
Bindeleddet 
                                                                                    

   

 EXIT  SOM  DSS 

Onsdag 24.09.2014 fikk vår Ordensbror Gunnar Gjølstad avløsning i sitt 

embede som Distrikts Stor Sire i Distrikt nr 7 Østfold. Han ledet selv 

installasjonen av sin avløser -  Jon Erik Holm fra Loge nr 12 Kongssten. 

Bror Gunnar har gjennom sitt Ordensliv 

nedlagt et betydelig arbeid, både i Loge, 

Leir og for Ordenen sentralt. Han ble 

innviet 05.05.1994, og fra 01.08.1996 til 

30.08.2007 hadde han sammenhengende 

embeder som YV, Sekretær (4 år), OM og 

Fung. Eks OM, etterfulgt av 2 år som 

Skattmester i Leiren. I tillegg har han i de 

samme periodene vært medlem av en 

rekke nevnder. 

Fra høsten 2009 til høsten 2010 fikk han 

så et «hvileår», før han ble kallet av Stor 

Sire til å ta embedet som DSS. Som den 

«Ja-mannen» han er tok han på seg rollen 

– et embede han har fullført til alles 

tilfredshet. Det har nok vært slitsomt og 

har «krevd sin mann» innimellom, men – 

som han selv har sagt – det har også vært 

givende og lærerikt, og har gitt en erfaring 

han ikke ville vært foruten. 

For oss i Loge Folden har det vært trygt og godt å ha bror DSS i vår midte 

gjennom de siste 4 årene, både som mentor og «oppslagsverk». (Han har jo også 

på fritiden hatt en rekke telefoner/foespørsler, og kona kalte han derfor «Oraklet 

i Våler»). Vår loge kan også – foruten det rene logarbeidet han har nedlagt for 

logen – glede seg over at bror Gunnar fant tid til å skrive loge Foldens historie 

fra etableringen i1957 framt til i år. Han er også levende opptatt av Ordenens 

historie, samt medlem av NOFA. 

Bror Gunnar ble tildelt Storlogegraden 29.03.2006, Visdommens grad 

27.05.2011 og Stor Sires Erkjentlighetstegn 15.06.2014. 

Vi håper og tror at han fortsatt vil være en stor støttespiller for oss i Folden. Vi 

gratulerer med vel utførte embeder og ærlig fortjente utmerkelser så langt. (SH) 

Opplag 3-16            Dato: 31.10.2014 



 

 NR. 51 FOLDEN     Høsten 2014  

  

Dato  Grad  Øvrige opplysninger  Antrekk  

04.09  O  Arbm Regnsk. Instruksjon    

18.09  − +  Besøk fra □ 62 Håkon Håkonsson    

02.10  O  Arbm. Meningsutveksling    

16.10  − +  Besøk fra □ 40 Vern    

20.10    Info-m. Felles        (NB Mandag 19:00)    

30.10  ≡ +    Galla  

03.11  O  Minneloge Felles   (NB Mandag 17:30)    

06.11  = +      

20.11  O  Arbm. Foredrag    

O4.12  O +    Galla  

18.12  O  Arbm. Julemøte    

15.01  O  Regnskap 2014 – Budsjett 2015    

  
Alle møter åpnes i Omnibus grad, kl. 19:00, om ikke annet er angitt. 

  

OM:  Roy Vestlund  

 Vestre Huggenesvei 22, 1580 Rygge  

Tlf. mob.: 916 56 055  
E-post: of51om@oddfellow.no;   roy@vestlund.no   

 

UM: Petter Hagmann  

 Bråtengt. 41, 1515 Moss  
 Tlf. Priv.: 69 27 36 23, Tlf. mob.: 974 24 550   E-post:    

of51um@oddfellow.no;   fam_hagmann@hotmail.com   

 

Sekr.: Johnny Normann Pedersen  

Svarttrostveien 13, 1529 Moss  
Tlf. Priv.:                 , Tlf. Mob.: 905 09 134  
E-post: of51sekr@oddfellow.no;   john-pe4@online.no  
  

Logens postadresse:  C/o Svarttrostveien 13, 1529 Moss    

Logens besøksadresse:  Dronningens gt. 27, 1500 Moss  

 

Redaksjonskomite. 

