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Stoffbank
Vi oppfordrer brødrene til å komme med aktuelt stoff til PB Posten. 

Henv. til redaksjonskomiteen 
v/ Eks. OM Johnny Lund,  johnny@tba.no 

Torsdag 6. februar  var en stor dag for vår loge. Vi hadde da tildeling av 25 års 
VeteranJuvel til 3 brødre.

Gratulerer Veteraner!

Her ser vi de 3 Veteraner. Fra venstre EksOM Tom Harald Hansen, Eks Kass. 
Terje Thorbjørnsen, Eks Str.rep. Øyvind Schnell. (Se mer side 4)

Torsdag 20. mars  fikk vår bror Einar Finstuen sin høyeste logegrad. Dette ble 
en fin logekveld med mange brødre tilstede.

Gratulerer med Den Høye Sannhets Grad 

Her er Einar Finstuen sammen med OM Tore Engen.
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Overmester har ordet!

Kjære brødre!
Våren er omsider i gang.
Og da er det naturlig å se 
tilbake på første halvdel 
av denne valgperiode.
For oss i Embedskolle-
giet har det vært et meget 
lærerikt år.
Men tiden har flydd så alt 
for fort.
Det har også vært et år 
med mang en flott opp-
levelse med innvielse og
gradspasseringer og ikke 
minst tildeling av 25 
års Veteran Juveler til 
brødrene 

Øyvind Schnell, Tom Harald Hansen og Terje Thorbjørnsen.
Samtidig vil jeg rose de brødrene som har vært med i sere-
moniene, de har gått til arbeidet med iver og god vilje.

Etiske verdier er en sentral del av å være en Odd Fellow, og 
skal vi bli trygge på disse verdiene må vi arbeide godt med 
oss selv.
Da vil utgangspunktet være våre ritualer, og at vi gjennom-
fører dem så bra som mulig.
Men for å beholde vårt gode indre liv i logen, må vi også sette 
fokus på arbeidet med å rekruttere nye medlemmer.
Der har vi i logen ”kanskje en litt glemt oppgave” det er ofte 
ikke så mye som skal til bare vi tør å spørre noen. 
Det nærmer seg nå sommeren og litt avkobling fra logemø-
tene, men tenk litt på de medmenneskene som ikke har det 
så bra.
Ta gjerne kontakt med en du vet om for å gi vedkommende 
et godt ord og din støtte.
Jeg vil også takke alle brødrene for det gode fremmøte vi 
har i Petrus Beyer, noe som bidrar til at vi kan gjennomføre 
så gode logemøter.

Jeg vil med disse få ord ønske alle brødrene en riktig god 
sommer i Vennskap, kjærlighet og Sannhet.

                                                            Tore Engen, OM

Redaktørens hjørne
Sommeren er på vei, og 
dette logesemestert går 
mot slutten. Vi har hatt 
et fint semester, med 
mye bra innhold. Frem-
møtet har vært bra, selv 
om vi merker at noen av 
våre yngre brødre møter 
sjelden. Hva er det som 
gjør dette?
Dette er noe vi bør ta tak 
i den nærmeste tiden. 
Nemnd for Logens Styr-
kelse og Ekspansjon har 
her en jobb å gjøre. Vi 
bør ta for oss fremmø-
teprotokollen og plukke 
ut de med dårligst frem-

møte og gjøre noe tiltak overfor disse. 
Så har vi problemet med å skaffe nye medlemmer. Det er 
veldig synd at vi måtte avlyse en innvielse dette semesteret. 
Det er rett og slett et nederlag, ikke bare for embedskollegiet, 
men for alle Logens brødre. Her er vi rett og slett for dårlige, 
kjære brødre.
Det er mange som har vært flinke opp gjennom årene med 
å skaffe nye medlemmer. Problemet er at det er de samme 

hver gang. Av våre 90 medlemmer er det under 30 stk som 
har sørget for videre rekruttering. Dvs at ca 60 stk av våre 
medlemmer ikke har sørget for rekruttering.  DET ER FOR 
DÅRLIG. Tenk hvilket potensiale som ligger her!
Skal Ordenen bestå og videreutvikle seg, er vi nødt til å ha 
større fokus på dette. Ingen er for gamle eller for unge til å 
skaffe nye medlemmer. Faddere skal det alltids bli en råd 
med. Så jeg oppfordrer alle til å ha mye større fokus på dette 
framover.
Ha en strålende sommer!

