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Torsdag 20.  september fi kk våre brødre Tore Willy Olsen, Jan Henrik Simensen 
og Roger Rambech tildelt sin høyeste logegrad. Det skjedde sammen med to 
andre brødre fra Voluntas.
Vår egen OM Tore Engen og Voluntas OM Roger Grindstrand var til stede under 
seremonien sammen med en rekke brødre fra begge loger.

Gratulerer med Den Høye Sannhets Grad

Vår nye Distrikts Stor Sire må frasi seg 
sine verv i logen. Vi må derfor foreta 
en nødvendig endring i Redaksjons-
komiteen.
Håkon Magne Rønnevig tar over som 
ny redaktør, slik at alle henvendelser, 
bilder og innlegg skal rettes til e-
adresse: haa-roen@online.no.
Vi retter en takk til DSS Johnny Lund 
samtidig som Ole Wilhelm Kavli og 
Anders Floor sier seg villig til å bidra 
med enkeltoppdrag en gang i blant. Vi 
er åpne for fl ere freelancere . . . .

Organisasjonsend-
ring i redaksjonen
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Overmester har ordet!

Kjære brødre!

Høstterminen 2014 er nå snart over og om ikke lenge går 
vi inn i siste halvår for dette Embedskollegium, det har 
vært både lærerikt og spennende men vi har slitt litt med 
å rekruttere nye medlemmer. Men med jevn innsats fra 
brødrene vil det nok komme nye søknader. Vi har en solid 

kjerne med brødre som møter jevnlig og jeg har følelse 
av at det er god stemning og samhold på møtene våre. Ett 
godt fremmøte styrker logen, men det er noen av dere jeg 
så gjerne skulle sett litt oftere på møtene.  Jeg vet at det kan 
være mange grunner til at man ikke kommer seg av gårde 
men vi savner deg...
Vi må aldri glemme at vi er logebrødre og at vi som sådan 
er like. Vi er alle i logen fordi vi tror på logens budskap om 
vennskap, kjærlighet og sannhet. Det er gjennom samhold 
og gjensidig støtte og respekt vi nærmer oss disse idealene. 
For noen av våre brødre har året 2014 medført sykdom og 
mine tanker går spesielt til dem. Året 2015 vil by på nye 
utfordringer, men vi må fortsette arbeidet med å gjøre inn-
holdet i møtene våre stadig bedre. Det gjelder både i loge-
salen og på etter møtene.  
Jeg vil takke Embedskollegiet for all den hjelp og støtte jeg 
har fått i mitt arbeid det gjør at jeg trives som OM i loge 
99 Petrus Beyer.
Og med takk for den innsats som hver og en av dere brødre 
har gjort for vår loge i året som snart har gått, ønsker jeg 
dere alle med familie en fredfull Jul og et Godt nytt år !
Hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                                                            Tore Engen, OM

Redaktørens hjørne

Kjære leser. Det er spennende å kunne videreføre forrige            
redaktørs innsats med nummeret før året 2014 ebber ut. Jeg 

håper at vi kan ta noe av pulsen vi møter i loge nr. 99 Petrus 
Beyer gjennom stoffet vi velger og bildene vi skaper rundt 
våre aktiviteter. Det er viktig å fokusere på det gode fel-
lesskapet og ritualene vi opplever her også. Det er dette 
PB Posten skal søke å ivareta til glede og inspirasjon for 
logens nåværende og fremtidige brødre. 
Julen 2014 nærmer seg og med det et nytt år. Det er tid til å 
refl ektere over hva vi samler oss rundt i mørketiden og hva 
rakettene nyttårsaften skal signalisere for Logens beste. 

Nok et år er snart blitt en del av logens historie. Hva vil 
fremtiden bringe når slekters gang gjør seg gjeldende også 
innenfor loge nr. 99 Petrus Beyer?  I møte med nye brø-
dre kan det stilles spørsmål om våre idealer og verdier står 
støtt når nye tider ruller hen. Se vi bakover viser historien 
at de har vært limet som har holdt mellom-menneskelige 
relasjoner sammen. 
Vi snakker om idealer og verdier gjennom våre  ritualer 
som manifesterer dette og som alltid vil være der og gi 
personlig utvikling og fremgang i samfunnet. 

