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Chartertur, med 

Bror Kjell Arthur 

Kristiansen i spis-

sen, sørget for en 

meget behagelig 

busstur til Oslo 

Spektrum hvor vi 

skulle overvære 

årets Norsk Militær 

Tattoo. Avreise fra 

Myra med 55 delta-

gere klokken 11:30 

skulle tilsi at vi 

hadde god tid, men 

pga omlegging av 

veisystemet og Holmenkollstafetten, gikk vi inn i Oslo Spektrum kun fem minutter 

før showet startet...altså en helt super-perfekt timing.                                   Forts. s. 2 

En glad og spent samling Brødre med deres respektive, på vei inn til Oslo og Spektrum. 

EKSTRALEDD 

 
Brev fra Krisesenteret Moss og 

Minirapport fra Storlogemøte 

EN VELLYKKET TUR TIL HOVEDSTADEN 

Resyme av et besøk i Loge 1 Valdemar af Danmark 

Vår Eks Skattmester Jan Ingolf Helseth besøkte mandag 31. mars 2014 «Broderloge 

nr. 1 Valdemar af Danmark». Broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark skulle denne 

dag på besøk til Frimurerordenen i deres ordens hus i Smalegade 33 i bydelen Fred-

riksborg. Normalt avholder Broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark sine møter i Odd 

Fellow Palæet, Bredegade 28 – 1260 København på onsdager. Møte i dag var et eks-

tramøte med utflukt.                                                                                        Forts. s. 3 

07.02.1957 

SISTE SIDE 



Ordet TATTOO kommer av det hollands-

ke uttrykket ”do den tapto” som betyr å 

sette tappen i øltønna. Historien går tilba-

ke til garnisonbyene i Europa på 1600-

tallet. Her var det alltid en tambur som 

gikk rundt å spilte tappenstreksignalet når 

soldatene skulle tilbake til kasernen og 

ølkranene skulle stenges. Noen ganger 

var det også med et orkester som spilte 

soldatene tilbake til kasernen. Herfra 

kommer det engelske uttrykket TATTOO 

som nå betyr militært musikkshow med 

fokus på drill og marsj. Norsk Militær 

Tattoo arrangeres annethvert år. 

Med 800 medvirkende er det Norges 

største innendørsshow. Det ble arrangert 

1.gang i 1994 i Vikingskipet på Hamar. 

Første gang i Oslo i 1996. 

En stor takk til Eks.Om. Kjell Martinsen 

som hadde bestilt billetter.  Vi hadde me-

get god oversikt og kunne nyte et spekta-

kulært show. Årets  Norsk Militær Tattoo 

presenterte musikk i mange stilarter og 

fra ulike tidsepoker tilknyttet grunnlovs-

jubileet. Aktørene viste allsidighet, kvali-

tet og profesjonalitet – dette var rytme, 

presisjon og drill gjennom musikk i abso-

lutt verdensklasse. Fra Norge imponerte 

Forsvarets stabsmusikkorps, Kongelig 

norske marines musikkorps og Hans Ma-

jestets Kongens Garde. 

Forts. EN VELLYKKET TUR  

«MERK» våre sponsorer/annonsører i vår lokale Matrikkel. 

Åpningen, både i 1. og 2. akt og finalen 

hadde et nasjonalt fokus, hvor våre na-

sjonalsanger, marsjer og norsk nasjonal-

romantisk musikk hadde en fremtreden-

de plass. Åpningen var OL fanfaren fra 

1952. Deretter ble For Norge, Kiæmpers 

Fødeland og sønner av Norge fremført. I 

første akt viste Danske ,Japanske og 

Finske deltagere seg frem. Amerikanerne 

imponerte med et drillteam hvor gevære-

ne nesten gikk i taket! Etter pausen ble vi 

introdusert for Kongelig norske marines 

musikkorps  hvor Ingebjørg H Bratland 

var solist.  Deretter var det imponerende 

forestillinger av Nederland, Scotland, og 

USA. Og finalen var vakker! Solister var 

Ingebjørg Bratland og Tor Endresen. 

