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Bror og Eks Skattmester Jan Ingolf Helseth på tjenester-

eise i Danmark benyttet naturlig nok sin frikveld til et 

besøk i Loge Nr 1. Valdemar.                         Se Extraledet 

I regi av arrangørstaben med UM 

Petter Hagmann i spissen ble årets 

sommermøte gjennomført fredag 06. 

juni.  Åstedet var Ole O Lians gt 64, 

hvor bror kapellan Hans Gunnar 

Skaug og hans frue hadde stilt hage 

og hus til disposisjon for arrange-

mentet. 

Takket være alle forberedelser ble 

det et i alle deler vellykket sommer-

møte, med bl a servering av aperitiff 

ved ankomst, reker med tilbehør 

som hovedrett – som førte til litt 

kalde fingre, men hva gjorde det når 

vi etterpå fikk servert varm kaffe 

med sjokoladekake til – og en Kro-

neis. 
Forts. s. 3 

SOMMERMØTE, 

en flott avslutning på terminen 
Folden-bror med 

BOKUTGIVELSE 

Bror og Distrikt 

Stor Sire Gunnar 

Gjølstad har etter 

flere års gransk-

ning, finlesning i 

arkiver både lokalt 

og sentralt og utal-

lige samtaler med  

Foldens og Varnas eldre brødre, 

klart å stable en hel masse… 
Forts. s. 3 

Tanker …. Ekspansjon 

Ekspansjon skal vektlegges sier 

Storlogen – selvfølgelig med rette. 

Uten nye brødre «tørker vi inn» - 

dør vi ut. Derfor er ekspansjon så 

viktig at dette må omtales på alle 

logemøter. 

Mye sant og fornuftig har blitt sagt 

om «hvordan ekspandere». Det 

som kanskje er den vanskeligste 

biten er å gi svar til interesserte på 

spørsmål som «Hva gjør dere i Odd 

Fellow?                            Forts. s. 4  

07.02.1957 



 

viktigst, en stor takk til alle brødre 

som møter så ofte de kan, da dette er 

til sann glede og inspirasjon for em-

bedsmennene. 

 

Brødre. 

 Takk for et Godt Logeår. 

 Takk for en positive ånd. 

 Med dette ønsker jeg 

 hver og en av dere 

 en riktig god sommer. 

Roy Vestlund. 

Ett år har snart 

gått siden Fol-

dens embeds-

menn og kolle-

giet trådte i 

funksjon. Man 

kan vel si at det 

har vært et 

ganske godt og 

fruktbart år, og 

den største gleden er vel at vi har fått 

motta og tatt opp hele 5 nye brødre, 

som alle ser ut til å trives. De er alle 

godt i gang med utviklingsprogram-

met, så for disse våre ny brødre, vil 

høsten by på noen spennende grads-

passeringer. Høsten vil også være 

preget av besøk fra andre loger, i til-

legg til at vi skal fokusere litt ekstra 

på å styrke det vi er gode på, dele det 

med andre og ytterligere øke med-

lemstallet vårt en tanke. 

Oppmøte i år har vært stabilt godt, og 

Foldens brødre er vel blant de som, i 

tillegg til å møte i egen loge, er av de 

aktive og meget flinke til å møte i 

Leiren. 

Det er lagt ned mye og godt arbeide, 

både i Loge, Leir og ikke minst i AS 

Husselskapet. Jeg vil takke mine em-

bedsmenn i kollegiet for god støtte 

og deltagelse. Uten dere ville det ikke 

være mulig å drive vår Loge.                    

Jeg vil også takke alle øvrige Em-

bedsmenn, aktører og brødre, da det 

er nedlagt et stort stykke arbeide for å 

kunne utføre sine plikter, ceremonier 

og spill, slik at møtene våre blir inn-

holdsrike og spennende, og sist men 

Overmester har ordet. 

 

90 ÅR 
Kåre Kristian Sveli 09.10.14 

Odd Trygve Paulsen 21.11.14 

 

80 ÅR 
Borgar Dhyre 06.12.14 

 

70 ÅR 
Kai Hermansen 05.07.14 

Terje S. Plukkerud 22.08.14 

Hans A. Wold 25.12.14 

 

50 ÅR 
Johnny Olsen 25.09.14 

Vi Gratulerer Våre 

Jubilanter 



 

Trenger du ny livkjole m/sort vest? 

