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Høst 
– og ny logegiv
Bli kjent med Huset 
og historien bak Odd 
Fellow Ordenen denne 
høsten.

Vi begynte med Stor
tingsgaten 28s til
bli velse og utvikling 
allerede på første 
høstmøte.

Og i november tar 
vi for oss museet og 
biblioteket – ukjente 
steder for de fleste av 
oss.
Les mer på side 4

Min mening
Bror Sigmund bekym-
rer seg over 5-loge-
møtet, som nærmer 
seg med større fart 
enn vi har lyst til å ten-
ke på. Får vi planene 
på plass i tide?.

Les mer på side 7 og 8

Jubileum for  
vår eldste
Bror Per Gulbrandsen 
feirer 90 i slutten av 
september. Han har 
vært med på det meste 
i logen siden han ble 
innviet i 1962. 

Les mer på side 6

Stor Arkivar Sverre Hjetland tar imot brødrene i Odd Fellow 
museet 25. november. Han har mange gode historier på lager! 
Foto: Sigmund L Løvold
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Kjære bror,

Vel overstått ferietid!
Og velkommen tilbake i Logen!!
Kollegiet er, etter halvgått periode, spent på 
utviklingen videre i høst og til neste vår. Vi er 
veldig opptatt av ny giv – en positiv utvikling 
for Loge nr. 10 St. Hallvard, men ikke minst en 
positiv utvikling for våre logebrødre.
For logen er ikke bare en institusjon som lever 
sitt eget liv. Logen er oss, det, brødre. Logen er 
det vi gjør den til, gjennom vårt engasjement og 
vår felles innsats.
Logen har den verdi vi legger i den. Ritualer 
og tradisjoner er en ramme som vi fyller med 
menings bærende innhold fra møte til møte, fra måned til måned året rundt.
Kollegiet mener det er riktig nå å fokusere på logens indre liv, form og innhold for 
ettermøtene, aktiviteter som stimulerer til rekruttering og nyvekst. Du inviteres 
med på denne utviklingen. Har du tanker og ideer om hvordan vi kan gi logen den 
mening og det innhold den trenger i dagens samfunn, er du mer enn velkommen, 
både her i bladet og direkte overfor kollegiet. Har du venner eller kolleger som 
du tror kan ha glede og nytte av Odd Fellow Ordenen, så ta det opp med dem og 
forbered dem på vår informasjonsaften 14. oktober!
Vi har nye milepæler og utfordringer både utover høsten og langt inn i år 2009.
Hva vil møtet 18. november bringe? Da ligger muligheten der for å få med nye 
brødre videre i logearbeidet. En tilsvarende anledning kommer ut på vårparten.
Hvordan forbereder vi den neste store milepælen; 5logemøtet i Reykjavik i 
begynnelsen av juni, 2009? Av erfaring vet vi at Island er et kostbart turistland. 
Men det er også et land man sjelden får anledning til å besøke. I forbindelse med 
5loge møtet har vi lokal ekspertise som kan gi oppholdet noen ekstra dimensjoner. 
Vi bør begynne planleggingen allerede i høst, slik at vi sikrer oss rimelige flybil
letter og får avklart om besøket skal vært kort eller langvarig, begrense seg til 
Reykjvik eller sikte på andre reisemål i tillegg.
Vi har nok å snakke om i Logen. Velkommen skal du være, Bror!

OM Svein Juvet
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Vår loge 
går inn i 
høstseson
gen med 
et stabilt 
medlems
tall på noe 
under 70, 
et jevnt 
fremmøte 
på rundt 
og under 
50% – og 
ambisjoner om å skape 
ny vekst og ny giv i 
det indre liv brødrene 
imellom (se OMs tan
ker på side 2). 

Høstens program
Møteprogrammet ble, som 
kjent, utdelt på tampen av 
vårsesjonen, men det var 
mangelfullt, for å si det 
mildt, så vi venter på ny 
forsyning.

Vår egen loges program 
kom jo likevel nokså hel
skinnet fra trykkerifadesen, 
og er du i tvil om hva som 
er riktig program, så finner 
du det til enhver tid oppda
tert på internett.

Høst med mange nye muligheter

Mens vi venter på nytt møteprogram, finner du vår agenda på 
internett. Der kommer også eventuelle endringer utover høsten.

Følger du med Odd Fellow  
på internett?
For de fleste har Odd Fellow Ordenen gitt 
inspirasjon gjennom bladet, som kom fem 
ganger i året – og som nå kommer fire gan
ger under navnet ”De Tre Kjedeledd”.

Dagens Odd Fellow har en langt rikere kilde 
å øse av. Stadig, og uten forvarsel, kommer 
det nye innslag i Nettavisen. Her gjenspei
les hverdagen i loger over hele landet. Her 
finner vi også omtale av internasjonale saker.

Ikke minst kan Nettavisen være en inspira
sjonskilde til våre egne logeaftener og arran
gementer ved at vi lærer fra andre og ser på 
muligheter vi ikke før har fokusert på.

Les Nettavisen med jevne mellomrom!
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Veteran Per Gulbrandsen fyller 90 i september
Det er over 30 år siden han var Overmester. Da hadde han vært logebror i 14 år. Det er 
med andre ord en Bror med lang fartstid som 27. september fyller 90 og snart nærmer seg 
milepælen 50års veteran.