Alle aktørene var på scenen og det ble 

spilt Gammel Jegermarsj, Kom mai du 

skjønne milde, You raise me up og Ja, vi 

elsker dette landet. Etter tappenstrek og 

under utmarsj ble” Det går et festtog 

gjennom landet” fremført.. Etter opptel-

ling og alle til stede, kjørte vi til Hotel 

Europa hvor vi kunne la inntrykkene 

synke inn og få oss et godt måltid med 

mat.  Deretter var det en behagelig 

busstur til Moss. En stor takk til  Br.Kjell 

Arthur Kristiansen som sørget for 

buss ,mat og at logistikken stemte. Og en 

stor takk til Eks.OM Kjell Martinsen 

som sørget for at vi fikk flotte plasser i 

Oslo Spektrum. (PH) 

Infortmasjonsmøte (i Oktober) 

Også i høst vil vi avvikle Informasjons-

møte for interesserte. I den sammenheng 

håper jeg brødrene bruker sommeren 

«aktivt» for å «samle sammen» mulige 

interesserte, og ikke tenk at møtedato er 

langt frem. Start prosessen nå. (RV) 



Undertegnede var på tjenestereise i Kø-

benhavn og hadde en kveld til egen dis-

posisjon og ønsket å besøke en Dansk 

Odd Fellow loge. Jeg fant kontaktinfor-

masjon og møteplan på Odd Fellow or-

denens hjemmeside og kontaktet OM 

Per Envoldsen på mail og fikk rask tilba-

kemelding på at jeg kunne delta på kvel-

dens besøk til Frimurer logen sine loka-

ler i Fredriksborg. Han orienterte meg 

om at jeg ville bli avkrevet gjeldende 

reisepassord. Jeg ble litt usikker på hvor-

dan jeg skulle skaffe det tilveie men 

kontakt med DSS Gunnar Gjølstad løste 

det problemet. 

Jeg reiste til Smalegade 33 i bydelen 

Fredriksborg kl. 18.30 og møtte utenfor 

noen Odd Fellow brødre som jeg fikk 

følge med inn i Ordensbygget. Jeg var 

ventet og ble godt mottatt både av Odd 

Fellow brødrene samt av Frimureren 

som var ansvarlig for besøket fra deres 

side. 

Vi fikk først en generell orientering i 

mottakelsen hvor det bl.a. var rigget opp 

en flott utstilling av ordens utstyr og 

gaver. Deretter ble vi ført inn i logesa-

len. Den var ikke ulik vår med «OM» 

stol på en opphøyet del på kortveggen i 

motsatt ende av inngangsdøren. Det var i 

tillegg stoler på begge langveggene og 

på endeveggen foran inngangsdøren. 

Det var helt åpent i senter av salen, men 

et spesielt mønster var vevd inn i teppe 

midt på gulvet, som inkludert flere sym-

boler. 

Logesalen var bygd for å illudere «et 

tempel uten tak». Veggene var prydet 

med søyler og en mørke blå himmel 

hvelving med stjerner var avslutningen 

oppad. Salen var nylig pusset opp og 

meget vakker. 

Bygget var oppført i 1927 og stjernehim-

melen var en kopi av stjernehimmelen 

Resyme av et besøk ... 

som var over bygget 

på et bestemt tids-

punkt (salens innvi-

elsesdag?).   

Det var kun en fra 

Frimurerordenen 

tilstede og han fortal-

te litt i grove trekk 

om deres orden og 

svarte på spørsmål. Etter spørsmålsrun-

den slukket han lyset, satt på stjernehim-

melen og spilte egnet musikk. Det skulle 

illustrere solnedgang og var svært stem-

ningsfullt med automatisk regulering av 

lyset på stjernehimmelen.  

Etter en snau time i logesalen ble vi vist 

inn i spisesalen. Vi fikk der servert et 

«brodermåltid» med egnet drikke. Det 

var ikke mange taler utover Br. OM’s 

takk til verten for at vi fikk komme på 

besøk. Jeg fikk også ordet og takket for 

meget hyggelig mottagelse samt orienter-

te kort om Odd Fellow i Moss. Jeg hilste 

også fra vår DSS Gunnar Gjølstad og 

Loge 51 Folden og OM Roy Vestlund 

som jeg begge hadde snakket med i for-

kant av besøket. Jeg fikk med hilsener 

tilbake som herved overbringes dere alle. 

17 Odd Fellow brødre deltok på besøket 

undertegnede inkludert. 

Broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark 

har i overkant av 60 medlemmer. 