Hva skal til for at fl ere av både eldre og yngre garde slutter 
seg til vår Orden? Dette spørsmålet som gjelder både vår 
loge og hele Ordenen er kommet i fokus for alvor. Det gjel-
der å fi nne svar før rekkene i kjeden skrumper inn. 
Redaksjonen ønsker alle våre brødre en riktig god jul og et 
fremgangsrikt år til beste for logen. 

                                    Håkon M. Rønnevig, Redaktør
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Møtekalender for våren 2015
15.01. Nyttårsloge
29.01. O/ ≡/ Regnsk./Rapp./ Nevnder/
 Thomas Wildey
12.02. O Arb. møte/Instr.
26.02 O/≡ + Galla
10.03 O/Besøk til □ 37 Voluntas (Tirsdag)
26.03 O/ 50 års Ve. Ju. Galla
09.04 O + Galla
23.04 O/ ̶ +/ ≡ N
07.05 O/ 25 års Ve. Ju. Galla / ≡NV
13.05. O/ Besøk til □ 75 Veritas sammen med 
 □ 37 Voluntas
21.05. O/ = +
30.05. Sommermøtm/ledsager/gjester (Lørdag)
27.08 O Arb. møte

Etter at PB-Postens 
fl erårige redaktør og 
Eks Overmester
Johnny Lund har takket 
for seg er det som ny 
Distrikts Stor Sire han 
overlater redaktørver-
vet til neste. Oppmerk-
somheten rundt utnev-
nelsen bringer oss raskt 
over i intervju med vår 
egen DSS fra Nr. 99 Pe-
trus Beyer:

Hvordan fi kk du 
forespørselen om å bli 
utnevnt til DSS?
Jeg fi kk henvendelse fra 

EksDSS via hans utsending med forespørsel om jeg kunne 
være kandidat til dette vervet hvis jeg ble spurt. En stor ære 
bare å bli spurt om det. Selve henvendelsen kom direkte fra 
Store Sire. Han utnevner jo DSS på fritt grunnlag.

Vil din oppgave som DSS få innvirkning på ditt eget 
loge liv i Petrus Beyer?
Jeg vil nok fortsette å møte i min egen loge i stort sett 
samme frekvens som tidligere så sant det er mulig. Petrus 
Beyer vil alltid være min loge.

Hva tenker du om at du i oppstarten trenger god hjelp, 
råd, mye tid og bidrag for å møte de nye oppgavene?
EksDSS har tilbudt sin assistanse hvis jeg skulle trenge 
dette, noe jeg setter stor pris på. Ellers er det heldigvis 
mange brødre i vårt distrikt med god innsikt i logerelaterte 
saker der jeg kan søke råd når det måtte være nødvendig. 
Bl.a. har vi en Eks.Str.rep. i vår loge som er særdeles aktiv 
og følger godt med i alt som rører seg i vår Orden. Han kan 
bli god å ha som støttespiller.

Du har et krevende arbeid ellers som du må kombinere 
med mange oppgaver i vår Orden. Hvordan vil du få 
tid og krefter til dette?
Arbeidet med Ordens-relaterte saker foregår for det meste 
etter arbeidstid. Det kan selvsagt bli en og annen telefon/e-
post på dagtid, men det går fi nt. Så lenge en er frisk og rask 
så går det meste bra. Jeg antar at 2015 blir mitt siste år i 
arbeidslivet og at jeg deretter vil bli DSS på «full tid». 

For at Ordenen skal bestå i fremtiden; hva mener du 
vil bidra til for å gjøre medlemskapet i Ordenen mer 
interessant?
For det første er vi nødt til å snu tendensen med negativ 

Vår nye Distrikts Stor Sire:  
Johnny Lund

medlemsutvikling til positiv. Det betyr at alle må være med 
å bidra til at vi hele tiden får nye søkere til vår Orden. Det 
er alt for mange av våre brødre som ikke er faddere til nye 
medlemmer. Det er under 1/3 som kan smykke seg med 
tittelen FADDER.
Videre må vi sørge for at våre medlemmer virkelig møter. 
Her er det det at alt for mange faller fra, med få fremmø-
ter og etter hvert kan man oppleve en utmeldelse. Alle har 
selvsagt et ansvar for at logens blir et interessant sted å 
være. Det er selvsagt OM med sitt kollegium som bærer 
ansvaret.
Nemnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon må bli mer 
aktive på dette området. Denne nemnd må ha som sin ho-
vedoppgave å verve nye medlemmer fremover.
Får vi stadig nye medlemmer vil dette i seg selv gjøre Lo-
gen mer vital og interessant.

