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Det lyser i stille grender 

av tindrande ljos i kveld, 

og tusende barnehender 

mot himmelen ljosa held. 

 

Og glade med song dei helsar 

sin broder i himmelhall 

som kom og vart heimsens Frelsar  

som barn i ein vesal stall 

 

 

bindeleddet

tt  et 
Opplag Nr. 4-16                    Dato: 18.12.2014 

 

REDAKSJONEN ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD                         

  JUL OG ET GODT NYTT ÅR  

Der låg han med høy til pute 

og gret på si ringe seng, 

men englane song der ute  

på Betlehems aude eng. 

 

Der song dei for fyrste gongen 

ved natt over Davids by  

den evige himmelsongen,  
som alltid er ung og ny. 
  

Tekst: Jakob Sande 1931 
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Overmester har ordet 

Kjære Brødre 
Det går mot årsslutt og vi kan se … tilbake på en 

forholdsvis aktiv og innholdsrik høst, og noe av 

det viktigste og kanskje mest spennende vi har 

vært igjennom nå i den siste delen av året, er 

vel den nye Venneaften. Denne formen for 

«markedsføring», det å informere våre 

omgivelser, venner, bekjente og naboer på 

denne måten, og derav igjen kunne rekruttere 

nye medlemmer, har nok ført til at våre 

tradisjonelle Informasjonsmøter er passè og vil 

nå gå over i historiebøkene, spesielt sett i 

forhold til tilbakemeldinger etter denne første 

vellykkede Venneaften. Personlig tenker jeg at 

det kanskje kunne vært invitert flere, selv om 7 

gjester er langt flere enn hva vi vanligvis har av 

gjester, når vi sammenligner med de 

tradisjonelle Informasjonsmøtene. Resultatet er uansett ganske godt. Nysgjerrighet hos 

nysgjerrige er stillet, tillit er skapt, spørsmål er besvart og trolig er ny positiv 

nysgjerrighet skapt. Uansett så sitter jeg her nå med en søknad som vil gjøre litt med 

henblikk på vår snittalder i Folden. 

Det går mot årsslutt og vi kan se … fremover mot en aktiv og ikke minst gledes fylt vår. Vi 

skal i løpet av våren ha mange møter, totalt utrolige 16 «samlinger» hvorav de flest er 

helt nødvendige møter for fremdrift og vekst, med Innvielse og Gradspasseringer, mens 

hele 6 av de er av «sosial» karakter, en trend vi liker godt. De av sosial karakter er 

Nyttårsloge, besøk til våre brødre i 40 Vern i Horten, Pontus Wikner i Sverige, 62 Håkon 

Håkonsson på Mysen og så til Oslo og Den Norske Opera for å overvære «La Traviate» 

mens vi avslutter vårprogrammet vårt med et sedvanlig Sommermøte. 

En fin ting med den kommende våren er at vi får oppleve hele 3 Innvielsen. Vi avholder 

selv den første allerede første møte i mars, for så å overvære en Svensk Innvielse hos 

Pontus Wikner og nok en ved vårt besøk hos Håkon Håkonsson, hvor vi kanskje kan 

bringe en Resipient, så mine brødre, ikke vent. Bring inn flere søknader og husk, det tar 

alltids litt tid å behandle de. Da er det på høy tid, for nå er det Høytid, å ta ekstra godt 

hånd om familie og nære venner. 

Gled dere i Høytiden Brødre, ha en riktig Varm og Vennlig Julefeiring og en God 

Nyttårsfeiring. 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Roy Vestlund 

Overmester 

 



 

 

  

       Julen 2014 

Gode brødre 

Språket påvirker oss. Noen ord er ganske tomme og intetsigende, mens andre kan vekke 

oss, både på godt og ondt. Jeg vil tro at svært mange av oss opplever noe positivt når vi 

hører ordet jul. Jul er et signalord som vekker til live minner, tradisjoner og gode følelser. 

Dessverre er det også noen som opplever ordet jul som slaget av en brutal knyttneve. 