Br. Eks OM som jeg satt ved siden av 

under brodermåltidet fortalte at Loge nr. 

x Valdemar og loge nr. 1 Danmark ble 

fusjonert rundt 2000 og tok navnet Loge 

nr. 1 Valdemar af Danmark. Jeg oppfattet 

det som at det fortsatt var ganske store 

problemer med nyrekruttering. Det er 11 

Odd Fellow loger og 10 Rebekka loger 

som sogner til Odd Fellow Palæet i Kø-

benhavn. 

Loge nr. 1 Valdemar af Danmark hadde 

vennskaps loge i Oslo, Helsinki, Stock-

http://www.loge1.dk 

http://www.loge1.dk/


Forts. Resyme av et besøk ... 

Redaktør: Leif Andersen, 99773885. @adr: k-isbe@online.no 

Medarbeidere: Johnny Norman Pedersen 90509134  -  Jan-Christian Hjorth 94132029 

Brev fra Krisesenteret 

holm og Reykjavik og disse logene had-

de hvert annet år «5-loge møte med 

damer» som gikk på rundgang mellom 

logene slik at hver loge var vertskap for 

vennskapsmøtet hvert 10 år. 

Loge nr. 1 Valdemar af Danmark hadde 

møte hver uke og ca. 40 brødre møtte på 

hvert møte! Jeg synes dette var impone-

rende. 

Jeg synes at jeg nok en gang hadde hatt 

en flott og opplevelsesrik kveld sammen 

med våre brødre i «Broderloge nr. 1 

Valdemar af Danmark» og kan varmt 

anbefale brødrene å besøke utenlandske 

loger når en har anledning. Den Norske 

Storloge har relativt god oversikt over 

kontaktpersoner i de land Odd Fellow er 

representert, og det er også nå mye in-

formasjon å finne på internett noe jeg 

benyttet denne gangen for å få opplys-

ninger og komme i kontakt med logens 

overmester. 

Med Broderlig Hilsen, I Venskab, 

Kærlighed og Sandhed, under logens 

segl, Jan I Helseth, Tredjegrads bror. 

Guten Tag Herr Hagmann.         26/5-14 

Tillater meg å si atter en gang takk for 

at vi fikk komme på besøk.  

Vil du være meg behjelpelig med å 

overbringe en stor takk? En eldre herre 

gav meg kr. 500.- i døren. Jeg var litt 

uforberedt og vet ikke om han hørte at 

jeg takket.  

For pengene kjøpte vi is og brus på 17. 

mai, og i dag kunne 6 barn glede seg 

over et nytt plaskebasseng. 

Med vennlig hilsen Christiane Pfarre 

Barnevernspedagog 

Stor Sire Morten Buan 

gjenvalgt for 4 nye år. 
 

Ordenens Storlogemøte 2014 ble av-

holdt på Sundvolden Hotell i tiden 13 – 

15 juni. Sammen med følgende valgte 

Storembedsmenn skal Stor Sire styre 

«Odd Fellow-skuta» gjennom innevæ-

rende embedsperiode: 

 

Dep. SS Geir Småvik (ny)  

 Loge 3   Eystein 

Dep. SS Toril Grundtvig Skougaard(ny)

 Loge 25 Irene 

Stor Sekr. Steinar D E Jansen (gjv) 

 Loge 52 Catena 

Stor Sekr. Svanhild Sandem (gjv) 

 Loge 63 Sinceritas 

Stor Skm. Paal Østmoe (ny)  

 Loge 32 Viken 

Stor Skm. Vivi S Uhre (ny)  

 Loge 23 Laboremus 

 

Referat fra Storlogemøtet vil komme på 

Ordenens hjemmesider, samt i med-

lemsbladet De Tre Kjedeledd. Muntlig 

info fra møtet vil bli gitt på møter i 

høstterminen. I dag finnes korte 

«dagsreferater» under Nettavisen på 

hjemmesidene. 

(ref. SH) 

Storlogemøte 2014 

På siste møtedag ble vår egen bror – 

DSS Gunnar Gjølstad – tildelt Den 

Norske Storloges Erkjentlighets-

tegn for sitt virke for Ordenen. Vi 

gratulerer bror Gunnar Gjølstad med 

tildelingen av denne dekorasjonen. 