Til slutt: Er det noe i uttrykket «å hoppe etter Wirkola» 
i denne sammenheng?
For å fortsette i denne terminologien: Det var med stor re-
spekt jeg satte utfor hoppkanten. Jeg vet at Eks.DSS landet 
fl ott med fi n stil og høy poengsum. Jeg skal derfor gjøre 
mitt beste for at mitt svev også skal bli bra. Jeg har bare så 
vidt forlatt hoppkanten og sletta er knapt synlig.

Redaksjonen ønsker deg lykke til med oppgavene som lig-
ger fram for deg .

(Jeg ønsker den nye redaktøren til lykke med arbeidet og 
stiller meg selvsagt til disposisjon for evt. redaksjonelle 
spørsmål)

                                        Håkon M. Rønnevig, Redaktør                      
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Så blev det min tur til at skrive et indlæg til vor norske ven-
skabsloges blad - PB-Posten - hvilket jeg vil starte med en 
omtale af det dejlige besøg vi havde her i Viborg i weeken-
den 5.- 7. september. Som sædvanlig blev I budt velkomne 
ved jeres ankomst til ”Oasen” af nogle af os brødre, og om 
eftermiddagen var vi på besøg på en aluminiumsfabrik – 
eller rettere en fabrik, der producerer alt i specielle mål af 
vinduer og dørpartier i aluminium – en absolut spændende 
eftermiddag, der sluttede med kaffe og en ”enkelt” til at 
styrke os på. Og så er det meste af råmaterialet/aluminiu-
men importeret fra Norge.
Om aftenen havde vi så jeres deltagelse i vort logemøde, 
imens damerne blev underholdt af en harmonikaspiller og 
lidt fællessang. Under det selskabelige fi k vi lejlighed til at 
lytte til jeres dejlige kor – en smuk oplevelse på alle måder. 
Lørdag samledes vi til frokost i logebygningen, og lørdag 
aften var I fordelt på i alt 6 private hjem hos og med dan-
ske brødre, hvor der blev spist, drukket og hygget i stor stil 
– en hos alle brødrene dejlig aften, og en god måde at ud-
bygge venskaberne på. Søndag formiddag tog vi så afsked 
med jer igen for jeres hjemtur til Norge. Et på alle måder 
vellykket besøg, som vi glæder os til at gengælde om to år.
Vi er jo nu i gang med efterårsterminen, hvor vi ud over de 
sædvanlige logemøder har en lørdag eftermiddag og aften 
i en dejlig spejderhytte uden for Viborg, hvor vi samles en 
fl ok med vores ledsagere til god mad, vin og sang, en tra-
dition vi har haft siden vores start. Efteråret byder på et par 
foredrag, et besøg hos et af byens førende advokatfi rmaer, 
og så kommer julen jo farende.
Vore embedsmænd er sammen med vores humanitære ud-
valg, og sammen med vor moderloge, broderloge 39 Sankt 
Kjeld, ved at arrangere en aften for enlige og ensomme 
mænd her i Viborg, et arrangement der går ud på at samle 
disse ensomme mænd til en god aften med lidt underhold-
ning og så god mad. 
I hele landet har vi den 10. oktober et Åbent Hus arrange-
ment, hvor samtlige logebygninger holder åbent og invite-
rer interesserede inden for til information om Odd Fellow 
Ordenen, et arrangement, der selvsagt har som vigtigste 
formål, at få nye medlemmer ind i vor Orden, men også 
som formål at udbrede kendskabet til os, samt afmystifi -
cere vores arbejde.
Vi i loge 119 Erik Glipping har i øjeblikket stort besvær 
med at fi nde nye medlemmer, hvilket vi selvsagt er kede 
af, for vi synes, at vi har en god loge.
Tilbage til julen. Her holder vi en juleafslutning d. 10. de-
cember – vi kalder det for ”Julestemning” med ledsagere, 
hvor vi afholder selve julestemningen i logesalen, f.eks. 
med en præst, der holder en glad og munter juletale, hvor-
efter vi nyder en dejlig julemiddag under det selskabelige.
D. 27. december arrangerer vi juletræ for brødre og søstre 
med familie fra alle 4 loger i Viborg, et arrangement som 
Erik Glipping har stået for siden vores start, og hvor der 
samles op mod 100 børn og voksne til forskellige julelege, 