Leif Andersen – Jan Christin Hjorth – Johnny Norman Pedersen – Steinar 

Hagnes 

 

Neste Bindeledd 18.12.2014.  

 
 













 

Overmester har ordet 




Gode Brødre 

Høsten er over oss med full styrke, 

og vi er godt i gang med våre 

møter. Gradspasseringene som er 

avholdt på de siste møtene har 

vært av strålende utførelse, og det 

er mange som skal krediteres. 

Faktisk er det flere enn 15 mann 

som er aktivt delaktige ved 

Vennskapsgraden. Aktørene kan 

sitt til fingerspissene, lyd og lys 

kommer og forsvinner når det skal, 

slik utstyr og gjenstander bringes 

frem og tilbake. At vi har gode 

gradspasseringer ble tydelig 

uttrykt av Logene Vern og Håkon 

Håkonsson som var på besøk de aktuelle møtene. 

Besøkene fra Logene 40 Vern og 62 Håkon Håkonsson har vært til overmål 

givende, vennskaps fremmende og glade og hyggelige. Det er mange som 

ønsker at disse bånd vil styrkes, noe jeg personlig tror de vil gjøre. 

Om noen uker skal vi avholde Venneaften etter et nytt opplegg. En vellykket 

avvikling er helt avhengig av at brødrene deler ut invitasjoner til sine venner, 

naboer og bekjente, slik at møtet bærer preg av og «fylles opp» av Venner. Det 

er nødvendigvis ikke «om-og-gjøre» å invitere mulig interesserte, men mulig 

nysgjerrige. 

Min anmodning i forbindelse med invitasjon til Venneaften er, unngå å dømme 

eller bedømme andre, vær frimodig og del med andre det du selv har og finner 

godt, og sist men ikke minst, aksepter andres valg og væren, ta det ikke 

personlig om «Venner» ikke handler slik du tror, ønsker eller håper. 

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Roy Vestlund 













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? 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:  

r er du en Odd Fellow og hva er formålet?  

 

Svaret på spørsmålet er i all enkelthet:  

Jeg trener på å bli et bedre medmenneske 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. Synliggjøringen 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.  (SH) 

 

VENNEAFTEN – NYE GREP FOR REKRUTTERING 
Nåværende embedskollegie har besluttet å gå bort fra de tradisjonelle 

Informasjonsmøtene, til å ta nye grep for rekruttering gjennom å ta i bruk et 

«Prosjekt for rekruttering og fornyelse», hvor Informasjons-møtet er erstattet 

av Venneaften. Prosjektet er innført i Distrikt nr 18 med stort hell, og har til 

fulle svart til forventningene når det gjelder hensikten med prosjektet. Prosjektet 

består av flere elementer/ trinn, er i pakt med tiden og den sosiale medieverden 

med dens muligheter. 

Vår første Venneaften blir på logemøte 20.11.2014. Skal dette bli en suksess, 

kreves det at de av våre medlemmer som har mannlige venner/bekjente - som 

kan være interesserte i Odd Fellow – inviterer disse til å bli med på denne 

Venneaftenen til et helt uforpliktende møte. Bruk gjerne tilsendt 

«Invitasjonsbrev» - har du ikke dette kan du få nytt av bror OM eller Sekretær. 

Programmet for Venneaftenen vil være:  

 Kl 1900 – 1930  Vanlig Arbeidsmøte for medlemmene. 

 Kl 1930  Innbudte gjester møter i foajeen. Mottas av en Eks OM. 

 Kl 1940  Gjestene føres inn i logesalen til informasjon om   Ordenen og 

logen etter eget rituale. 

 Kl 2000  Møtet i logesal slutt. 

Alle går ut til et felles måltid og sosialt samvær i spisesal og salonger. 

Embedskollegiet håper på god oppslutning om dette møtet, med håp og 

forventning om nye medlemmer. Kollegiet vil også oppfordre de av våre 

medlemmer som ikke har vært i logen på en tid, bruker dette møtet som et 

springbrett til å begynne å møte igjen.  (SH) 



 

Minneord. 

