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NYE 40-ÅRSVETERANER I LOGE VARNA

Loge nr. 18 Varna fikk på sitt møte torsdag 8. mai to nye 40-årsveteraner. De
nye veteranene ble hyllet av sine brødre, på bildet ser vi et knippe av logens
veteraner som var tilstede på tildelingen. Side 6-9
NY BROR

GJENFORENING

FORBRØDRING

Torsdag 10. april ble en
ny bror innviet i
Ordenen, og ønsket
velkommen i vår loge.

Storrepresentant
Bengt Ø. Eriksen forteller
om vennskap, bistand og
gjenforening

Tradisjon tro har vår loge
besøkt loge 47 Gullmarn i
Lysekil og deltatt på
gradpassering.

Side 5

Side 10-11

Side 12

ODD FELLOW
Loge nr. 18 Varna
EMBEDSMENN FOR PERIODEN 2013 - 2015

Storrepresentant
Eks. Overmester

Bengt Ø. Eriksen
Bjørn Rune Karlsen

Valgte embedsmenn
OM
UM
Sekr.
Skattm.
Kass.

Arild Sandvold
Arne Palm
Helge Sagen
Tormod Sveli
Richard Kruse

Utnevnte embedsmenn
CM
Kappelan
Insp.
IV
YV
Organist
Musikkansv.
Arkivar
OM HA
OM VA
CM HA
CM VA
UM HA
UM VA
Insp. ass.
Samf. Eldste

Jon Borge Johnsen
Svenn Tore Falch
Hans Evert Støa
Geir Bekkensten
Christian Eriksen
Tom E. Hansen
Terje Karlsen
Tore Nygård
Peer Christian Nordby
Hans-Thore Herrød
Ketil Johannessen
Geir Walås
Helge Akerhaugen
Peik Næsje
Svein Jul Antonsen
Asbjørn Eriksen
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KJÆRE BRØDRE!
Nok et semester nærmer seg
slutten og for kollegiet betyr dette
halvgått løp. Vi har siden høsten
2013 arbeidet for å få mer
variasjon inn i våre ettermøter, i
tillegg til at vi arbeider for å få
flere og yngre brødre inn i logen.
Dersom noen av brødrene har
ideer og forslag til utvikling av
logen bes dette sendes til nevnd
for styrkelse og ekspansjon.
I skrivende stund har sommeren
allerede gjort sitt inntog, dagene
er varme og de fleste gleder seg
til ferie og late dager. Til tross for
dette så håper jeg at dere tenker
litt på logen, potensielle nye
brødre og igjen møter opp når høstsemesteret starter.
Allerede i september skal en del av oss til Stockholm. Dette tror jeg
blir et hyggelig møte, og flere har allerede sagt til meg at de gleder seg
stort til å møte våre svenske brødre igjen.

Med dette ønsker jeg brødrene en god sommer!
Arild Sandvold
Overmester
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VARNAPOSTEN GRATULERER
Logegrader
Bror Rolf Liaaen Nissen som ble innviet i Ordenen og fikk
Troskapsgraden den 10. april 2014.

Veteranjuveltildelinger
Brødrene Eks. OM Tor Fjeld og Eks. Kass. Jan Morgan Eriksen som ble tildelt
40-års veteranjuveler etter 40 års trofast tjeneste i logen. Tildelingen ble
foretatt i vårt møte den 8. mai 2014.

Leirgrader
Brødrene Terje Løken og Steffen Rothmann Thamdrup, som ble tatt opp i
Leir nr. 7 Østfold, og fikk Patriarkgraden den 23. april 2014.

Runde år
40 år
70 år
65 år
65 år
50 år

Christian Eriksen
Paul Erik Pettersen
Terje Hatlen
Terje Karlsen
Tore Nygård

10. juli
12. juli
21. juli
04. august
07. september

2014
2014
2014
2014
2014

Redaksjonskomiteen består av:
Eks. Storrepr.
Eks. OM
Eks. Sekr.
Eks. Sekr.
CM
Br.