Brev fra vår vennskapsloge i Viborg: loge nr. 119 Erik Glipping
lidt underholdning, sange og salmer, samt godteposer til 
børnene og kaffe med brød til de voksne.
Til slut vil jeg gerne skrive, at vi i ”Erik Glipping” er meget 
glade for den uhøjtidelige måde vi to loger omgår hinan-
den på. Vi sætter stor pris på, at vi ikke prøver at overgå 
hinanden på forskellig vis, men blot stille og roligt udbyg-
ger vores venskab ved de gensidige besøg, lige som vi sæt-
ter stor pris på, at så mange ledsagere/hustruer, som måtte 
ønske det, deltager i besøgene, hvilket giver en yderligere 
dimension, samt er med til, at vores venskab udbygges på 
alle måder.
Vi i broderloge nr. 119 Erik Glipping ønsker jer alle og 
jeres familie en glædelig jul og et godt nytår.

       Ernst Hundrup, Eksstorrepræsentant og organist.
 

PB-Koret har nå eksistert i 16 år og er fortsatt i full sving.
Vi er i dag 23 brødre som er registrerte medlemmer, men 
som i logen så mister vi noen på grunn av andre gjøremål 
eller fl ytting fra byen.
Derfor har vi åpnet for at brødre fra Voluntas kan bli med 
oss i koret.
Per i dag så har vi fått med oss brødrene Svein Stenseth, 
Hans Henrik Wold og Asmund Bekkelien. Alle har glidd 
godt inn i miljøet, og de møter trofast på øvinger og opp-
tredener.
Vi har også gitt beskjed om at hvis det blir mange nok fra 
Voluntas som blir med, så er vi åpne for å skifte navn til 
Odd Fellow Koret, Gjøvik.
Miljøet i koret er veldig bra, og vi har en hyggelig og fi n 
tone som gjør at vi trives godt.
Vi har hatt diverse opptredener, både i egen loge og i andre 
loger i Gjøvik.
Sist da vi hadde fellesmøte med loge 37 Voluntas hvor vi 
sang 4 sanger til god respons fra alle, og i loge 35 Arnica 
på et ettermøte i oktober.
Ved vårt besøk til vår vennskapsloge i Viborg i september 
var det 8 brødre fra koret med.
Vi fi kk lov til å synge noen sanger ved taffelet, og det 
gjorde vi tydeligvis bra da vi fi kk utrolig mye ros for vår 
opptreden.
Vår nye dameloge Sarah inviterte til kirkesøndag i oktober 
og vi fi kke en forespørsel om å opptre under gudstjenesten. 
Dette synes vi var en spennende forespørsel, og vi stilte  
med 13 sangerer som
fremførte 3 sanger fra galleriet i en stemningsfull og fi n 
gudstjeneste.
PB-Koret har kommet for å bli og vi skal bidra ved alle 
passende anledninger, men vi trenger stadig påfyll av nye 
medlemmer. Dette gjelder logen så vel som koret.
                             Nils Erik Lister og Øyvind Schnell

Nytt fra PB-Koret
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Bussen fra Nytorvet ble fylt opp med sommerglade brødre 
med og uten  ledsagere en fi n lørdag morgen i juni. Under 
Flaggfjellet ble det servert matpakke og kaffe. Ferden vi-
dere gikk til Bagnsbergatn Gård, en avsideliggende plass 
med tunge krigsminner hengende over godt vedlikeholdte 
gårdshus i en rydning i fjellsiden. En lokal guide holdt 
foredrag om begivenhetene som utspilte seg på stedet un-
der krigens dager. 

