
 

 

  

REDAKSJONEN ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det lyser i stille grender                   

av tindrande ljos i kveld, 

og tusende barnehender 

mot himmelen ljosa held. 

 

Og glade med song dei helsar 

sin broder i himmelhall 

som kom og vart heimsens Frelsar  

som barn i ein vesal stall 
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Der låg han med høy til pute og 

gret på si ringe seng, 

men englane song der ute 

på Betlehems aude eng. 

 

Der song di for fyrste gongen 

ved natt over Davids by  

den evige himmelsongen,  
som alltid er ung og ny. 
  

Tekst: Jakob Sande 1931 
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Kjære brødre! 

Julen står atter en gang for døren, og året 2016 er i ferd 

med å ebbe ut. Hva har så denne høsten brakt oss?  

Denne høsten har vært hektisk. Vi har feiret 2 nye 25 

års veteraner. To brødre har blitt forfremmet til Den 

Edle Kjærlighetsgrad. Vi har hatt besøk av 9 brødre fra 

Loge 62 Håkon Håkonsson.                                                                                       

Onsdag 23. november besøkte 8 brødre loge 40 Vern i 

Horten. 

Vi avholdt vår venneaften torsdag 17. november, med 6 

besøkende. 

Fremmøte i høst har vært noe lavere en det vi er vant til, 

noe som har med at flere av våre brødre har vært, og er syke.  

Vi har mistet 4 brødre på forholdsvis kort tid i høst. Våre tanker går til de etterlate og de som 

stod dem nærmest. 

1.desember skulle vi hatt innvielse, men dessverre hadde vi ingen søkere. Men med 6 besøkende 

på vår venneaften er vi optimistiske. I skrivende stund har vi fått to nye søknader om opptak i vår 

Loge. 

Like opp under jul har Nemnd for omsorg på tradisjonelt vis kjørt ut blomster og konfekt til våre 

enker. Det viser seg at interessen blant våre enker ikke er så stor lenger. Mange er bortreist, og 

noen ønsker rett og slett ikke besøk. Tiden endrer seg. Vi vil selvfølgelig fortsatt kjøre ut med 

julehilsen til de som ønsker besøk. Vi må ikke glemme våre syke brødre og de som er ensomme. 

Her har vi en oppgave hele året. Nemnd for Omsorg har dette på sin handlingsplan. 

Julehøytiden skal også være en tid for ettertanke. Jeg vil nå på slutten av dette året takke alle 

Embetsmenn, valgte som utnevnte, og brødre for et godt samarbeide til gagn for oss alle. 

Julefeiringen er for de fleste av oss gleden av å ha familien rundt oss, med god mat og godt 

drikke og ikke minst forventningsfulle barn og barnebarn som venter på gaveutdelingen.   

Det er dessverre ikke slik for alle her i denne verden. Så når vi i julen synger Delig er Jorden, la 

oss da sende en oppriktig tanke til de som ikke har det så godt.  

Jeg ser fram til et godt samarbeide med alle i året som kommer, og ønsker dere alle med familier 

en Riktig God og fredelig Jul, og et godt Nytt år!  

På det private plan er fiskesesongen og golfsesongen slutt! 

  Fiskesesongen sluttet når haien kom - og 

golfsesongen var slutt når jeg ikke fant 

ballen. 

 

Overmester 

Johnny Norman Pedersen 
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Forfremmelse til Den Edle kjærlighets grad. 

Torsdag 03. november ble brødrene Per Åge 

Olausen og Hans Johnny Holth, forfremmet til 

Den Edle kjærlighets grad.  

Vi gratulerer med forfremmelsen og ønsker 

begge lykke til i sin videre vandring i logen. 

R.L. 

 

 

 

 

Veteranjuveler. 

Torsdag 20. Oktober ble en stor dag for Loge Folden, alle fremmøtte brødre, og ikke minst for 

våre to nye veteraner. 

Brødrene Per Aannerød og Kjell Ivar Nygård fikk sine fortjente veteranjuveler etter 25 års 

medlemskap i vår loge og orden. De ble begge innviet 17. oktober 1991. 

Mange brødre hadde møtt fram, og i tillegg hadde 

vi besøk av 9 brødre fra Loge 62 Håkon 

Håkonsson. 