Det forholder seg slik med alle folkefester at de fleste opplever dem som virkelige fester, 

gledesstunder og livsbærende tradisjoner. Dem vil vi ikke være foruten. Julen er 

folkefesten, familiefesten, gavefesten, årstidsfesten og vår største religiøse høytid. Også i 

vår Orden holder vi juletilstelninger, ikke sjelden med ledsagere, hvor vi tenner lys, 

samles oss om det vakre og varme, om det som samler og det som gleder. 

Når jeg sender alle logene en julehilsen, vil jeg gjerne at alle som hører denne hilsenen 

skal ta den med som en hilsen som bærer i seg de beste ønsker og håp for fremtiden. 

Men i vår Orden kan vi aldri være oss selv nok. Hele Ordenens etikk er orientert mot 

andre slik Kapellanen minner oss om og oppfordrer oss til i hvert eneste logemøte.  

La meg gjenta oppfordringen i den siste og mest moderne oversettelse:  

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.» 

 

For en del år siden skrev den kloke og funksjonshemmede forfatteren, Finn Carling, en 

novellesamling som mange burde studere nøye. Han kalte boken for «Marginalene». Jeg 

tror at Finn Carling, som ble født med Cerebral Parese, visste alt om å være 

marginalisert. I boken forteller han om en rekke mennesker som faller utenom det gode, 

vellykkede og velskapte samfunn. Det er ikke én årsak til marginalisering av 

medmennesker. 

  

 

 



 

Det er så mange årsaker at vi ikke har tall på dem.  Og det finnes så mange innfallsvinkler 

at ingen kan ha empati nok til å forstå, og ha innlevelse i dem alle. 

Vi kan gjette og håpe på at langt over 90% av det norske folk vil feire en lykkelig jul med 

alt hva dette innebærer av tradisjon, kultur, kjærlighet, glede og familiesamhold. Kanskje 

er prosenten høyere enn 90. Kanskje kan den være både 95 og opp mot 99. 

Men noen vil alltid være marginalisert. Noen faller utenom. 

Noen vil fortelle om sine lidelser, mens andre vil skjule dem etter beste evne. 

Men de marginaliserte er alltid der, i hver bygd, i hver grend, i hver småby og i hver 

bydel.De har aldri bedt om å falle utenfor, men det er det de gjør. Å falle utenom er å 

være marginalisert. De marginaliserte holdes utenfor det vanlige fellesskapet. 

Jeg ber hver enkelt av dere nå i adventstiden å ofre de marginaliserte både tanke og 

handling. Blant våre sinnbilder i Odd Fellow Ordenen har vi «Hjerte og hånd». Det har 

alltid fulgt vår Orden. Symbolet taler sitt tause, men tydelige språk. Vi skal ikke bare føle 

med hjertet, men handle gjennom hånden. 

Det er hver enkelt av oss som i denne mørke tid skal tenne et lys, ikke bare i mørket, men 

også for et annet menneske. Den enkelte vet best hva som trengs for dem man møter på 

livsveien. 

La symbolet «Hjerte og hånd» blir en realitet for oss alle i denne julen.  

En påminnelse fra en av vår tids mest lysende skikkelser, Moder Teresa, kan være en 

veiviser for oss alle i dette vanskelige feltet: 

 

«Vi tror ofte at fattigdom bare er å være sulten, naken og hjemløs. Den største 

fattigdom er imidlertid å være uønsket, uelsket og ikke bli gitt omsorg. Vi må starte 

i våre hjem for å bøte på denne fattigdommen!» 

 

Å være en Odd Fellow er hele tiden å arbeide med seg selv for å bli bedre og mer 

menneskjærlig. 

Og da kan vi feire jul med fred i sinnet. 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

 Morten Buan 

Stor Sire 

 

 

 



 

ADVENT VIL OSS NOE

 
Advent er tiden for forberedelser. 

Vi gjør ganske mye for å få best mulig ramme 

omkring de få timene som danner julens midtpunkt. 

Ja – så mye at det kan bli mer enn nok av det gode. 

 

Ordet «advent» stammer fra latinske «komme». 

Julen kommer. Kristus kommer. Framtida kommer. 

 

Jeg kjenner på mindre forventninger fram mot jula nå 

enn jeg gjorde tidligere. Det liker jeg ikke. 