Landmarks Gård ble neste stoppested, et kjent sted fra inn-
spilling av serien Farmen i 2012. 
Foruten bespisning med rømmegraut, spekemat og kaffe 
fi kk forsamlingen også med seg omvisning på gården av 
vertskapet. 
Nissebakken, Mikkel Fønhus sitt hjemsted i mange år, ble 
enda et bekjentskap på denne varme sommerdagen. Tak-
ket være Fønhus sin dattersønn fi kk følget et nært bilde av 
en forfatter som har preget mange bokhyller i årevis med 
beretninger fra naturen i Valdres. 
En behagelig busstur endte opp på reisens startsted i Gjø-
vik. En stor takk for innsatsen til de som sto bak arrange-
mentet!
Det ble en verdig avrunding av logeåret 2013/2014   

                                      Håkon M. Rønnevig, Redaktør
   

Loge nr. 99 Petrus Beyer sin sommeravslutning 
i Valdres 14. juni 2014

Eks OM Tom Harald Hansen har fl yttet til Lillehammer 
og har meldt overgang til loge nr. 63 Anders Sandvig. 
Vi ønsker ham lykke til i sin nye loge hvor vi vet at han 
er veldig godt mottatt.
Samtidig håper vi at han ikke glemmer oss, men at han 
vil besøke oss så ofte han kan.

Bror Ole Martin Bismo har begynt på Forsvarets Høy-

Farvel til 2 gode brødre
skole i Oslo, dette er en toårig utdannelse og han ser 
seg derfor ikke i stand til å møte på våre møter i denne 
perioden.
Han har derfor meldt seg ut av logen, men vil gjerne 
komme tilbake når utdannelsen er ferdig.
Vi ønsker ham også lykke til og håper å se ham i vår 
loge når tiden er moden for det.
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Innslaget på ettermøtet ble holdt av Lene Selmer. Hennes 
tema bar tittelen: «Hvordan sinn og tanker påvirker oss». 
Med et spennende og omfattende tema denne kvelden viste 
hun hvordan vi normalt styres av våre egne rutiner gjen-
nom tankene «på autopilot» uten å ta i bruk det enorme 
potensiale som ligger i bevisstheten.  
Først og fremst er hun engasjert i å vise næringsliv hvor-
dan nettopp menneskenes tankegang kan påvirke resulta-
tene : « Thinking into results for leaders.» 
På det personlige planet gir Lene en beskrivelse av hvor-
dan prosessen virker, fra ide til resultat. I det enkle faktum 
at vi er i stand til å velge hvilke tanker vi vil holde fast på 
er vi også i stand til å realisere våre ideer, ambisjoner eller 
vår egen tilstand gjennom handlinger og adferd.  
Ikke minst i krisesituasjoner der underbevisstheten skaper 
sitt eget følelsesbilde er det viktig å holde på bevisste tan-

Foredrag på ettermøtet 24. april

Vi reiste torsdag 4.sept. 15 brødre og 8 ektefeller med bå-
ten fra Oslo til Fredrikshavn. 
Viborg ligger bare 12 mil fra Fredrikshavn, så vi fi kk god 
tid til innsjekk på hotel Oasen før vi skulle møte våre dan-
ske venner. 
Etter et kort bedriftsbesøk midt på fredag ble vi hentet til 
logemøte kl. 19.00 hvor vi møtte mange kjente og ukjente 
logebrødre med ektefeller. 
Møtestrukturen i logesalen er mye lik vår egen. Likevel 
er noe annerledes. Et glass vin før inntreden i logesalen er 
uvant og hyggelig. Vi ble hentet til møte i logesalen mens 
damene ventet i salongen til musikk og allsang.