                                                         Johnny Lund, Red.

Vi gratulerer:
• Jørn Thore Aashaug som fikk sin 1. grad 3. april
• Olav Aannerud Bjørseth som fyllte 30 år 12. mai
• Hans Solberg som fyller 65 år 23. mai
• Erling Skovly som fyller 75 år 28. mai
• Ørjan Bertelsen som fyller 45 år 3. juni
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I skrivende stund er 
påsken 2014 tilbake-
lagt. For noen eventyr-
lige dager vi etter hvert 
fikk på Østlandet. Flere 
dager med sol fra nær-
mest skyfri himmel. 
Hvilke krefter som ut-
løses !
Påsken var sen og 
samtidig kom våren 
med sin mektige livs-
kraft. Blomstene spi-
rer og gror, graset og 
trærne grønnes (les  

diktet”Våren” av Å.O. Vinje).  Det er mektige og magiske 
krefter som virker. 
Vitenskapen kan forklare mangt og meget om hva og hvor-
dan det skjer.  Men vi forstår ikke hvorfor. Vi skjønner 
at vi selv er en del av det hele, men sansene strekker ikke 
langt nok til å forstå hvorfor og hvorhen.

Storrepresentantens innlegg! Vi har kunnskap og erfaring om hvordan vi skal dyrke na-
turen for at dens livskraft skal gi oss grøde og livsglede. 
 
Hvordan skal Logen få vekst og utvikling/
rekruttering? 
Vi vil at resultatene skal være et meningsfylt, gi sosialt fel-
lesskap og en personlig vekst i forhold grunnverdiene.
Gradsritualene, fortellinger og sagn som er 2 – 3 tusen år 
gamle, er redskaper til å anskueliggjøre verdiene og fortel-
ler hva jeg skal legge vekt på i eget liv.
Utfordringen er hele tiden å få logen og Ordenen til å fun-
gere troverdig i forhold til verdigrunnlaget.
Jeg vil takke bror OM, EK- kollegiet og aktører i for at 
gradsarbeid og seremonier fungerer meget bra, slik tradi-
sjonen er i loge Petrus Beyer. Det fremmer interesse og 
trivsel. 
Det er også gledelig å se at våre yngre brødre, i Ordens-
messig forstand, tydelig viser interesse og trivsel.
Dette mener jeg er det grunnleggende for rekruttering. 
Men vi må sjølsagt få det formidlet utad. La oss gjøre det.

                  Arne Aafoss, Storrepresentant

Møtekalender for høsten 2014
28.08. O / Arb.møte
11.09. O / =+
25.09. O / Arb.møte FD. Voluntas invitert.
09.10. O / ≡ + Galla
23.10. O + Galla
04.11.  O / Minneloge hos Voluntas.
20.11. O / -+
29.11. Julemøte m damer
04.12. O / Arb.møte
   

Ved å analysere fødselsdagslista for 2014 finner vi følgen-
de aldersfordeling:
20-30 år:  1 bror   
31-40 år:  1 bror
41-50 år: 13 brødre 
51-60 år: 15 brødre 
61-70 år: 28 brødre 
71-80 år: 25 brødre
81-90 år:   7 brødre