Det ble en fin og verdig seremoni, som ble ledet 

av Eks DSS Gunnar Gjølstad, og avsluttet med 

vakker sang fra vårt eget Odd Fellow-kor. 

På et trivelig ettermøte ble de nye veteranenen 

hyllet, mens de takket for hva logen og Ordenen 

hadde betydd for dem. 
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Tre tennisbaner i en golfball. 
Et fantastisk foredrag av en karismatisk foredragsholder på vårt 

ettermøte torsdag 6. oktober 2016. 

 
Her gikk brødrene som ikke var der glipp 

av et utrolig informativt foredrag om våre 

største utfordringer hva angår 

klimaproblematikken og om hvordan de vil 

bli løst i et perspektiv på 10/20 år. 

Foredragsholder er den anerkjente 

professor Unni Olsbye. 
"Unni Olsbye er professor ved Kjemisk 

Institutt, Universitetet i Oslo (UiO). 

Hennes spesialfelt er katalyse. Olsbye er 

siv.ing. fra NTNU (1987) og dr.scient. fra 

UiO (1991). Hun har arbeidet i Elf 

Aquitaine (1988-1990), SI og SINTEF (1990-2000), Nordox Industrier (2000-2001) og UiO 

(2001-). Olsbye var i perioden 2007-2015 leder av SFI'et inGAP (Innovative naturgass-prosesser 

og -produkter). Hun er medgrunder i selskapet ProfMOF A/S, som produserer nanomaterialer. 
 

 

Hovedpunkter i foredraget var: 

 

- Verden står overfor en stor energi- og råstoffomveltning, der olje etter 

hvert vil bli erstattet av andre ressurser, som naturgass, kull og fornybare 

råvarer (solenergi, vannkraft og bioenergi som energikilder, og biomasse og 

avfall som råstoff til kjemiske produkter). Endringen skyldes dels klima- og 

miljøproblemer, dels at den gjenværende oljen er tyngre og vanskeligere å 

utvinne enn før.  

 

-For å sikre at de fornybare ressursene blir tatt i bruk (i stedet for kull 

og naturgass), kreves en kombinert innsats av forskere/teknologer, 

politikere og forbrukere: Forskere og teknologer må utvikle nye, 

miljøvennlige og energieffektive løsninger, politikerne må sørge for 

rammebetingelser som favoriserer disse løsningene, og forbrukerne må ta dem 

i bruk. Når denne mekanismen først er i gang, vil industrien tørre å satse 

på den nye teknologien, og da blir de neste, billigere og bedre 

generasjonene av teknologien utviklet. Til sist er den nye teknologien 

konkurransedyktig og står på egne ben, uten politisk-økonomisk drahjelp. 

(Eksempler på vellykket overgang til ny teknologi er gitt på to av 

lysbildene) 
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 I min gruppe ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, jobber vi med å 

utvikle materialer som kan "skreddersys", eller settes sammen etter 

Lego-prinsippet, til hvert enkelt bruksområde. (Det høres enkelt ut, men 

krever nitidig innsats for å lykkes i hvert enkelt tilfelle - kjemien er 

ikke alltid forutsigbar!) Vi ser spesielt på to bruksområder: 

 

1) Katalysatorer til kjemisk industri. Katalysatorer er materialer som 

deltar i en kjemisk reaksjon uten selv å bli forbrukt. Deres deltagelse gjør 

at reaksjonen kan foregå ved mildere betingelser (lavere temperatur, hvilket 

betyr mindre energiforbruk) enn hvis reaksjonen skulle gå uten bruk av 

katalysator. Cirka 90 % av alle kjemiske industriprosesser bruker 

katalysatorer.  

Små forandringer i katalysatorens sammensetning kan gjøre stor forskjell for 

reaksjonen, både når det gjelder reaksjonstemperatur og hvilke produkter som 

blir dannet. Vi undersøker blant annet hvordan sammensetningen og 

porestørrelsen i porøse materialer (i størrelsesorden 0,4-2 nanometer - så 

her snakker vi ekte nanoteknologi!) kan brukes til å fremme dannelsen av 

ønsket produkt, og samtidig å unngå dannelse av uønskede produkter. Dermed 

blir det også mindre avfall fra produksjonen. Dette arbeidet gjøres i nært 

samarbeid med kjemisk industri, og har hjulpet industrien til å forbedre 

sine prosesser. 