 

Full bytte og returrett.   www/livkjole.no 

Selv værgudene ga seg fort da de i 

starten på møtet prøvde å ødelegge 

den gode stemningen med et regn-

skyll. Etter måltidet var det tid for litt 

leker, med blandet resultat for de som 

fikk prøve seg, til tross for oppmunt-

rende tilrop fra tilskuerne. 

 

På vegne av alle de omtrent 50 delta-

kerne – igjen stor takk til bror UM og 

hans stab for tilretteleggelsen, og til 

vertskapet for gjestfriheten. (SH) 

BOKUTGIVELSE... 

...historisk fakta om Loge Folden. 

Med sine mer enn 100 tettskrevne 

sider har «Logehistorien», som boka 

så treffende heter, fått ett meget allsi-

dig og fortellende innhold. Den star-

ter med «Hva er Odd Fellow Orde-

nen» og vår «grens» antatte opprin-

nelse og ordenens litt vanskelige be-

festelse i Norge. Videre er det litt om 

vår moderloge Varna og dennes 

brødre som dannet broderforening og 

gjorde et formidabelt stykke arbeide 

for å danne en ny loge i Moss, med 

Folden som resultat. Her er mye 

spennende lesning og man kan lett se 

for seg de enkelte «slag», stolthet og 

gleder. 

«Logehistorien» gir kunnskap om 

våre røtter når vi leser om Broderfo-

reningen, Chartermedlemmene, 

«Eget Hus» og Odd Fellow Hjemmet 

AS. 

Kollegiet mener at dette er en bok  

som «alle» Foldens brødre bør ha i 

sin bokhylle, og har derfor kjøpt et 

betydelig antall, slik at alle Foldens 

brødre, ved oppmøte, får denne etter 

henvendelse til bror Kasserer, mens 

våre nye brødre får denne ved sin 

innvielse. 
 

 

Vi Gratulerer 

Bror og Distrikt Stor Sire 

Gunnar Gjølstad 

med utgivelsen av Logehistorien, og 

takker for denne mulighet til å erver-

ve kunnskap om røtter og å skape 

tilhørighet. (RV) 

SOMMERMØTE, en flott... 
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MØTEPLAN HØSTEN 2014 

«Lange medlemskap 

gir oss nye Veteraner», 

 

Derfor gratulerer vi, Jon Steinsvik 

med 25 år, Knut H. Helgesen med 40 

år og Torbjørn Lilleås også med 40 

år. 

 

Vandring og aktiv deltagelse: 

 

 

Vi Gratulerer 

Jan E. Christiansen 

med mottatt 1.ste 

Grad den 03.04.14 

 

 

  

Vi Gratulerer også 

Per S. Thorvaldsen 

med mottatt 2.d. 

Grad den 20.03.14 

Hva er formålet?» osv. Hva vi da kan 

si har vi «brosjyre-svar» på, men 

kanskje vi kan gjøre det enklere og 

mer tiltrekkende? 

Det er to forhold som har betydning 

for nye medlemmer: 

Hvorfor er du en Odd Fellow og hva 

er formålet? 

Synliggjøring. 

Svaret på spørsmålet er i all enkelt-

het: 

Jeg trener på å bli et bedre medmen-

neske og på å være 

mot andre som jeg ønsker andre 

skal være mot meg. 

Alt i alt – et arbeid til beste for en 

selv og sine medmennesker, samt for 

samfunnet i sin helhet – bygget på et 

etisk grunnlag med et ideelt formål. 

Når det gjelder synliggjøring vil det 

for fremtidige brødre være viktig å 

tilhøre et fellesskap som er synlig – 

spesielt i eget nærområde. Synliggjø-

ringen kan fremstilles på flere måter, 

men det er viktig at medlemmene 

kan identifisere seg med noe de er 

stolt av å være en del av, og som har 

et humanitært og medmenneskelig 

aspekt. 

Hilsen i V., K. og S. 

Steinar Hagnes 

Storrepresentant 

Tanker …. Ekspansjon GRATULASJONER 

Neste nummer av bindeleddet 

kommer: 30/10 og 18/12 