Vi finner bror Olav Aannerud Bjørseth som den yngste 
med 30 år og brødrene Edmund Jahr og Arne P. Aanes som 
de eldste med sine 87 år.
Videre ser at vi har en gjennomsnittsalder i logen på nøy-
aktig 65 år. Noe vi bør akseptere som akseptabelt, selv om 
vi skulle ønsket at den kunne vært mye lavere.
Vi ser også at ca. 65 % av medlemstokken er under 70 år 
og det er vel også akseptabelt.
Vi opplever at vi sliter litt med rekrutteringen for tiden og 
det er ikke så bra.
I siste logeår har vi tatt opp kun ett nytt medlem og vi vil 
nå få hull i våre gradspasseringer.
Ved ytterligere analyse finner vi at det er kun 27 brødre 
som er faddere og det er litt skremmende. 5 av brødrene er 
alene faddere for nesten 35 % av medlemsstokken. 
Dette er ikke bra og vi anmoder alle om å se i sitt nærom-
råde om det ikke er kandidater som kan være aktuelle å 
invitere til et informasjonsmøte. For mange av oss eldre 
kan både barn og barnebarn og venner av disse være mu-

Litt medlemsstatistikk
lige kandidater.
Vi er i dag 90 medlemmer og det er et hyggelig tall, men vi 
har siden 2007 hatt en økning på kun ett medlem, men vi 
har hatt hele 26 innvielser og 2 overføringer fra andre loger 
i samme periode. 
Det vil si at frafallet er stort med en naturlig avgang på 8 
dødsfall og 2 overføringer til andre loger. Men samtidig 
har vi dessverre hatt hele 17 utmeldinger.
Vi må alltid akseptere at noen ikke trives sammen med oss, 
men vi må kanskje ta en diskusjon på hvorfor så mange har 
meldt seg ut.
Det som er helt sikkert er at vi ikke kan slappe av når det 
gjelder rekruttering, for da dør logen en langsom død. Vi 
skal ha et informasjonsmøte i august og vi håper brødrene 
forstår at alle har et ansvar for at vi skal overleve.

                                                           Øyvind Schnell
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Det var stort fremmøte både fra egen loge og flere loger 
i vårt distrikt da EksOM Tom Harald Hansen, Eks Kass 
Terje Thorbjørnsen, Eks Str.rep. Øyvind Schnell fikk sine 
medaljer for 25 års medlemskap.

Nye 25 års veteraner
Selve seremonien ble ledet av DSS Kolbjørn Hellum, og 
hans Storembedsmenn. Dette ble en stor og fin seremoni.

Her er Veteranene med OM, DSS og alle deltakende Storembedsmenn bak.

Vi har i mange år hatt et fadderbarn i en barneby i Egypt. 
Han er nå er ute av systemet og vi har ikke hatt noen avtale 
i et par år.
Logen har besluttet at vi skal fortsette med å støtte SOS 
Barnebyer, noe som er helt i tråd med våre budord.
Over et par år hadde vi en landssak som gikk ut på samle 
inn midler til en ny barneby for 150 barn i byen Ngabu 
i Malawi. Dette var meget vellykket og landssaken er nå 
avsluttet med et resultat på over 25 millioner kroner. Med 
det arbeidet som også skal gjøres i lokalmiljøet vil SOS 
Barnebyer i alt hjelpe 2.150 barn.
SOS Barnebyer har to måter man kan gi sin støtte på, det 
vil si å støtte et fadderbarn eller å gi samme støtten til drif-
ten av en barneby. Prisen er den samme med kr. 3.300,- per 
år.

Ny avtale med SOS Barnebyer

Denne gangen har vi valgt å gi vår støtte til den nye barne-
byen i Malawi og avtale ble gjort i januar i år. De vil si at i 
uoverskuelig framtid vil vi bidra til driften av Odd Fellows 
egen barneby og det skal bli spennende å følge utviklingen 
av bygging og innplassering av barn.
Barnebyen skal være ferdigstilt i løpet av 2016 og det er 
planer om at Odd Fellow skal arrangere en tur til Ngabu 
slik at de som vil skal kunne se resultatet av innsamlingen.
Det henger nå et innrammet bevis for vårt engasjement på 
veggen i salongen, og alle kan der lese om den nye barne-
byen i Malawi.
                                                           Øyvind Schnell
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I forslag til nye statutter for Sirius Øst står det 
følgende:
Organisasjonens formål er å gi Ordensmedlem-
mer anledning til å være ”Pasientverter” ved 
Stråleterapienheten ved Sykehuset Innlandet på 
Gjøvik.
Pasientverten skal være et medmenneske for pa-
sienter ved Stråleterapi- enheten, samt tilby en 
enkel servering til pasientene og eventuelle led-
sagere.