For å få tak i den gode forventning, må jeg se på de små barna. 

 

Mange barn gruer seg til jul – dessverre er det slik av forskjellige grunner. 

Men mange barn er også eksperter på forventning.  

De har evne til å vente på en glede med glede så de får vondt i magen. 

Forventning til bursdagen, til jul, til en reise. 

Usensurert kan barn vise sin glede, og det skal temmelig mange 

skuffelser til for å frata et barn forventningen. 

 

Advent vil oss noe. Det er en grunn til at vi tenner lys og forbereder oss 

på ulike måter.. I adventstiden kan vi høre liv. 

Vi kan kjenne at liv beveger seg. Vi kommer nærmere hverandre. 

Vi blir mer gavmilde. Vi sender hverandre flere gode ønsker. 

Vi åpner opp for mer av det menneskelige i oss. 

 

Advent handler om det som kommer. Julen handler om livet. 

Jeg tror lengselen hører til selve livet. For alt som lever, vender blikket 

framover, mot fremtiden. 

 

(Etter prest og eks feltprest  ARNE SVILOSEN) 

 

 
 



 

Forfremmelser. 

Vi gratulerer følgende brødre med gradsopprykk: 

 

 

Bror Per Skau Thorvaldsen,  som ble 

forfremmet til Den Høye Sannhets grad den 

30.10.2014. 

 

 

 

Bror Jan Edgar Christiansen,  

som ble forfremmet til Den Edle Kjærlighets 

grad den 06.11.2014. 

 

 

 

 

Runde år. 

Vi gratulerer følgende brødre med fødselsdager som kommer: 

23.01.2015 Gunnar Fledsberg  70 år 

12.02.2015 Charles Michalsen  80 år 

19.02.2015 Gunnar Gjølstad  70 år 

08.03.2015 Torkel Fintland   55 år 

 

 

Uforanderlig 

Sannhetens speil forteller oss  

at noe vi hadde  

har årene tatt, 

men inni oss ligger 

en underlig skatt 

- en barnlig glede vi alltid har hatt. 

 

 

 

 



 

Nominasjonsnevnden. 

Nevnden er hjemlet i Lov for loger § 10-2 og består av 5 medlemmer 

og ett varamedlem, og har som oppgave å sette opp forslag til valg av 

embedsmenn, valgte nevnder og Storrepresentant. 

Nevnden foreslår også medlemmer til utnevnte embedsmenn og 

nevnder. Når det gjelder sistnevnte, så er Overmester suveren i å velge 

sine utnevnte embedsmenn og nevnder. 

Nevnden har nå vært i arbeid en god stund, og neste valgperiodes 

valgte embedsmenn og valgte nevnder begynner å ta form. 

Nevndens forhandlinger og beslutninger skal være hemmelig. 

Det innebærer at de som får/har fått henvendelser om villighet fra 

nevnden, må holde dette hemmelig til 1.gangs nominasjon er foretatt. 

Webjørn Kaldhusseter 

Leder 

Som logens Storrepresentant vil jeg i tillegg til ovenstående rede-

gjørelse fra leder av Nominasjonsnevnden, minne om og oppfordre 

brødrene til: 

 Nominasjon og valg av Storrepresentant, valgte embedsmenn og 

valgte nevnder skjer i mai måned (se møteplan). 

 Alle som får en forespørsel fra Nominasjonsnevnden om å påta 

seg et verv, bør se det som en ære å bli spurt og stille seg positivt 

til forespørselen så langt det ikke er spesielle forhold som hindrer 

en i å si ja. 

 Å påta seg et verv er til berikelse både for en selv og for logen, 

gjennom det å kunne være med på å gi logen en god utvikling og 

et godt indre liv til beste for alle medlemmene. 

 Vi bør alle ha som motto: Ikke spør hva kan logen gjøre for meg, 

men hva kan jeg gjøre for logen. 

Steinar Hagnes 

Storrepresentan 
 

 

 



 

Rapport Fra Finansnemnda. 

v/leder Rolf I Thorvaldsen 

       Det ligger i Finansnemndens mandat at den skal « Føre tilsyn med 

Skattmesters forvaltning av Losjens midler og plassering av ledig kapital.» 

