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 dessa ”Kura Skymning” tider avhölls på Vågbrytaren ett ”gryningsmöte” för de bröder som på 
föregående möte (se rapport) genomgick första nominering till ämbetsmän och i dagens möte klarade 

andra nomineringen. Den verkliga gryningen kommer vid val – njut skymningen. 

ÖM Br Göran Andersson öppnade mötet med att, trots höststormar, hälsa en återigen fullsatt 
ordenslokal välkommen till kvällens logemöte. Gästerna denna afton voro lindomeiterna Br Lars 
Johansson, Br Lars Åshammar och Br Martin Andersson från Loge Vinga samt Br Knut Fredriksson från 
Loge Infinitas. 

 Det meddelades att Br Ivan Oskarsson fortfarande befinner sig på en ganska knagglig sjukväg. 

Nytillträdde StRepr Br Anders Axelsson lät meddela storlogens bestämmelser rörande veteraner och 
jubelveteraner 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. forskning för barndiabetes. Br Lars 
Gomersson installerades som UM höger medhjälpare. 

Br Lennart Liljegren erinrade om lägermöte 19 oktober i Varberg med 3-gradgivning och 
andranominering av ämbetsmän och ersättare. 

Den 12 oktober håller logen Vänafton då alla bröder uppmanas närvara tillsammans med ny presumtiv 
broder.   

Seniorklubben påminner om Musikalisk underhållning till lunchen i Apollosalen den 5 oktober. 

Då Odd Fellow är en etisk orden föreläste gästande Br Lars Åshammar om premisserna för moral och 
etik. Moral finns hos alla människor, om än i olika former och är oskrivet och inte alltid ansedd naturlig. 
Etik däremot är ofta skriftliga påfund i form av regler oh normer, t.ex. lagliga bestämmelser eller påbud 
som den gyllene regeln. Föredragshållaren belyste ämnet med praktiska fall från sin tid  med skolarbete 
inom Mölndals kommun. 

Kaplans tankar voro denna afton korta men kärnfulla – Vågbrytaren skall arbeta kollektivt Framåt !! 

Kvällen avslutades i sedvanlig gemytlig anda med gastronomiskt anrättad Kycklingfrikassé. Till kaffet  
(ev med sponsrad avec) samlade håvmästaren (tillsammans med gåva från förra mötet) in 2924 kr till 
Frälsningsarmén.  

 

Broder Lars Åshammar flankerad av Broder Hans Pettersson och Övermästare Göran Andersson 
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Revisor Åke Carlsson höll föredrag om industrialismens utveckling i västsverige, från dagar då Marks 
population var vida överlägsen Göteborgs fram till Gabrielsson/Larssons etablering av Volvo AB. Mor 
Kerstins vävstolar, Gamlestadens Fabriker, SKF’s etablering – allt fungerade för sin tid – dock ej kvällens 
projektor. 

 

 

Åke Carlsson i berättartagen 

 

Nöjda lyssnade bröder  