Årsmøtet ble avholdt i Ordenshuset på Gjøvik fredag 
24. januar 2014.
Styret for Sirius Øst er Storrepresentantene og DSS i 
de to Distriktsrådene i Distrikt 10. En DSS er styrets 
leder og skifter for hver valgperiode mellom de to. 
DSS Lisbeth Wictorsen har vært styreleder i 2013.
Etter godkjenning av innkalling og saksliste ble Eks 
Storrepresentant Reiner Eichler valgt til referent. 
Årsmelding ble lest av Reiner Eichler og godkjent.
Regnskapsfører Dag Edler leste og redegjorde for 
regnskapet og dette ble også enstemmig godkjent. 
Positiv revisjonsrapport ble opplest.
Det ble i 2013 gitt gaver fra Oppland Taxi og Hed-
mark Taxi på kr. 5.000 fra hver.
Alle logene i Kongsvinger har også i 2013 gitt bidrag 
til Sirius Øst.
Beholdningen pr. 31.12.2013 var kr. 55.433.84
Det ble vedtatt at logenes bidrag for 2014 skal være 
kr. 2.000,-. Brev sendes logene fra styreleder. Bud-
sjett for 2014 ble lest og enstemmig godkjent.
 Arbeidsutvalget består av representanter fra de fire 
Gjøviklogene og for 2014 består utvalget av Ragn-
hild Fremstad fra loge nr 35 Arnica, Gurli Skattum 
fra loge nr. 128 Sarah, Øyvind Schnell fra loge nr. 99 
Petrus Beyer og Reiner Eichler fra loge nr. 37 Volun-
tas som også fungerer som utvalgets leder.
Eks Storrepresentant Reiner Eichler ble også gjen-
valgt som driftsleder for 2014.
DSS Lisbeth Wictorsen fortsetter som styreleder i 
2014.
Dag Edler ble gjenvalgt som regnskapsfører, og 
Svein Hellerud ble valgt som ny revisor, begge er 
brødre av loge nr. 99 Petrus Beyer.
Stråleterapienheten har i 2013 begynt å behandle fle-
re pasientgrupper, dette betyr en økt belastning både 
på økonomien og den daglige driften.
Det ble derfor vedtatt at man skal sende brev til 
banker og andre bedrifter med søknad om bidrag til 
driften av Sirius Øst. Styreleder utformer et søknads-
brev.

                                                           Øyvind Schnell

Referat fra årsmøte 
i Sirius Øst

Markus Joost:
Jeg mener at den personen som 
jeg ønsker å verve bør være 
ærlig, trofast og en vennligsinnet 
kar. Kanskje han bør ha sans for 
ritualer, tradisjoner og klassisk 
musikk og ha konservativ holdn-

ing til verdiene våre.

Jan Erik Wold:
Først vil jeg legge vekt på hvor 
åpen personen er og om han har 
et ønske om å utvikle seg positivt 
rundt våre verdier i felleskap med 
andre brødre. «Tungsinn» uteluk-
ker kandidaten. En positiv og 
trivelig sjel er å foretrekke.

Svein Hellerud:
Personen jeg ønsker å verve til 
vår loge må ha et ønske om å 
bli et bedre og mer veltilpas-
set menneske i forhold til våre 
verdier. Personen må være åpen 
for å utvikle seg gjennom ritualer 
og veiledning i et felleskap med 

trygge og velmenende brødre.