Onsdag, 13.august 2014 døde vår logebror Egil 

Moen. Han var da 79 år og hadde vært medlem 

av Ordenen siden 02.11.1972 – i 41 og ¾ år. Han 

hadde hatt følgende embeder i logen: Arkivar 

1977 - 79, Indre vakt 1995 - 1997 og Kasserer 

1997 - 1999.  

Han ble tildelt 25 års Veteranjuvel  04.12.1997 og 40 års Veteranjuvel 

29.11.2012.  Av helsemessige årsaker hadde bror Egil Moen ikke 

mulighet til å delta på logemøtene så ofte som han ønsket, men var 

allikevel ofte til stede i tankene. Han ble bisatt i Moss krematorium 

28.08.2014. Vi lyser fred over hans minne.  

(SH) 

Vi gratulerer 

Torsdag den 18 september ble Logen  gjort rede for tildeling av ”Den Gode 

Vennskaps grad” til Brødrene Tor Espen Ombudstvedt og John Ragnvald 

Bakke, som var funnet berettiget til denne grad. Vi gratulerer så mye med 

graden. Tildeling ble gjennomført etter Ordenens ritualer på en stilfull og sikker 

måte som ga en god opplevelse for både resipiendene og brødrene, og de 25 

gjestene brødre fra loge Håkon Håkonsson.  Aktørene i rollespillet var meget 

gode. 

Vi gratulerer våre brødre CM Ronny Kristoffersen og Insp. Torkel Fintland med 

opptagelse som Patriarker i Leir nr. 7 Østfold den 24. sept. 2014. 

Runde år 

09.10.2014   Sveli, Kåre Kristian     90  
14.11.2014   Winge, Per-Roy      75  
21.11.2014   Paulsen, Odd Trygve    90  
06.12.2014   Dyhre, Borgar    80  
25.12.2014   Wold, Hans Aleksander   70  
23.01.2015   Fledsberg, Gunnar Osvald   70  
12.02.2015   Michalsen, Charles    85  
19.02.2015   Gjølstad, Gunnar     70  
 

Sagt om alder. 

Jeg har tenkt å leve evig, og så langt ser det lovende ut. (Steven Wright) 

Det viktigste er ikke å legge år til livet, men liv til årene. (H Jones) 

Hver alder har sine fordeler, man oppdager det bare for sent. (Joseph Jobert) 

Det avgjørende er ikke hvor gammel du er, men hvordan du er gammel.  

(Ukjent) 



 

 

 

Meningsutveksling på Loge Foldens ettermøte 2. oktober 2014. 

Br. UM Petter Hagmann var ordstyrer. 

Br. OM Roy Vestlund innledet og håpet på en god meningsutveksling. Denne 

gang er det ikke satt opp noe tema for møtet. Brødrene kan velge fritt. 

OM nevnte  rekruttering, fornyelse av logearbeidet, bruk av Ordensflagget, 

hvordan kan vi ta oss bedre av våre enker m.m. som aktuelle temaer. 

Ordensflagget. 

Ronny Kristoffersen spurte om det er riktig at Ordensflagget henger oppe hele 

døgnet. Hva med signaleffekten? 

Per Sunde mente at Ordensflagget bare burde henge oppe på logedager. 

Arvid Andreassen: Et flagg skal ikke henge ut hele uken, men bare på 

logedager. 

Jarle Vestlund: Ordensflagget er ikke et flagg, bare et symbol. Positivt at det 

henger oppe hele tiden. Det er god reklame for vår Orden. 

Gunnar Gjølstad: Dette har vært diskutert i Storlogen. I Oslo henger 

Ordensflagget oppe hele døgnet.  Forøvrig kommer det en ny forskrift om 

flaggreglementet. 

Bjørn Flesjø synes det er galt at Ordensflagget henger ute hele tiden. 

Torkel Fintland påpekte den positive oppmerksomhet det vekker i 

Dronningensgt. og Kirkeparken. 

Webjørn Kaldhusseter: Er i mot at Ordensflagget henger oppe hele tiden. 

Ordensflagget markerer at det er en høytidelig dag i vår Loge.  

Ronny Kristoffersen: Det er vedtatt i OM/UM- møtet at flagget skal henge 

oppe hele tiden. Det bør nå diskuteres på nytt i OM/UM-møtet. 