Referat fra turen til Viborg i september

ker som bringer oss ut av krisen. Dessverre har de fl este av 
oss vanskelig for å fri seg fra inngrodde tanker, holdninger 
og handlingsforløp i vår egen utvikling. Det gir som regel 
ingen fremgang på det personlige eller yrkesmessige karri-
ereplan. Vi styres av vår egen underbevissthet som i mange 
tilfeller forteller oss hva vår egen irrasjonelle samvittighet 
mener vi bør gjøre. 
Teknikken med å fl ytte tankegodset over til positiv ladede 
bilder i bevisstheten knyttet til personlige mål eller resul-
tatrettede mål er et viktig utgangspunkt når temaet bringes 
inn i hverdagen. 
I hvilken grad vår egen loge kan ta i bruk innholdet i te-
maet er spennende materiale i en organisasjon der nettopp 
våre idealer og personlig utvikling gjennom handling står 
sentralt.
Kan dette være tankegods vi kan ta i bruk til vitalisering og 
rekruttering – til beste for logen?
                                    Håkon M. Rønnevig, Redaktør

På ettermøtet er også noe annerledes. Overmester har in-
gen «fast» plass . Undermester er verten og styrer taler og 
det hele fra sin plass ved hovedbordet.
Danskene har behagelige priser:  50 kroner for mat og 10 
for drikke var noe vi fra Norge likte.
Gaven fra oss brødre ble ingen innpakket gjenstand denne 
gang. 8 brødre fra PB-koret vartet opp med 4 sanger til stor 
glede for våre venner. Dirigent Nils Erik overrakte 2 elg-
pølser og en fl aske Gammel Oppland, noe som ble utrolig 
godt mottatt. 
Lørdag formiddag var fri og ble benyttet til diverse han-
del av ymse godsaker, og kl.13.00 var vi invitert til lunsj 
i Ordenshuset, nok en gang til god mat og hyggelig sam-
vær. Om kvelden samme dag var vi fordelt hjem til ulike 
familier. Mat og hygge gjorde oss til enda bedre venner og 
vennskapsånden ble ytterligere forsterket. 
Vi vendte hjemover søndag via Hirtshals og Larvik og alle 
ankom Gjøvik rundt kl. 21.00.
Vi føler at vi nå er vel etablert i vårt samarbeid med venn-
skapsloge. Det er å håpe at fl ere får lyst til å bli med når vi 
igjen skal besøke loge nr. 119 Erik Glipping om 4 år.
Men før det skal vi ta i mot våre venner fra Viborg i 2016.   
 
                                                             Øyvind Schnell 



7

Livet er så barmhjertig

at når de blanke ark 

tar slutt

har vi glemt hvor vi la 

fargestiftene.

Nils-Fredrik Nielsen

Søndag 19. oktober inviterte loge 
128 Sarah til gudstjeneste i  Gjø-
vik Kirke og påfølgende kirke-
kaffe i Ordenshuset.
Dette var en tradisjon som ble 
praktisert i logene i tidligere tider, 
men som forsvant en gang på åt-
titallet. Dette ville vår nyeste loge 
ville gjøre et forsøk på å få igang 
igjen.
Kirken var veldig godt besøkt 
med mye logefolk, men også en 
del ekstra da det var to barnedå-
per.
PB-Koret bidro med 3 sanger 
fra galleriet, og gudstjenesten 
var delt mellom Kateket Rev-
ling Holm og prost Stein Ovesen. 
Sistnevnte er medlem i loge 37 
Voluntas.
Det ble en fi n stund i kirken før 
man gikk til Ordenshuset til kir-
kekaffe i salongen.
Noe overraskende kom det over 
80 personer, slik at det måtte dek-
kes på med fl ere ekstra bord i spi-
sesalen. Dette bekymret komiteen 
en stund, men alt ordnet seg og 
alle fi kk servert god kaffe og fi ne 
kaker og det var en hyggelig og 
fi n stemning blant de fremmøtte.
Det ble oppfordret til at en av de 
andre logene kunne ta opp tråden 
for å gjenta dette neste år.
Vi takker de aktive damene i loge 
128 Sarah for et fi nt initiativ og et 
veldig godt arrangement.