Geir Halmrast:
Jeg vil legge vekt på at vedkom-
mende person har et ærlig og 
oppriktig ønske om å bli medlem 
av logen slik den fremstår etter 
første gangs informasjon. Person-
en bør også være av det sosiale 
og omgjengelige slaget, godt 

humør og et oppriktig ønske om egen utvikling gjennom 
logens arbeid og ritualer.

Jo Lunde:
Kjenner vedkommende rimelig 
godt og tror at han vil godta og 
respektere ritualene våre som en 
veileder i  livet samt at jeg har 
tro på at han sosialt vil ha glede 
og utbytte av Odd Fellow broder-
skapet.

5 i farten
Hvis du som fadder verver 2 nye medlemmer av Odd 
Fellow Ordenen og logen vår, nr. 99 Petrus Beyer - hva 
vil du legge vekt på hos den personen du spør:
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Kære 
norske
brødre
Det er med glæde at 
jeg kan berette om 
jeres danske brødres 
aktiviteter denne 
vinter og vår.
Årets første møde 
er altid feststemt. 
Vi mødes efter en 
julepause fyldt med 
energi og historier / 

fortællinger. Og vi runder traditionelt aftenen af med en 
god stor portion kogt torsk ( en klassisk dansk nytårsmenu 
). Sidst i januar havde vi vore hustruer med i logen. Efter 
det ordinære loge møde, kom fruerne op i loge salen, hvor 
vi hørte et foredrag af chef-jordemoderen fra Viborg Sy-
gehus. Det var et godt foredrag, med mange anekdoter og 
utallige facts omkring kvinder. Dette blev vel modtaget af 
vore fruer.
I februar havde vi tildeling af 40-års hæderstegn. Og vi 
havde en indvielse. I forbindelse med indvielsen var der 
også besøg af brødre fra vor naboby Skive. Det blev to dej-
lige arrangementer med al den festivitas som der hører til.
Marts måned startede med en tur til Hobro. De fik for 2 
år siden en helt ny logebygning. Meget speciel, idet den 
er 8-kantet. Pladsen er praktisk udnyttet og faciliteterne er 
godt placeret rundt i huset. Vi havde også en festlig loge-
aften med både tildeling af kærlighedsgraden og tildeling 
af 25-års hæderstegn. Det er altid dejligt at overvære til-
delingen af hæderstegn. Tankerne og mindet om en lag og 
tro deltagelse i logens liv, er meget inspirerende for (os) 
yngre brødre.
Påskemåneden, April, har budt på fuld aktivitet. Vi afholdt 
Danehof. Og det kræver nok en lidt længere forklaring. Vor 
navnegiver Kong Erik Glipping, blev af adlen afkrævet at 
han indførte et såkaldt Danehof. Det kan sammenlignes 
med et parlament, hvor alle adellige havde foretræde for 
kongen, og hvor de kunne fremlægge deres klager og be-

kymringer for rigets tilstand. Erik Glipping var den første 
danske konge som blev underlagt en sådan forpligtelse.
Vi anvender vort Danehof til, på meget munter måde, at 
gøre vor Overmester opmærksom på de fejltrin og for-
glemmelser han har haft i det seneste år. Vort Danehof var 
en hjørnesten i oprettelsen af vor loge for 5 år siden. Af-
tenens menu bestod god grov suppe, Svine skank (svine 
låret) kogt i øl og stegt i ovn. Og dertil rigeligt med øl og 
snaps. Det er en aften vi alle ser frem til ( måske lige med 
undtagelse af broder Overmester og hans undermester). 
Ugen efter havde vores unge brødre arrangeret et besøg på 
redaktionen i vort lokale dagblad. En meget lærerig aften i 
selskab med en meget viljestærk redaktør, som er et vigtigt 
omdrejningspunkt i vor kommune med 102.000 indbyg-
gere.
Efter en god påskeferie havde vi besøg af vores egen nye 
søsterloge fra Viborg (Nr. 95 ”Båndet”), til en aften med 
foredrag. Denne gang var det vores tidligere sygehus di-
rektør. Han er nu projektchef for udbygningen af vort sy-
gehus, til ca. dobbelt størrelse.
Et meget lærerigt foredrag omkring lokalpolitikken om-
kring sygehuse, blandet med landspolitikkens overordnede 
ønsker om sundhedssektoren. Vi afslutter måneden med at 
fejre vores 5 års fødselsdag som loge i IOOF. Det bliver 
en stor dag. Vores fruer deltager i festlogen, og vi får me-
get fornemt besøg af 4 brødre fra vores kære norske ven-
skabsloge i Gjøvik.
Dette indlæg er skrevet i dagene før denne store dag, men 
vi ser meget frem til dagen, hvor jeg selv skal deltage i 
dagens program omkring besøget af de 4 brødre fra loge 
99 ”Petrus Beyer”.
Og som broder Jens Christian Nyholm skrev i forrige num-
mer af PB-Posten, så er planlægningen af Jeres besøg pri-
mo September 2014 i fuld gang. Vi glæder os virkeligt til at 
se så mange af jer som muligt igen. Mindet om vort besøg 
i Gjøvik står stadigt klart i erindring.