 

2) Absorbenter til energisektoren.  Her jobber vi med en ny materialklasse, 

såkalte MOFer (metallorganiske nettverksstrukturer), der vi har utviklet og 

patentert en egen underklasse av materialer (UiO- serien) basert på 

zirkonium-hjørnestener. Eksempler på bruksområder er adsorpsjon av vann til 

varme-/kjøleformål (som aircondition-anlegg og kjøling av data-servere), 

adsorpsjon av metan for drivstofftanker til bil, og adsorpsjon av CO2 for 

CO2-utskilling og -lagring eller bruk i kjemiske prosesser. Hittil har 

produksjon og utprøving av materialene foregått i gram-skala, men vi har 

nylig startet en bedrift som oppskalerer produksjonsprosessen for utprøving 

av materialene i større skala. 

 

Vennlig hilsen Unni Olsbye. 

 

Innledning skrevet av Robert Ljungqvist.  

Om noen ønsker PowerPoint bildene til foredraget kan de kontakte Robert Ljungqvist på e-post 

robelj@online.no 

 

Grasrotandelen i Norsk TippingFra starten 1. Mai 2011, og fram til lørdag 26. November 2016 

har dette resultert i kr. 25.357 i inntekter for Loge 51 Folden. For tiden er det 26 Brødre av vår 

Loge som er med i Grasrotandelen. 

Torkel Fintland 
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Venneaften 17. november 2016. 

Torsdag 17. November var det kombinert 

logemøte med innlagt program for 

venneaften. Venneaften er et arrangement 

som er planlagt over lang tid, og har blitt et 

fast program i vår møteplan. Programmet blir 

sterkt promotert blant våre brødre. Og dette 

blir det resultat av. Denne gangen kom det 6 

potensielle nye venner/brødre på besøk. 

Våre gjester ble ført inn i salen av 

Storrepresentant Kjell Olav Martinsen. 

Overmester Johnny Norman Pedersen 

informerte om Odd Fellow Ordenens historie, og om Loge 51 Folden på en meget flott måte. Det 

hele ble rammet inn i vakker musikk. Stjernehimmelen ble tent til ære for våre besøkende – noe 

som gjorde et sterkt inntrykk. Det blir høytidsstemning av slikt. 

På ettermøtet ble det servert får i kål, og 

praten gikk livlig mellom våre gjester og 

brødrene. 

Vårt håp er jo at dette skal resultere i at 

noen vil søke om opptak i vår ordren og 

vår loge. Det var jo også hyggelig at flere 

kjente hverandre fra tidligere. Dette kan 

virke positivt med tanke på nye søknader 

om opptak i vår Loge. 

Torkel Fintland  
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Et kvalitetsprodukt sydd av 
50% ull og 50% polyester. 
Vi leverer størrelsene 46, 48, 
50, 52, 54, 56 og 58. 

Livkjolen kommer med sort 

vest og benklær direkte fra 

importør til kun kr 2.490,- + 

porto og oppkravsgebyr. 

 

SKJORTEPAKKE (Skjorte, hvit 

sløyfe og hvite bukseseler) 

for kun kr 750,- . Kan nå 

bestilles separat 

http://stats.theletter.se/?q=61315403103187480023


 

Besøk Loge 40 Vern onsdag 23. November 

Følgende 8 brødre fra vår loge var med på turen over til våre brødre i Loge 40 Vern i Horten: 

Overmester Johnny Norman Pedersen - Fung. Eks OM  Roy Vestlund, samt  brødrene  Terje 

Kristiansen, Arvid Andreassen, Rolf Sekkelsten, Dag Sandli, Odd Roksvåg og Torkel Fintland. 

Vi ble som vanlig tatt svært godt i mot. Det er alltid hyggelig å besøke våre brødre i Loge 40 

Vern.  

På dette møte var det gradspassering til Det Gode Vennskaps grad. Alle aktørene med CM i 

spissen gjennomførte spillet på en meget flott og verdig måte. 