Gunnar Gjølstad: Distriktsrådet har kommet med et innspill til Storlogen, men 

det har blitt avvist. 

Per Sunde mente at det holder med et logeskilt på veggen og at vi forøvrig 

følger flaggreglementet. 

Rolf Thorvaldsen: I Amerika henger flagget oppe hele tiden, men da er det 

belyst når det er mørkt. 

Forøvrig har han en konservativ holdning til bruk av Ordensflagget.  

 

 

 

 



 

 

 

Bilde av Konge/Dronning og Stor Sire. 

Arvid Andreassen: Hvorfor henger det bilde av Stor Sire på veggen? Hva med 

plasseringen i forhold til Kongebildet? Kongebildet bør ha den beste plasseringen. 

Webjørn Kaldhusseter spurte hvorfor vi skal ha et bilde av Stor Sire og påpekte 

samtidig at kongebildet var viktigst. 

OM sa at det er delte meninger om plassering av bildene. 

Rolf Thorvaldsen: Da bildet ble satt opp, ledet UM taffelet fra andre enden av 

bordet i forhold til i dag. 

Ronny Kristoffersen: Det er ikke fritt fram å plassere et kongebilde. 

Sang og musikk. 

Arne Olsen synes vi bør bli flinkere til å variere sangene på ettermøtet. Vårt 

sanghefte har mange forskjellige sanger som er tilpasset bl. årstider og høytider.  

UM tok anmodningen til etterretning. 

Erik Lauritsen: Viktig med sanger. Men hva med musikken i logesalen? Han var 

ikke fornøyd med musikken på CD'en fra Storlogen.  

Espen Lauritzen som er musikkansvarlig, orienterte om musikkvalget, og om 

hva som er pålagt. 

Gunnar Gjølstad mente at en sto ganske fritt i musikkvalget i logesalen. 

Per Sundby synes volumet på musikken er for høy. 

Espen Lauritzen sa at han brukte volumknappen mye, både opp og ned, og at 

han gjorde så godt han kunne. 

Ronny Kristoffersen: Som CM er jeg fornøyd med musikken. Vi har faste 

musikkstykker som vi må bruke. 

Rekruttering. 

Torbjørn Jensen. Vår gjest fra Oslo spurte om hva Loge Folden gjør for å bedre 

rekrutteringen. 

OM informerte om at Logen har laget et eget opplegg for rekruttering. Det består nå 

av 3 faser: 

1. Skriv og venneaften. 2. Hjemmeside for vår Loge. 3. Ta i bruk sosiale medier 

som Twitter og Facebook. 

Per Sundby lurte på om det var den rette måten å rekruttere på. 

OM fortalte at dette opplegget hadde gitt meget god respons i andre loger. Ta 

kontakt med kjente, oppfordret OM. 

Steinar Hagnes: Det er mulig å engasjere flere i vårt arbeide. Vi må prøve det nye 

opplegget. Vi trenger nye medlemmer! 

 

 



 

 

Gunnar Gjølstad er enig i at Logen prøver det nye opplegget. Venneaften er nå 

bare for vår Loge. Stå på! 

Jarle Vestlund: Det er vanskelig å vurdere hvem som vil passe inn i Odd Fellow 

sammenheng. Den enkelte må finne ut av det selv. 

Steinar Hagnes: Vi savner arrangementer hvor vår "bedre halvdel" kan være med, 

f.eks. sosialaften, fårikålaften m.m. 

Gunnar Gjølstad oppfordret Logen til å ta vare på tradisjonene. Loge Varna er 

flinke til det. De har årlige møter med Mortensgås, fårikål, jegergryte, torskeaften. 

Det er populært. 

OM: Vi hadde tidligere en Sosialnevnd som tok seg av forskjellige arrangementer. 

UM anbefalte at det opprettes en egen komité for sosiale arrangementer. 

Webjørn Kaldhusseter synes dagens "Trøndersodd" kunne bli en tradisjon i vår 

Loge. 

UM takket for en god meningsutveksling med mange gode forslag. 