Her fra loge 119 ”Erik Glipping” i Viborg, de kærligste 
hilsner til dere og deres familier.

                                  I VKS broder Jesper Aa. Larsen     

Som bekjentgjort tidligere, har vår vennskapsloge nr. 119 
Erik Glipping invitert oss på besøk til Viborg den første 
helgen i september i år.
Etter påmeldingsfristen har gått ut, har vi fått en fin gruppe 
på 14 brødre og 9 ledsagere som reiser til Danmark i pri-
vatbiler.
De fleste foretrekker å bo på det nærliggende hotell Oasen, 
men noen ønsker også å bo privat og det er alltid spen-
nende.

Tur til Viborg 4.-7. september 
2014 Vi reiser med båt fra Oslo til Fredrikshavn på torsdag kveld 

med felles bespisning om bord.
Det er ikke mer enn 14 mil fra Fredrikshavn til Viborg, og 
vi ankommer dit en gang på formiddagen fredag hvor vi 
får tid til å se byen før vi møter våre danske venner.
Logens brødre er allerede godt i gang med planleggingen, 
og vi har fått et spennende program som tar vel vare på 
både gjestende brødre og ledsagere.
Det vil bli mottagelse av alle i Ordenshuset på fredag kveld 
hvor det blir et kort logemøte for brødrene, mens ledsager- 
                                                                 Forts. neste side
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ne får et foredrag i salongen. Etter logemøte og foredrag 
blir det felles bespisning for alle.
På lørdag møtes vi kl. 10.00 for felles, men ukjent aktivi- 
tet. Kl. 13.30 er loge nr. 119 Erik Glipping igjen verter for 
alle i Ordenshuset. 
Fra kl. 15.00 på er det privat selskapelighet hos danske lo-
gebrødre. 

Logen har i sin besittelse diverse bøker og hefter som er til 
utlån for interesserte.
Eks OM Einar G. D. Tønnessen har vært så elskverdig å 
donere diverse bøker som han har kjøpt fra USA, og som 
er fra logens opprinnelse i USA på 1800 og 1900 tallet.
I tillegg har vi Kjell-Henrik Hendricks bok om OF Orde-
nens historie, samt diverse jubileumshefter og OF Akade-
miets årbøker som bør være av interesse for de som ønsker 
å lære om logens opprinnelse, historie og utvikling.
Dette er interessant lesestoff som vi kan lære mye av, og 
anbefales til alle å studere.
Følgende bøker er til utlån via logens Sekretær:

Kjell-Henrik Hendricks: Odd Fellow Ordenens Histo-
rie. Utgitt 2008, 369 sider.
Denne tar for seg ordensutviklingen i historisk perspektiv, 
men er i det vesentlige viet Odd Fellow Ordenens historie i 
USA og Europa. Boken er veldig godt skrevet og anbefales 
lest.

