 Odd Fellow-husets kommitté har möte 28 februari 

 Broder Sten Livehed nominerad till Storrepresentant 

 Nominerad PS efter Karl Henrik Weddig är broder Bert Ove Andersson och som PS ersättare 

broder Per Sandersson. 

 Lägervärd påminner om möte i Kungsbacka 17 februari 

 Nominerade PS och ersättare installerades av Storrepresentant. 

 ExÖM rapporterade från Vågbrytarbrödernas besök vid installationen i Logen Kungsbacka. 

Kvällen avslutades sedvanligt i Apollosalen med en verkligt välkryddad Spansk kyckling. 

Rundvandringen med håven inbringade 2405 kronor till Frälsningsarmén. 

Under kaffet informerade teaterchef Maria Ericson om Teater Hallands program och framför allt om 

Lorca i fokus. 
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