Per Th. Pettersen (redaktør)
Tor Fjeld
Tore Nygård
Nils Hole
Jon Borge Johnsen (fotograf)
Fredric Nygård

Redaksjonen kan kontaktes per epost: varnaposten@gmail.com
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NY BROR I LOGE VARNA
Torsdag 10. april 2014 kunne loge nr. 18 Varna ønske en ny bror velkommen.
Denne gang var det Rolf Liaaen Nissen som ble innviet. Fadder er Eks OM
Magne Myren.
Det var over 40 brødre til stede i logesalen under dette høytidelige møtet.
Seremonien ble gjennomført på en utmerket måte under ledelse av bror
Ceremonimester, Jon Borge Johnsen.
I selskapslokalene hadde bror Terje Hatlen og OM Arild Sandvold dekket et
vakkert bord til brodermåltidet. Her ble det servert innbakt kylling med ris og
sursøt saus.
Br OM ønsket i sin tale den nye bror velkommen og fortalte litt om vår orden og
det å være en god Odd Fellow. Fadder Magne Myren og vår nye Bror Rolf
Liaaen Nissen holdt også gode taler under brodermåltidet.
Privatnemden ble takket for godt utført arbeid.
Ref. Tor Fjeld

Vår nye bror, Rolf L. Nissen med sin fadder Eks. OM Magne Myren (Foto: Jon. B. Johnsen)
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TO NYE 40-ÅRS VETERANER
På vårt logemøte torsdag 8. mai ble våre brødre Jan Morgan Eriksen og Tor
Fjeld tildelt sine veteranjuveler for 40-års medlemskap i ordenen. Dette er to
brødre som har vært aktive i både Loge og Leir i alle disse 40 årene, og de sier
ikke nei til oppgaver nå heller. Deres iver og samarbeidsvilje står det respekt av.
Den flotte og meget høytidelige tildelingen ble foretatt av DSS Gunnar Gjølstad.
Han var flankert av Storrepr. Bengt Ø. Eriksen som fung. Stor Marshall og Eks.
DSS Paul Narum som Dep. Stor Sire.
Etter at logen ble lukket, brødrene ført ut og de to nye 40-årsveteranene gratulert
med sine juveler ble de fremmøtte presentert for et nydelig dekket bord. Menyen
for kvelden var laks med sandefjordsmør, poteter og grønnsaker.

Før bespisningen sang Odd Fellowkoret, som denne gang stilte med 14 sangere,
sangen «Til Veteranen» til ære for de nye veteranene. Sangerne var under dyktig
ledelse av den nye dirigenten Else B. Haugen.
Distrikt Stor Sire Gunnar Gjølstad var først ut med tale til veteranene. Her roste
han dem for den gode innsatsen gjennom 40 år, og viste stor takknemlighet for
at vi har så aktive brødre i vår midte som går foran som gode eksempler for
andre brødre.
Overmester Arild Sandvold støttet opp om Distrikt Stor Sires ros, og sa i sin tale
at brødrene var to «ja-mennesker» med stor kapasitet. Han overrakte så 40-års
miniatyrmerkene til de to, og avsluttet med veteranenes skål. I forbindelse med
overrekkelsen av miniatyrmerkene ble også de nye veteranene beæret med
blomster fra loge nr. 18 Varna og dens brødre.
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Bror Eks. Kass. Jan Morgan
Eriksen var den første av de to
veteranene til å holde takketale.
Han rettet sin tale til Ordenen,
Leiren og Logen og takket for
det gode brorskapsbånd som
tidlig ble knyttet, og har vært en
styrke gjennom alle årene i
Ordenen. Spesielt ble bror Eks.
Storrepr. Jack Schanke trukket
frem som «pådriver» til at han i
sin tid ble med i Loge nr. 18
Varna.
Gjennom disse 40 årene har Jan
Morgan Eriksen hatt godt
fremmøte og også innehatt flere
oppgaver og embeter. Han er
også aktivt med i Odd
Fellowkoret. Han er ikke
fremmed for å påta seg en
oppgave dersom det er behov for
dette.
Han har lært mye, opplevd mye og har mye å takke Odd Fellow Ordenen for.
Dette oppsummerte han gjennom noen ord om fellesskapet hentet fra Odd
Fellows tidskrift fra sent syttitall;