D. Pascal Donaldson: The The Odd Fellow Offering. 
Utgitt 1844, 288 sider. 
En OF årbok som gir en fascinerende beskrivelse av skik-
ker, historier og seremonier m.v.

Theo A. Ross, Grand Secretary: Odd Fellowship, Its 
History and Manual. 1888
Boken er en flott historisk oversikt, omhandler The Sove-
reign Grand Lodge, Leirordningen, The Patriarch Militant, 
biografier over Thomas Wildey, John Welsh, John Entw-
histle o.a.
Boken beskriver også arbeidsmanualer, emblemer, regalier 
og notesatte sanger.

A. J. Hough: Odd Fellow In Song. Utgitt 1888, 35 sider.
Dette er en liten bok med fem sanger som omhandler ”Pro-
gress of Fraternity, The Three Links, The Good Samaritan, 
A Seeker After Truth, og Daughters of Rebekah.

Bøker og hefter til utlån!
T.G. Beharell: OF Monitor Band Guide. 1890, 433 sider 
med register.
Inneholder historien om Rebekkagraden og dens læreset-
ninger, emblemer og rituallære.
Boken henvender seg først og fremst til Rebekksøstre, men 
er også lærerik for brødre.

J. A. Colaw: The Beacon Light or Illuminated Odd Fel-
lowship. 1907, 366 sider.
En historisk bakgrunn for OF. Om organiseringen av den 
enkelte loge og gradene, om leirordningen og Rebekka, 
omtaler av Th. Wildey, J. L. Ridgely o. a., samt diverse 
taler. 

The Sovereign Grand Lodge I.O.O.F: Ritual Of A Sub-
ordinate Encampmment.
Ritualbok for leiren, Vedtatt på møte i Denver i september 
1908. Utgitt i 1909. 181 sider.

Charles H. Enicks: An ODD Fellow Scrap Book. Utgitt 
1925, 308 sider.
En samling lederartikler, kåserier, vers etc. v prominente 
ordensbrødre og andre.

Thomas G. Andrews: The Jericho Road, The Philosop-
hy Of Odd Fellowship.
Kapitlene har følgende overskrifter: Udødelighet, Venn-
skap, Kjærlighet, Sannhet, Rebekka, Tjeneste, Lojalitet, 
Tro, Håp og Barmhjertighet og Universell Rettferd o. a. 
Boken har et vedlegg om de første 14 årene i USA skrevet 
av Thomas Wildey. Utgitt 1937, 645 sider.

The Sovereign Grand Lodge I.O.O.F: Charge Book Of 
A Subordinte Lodge.
Dette er nærmest en ritualbok for loger, liten av format. 
Utgitt 1937, 163 sider.

Søndag er det hjemreise via Hirtshals og Larvik og vi er 
hjemme på Gjøvik på kvelden, fulle av gode minner og en 
forhåpentligvis fin tur fra Larvik.

  Ole W. Kavli og Øyvind Schnell
  Danmarkskomiteen
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To nye logeterminer går 
mot slutten. Mye arbeid 
blir nedlagt i logene og 
også i styret for Odd 
Fellow Gården. Et til-
bakeblikk fra styret si-
den våren 2013: 
De viktigste oppgaver 
styret har jobbet med 
er oppfølging av driften 
i gården, fullføring av 
kjøkkeninvesteringer, 
bygging av kjølerom og 

tilrettelegging for fryserom i kjellerplanet. Arbeidet med 
fryserom fullføres i 2014. Arbeidet med kjøle- og fryserom 
skjer i samarbeid med ”Gutta i Dampen, som også er med 
på finansieringen. 