Dette må ikke forveksles med et slags overordnet revisjonsnemnd, men mer 

som en presisering av viktigheten, og et krav om å ivareta losjens midler på en 

god måte. Dessverre må vi innrømme at dette ikke alltid har vært godt nok. 

Bl.a. på denne bakgrunn ba Finansnemnden v/formann om en orientering om 

arbeidet med nytt ordenslokale. En orientering som ble gitt i møte 6 nov. og 

skriftlig til nemndformannen. 

Det er nemndens syn, og det blir delt av mange, at den kapital som nå kan 

disponeres, litt under 5 mill. kr., bør plasseres i fast eiendom. Dvs. tomt eller 

passende hus snarest mulig. Andre plasseringer enn fast eiendom er lite 

tilrådelig. Bankrenten er nå som kjent nesten negativ. Især med tanke på 

verdistigning i eiendomsmarkedet. 

Den framlagte rapporten viser at prosjektgruppen arbeider godt og vi ser fram 

til å følge dette arbeidet. 

Kapitalbehovet for et nytt Ordenslokale vil helt sikkert bli større enn hva vi pr. 

i dag har. Derfor vil det være behov for aktivt å iverksette inntektsgivende 

arbeid. Dette gjelder selvfølgelig alle fem losjer. Det vil være OM’s vurdering 

i hvilken grad Finansnemnden skal bistå i dette. 

Det synes imidlertid klart at dette må betraktes som en «hjertesak» for hver 

enkelt søster/bror. Vi kan flytte fjell – om vi løfter i flokk ! 

 

Redaksjonskomiteen slutter seg til ovenstående rapport fra leder i 

Finansnevnda. Herunder kan det være nyttig å minne om hva som bl.a. sto i det 

første nummeret av Bindeleddet vedrørende det Ordenshuset som sto ferdig i 

1960: 

«Det er imponerende hva våre eldre søstre og brødre fikk til. Det er også 

inspirerende for vårt videre arbeid i Odd Fellow. Tenk hvilke ressurser vi har 

blant over 400 Odd Fellows i Moss i dag. Mulighetene er mange og oppgavene 

står i kø i vårt lokalsamfunn. Tar vi utfordringen?» 

 

  

 



 

 

Å være fadder – en ære og et ansvar 

  

Det å være fadder er en ærefull oppgave, men også en ansvarsfull 

oppgave – både overfor resipienten og logen. Det kan med rette sies at 

fadderen har en sentral rolle i vår Orden, sett på bakgrunn av hans 

ansvar for utvelgelse, anbefaling og oppfølgning av resipienten innen 

Ordenen. 

  

Før anbefaling skal fadder ha vært med på å vekke resipientens 

interesse for Ordenen, og gjennom samtaler gitt de opplysninger han 

kan gi (se ”Jeg - en Odd Fellow”). Samtaler som også skal gi 

resipienten muligheter til refleksjoner – grundig overveielse om dette 

er noe for ham. (Et godt råd i denne forbindelse – ta med resipienten 

på et Informasjonsmøte). 

Samtidig påhviler det fadder et stort ansvar gjennom å vurdere om 

resipienten er egnet til å bli en Odd Fellow.  Utvelgelsen av egnede 

brødre har stor betydning for vår Ordens bestående. Det er ingen liten 

forpliktelse!  

                      

Når alle overveielser fra alle involverte parter er positive og 

innvielsesdagen er der, kjenner vi fadders ansvar denne dagen. Og så 

følger den store oppgaven å være der for sitt fadderbarn også i 

framtiden. Selv om det primært må kunne sies å være fadders ansvar, 

har vi alle et ansvar og en plikt overfor vår nye bror.  

  

I så måte er vi alle faddere, og la oss være bevisste vårt felles ansvar 

og vår felles plikt. Den nye bror må selv gå veien i sin videre vandring 

i Ordenen, men det er både fadders og alle oss andres ansvar å gå 

denne veien sammen med ham.  