                          Øyvind Schnell

5 i farten
Hva er dine ønsker for Logens liv i det nye året 
2015:

Erik Kristoffersen:
Jeg tror vel alle brødre ønsker seg nye medlemmer i 
2015 og at vi skal klare å få noen interesserte i Odd 
Fellow Ordenen i det neste året. Dette bør vi ha i 
bakhodet og ikke legge så mange føringer når vi in-
viterer til informasjonsmøte. Uten nye medlemmer 
blir ikke logelivet det samme. Alle bør spørre minst 
en i 2015.

Svein Jemblie:
Gjennom de få årene jeg har vært med i Petrus Be-
yer Logen har deltakelsen betydd mye. Jeg kommer 
meg litt vekk fra jobb og hverdag og nyter noen hyg-
gelige timer. I 2015 bør vi alle møte så ofte vi kan 
siden mange av brødrene bidrar til gode møter. For 
kontinuitet er arbeidet med å rekruttere nye brødre 
og øke deltakelse viktig. Det er mine ønsker for Pe-
trus Beyer i 2015.

Svein Frislie:
Mine ønsker for det kommende året er primært to 
ting: at vårt høye fremmøte fortsetter og at det blir 
fl ere som ønsker å bli medlemmer hos oss. Det gir 
seg ikke selv og må være å jobbe mot.

Eirik Asplin, Eks.OM.:
Loge nr. 99 Petrus Beyer, som fyller 35 år i år, er en 
vel fungerende OF-Loge med gode rituelle møter og 
sosiale og hyggelige ettermøter. Mitt ønske for det 
nye året er at vi får fl ere nye medlemmer og at det 
gode indre liv som vi opplever i Logen vil fortsette å 
leve og utvikles. Og så ønsker jeg alle Brødrene og 
deres familie en spennende adventstid, en fredelig 
og god Jul og en riktig god start på det nye året.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Jan Erik Karlsen:
Mitt engasjement i Loge nr. 99 Petrus Beyer gir meg 
en spesiell dag hver 14. dag siden de øvrige dagene 
er fylt opp med så mange andre aktiviteter. Denne 
dagen tilhører bare meg – i samvær med mine brø-
dre. Mitt ønske for året 2015 er at fl ere nye brødre 
fi nner fram til denne unike muligheten i en travel 

hverdag. Vi har det veldig hyggelig og det gir meg utvikling å være en del av 
logens liv og utfordringer.

Kirkesøndag
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I 2014 er kjøl- og fysekapa-
sitet i forbindelse med kjøk-
kendriften fullført. Et av ar-
kivrommene i kjelleren er 
omgjort til fryserom. Logene 
ryddet, slik at alle fi kk plass 
til arkiver i ett felles rom. 
Styret takker logene for godt 
samarbeid om denne saken. 
Det er i 2014 gjennomført 
både -vår og høstdugnad, 

også dette er viktige bidrag fra logene. Frivillig innsats er 
en forutsetning for å kunne drifte huset. Det ble vasket i 
logesal og fellesrom og stelt uteområder og grøntanlegg. 
Videre er det foretatt noen utbedringer i forbindelse med 
brannettersyn og høyttaleranlegget i salongen er oppgra-
dert. Trådløst nettverk er også installert, for å nevne noe. 

Nytt fra styret i Odd Fellow Gården SA Det er ikke vedtatt nye, større prosjekter for i 2015, men 
fl ere tiltak er på ”ønskelisten”.  Slik skal det være; fi nt å 
ønske seg mer, samtidig å være fornøyd med hvor fi nt vi 
har det i Odd Fellow Gården ! 
Noen som ALLTID må nevnes, er vår kjære ”huskomité”. 
Styret ser behovet for at husmor, husfar og deres assisten-
ter, utgjør en komité som deler oppgavene seg i mellom. 
Oppgavene og gjøremålene som utføres av disse frivillige 
søstre- og brødre er den viktigste faktoren for å opprett-
holde den daglige drift. Tanken er at denne komitéen skal 
bestå av en person fra hver loge. De ser etter huset i det 
daglige, pynter, pusser, reparerer og skifter. De er våre 
”usynlige” hjelpere, som gjør en kjempejobb for å holde 
huset i orden. Som styreleder får jeg ikke sagt dette ofte 
nok; takk til hus komitéen! 
På vegne av styret ønsker jeg dere brødre ei riktig god jul 
og et godt nytt logeår! 