«Her kan du finne fellesskapets ånd.
Fornye ditt sinn, din tanke.
Her kan du møte, en VENNSKAPETS hånd
og vennskapets frukter sanke.
Her kan KJÆRLIGHETENS hellige ild,
gi deg varme og glede.
Og hvis du evner, og du vil,
kan det til SANNHET lede»
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Bror Eks. OM Tor Fjeld
ønsket også å takke.
Gjennom sin tale takket han
for den flotte seremonien,
koret for vakker sang, samt
flott musikk og sang inne i
salen.
Etter 40 år som medlem av
Ordenen var det mange ting
Tor Fjeld også pekte tilbake
på. Både bakgrunnen for at
han ble med i Ordenen, samt
hvordan det var å
tjenestegjøre i privatnemnda
på midten av syttitallet.
Videre fortalte han om sin
interesse for reiser, utflukter,
og nye opplevelser. Også her
har logen bidratt gjennom
vennskapsloger i inn- og
utland. I tillegg til å være
aktivt med i nemnd for
utenlandske loger har også vennskapet med brødre og søstre i andre loger bidratt
til å utvikle vennskap og kontakter også privat.
Fårikålens Venner ble også trukket frem som en av de nyere tilskuddene til
logeaktiviteter som skaper mye glede og sosialt brødrene imellom.
Odd Fellow har påvirket livet, tankesett og væremåte i over 40 år. Om dette har
gjort Tor til et bedre menneske torde han ikke svare på, men at det har bidratt i
positiv retning er det ingen tvil om. Mot slutten av sin tale trakk han frem loge
Varnas tradisjoner, og oppfordret brødrene til å tenke positivt, tenke mestring og
være aktive Odd Fellows i liv og gjerning. Han avsluttet sin tale med å lese en
tekst av Lars Saabye Christensen som står gjengitt på neste side.
Møtet ble avsluttet med en takk for maten tale, denne gang ved bror sekretær,
Helge Sagen
Per Th. Pettersen
Referent
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portrett, junkie
han star foran meg
i køen på seven eleven
det er søndag morgen
den første i oktober
og han er den første
junkien som er oppe
blant de som aldri
får sove under broene
og i portrommene og
i rennesteinene
den sære knekken i knærne
som om han ikke tåler
vekten av sitt eget beinrangel
selv tyngdeloven må han
kjempe mot
å holde seg oppreist
er en heldagsjobb
det innhule ansiktet
har for lengst sluppet taket
i sin alder
den tannløse munnen
synker innover, kraniet
suger den til seg
han skal ha en bolle
den koster ni kroner
sier jenta bak disken
men han kan få tre for tjue
han har nok med å finne ni
det er en verdenskrig
som foregår foran meg
i køen på seven eleven
den første søndagen i oktober
han roter i alle lommene
som finnes og til slutt har han
skranglet fram mynter nok

og tømmer de gule henda sine
over disken, de siste spenna
mine, hvisker han, tar posen
med bollen i og stavrer ut
vindskeiv og mager som et flak
jeg får mine aviser, endelig
og når jeg kommer ut står han
i den lille parken bak stasjonen
i en sverm av fugler
han river løs biter til det ikke
er mer å rive av den eneste bollen
han ikke hadde råd til
og han setter seg opp, han står rak
rak står han under oktobers
skarpe himmel mens duene
åpner denne gangen vinge for vinge
og jeg sverger
at jeg ser sjela han stige
et øyeblikk er han klar og åpenbar
før han synker sammen igjen
og skjener mellom pølsepapir
og glasskår og han er
bare enda en blakk junkie
i blodbankens konkurs
men et øyeblikk var han åpenbart
et øyeblikk steg sjela hans
og han stod rak
det er han du ser på hjørnet
av bogstadveien med livet sitt
skrevet på en pappbit, det er han
som dør hver dag i skippergata
det er han som mater fuglene
den første søndagen
i oktober