For vår Bror Dag Sandli var dette sikkert en god opplevelse, ettersom han er vår siste nye bror i 

denne grad. 

På ettermøtet ble det servert kyllingbryst m/Bacon, et meget godt brodermåltid. 

Praten gikk livlig rundt bordene mellom brødrene. I godt selskap går tiden alltid fort, 

OM Johnny N Pedersen takket for maten. 

Så  satte vi kursen hjem etter et meget flott og godt logemøte sammen med våre logebrødre i 

Horten. 

Torkel Fintland 
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 NR. 51 FOLDEN                          

    MØTEPLAN – VÅRTERMINEN 2017 

Dato Gr Hva Øvrige opplysninger Anmerkning 

05.01  O Nyttårs □ m/ledsager/venner NB! Torsdag 

19.01  O Arbm Regnsk2016–Rapp.Nevnder-Budsj.2017  

02.02 2 +    

09.02  O Fest □ □ 51 FOLDEN 60 ÅR Galla 

02.03  O Arbm Torskaften  

16.03 O +  Eks OM aften Galla 

04.04 1 +  Besøk til Brødreloge 37 Pontus Wikner NB! Tirsdag 

06.04  O 1.N   

20.04 3 + 2.N  Galla 

04.05  O V   

02.06   Sommermøte m/ledsager/venner NB! Fredag 

07.09  O EI  Galla 

 

Foldens møter åpnes i Omnibus kl. 19.00 om ikke annet er nevnt. 

OM:   Johnny N. Pedersen 

  Svarttrostveien 13, 1529 Moss 

  Mob.: 90 50 91 34 

  @ = of51om@oddfellow.no                  (john-pe4@online.no) 

 UM:  Ronny Kristoffersen 

  Tyttebærstien 14, 1528 Moss 

  Mob.: 93 20 18 46 

@ = of51um@oddfellow.no                                    (ronn-k2@online.no) 

 Sekr.:  Torkel Fintland 

  Kirkegrenda 15, 1580 Rygge 

  Mob.: 92 28 01 83 

  @ = of51sekr@oddfellow.no       (fintland.torkel@gmail.com) 

Logens postadresse: Co. Kirkegrenda 15, 1580 Rygge 

Logens besøksadresse:  Dronningens gt. 27 Moss 
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 Loge nr. 51 Folden blir 60 år 7. februar 2017.   

Jeg har hatt gleden av å ha vært medlem i Logen i nesten 40 år. Det har gitt meg mange positive 

opplevelser, og jeg håper at det også har utviklet meg som både bror og menneske.  

Loge Folden har i hele sin tid vært en av de mest aktive logene i Distrikt 7 Østfold. I løpet av 

disse 60 år har det vært 30 forskjellige embedskollegier og 28 Overmestere (Arne Claussen og 

Odd Helseth var OM i 2 perioder). Det har i samme tidsrom vært 308 medlemmer med 

forskjellig bakgrunn og fra hele mosseregionen. I dag har Loge Folden 93 medlemmer.  

Mosseregionen står sterkt i Odd Fellow sammenheng. Vi er ca. 500 medlemmer. Vi har oppnådd 

Storlogens visjon om at 1 % av befolkningen skal være en Odd Fellow. Dette skal vi være stolte 

av!  

Våre logemøter gjennomføres på en verdig og inspirerende måte, og en spesiell honnør til våre 

yngre brødre som gjennomfører gradspillene med stor sikkerhet og innlevelse. Vi har også en 

flott logesal som jeg gleder meg over.   

Ettermøtene er også en viktig del av et logemøte. Embedskollegiet har vært flinke til å ha 

forskjellige temaer med flinke kåsører. Dette er viktig for å få god deltagelse på våre ettermøter.  

OM har vitalisert arbeidet i logens nemnder, og arbeidet her går nå bra.  

Logens siste venneaften ble også en suksess. Hele 6 personer møtte opp for å få vite mer om Odd 

Fellow Ordenen og om vår Loge. Det blir spennende å se om vi får nye søknader om å bli opptatt 

i Odd Fellow Ordenen og bli medlem i vår Loge. Vi vet at mange har dårlig tid i hverdagen, men 

vi vet også at det er behov for mer enn materielle ting i dagens samfunn. Her er Odd Fellow et 

godt alternativ.  