(Fritt etter en artikkel av frimurer Erik Taubøll.) ( SH) 
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Medlemsutvikling de 10 sist år - Varna - Folden og 
Christian Frederik 
 
 
   



 

 

 
 

      

       

    PRIVATNEMDEN I 
       

    LOGE NR 51 FOLDEN 
       

    VÅRTERMINEN 2015 
       

       

       

       

       

Organisasjon :   

 Overordnet leder av Privatnemden (PN) er Undermester (UM) 

 Jan Rune Solbakken er delegert ansvaret med å dekke bord samt kjøpe 

inn nødvendige varer. 

 PN er delt inn i to lag samt tre reserver. Reservene er brødre som har 

tjenestegjort en stund samt at de har en funksjon inne i logesalen 

 Lag 1 består av tre brødre + to reserver. 

 Lag 2 består av tre brødre + en reserve.  

 Reservene kalles inn når dette er nødvendig. 

Forfall og fremmøte: 

 Brødre som har forfall, skaffer selv en stedfortreder eller kaller inn en 

reserve.  Fremmøte senest kl 1815 eller etter avtale med UM 

Plikter og oppgaver:  

 Meny utarbeides før hver termin. Denne kunngjøres med 

oppslag/mail/Bindeleddet. Ansvar: UM 

 Bestilling, mottak, klargjøring og servering av mat og drikke på 

ettermøtene. 

 Innkreving av kuvertpenger fra de som skal spise 

 Drift av bar, rydding, låsing, sette stolene opp på bordene etter hvert 

møte 

 UM fører regnskap for PN 

 



 

LAGINNDELING 

        LAG 1            LAG 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OVERSIKT OVER ARBEIDE I PN VÅRTERMINEN 2015 

09.01  Nyttårsloge                            felles innsats av de som kommer 

15.01. 2+ besøk av loge 92 Romerike    Thorvaldsen,Brevik og Thøgersen 

29.01 0       lag 2 

05.02 2+ Torskeaften     lag 1 

19.02 0 40 VeJu      lag 2 

05.03 0+     galla  lag 1 

19.03 3+     galla  lag 2 

16.04  1+       lag 1 

07.05 0       lag 2 

21.05 0       lag 1 

Onsdag 26.aug leirmøte      lag 2 

03.09 EI       lag 1 

 

 

Mvh Petter Hagmann, UM Loge 51 Folden. 

 

 

Per S. Thorvaldsen 

John R. Bakke 

Tor Espen Ombudstvedt 

 

Reserver : 

Ivan Brevik 

Anders Thøgersen 

 

 

 

 

Roy Andersen 

Jan Christiansen 

Rolf A. Sekkelsten 

 

Reserve : 

Johnny Olsen 



                                                

 

 

                                 Velkommen til Loge Foldens 

     nyttårsloge 9. januar Kl. 1900 

 

 

 

Vi starter med ritualet for nyttårsloge 

inne i Logesalen. 

Deretter skal vi nyte vin, ost og kjeks med tilbehør 

Underveis i måltidet skal en vinkjenner fortelle oss 

«alt om vin», og vi får prøvesmake fire viner 

Underholdning 

Det er anledning til å ta med ledsager 

Prisen er satt til kr.300,-m/vinsmaking 

og kr. 200,- u/vinsmaking 

Bindende påmelding innen mandag 5. januar til 

bror UM og på liste i baren 

Alternativ på mail: fam_hagmann@hotmail.com 

eller tlf. 974  24 550 

 

 

       



Etter at «Pilotprosjekt for rekruttering og        

fornyelse» ble presentert på logens 1.møte i 

høstsesongen 2014, har embedskollegiet – med 

bror OM i spissen – drevet «markedsføring» av 

prosjektet for logebrødre. 
Prosjektet 

består av 

følgende 3 

deler: 

 

1. Erstatte tradisjonelle Informasjonsmøter med 

Venneaften. 

2. Utvikle lokale internettsider – «all business is local business». 

3. Ta i bruk sosiale medier i «markedsføringen» av Odd Fellow. 

Hensikten med prosjektet er rekruttering og fornyelse – to  kriterier som i høyeste 

grad er nødvendig for logens videre eksistens.   