 

 

 

Moss, den 4. okt. 2014 

Hans Krugerud 

Fung. sekr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODD FELLOW LOGE NR. 51 FOLDEN 

 

EMBEDSMENN FOR PERIODEN 2013-2015 
 

 

STORREPR.    Steinar Hagnes 

FUNG. EKS. OM.   Webjørn Kaldhusseter 

 

Valgte embedsmenn 

 

OM.      Roy Vestlund 

UM.      Petter Hagmann 

SEKR.     Johnny Norman Pedersen 

SKM.     Gunnar O. Fledsberg 

KASS.     Odd Roksvåg 

 

Utnevnte embedsmenn 

 

CM..      Ronny Kristoffersen 

KAP.     Hans-Gunnar Skaug 

INSP.     Torkel Fintland 

IV.      Arne Olsen 

YV.      Johnny Olsen 

MA.      Espen Lauritzen  

ARK.     Jan Christian Hjorth 

OMHA.     Kai Victor Bjørling 

OMVA.     Bent Bødtger 

UMHA.     Knut R. Gulbransen 

UMVA.     Arvid Andreassen 

CMHA.     Ivan Brevik 

CMVA.     Anders Thøgersen 

INSP.ASS.    Lars-Jørgen Skøien 

 

Andre verv 

 

SANGER     Erik Lauritsen 

SAM. ELDSTE    Charles Michalsen 

FØRER     Eigil Lyngholm 
 

 

 



 

Utnevnte Nevnder for Loge 51 Folden. 

Embedsperiode 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Undersøkelsesnevnder. 

Webjørn Kaldhusseter 

Jan Rune Solbakken 

Arvid Andreassen 

Kjell Ivar Nygård 

Bernt Bakken 

Per Ringstad 

Bjørn Flesjø 

Reinulf Harry Reinbakk 

Jarle Vestlund 

Odd Roksvåg 

Espen Lauritsen 

Privatnevnd, § 11-5 

Petter Hagmann (leder ) 

Jan Rune Solbakken ( formann ) 

Lag nr 1. 

Ivan Brevik.-Anders Thøgersen. 

Per S. Thorvaldsen.-John R. Bakke 

Lag nr 2. 

Johnny Olsen.-Roy Andersen 

Jan E. Christiansen.  

Rolf Arne Sekkelsten 

Nevnd for Utadvendt arbeid. 
(tidligere sos.nevnd) 

Morten Otto Bunes 
Kai Viktor Bjørling 
Knut-Ragnar Gulbransen 
Torkel Fintland 
Johnny Olsen 
Frits Blomqvist 
Per Aanerød  

Kjell Arthur Kristiansen 

Odd Roksvåg 
 

Nevnd for Logebesøk 

Kjell Arthur Kristiansen 

Ingmar Ohlson 

Per Christensen 

Informasjonsnevnd 

Jan-Christian Hjorth 

Leif Andersen 

Johnny Norman Pedersen 

Nevnd for Anskaffelse. 

Torkel Fintland 

Arvid Andreassen 

Trygve Tveit 

Nevnd for Omsorg 

Webjørn Kaldhusseter 

Tor Asbjørn Bjerketvedt 

Eigil Lyngholm 

Bjørn Evensen 

Jarle Vestlund 

 



Møteprogram Våren 2015 

 

Dato Grad Øvrige opplysninger Antrekk 
09.01    O Nyttårsloge m/ledsager/venner.  

NB Fredag. 

 

15.01    2 + Thomas Wildey. Besøk av Loge nr. 92 

Romerike. 

 

29.01.    O Arbm. Regnskap 2014. Budsjett 2015.  

05.02    2 + Torskeaften.  
11.02    2 + Besøk til Loge nr. 40 Vern. NB Onsdag.  
19.02    O 40 VeJu.  Eks OM-aften. Galla 

05.03    O +  Galla 

19.03    3 +  Galla 

07.04    O + Besøk til Loge nr.37 Pontus Wikner. NB  

Tirsdag. 

 

16.04    1 + N.  

23.04    O + Besøk til Loge nr. 62 Håkon Håkonsson. Galla 

07.05    O Arbm. Fd.  

08.05  Tur til Ekeberg og Operaen. NB Fredag  

21.05    O Arbm. NV  

05.06  Sommermøte. NB Fredag.  

03.09    O EI Galla 
 

VÅRENS MØTEPROGRAM 

Vårens møteprogram er klart og finnes blant annet på våre hjemmesider. 