Da jeg begynte i Loge Folden i 1978 hadde logene i Moss et eget hus, halvparten av 

Dronningens gt. 27, og en stor tomt ved Værne Kloster. Jeg var imponert over hva logene hadde 

fått til med et langt mindre antall medlemmer enn i dag. Nå er begge eiendommene solgt, og vi 

sitter tilbake med en pengesum. Med dagens økonomiske utvikling vil realverdien av disse 

pengene synke. Hva er vår fremtidige målsetting? Jeg mener at Odd Fellow må få et eget 

hus/lokaler i Moss. Jeg håper prosjektgruppen «Nytt Ordenshus i Moss» kommer frem til en 

løsning før vår realkapital er redusert for mye. Dette er viktig.  

Det arbeides med en 60 års jubileumsberetning som vil gi en mer fyldig omtale av Loge Foldens 

historie.  

 For øvrig minner jeg om at Loge Foldens 60-års jubileumsfest blir avholdt torsdag 9. februar 

2017 kl. 1900 i våre logelokaler. Noter deg datoen. Invitasjon kommer senere.  

 Konklusjon: -Loge Folden arbeider meget bra og har godt fremmøte. Arbeidet med Ordenshus 

er viktig. Rekruttering er en viktig del av Logens arbeid. Jeg benytter anledningen til å takke 

både Loge og brødre for mange gode år! Jeg gleder meg alltid til å gå i Logen.    

Til slutt vil jeg ønske alle embedsmenn og brødre med familie EN RIKTIG GOD JUL OG ET 

GODT NYTT ÅR!     

Med broderlig hilsen i V. K. og S. Hans Krugerud     
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Information till Bröderna i Odd Fellow-logen  Nr: 37 Pontus Wikner                                   

november 2016 

Vi är inne i årets mörkaste månad, som inte oväntat bjudit på både snö och regn. Så kommer 

december med många tända ljus som i viss mån betvingar mörkret. Detta mörker som efter jul, 

sakta men säkert skingras, för att under följande månader gradvis ersättas av ljus, fågelkvitter 

och framtidstro.  

 

Händelser: 

 

20 september gavs första graden till bröderna, 

Tony Andreevski, Per-Olof Frisk och Menne 

Kosta, i vår dotterloge B47 Gullmarn i Lysekil. 

 

4 oktober 

var det tredjegradsgivning för bröderna  

Alf Ehnebom, Lars Johansson och Leif Jonsson 

 

Bröderna Åke Eriksson och Richard Bergström 

fick sina tredjegrader i Trollhättan den 8 oktober, här tillsammans med en broder från 

Christopher Polhem och dess ÖM Lars Söder.  
 

  

  

  

  

  

  

   

 

 

15 november. 

Vi gläds åt 5 nya bröder som invigdes i vår Orden och vår Loge den 15 november. Per 

Andersson, Jan Åke Johansson, Hans-Göran Persson,  Mikael Åberg och Haider Hussein.  

 

Kurt Pettersson    Christer Karlsson 

Övermästare.    Protokollsekreterare 
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    In memoriam 
Følgende 3 veteraner i vår loge døde i siste kvartal 2016: 

 Bror Reinulf Harry Reinbakk – f 30.07.1936 – døde ??.10.2016 

 Bror Ray Verner Haug Knudsen – f 21.03.1950 – døde 03.11.2016 

 Bror Borgaar Dyhre – f 06.12.1934 . døde 03.11.2016 
 

Vi lyser fred over deres minne. 

 

 

 

Vi gratulerer med kommende runde 

bursdager til: 

 

 Bror Espen Lauritsen  50 

år  04.01.2017 

 Bror Bjørn Evensen  80 

år  29.01.2017 

 Bror Tor Granquist  80 

år  14.02.2017 

 Bror Bernt Bakken  60 

år  01.03.2017 

 

 

 

 

 

Bindende påmelding senest torsdag 15/12-2016 (Julemøtet) til 
bror UM: ronn-k2@online.no tlf: 932 01 846 eller på utlagt liste
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