Odd Fellow Gården Styret vil takke representanter for logene som har bidratt 
til vedlikehold og dugnadsarbeid i gården i løpet av året. 
En spesiell takk til ”Huskomitéen” ved Hans Wold og Britt 
Aas med sine assistenter. Uten disse som trår til ” i det 
stille” ville ikke driften av huset fungert.  
Styret vil også takke gode samarbeidspartnere i våre loger 
som har gitt oss gunstige innkjøpsordninger.
Varmepumper i salong, spisesal og kjellerstue fører til la-
vere strømforbruk generelt. 
Styret er svært fornøyd med de tilbakemeldinger brukere 
av huset gir i forbindelse med  kvalitet på mat og service 
fra ”Gutta i Dampen”. God mat og fint dekkede bord gir 
oss en fin ramme. 
Styret ønsker medlemmene i Petrus Beyer med familier er 
en riktig god sommer. 

Gjøvik 23. 04. 2014

                                Ida Holm Grindstrand, styreleder

Vår vennskapsloge feiret sin 5 års stiftelsesdag onsdag den 
30. april i Ordenshuset i Viborg.
Selve stiftelsesdagen var 25. april 2009, men de har onsda-
ger som sin faste møtedag.
Vi har vært så heldige at vi har kunnet følge logens utvik-
ling i alle disse årene.
Den første kontakten ble etablert i august samme år som 
logen ble stiftet.
Vår loge fikk en høytidelig invitasjon til å delta på marke-
ringen, denne ble lest opp i logen slik at de som hadde lyst 
og anledning kunne melde seg på via Danmarkskomiteen. 
Brødrene Magne Myrheim, Patrik Hurtig, Ole W. Kavli og 
undertegnede Øyvind Schnell deltok som representanter 
fra vår loge, og det ble en hyggelig og stilig opplevelse.
Etter innsjekking på Hotell Oasen ble vi møtt kl. 12.00 til 
lunch, invitert av OM Mads Salling og 4 brødre. Det ble 
en fin stund som en god innledning til aftenens program. 
Forventningene til festlogen ble ikke noe mindre etter en 
slik varm og god velkomst.

Loge nr. 119 Erik Glipping ble 5 år gammel 25. april
Selve festlogen med påfølgende middag ble en flott opp-
levelse.
De har en litt annerledes måte å gjøre ting på, både inne i 
logesalen og under taffelet.
Etter at alle brødrene fra logen med sine damer var på 
plass, ble alle gjester fra fjern og nær vist inn fra forvæ-
relset en og en og parvis. CM ropte opp tittel og navn før 
vi ble anvist plass i salen med Deputert Distrikts Stor Sire 
med frue som de siste. 
Festlogen er ikke helt lik vår, og det som var spesielt var 
at alle gaver ble overrakt inne i logesalen.  Vår UM Ole 
W. Kavli overrakte gaver med en kort og flott gjennomført 
tale.
Vi hadde funnet ut at Danmarks nasjonalfugl er knoppsva-
nen, og vi var så heldige at vi fikk en bordfane av Gjøvik 
Kommune med byens svanelogo på. Sammen med et ko-
boltblått fat fra Gjøvik Glassverk ble det en fin gave som 
vertskapet satte stor pris på.
Middagen etterpå ble også gjennomført på en noe anderle-
des måte enn vi er vant til.
Bl. a. har UM som bordleder samme sentrale plass som 
OM har hos oss, og deres OM ble plassert ved enden av 
hovedbordet. 
OM hadde holdt sin festtale under logemøtet og han hadde 
ikke ordet ved taffelet.
 UM alene styrte det hele og det var få taler, noen sanger og 
litt musikalsk underholdning. DDSS holdt dagens tale for 
logen og taffelet var ferdig klokken 23.00.
Det som også var annerledes var alle talerne avsluttet med 
å be UM om å få forsamlingen med på en skål for Ordenen 
eller logen, da også med et 3 fallig hurra for hver gang.
Vi som var til stede fra Gjøvik fikk en flott opplevelse og vi 
kan bare anbefale alle om å være med når slike anledninger 
byr seg.
                                                        Øyvind Schnell

Gjestende brødre fra loge nr 99 Petrus Beyer i hyggelig 
samtale med brødre fra Erik Glipping med OM Mads Sal-
ling som nr 2 fra venstre.