 

Vår loges embedskollegie bestemte seg for å adoptere prosjektet, og torsdag 

20.11.2014 ble trinn 1 iverksatt ved gjennomføringen av vår første Venneaften. På 

forhånd hadde brødre fått tilsendt eller hatt adgang til et invitasjonsbrev, som 

brødrene ble anmodet om gi til venner og bekjente. 

I forhold til tidligere 

Informasjonsmøter, ble vår første 

Venneaften en suksess, med hele 7 

besøkende som viste interesse for Odd 

Fellow. Det var også poitive 

tilbakemeldinger fra egne brødre, og 

det er vel ingen tvil om at kollegiet 

anbefaler at logen fortsetter med slike 

arrangementer. Her skal det sies at de 

viktigste suksesskriteriene er:  

 Å nå fram til, og invitere flest mulig til å bli kjent med Odd Fellow. 

 Sørge for at det første møtet blir vennlig, åpent og inkluderende. 

 

Når det gjelder trinn 2 og 3 vil dette bli drøftet på OM/UM-nivå i nær framtid. Det 

er ingen tvil om at skal vi få snudd den negative trend vi har hatt i medlemsantallet 

i alle Mosselogene, må vi ta nye grep for rekruttering og 

          fornyelse. (SH) 

 



 

 

 

Møteplan for vårterminen 2015 

 
Møtene åpnes i O grad kl. 19.00 om ikke annet er nevnt 

0M                  Roy Vestlund 

Vestre Huggenes vei 22, 1580 Rygge 

  Tlf.mobil: 916 56 055 

  E-post: of51om@oddfellow.no (roy@vestlund.no 

UM:  Petter Hagmann 

  Bråten gt. 41, 1515 Moss 

  Tlf.privat 69 27 36 23, Tlf mobil 974 24 550 

  E-post: of51um@oddfellow.no (fam_hagmann@hotmail.com)  

 

 Sekr.:         Johnny Norman Pedersen 

       Svarttrostveien 13, 1529 Moss 

  Tlf.privat 69 26 68 04, Tlf mobil 905 09 134 

  E-post: of51sekr@oddfellow.no (john-pe4@online.no) 

                           Logens postadresse:  Co. Svarttrostveien 13, 1529 Moss 

Logens besøksadresse:  Dronningens gt. 27 Moss 

 

  Grad Øvrige opplysninger Antr. 

09.01 19:00  Nyttårs □ m/Ledsager/Venner                NB! Fredag  

15.01 19:00 = + Thomas Wildey – Besøk fra 92 Romerike  

29.01 19:00 O Arbm. Regnskap 2014, Budsjett 2015  

05.02 19:00 = + Torskaften  

11.02 19:00 = + Besøk til □ 40 Vern                               NB! Onsdag  

19.02 19:00   O 40Ve.Ju. Per Roy Winge. Eks OM Aften  Besøk av DSS G 

05.03 19:00 O +  G 

19.03 19:00 
 

 G 

07.04 19:00 O + Besøk til Brödra □ 37 Pontus Wikner   NB! Tirsdag  

16.04 19:00 ̶  + N  

23.04 19:00 O + Besøk til □ 62 Håkon Håkonsson G 

07.05 19:00 O Arbm. Ordenens Årsdag. F.d.  

08.05 14:00  Tur til Operaen, “La Traviata” NB! Fredag kl.14:00  

21.05 19:00 O NV  

05.06 19:00  Sommermøte                                          NB! Fredag  

03.09 19:00 O EI   DSS G 

_- + 
_________ 
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Deilig  er  jorden 

prektig  er  Guds  himmel, 

skjønn  er  sjelenes pilgrimsgang. 

Gjennom  de  fagre 

riker  på  jorden 

går  vi  til  paradis  med  sang. 

 

Tider  skal  komme 

tider  skal  henrulle, 

slekt  skal  følge  slekters  gang. 

Aldri  forstummer 

tonen  fra  himlen 

i sjelens  glade   pilgrimsssang. 

 

Englene  sang  den 

Først  for  markens  hyrder, 

Skjønt fra sjel til sjel det lød: 

Fred  over  jorden 

Menneske  fryd  deg! 

Oss  er  en  evig  frelser  født. 

 

 