Lars Saabye Christensen
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OM VENNSKAP, BISTAND OG GJENFORENING
En høstkveld i 2008, tror jeg at det var, så ringte telefonen hjemme.
Vedkommende som ringte rakk knapt å presentere seg føre jeg sa: "Hei Erik!"
og det til en mann jeg ikke hadde hatt kontakt med på 46 år(!). Det er godt
forståelig at herren i den andre enden tok seg en pause etter min prompte
identifisering før samtalen fortsatte. Mannen som ringte het Erik Dahlen, født og
oppvokst på Paradis i Bergen.
I min ungdoms vår var jeg en aktiv seilflyger og hadde en ubeskrivelig fin tid i
Jeløy Seilflyklubb. Min interesse resulterte i at jeg sommeren 1962 ble utpekt til
å delta i International Air Cadet Exchange. Et utvekslingsprogram for
flyinteressert ungdom blant våre NATO-land. Sammen med to ledere og fem
ungdommer som representerte flymiljøer i Norge reiste vi til USA i regi av
Norsk Aero Klubb. Først noen dager i New York, deretter et par ukers opphold i
Oklahoma og tilslutt noen dager i Washington. En fantastisk reise for en 17
åring: En "once in a life time" opplevelse.

1962 Dallas, på vei til Oklahoma City. Utvekslingen av flyinteressert ungdom. I blazer står
Erik til venstre og undertegnede (17 år) til høyre.
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Det var på denne turen jeg møtte Erik som en av deltakerne. Etter vår
hjemkomst til Norge skiltes våre veier og relasjonene opphørte inntil
høstkvelden i 2008. Erik fant mitt navn på internett og tok en sjanse og ringte.
Gjenforeningen med den pensjonerte SAS kapteinen har ført til et hyggelig
vennskap.
Erik startet
flygerkarrieren sin
året etter vårt besøk i
USA. I 1963 begynte
han på flyskolen som
den gang var på
Værnes. Det
dokumenteres at Erik
var en dyktig elev. I
flyvåpenet fløy han
en rekke flytyper.
Mest interessant var
trolig tiden og
tjenesten ved 331 skvadronen i Bodø. Herfra fløy han skarpe oppdrag med
skvadronens F-104 G Starfighter. Etter plikttjenesten ble SAS hans arbeidsgiver.
Der sluttet han sin flygerkarriere etter å ha oppnådd 16 337:25 flytimer, eller
nesten 2 år i luften.
Erik har alltid vært og er fortsatt en ihuga fotograf. På flystevner er han alltid
iført et speilrefleks- og et videokamera. Det hender at internasjonale
flymagasiner gjengir bilder fra Eriks album og hans karriere.
Etter å ha blitt kjent med Erik, fått viten om hans karriere og ikke minst få
innsyn i hans bilde- og filmmateriale foreslo jeg at han burde sette sammen til et
foredrag. Dette fikk jeg nyss om at han hadde gjort i fjor. Da spørsmålet om
foredragsholder til Christian Frederiks møte kom, opp slo det meg at Erik kunne
være et alternativ.
Han utsatte et Englandsbesøk, kom til Moss og holdt sitt foredrag ledsaget av
unike bilder fra blant annet "den kalde krigen", hvor han fløy
avskjæringsoppdrag mot russiske fly. Erik har overfor meg gitt uttrykk for at
han satte stor pris på både mottakelsen og samværet i loge nr. 138 Christian
Frederik.
Bengt Ø. Eriksen
Storrepresentant
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NORSK-SVENSK FORBRØDRING I LYSEKIL
Tirsdag 6.mai var datoen for den årlige forbrødringen mellom Loge Varna og
Loge Gullmarn. Det var 19 brødre som dro til Lysekil denne gang. Dyktige
sjåfører var Svein Antonsen og Arild Sandvold.
Brødrene fra Moss ble ønsket
velkommen til ferske
rundstykke og kaffe. Det var
også anledning til å kjøpe
forfriskninger i baren før
møtet. Brødrene fra Varna ble
ført inn spesielt til et
3.gradsmøte. Det var hele 7
brødre som ble tildelt denne
graden. Det var en stor
opplevelse å se og oppleve
denne gradpasseringen.
Ritualet var helt ulikt det vi har
i Norge.
Middagen ble servert i den flotte vikingehallen til Loge Gullmarn. Her ble det
servert 3 retter, en skinke med tilbehør til forrett, en nydelig fiskesuppe som
hovedrett og frukt til dessert.
Under brodermåltidet holdt vår
OM Arild Sandvold, eks
storrepresentant Arild Urdal,
eks OM Kjell Våge og UM
Arne Palm gode og spennende
taler. I tillegg ble det sunget
sanger.
Rundt 23.30 ble taffelet hevet,
og vel 2 timer senere var
brødrene tilbake i Moss.

