En stor dag i Loge Håkon Håkonssons historie
8. mai 2008 vil bli husket som en

ken etter avdøde bror Olaf Kol-

tatt med nybygget og utstrakt

stor dag i logens historie. Foruten

stad. I sine eldre år utviklet Kol-

møtevirksomhet i den forbin-

en gradspassering til Det Gode

stad seg til å bli en habil maler,

delse.

Vennskaps grad ble det markert

og heretter kan alle brødre og

at logen hadde besøk av bror

søstre beskue maleriet som ble

Tore Diskerud, som var på Nor-

mottatt på logens vegne av OM

ges-besøk fra sitt hjem i Arizona.

Harald Rømuld.

Under en seremoni i logesalen
ble Tore Diskerud og John Altenborn hedret for sitt betydelige bidrag til at Nore i dag fremstår
som kanskje det aller flotteste selskaps- og møtelokalet i hele Indre
Østfold. Begge ble utnevnt som
de aller første æresmedlemmer i
Loge Håkon Håkonsson. Diskerud for sitt og sin kones betydelige økonomiske bidrag til nybygget. Altenborn for sitt store enga-

I sin takketale sa Tore Diskerud at

sjement i selve byggesaken. Uten

selv om han hadde vært lenge

forkleinelse for alle de menn og

borte fra logen på grunn av oppDet hele ble rundet av med en

kvinner som har deltatt på utalli-

hold andre steder i Norge og i ut-

ge dugnader, må det kort og godt

landet, var det nettopp logen i

klok og tankevekkende takk-for-

fastslås at uten disse to brødre

Mysen som stod hans hjerte nær-

maten tale av Eks Distrikt Stor

hadde det ikke vært mulig å rea-

mest. For oss som ikke har vært

Sire, Frank Lind. Han benyttet

lisere byggeprosjektet i den form

medlemmer i logen så veldig

samtidig anledningen til å trekke

det har fått.

lenge, var det interessant å merke

trådene 63 år tilbake til frigjøring-

seg at han hadde deltatt i dug-

en etter krigen 8. mai 1945. Han

nadsinnsats som nybakt ingeniør

nevnte spesielt at vi i dagens

da selve logesalen ble bygget.

samfunn må bli bedre til å dyrke
solidariteten mellom mennesker,
og ikke minst – bry oss i nærmiljøet!
Frank sa ellers det vi alle tenker,
at det råder stor glede over det
prektige huset vi har fått i Mysen.
En flott kveld i god Odd Fellow
ånd.
BRO

Under den etterfølgende festmiddagen vanket gode ord fra flere
brødre. Det var imidlertid et skår
i gleden at vår trofaste bror, Nils
Olsson, døde nettopp på denne
dagen etter et kort sykeleie.

Men

slik er ofte livet. Gleden og sor-

Altenborn understreket bl.a. i sin

gen har en tendens til å følge

tale at det alltid står en kvinne
bak en mann som er opptatt med

hverandre.

mangt og mye. Med dette la han
Foruten diplomer til æresmed-

vekt på å hedre sin egen kone

lemmene og blomster til deres

som hadde overtatt mange av
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fruer mottok Nore en gave fra en-

hans plikter mens han var opp-
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