                                Ida Holm Grindstrand, styreleder 

Vi gratulerer med runde tall våren 2015:

Ivar Erik Hugaas 65 år    1. januar
Svein Frislie  70 år 17. januar
Jan Erik Karlsen 50 år   5. februar
Anders Floor  70 år   8. februar
Harald Bratberg  60 år 12. februar
Svein Nordberg  70 år 16. februar
Baard H. Johansen 50 år 24. februar
Tormod Bakke  60 år 25. februar
Truls Erik Johnsrud 70 år 28. februar
Tore Willy Olsen 60 år   6. mars
Jan Ørnulf Bark  75 år 28. mars
Egil Buskum  75 år   4. mai

MARCUS  AURELIUS
ble romersk keiser i 161 e.Kr., midt i Romerrikets storhets-
tid. På den ene siden forsvarte han rikets grenser mot inn-
trengere, på den annen hadde han stor interesse for fi losofi  
og allmennmenneskelige spørsmål. Det heter om Marcus 
Aurelius hos en senere forfatter: Bare i en ting skadet han 
Fedrelandet – at han fi kk en sønn (Commodus).
Marcus skrev sine opptegnelser «Til meg selv» som en per-
sonlig hjelp for en mann med et enormt ansvar hvilende på 
seg. Vi skal sitere noen avsnitt som viser hvilken mann han 
var. Det kan enhver Odd Fellow-bror legge seg på sinnet:
«Å være rede til å komme folk forsonlig i møte når de har 
opptrådt utfordrende og fornærmelig, så sant de selv er vil-
lige til å ta det første skritt.»
«Jeg lærte å avholde meg fra sterk kritikk. Ikke heftig slå 
ned på en som bruker et klosset uttrykk, men taktfullt ta 
opp uttrykket i samtalen slik det burde lyde, i form av et 
svar, et apropos til saken uten å komme inn på selve ord-

valget, eller på annet vis forsøke å gjøre oppmerksom på 
feilen på en skånsom måte.»
«Av min bror Severus la jeg merke til hans åpenhet mot 
dem han hadde noe å utsette på. Hans venner behøvde ikke 
være i tvil om hva han ville og ikke ville, for det var helt 
klart.»
«Du skal ikke se på tingene på samme måte som det men-
neske som gjør urett mot deg, eller slik han vil du skal 
bedømme dem. Se på dem som de virkelig er.»
«Det er en ufi losofi sk, men likevel effektiv hjelp til å for-
akte døden å tenke på de personer som har hengt lenge fast 
ved livet. Hva vant de mere enn dem som døde tidlig? De 
fulgte mange til graven, og til slutt ble de båret dit selv. Alt 
i alt, det er liten forskjell. Hvor mange plager får man ikke 
slite seg gjennom om man lever lenger, hva slags mennes-
ker må man ikke omgås, hvilken kropp får man ikke dra 
på! Regn ikke den tiden som en vinning! Se på det svelg 
av tid som har gått foran deg, på uendeligheten etter deg. 
Hvilken forskjell er det på den som lever tre dager og den 
som lever tre mannsaldrer?»
«Når du av ytre omstendigheter tvinges inn i en tilstand 
av uro, så skynd deg å trekke deg inn i deg selv. Gi ikke 
mer enn nødvendig slipp på din egen rytme. Du vil lettere 
være herre over din harmoni når du stadig vender tilbake 
til den.»
«Hvis det faller deg vanskelig å klare en oppgave, skal du 
ikke av den grunn tro at det ikke står i menneskelig makt å 
løse den. Men hvis du vet at noe er mulig og naturlig for et 
menneske, får du tro at du også kan makte det.»
«Tren deg opp til å høre på det en annen sier med udelt 
oppmerksomhet, og sett deg inn i den talendes personlig-
het så vidt det er mulig.»
«Det er deg mulig å ta fatt på livet på nytt. Se en gang til på 
tingene slik du har sett på dem før. I det ligger hemmelig-
heten ved å begynne på nytt.»
                                                        Ole Wilhelm Kavli
                   