Tekst og foto: Tor Fjeld
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PRIVATNEMNDA 2013 – 2015
Faste medlemmer:

Br. Terje Hatlen
Br. Geir Walås

BRØDRENES TJENESTEGJØRING I PRIVATNEMNDEN
25. september

Tommy Gundersen
Ketil Johannessen
Paul Wedzicha
Knut Fristad

23. oktober

Nils Hole
Kjetil Dahl
Helge Akerhaugen
Espen Pollen

Kjære brødre
Denne listen over hjelpende hender i privatnemnda er satt opp for å hjelpe til
med praktisk arbeid på våre ettermøter.

Dersom du ikke kan møte, må du selv skaffe stedfortreder.

Arne Palm
Undermester
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LEIR NR.7 ØSTFOLD
Møteprogram Høstterminen 2014
Dato

Møte

Antrekk

27.08

P

24.09

DKP+

Galla

Fr.stad

22.10

P+

Galla

Moss

26.11

P

Arbm.

Sted
Moss

Julemøte m/leir nr. 23
Smaalenene

Fr.stad

Alle møter åpnes i P Grad kl. 19.00 om ikke annet er nevnt.

HP

Nils Arild Martinsen
Ilaveien 54
1605 Fredrikstad
Tlf: 69 33 38 56
Mobil: 905 25 098
E-post: ofleir7hp@oddfellow.no
(nils.arild.maritinsen@fredfiber.net)

Sekr. Jan Werner Pettersen
Postboks 23 Skullerud
0624 Oslo
Mobil: 913 55 086
E-post: ofleir7sekr@oddfellow.no
(jpetters@online.no)

SENIORTREFF
I MOSS HØSTEN 2014.
Tid: kl. 11.00
Sted: Odd Fellows lokaler
Dronningensgt 27
1530 Moss

Ansvarlig kontaktperson
Tore H. Evensen
Ørekroken Terrasse 12
1528 Moss
Tlf. 69 26 96 75
Mob. 913 61 305