Redaksjonskomiteen vil berømme embedskollegiet med bror OM i spissen for å 

ha komponert et meget spenstig og interessant program. 

Takket være tilgangen på nye medlemmer i 2013 og 2014, er logen sikret møter 

med inspirerende og differensiert innhold i hele vårterminen og starten på neste 

høsttermin. Og klarer medlemmene – gjennom inneværende høsts venneaften 

mv – å få enda flere interessenter med påfølgende innvielser (05.03.?) i 

vårterminen, er vi sikret samme gode møteprogram også i de påfølgende år. 

Besøk, 

Det er også funnet plass til å avlegge besøk både til loge nr 40 Vern i Horten 

(11.02.), til loge nr 62 Håkon Håkonsson på Mysen (23.04.), og – ikke minst – 

til vår vennskapsloge nr 37 Pontus Wikner i Uddevalla (07.04.). Loge nr. 92 

Romerike har ytret ønske om å avlegge oss et besøk den 15.01. Mulighet for 

nye, spennende bekjentskaper? 

Sosiale arrangementer. 

Allerede 9.januar vil det bli Nyttårsloge hvor vi kan ha med livsledsager og/eller 

venner, og 9.mai blir det tur til Ekeberg og Operaen, før vi avrunder de mer 

sosiale «familiearrangementene» med Sommermøtet 5.juni. Vi har fortsatt grunn 

til å glede oss til kommende møter og arrangementer. Og husk – både for din 

egen og for logens skyld – møt så ofte du kan. (SH) 

 

 

Nevnd for Omsorg 

Webjørn Kaldhusseter 

Tor Asbjørn Bjerketvedt 

Eigil Lyngholm 

Bjørn Evensen 

Jarle Vestlund 



 

 

 

 

 

A.S. HUSSELSKAPET  

Stiftelse dato 7.7.1953 – Overført til Foretaksregisteret 18.3.1990 

Det nye styret ble valgt på generalforsamling 12.9.2013  

Anne M Evensen, Helge Akerhaugen, Johnny N Pedersen, Erna Strand, John A 

Kjenn 

Styret konstituerte seg 29.10.2013 

Erna Strand og John Arne Kjenn har trukket seg, og er erstattet med Anne Mari 

Kvam og Terje Hatlen. Det nåværende styret er: 

 

Johnny N Pedersen 

Styreleder 

 

          

             Anne M Evensen     Helge Akerhaugen     Terje Hatlen              Anne M Kvam  

            Sekretær                 Økonomi             Drift               Logistikk inventar 

Styret har blitt er godt team, med klare ansvarsforhold. Det er en fornøyelse å 

være styreleder for et styre der alle bidrar. 

 

 

 

 



 

Økonomi 

 Den økonomiske situasjonen kom som en overraskelse for oss alle.  

 

Styrets første og største utfordring var å få økonomien under kontroll. Prioritet 

nr. en var å utarbeide et budsjett for 2014. Driftsresultat for 2013 på (Kr -

152 708), ble vår neste utfordring.   Vi snudde oss fort rundt. Hva kunne vi gjøre 

på kostnadssiden? Tiltak som umiddelbart ble satt i gang var: Renhold utgifter 

og organisering av renhold – felleskostnader – bytte av forsikringsselskap – 

bank – oppsigelse av fast tlf. Reforhandlet avtalen med Regnskapskontoret og 

strømleverandør. Vi snudde hver ”stein” for å finne besparelser, og bedre 

løsninger.  Dette ga oss en besparelse på ca. 20.000 kr, noe vi la inn i budsjett 

forutsetningene for 2014. 

Fortsatt var det uballanse mellom inntekter og utgifter. Dette ble dekket opp 

med økning av husleie.  For å dekke inn underskuddet i 2013, tok de 5 logene 

ansvar og gikk inn med et rente og avdragsfritt lån på 25.000 kr hver. 

Status pr. d.d. er at vi nå har kontroll på økonomien, og har en kapital på kr. 

4.642.000 som står på en høyrentekonto (2,95%), som vil gi ca. kr. 130.000 i 

renteinntekter i året.   