Per Gulbrandsen bor og tri
ves i Odd Fellowboligene 
på Kringsjå, der han har 
brødrene Thor og Tom som 
nærmeste naboer (bildet). 
På selve dagen er han imid
lertid bortreist, så vi håper 
å se ham i logen i løpet av 
våren, så vi får markert 
jubileet sammen med så 
mange brødre som mulig.

Gratulerer, Bror Per!

Blandet mottak av Borggården i sommer
Det var stadig en 
håndfull brødre 
som fant veien 
til Borggården i 
løpet av somme
ren. Men mot
takelsen av vårt 
”nye” møtested 
var noe delt.
Noen syntes det 
var fint å kunne 
møtes i sentrum. 
Lett adgang og mye 
liv. Andre syntes 
vi like gjerne kunne møtes på Paddy’s. Der er flere andre logebrødre om sommeren. Og 
atter andre syntes det er synd at vårt ”faste” møtested i Frognerparken er stengt. Der har vi 
vært så lenge noen kan huske, og det er utrolig at Oslo kommune bare kan la eiendommen 
forfalle. Vi venter med spenning på hva som kommer neste sommer.
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Grip pennen fatt, kjære Bror!
St. Hallvard Nytt fortjener noe mer enn at Over
mester, redaktør og – unntaksvis – en ”sivilist” 
svinger tastaturet og ytrer meninger og ord.

Logebrødrene fortjener mer.

Det er mange av oss som har synspunkter og 
meninger, både om logens hverdag og om aktivi
teter, det være seg i fortid eller fremtid.

La dine tanker komme frem i spaltene. Skriv nå!

Hva gjør vi med 5-logemøtet til sommeren?

Foto: Wikipedia, 
Helgi Halldórsson

Veteranene har vært der. Det må snart være 10 år siden. Når jeg snakker med dem, 
ser jeg stjerner i øynene og (kanskje?) en lengsel tilbake.
Men det koster å reise til Island. Det lønner seg å planlegge tidlig og sikre seg 
de beste tilbudene hos Iceland Air. Det beste hadde vært om vi kunne sikre oss 
grupperabatter og avtale tider for tur/retur og eventuelle tilleggsopplegg knyttet til 
oppholdet.
Hvem griper fatt i dette?
Vi har Fest og jubileumsnevnd – 5logemøtet med prominente representanter på 
listen. Dette er 
en oppfordring 
til d’herrer om å 
kontakte flysel
skap, vertsloge, 
hvavetjeg, slik 
at vi har den 
fulle oversikt 
tidlig i høst og 
kan begynne 
forberedelsene til 
neste års største 
logeopplevelse.
Bor Sigmund
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I juli 1897 fore
tok daværende 
Stor Sire Petrus 
Beyer sin første 
reise til Island, 
der han til hest 
på seks dager be
søkte områdene 
Geysir, Tingvalla 
og Gulfoss. I dag 
kan turen gjøre 
med buss på en 
enkelt dag.

Vårt 5logemøte i 
juni kan kanskje gi oss 
anledning til å følge i 
Petrus Beyers fotspor?
En geysir er en varm kilde 
som periodisk kommer i ut
brudd og sender en søyle av 
vann og damp opp i luften. 
Fenomenet er oppkalt etter 
geysiren Geysir på Island. 
Den er verdens eldste 
aktive geysir. Ordet betyr 
«strømme» eller «sprute» 
på islandsk. 

Geysir ble først nevnt i 
1294, da et jordskjelv gjor
de den mindre aktiv. En del 
år var den aktiv, for deretter 
igjen å ligge stille. Siden 
et jordskjelv i år 2000, er 
Geysir igjen i utbrudd, men 
kun et par ganger om dagen 

og kun i opptil 10 meters 
høyde, i motsetning til før 
1294, da vannhøyden var på 
60 meter.

Hele området i nasjonal
parken Geysir er geotermisk 
aktivt. Geysiren Strokkur, 
som har utbrudd hvert 
femte minutt med en 20 
meter høy vannsøyle, ligger 
også her. 

Þingvellir nasjonalpark, 
eller Tingvalla er opptatt i 
UNESCOs verdensarvliste. 
Nasjonalparken ligger ved 
Islands største sjø, Þingval
lavatn, og plassen betraktes 
som det stedet hvor islen

dingene holdt sitt første 
landsting. Tinget fungerte 
også som domstol.

På Tingvellir ble store deler 
av filmatiseringen av Astrid 
Lingrens roman Brødrene 
Løvehjerte foretatt.

Gulfoss, som er et av de 
vakreste fossefallene på 
Island, er todelt; først et 
fall på 11 m og umiddelbart 
deretter et fall på 32 m.  
Gulfoss er utrolig vakker, 
nesten ubeskrivelig; den må 
ses – og den er ikke vanske
lig å finne. Brosjyrene sier 
også at den er lett tilgjenge
lig for bevegelseshemmede.

I Stor Sire Petrus Beyers fotspor på Sagaøya

Mektige Gulfoss er et av reisemålene som står høyest på 
listen når man gjester Island. Dit dro også Petrus Beyer. 
Foto: Wikipedia, Chris 73