Møter høsten 2014:
Onsdagene 13. august, 10. september, 8. oktober og 12. november.
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Nevnder for valgterminen 2013 – 2015
Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon § 62
Storrepr.
Bengt Ø. Eriksen
Eks. OM
Tor Fjeld
Eks. Skattm. Peer Christian Nordby
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Eks. OM
Magne Myren (vara)
Nominasjonsnevnd § 63
Fung.Eks.OM Bjørn Rune Karlsen
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Eks. CM
Espen Pollen
Eks. Sekr.
Tore Nygård
Eks. OM
Magne Myren
Eks DSS
Paul Narum (vara)
Finansnevnd § 64
Br.
Hans Jørgen Gulland
Insp.
Hans Evert Støa
Eks. Kass.
Jan Erik Rundhovde
Eks. Sekr.
Eivind Topper (vara)
Nevnd for etterlatte § 65
Br.
Terje Hatlen
Eks. Kass.
Paul Erik Pettersen
Eks. Kass.
Andrew Hansen
UM
Arne Palm
Br.
Ivar Syversen
Nevnd for hjelp og støtte § 66
Eks. Sekr.
Thor Helge Saastad
Eks. Sekr.
Bjørn Ragnar Hansen
Eks. DSS
Paul Narum
Eks. Storrepr. Arild Urdal
Br.
Tore Olavesen
Revisjonsnevnd § 67 (tiltrer ved årsskiftet)
Eks. Skattm. Svein E. Løkke
Eks. Sekr.
Roger Madsen
Eks CM
Knut Gundersen
Nevnd for omsorg § 69a
Eks. Storepr. Egil A Henriksen
Eks. Kass.
Jan Morgan Eriksen
Br.
Svein J Antonsen
Br.
Geir Walås
Eks. Kass.
Henry Mandem
Br.
Hans Thore Herrød

15

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Nevnd for anskaffelse § 69 b
Insp.
Hans E Støa
Eks. Kass.
Andrew Hansen
Br.
Ketil Johannessen
Undersøkelsesnevnd § 69 c
Fung.Eks.OM Bjørn Rune Karlsen
Eks. CM
Kjetil Dahl
Eks. Sekr.
Roger Madsen
Br.
Asbjørn Eriksen
Br.
Hans Thore Herrød
Eks OM
Tor Fjeld
Nevnd for utadvent arbeid
Eks Skattm. Helge Akerhaugen
Eks CM
Morten Hedenstrøm
Eks CM
Kjetil Dahl
Eks Sekr.
Nils Hole
Eks OM
Kjell Våge
Nevnd for utenlandske loger
Eks. Storrep. Arild Urdal
UM
Arne Palm
Br.
Terje Hatlen
Sekr.
Helge Sagen
Gerd og Walther Lindbergs fond
Eks. Storrepr. Egil A. Henriksen
Eks. OM
Kjell Våge
Br.
Peik Nesje
Varnaposten
Eks. Storrepr.
Eks OM
CM
Eks. Sekr.
Eks. Sekr.
Br.

Per Th. Pettersen
Tor Fjeld
Jon Borge Johnsen
Nils Hole
Tore Nygård
Fredric Nygård

Nemnd for eks OM Jacob Sundbys grav
Eks. Storrepr. Arild Urdal
Eks Kass.
Dag Helgesen
Eks Kass.
Jan Morgan Eriksen

B
.

LOGEBIBLIOTEKET.
Det er kanskje ikke så mange brr. som er klar over at logen gjennom alle år,
enten har mottatt som gave, eller fått tak i på annen måte, en god del bøker og
tidsskrifter som inneholder stoff om Odd Fellow Ordenen både nasjonalt og
internasjonalt.
Jeg kan underskrive på at dette er meget interessant lesing, slik at de av våre
historieinteresserte brr. trygt kan henvende seg til br. arkivar for utlån mot
kvittering.
Tore Nygård
Arkivar

MØTEPROGRAM HØSTEN 2014

□ NR. 18 VARNA
Dato
28.08

Grad Tekst
0
Arb.møte Instr.
Brannøvelse
11.09
1+
19.09- 3+ Besøk hos loge nr. 121 Folke Bernadotte,
20.09
Stockholm
25.09
0+
09.10
1+
20.10
Infomøte. Fellesarr. NB. Mandag
23.10
0
Arb.møte

* V = Varm mat, S = Smørbrød

Alle møter åpnes i 0 grad kl 19.00 presis om ikke annet er nevnt.
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Antrekk

Mat*
S
S

Galla
Galla

V
S
V