Skattefritak                            

 Husselskapet har søkt om skattfritak. For å få det på plass, måtte det en liten 

vedtektsendring til. Formalitetene for å få skatte fritak er nå i orden, så vi venter 

på en bekreftelse fra Skatt Øst. 

Vedlikehold og oppgradering 

Utførte Vedlikehold og oppgradering i Logens lokaler 2014                                                                                       

Vasking og boning av hall – garderobe - kjøkken og toaletter.                                                                  

Maling av hall og garderobe.                                                                                                                

Innkjøp. Dekketøy (glass – bestikk - middags og kaffeservice er komplettert). 

Kaffemaskin – Ismaskin                                                                                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

Planlagt vedlikehold: 

Vask og boning møterom - spisesal og salong. Fornyelse av møbler. Garderobe 

oppgraderes. Vi har fått møbler fra følgende firmaer Orkla ved JNP – Sparebank 

1 ved Anne Mari Kvam. Utskiftingen av møbler og oppgradering av garderoben 

vil bli gjennomført innen 31.12.14. Møbler og garderobe utstyr har vi fått 

vederlagsfritt. 

Transport av møbler, vedlikehold, og innkjøp er organisert av driftsansvarlig 

Terje Hatlen, med dugnadshjelp av brødre fra logene. Her må jeg få fremheve 

følgende personer: Bjørn Flesjø - Anders Thøgersen – Hans E Støa – Svein 

Antonsen – Odd A Elstad – Svein Løkke – Gunnar Gjølstad – Arvid Andreasen – 

Steinar Hagnes – Arild Sandvold – Odvar Gunter - Kjetil Johannessen og Anne 

Mari Kvam. Vil også takke Roy Vestlund som administrer utleievirksomheten.  

Dugnad. 

Når det er sagt, må vi konstantere at det er stor forskjell mellom logene når det 

gjelder å stille opp til dugnad. Dette forundrer oss når vi tenker på den 

situasjonen OF logene i Moss er i. Dårlig økonomi – planlegger nytt ordenshus. 

Her er det absolutt behov for mye dugnad i tiden fremover om vi skal få dette til 

å gå i hop.  

Et tiltak vi vil forslå for Logene er at det settes opp faggrupper og ressurs 

grupper. Som eks: Økonomer – IT – Jurist – Ingeniør - Interiør kyndige – 

Snekker – Rørlegger – Elektrikere og Maler kyndige m.m. søstre/brødre.  Når 

det er behov for dugnad innen en kategori vil den enkelte loge ha en oversikt 

over personer som kan kontaktes. 

Møtelokale 3. etasje. 

Dette lokalet koster for mye å sitte med. Vi ønsker å leie ut lokalet på permanent 

basis, men inntil det lykkes, er vi åpne for andre leieformer. 

Her trenger vi hjelp av alle logemedlemmer for å lykkes! En løsning her vil bety 

mye for vår fremtidige økonomi og medlemskontingent. (Se vedlagte prospekt) 

Moss, 10.10.2014 

JNP 

Styreleder  

 

 



 

 

 

 
 

Lokaler til leie. 

Sentralt i Moss – Dronningensgate 27, 3.etg med heis. 

 

 

 

Brukes i dag som møterom, men kan 

enkelt gjøres om til 2 kontorer eller 

behandlingsrom med forværelse. 

 

Lokalet har egen garderobe og toalett. 

Totalt areal er ca. 52 m² hvorav 

hovedrommet utgjør ca. 46 m². 

 

Vi ønsker å leie ut lokalene på fast basis over kortere eller lengre tid, men er 

også åpne for utleie for de som trenger et selskapslokale eller møterom for opp 

til 20 personer på dagsbasis. 

Langtidsleie kr.2650 pr. mnd.,  pluss felleskostnader -varme – strøm - vask.                                                                                                                           

Dagleie kr 1000/ dag                                                                                                                                        

Kveldsleie Kr 400 /kveld 

 

Spre dette budskap til venner og bekjente.  

Jo mer vi får leid ut jo bedre blir vår økonomi. 

Interesserte bes ta kontakt med Terje Hatlen i husselskapet på mobil 958 02 646. 

 

 

 

 

 

 

 


