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NY 25-ÅRSVETERAN I LOGE VARNA

Br.CM Jon Borge Johnsen ble tildelt25-årsveteranjuvel på Eks-OMaften
torsdag 12. mars 2015.
Side 8-9

JULETALEN 2014

REKRUTTERING

KORTBETALING

Nissen holdt juletalen i
loge Varna i 2014.
Juletalen er tradisjon tro
gjengitt i Varnaposten

Storrepresentant Bengt Ø.
Eriksen orienterer og
rekruttering og
grasrotandel

Privatnemnda tilbyr nå
brødrene å betale med kort
i logen. Undermester
orienterer om dette.

Side 5-6

Side 10 og 11

Side 9

ODD FELLOW
Loge nr. 18 Varna
EMBEDSMENN FOR PERIODEN 2013 - 2015

Storrepresentant
Eks. Overmester

Bengt Ø. Eriksen
Bjørn Rune Karlsen

Valgte embedsmenn
OM
UM
Sekr.
Skattm.
Kass.

Arild Sandvold
Arne Palm
Helge Sagen
Tormod Sveli
Richard Kruse

Utnevnte embedsmenn
CM
Kappelan
Insp.
IV
YV
Organist
Musikkansv.
Arkivar
OM HA
OM VA
CM HA
CM VA
UM HA
UM VA
Insp. ass.
Samf. Eldste

Jon Borge Johnsen
Svenn Tore Falch
Hans Evert Støa
Geir Bekkensten
Christian Eriksen
Tom E. Hansen
Terje Karlsen
Tore Nygård
Peer Christian Nordby
Hans-Thore Herrød
Ketil Johannessen
Geir Walås
Helge Akerhaugen
Peik Næsje
Svein Jul Antonsen
Asbjørn Eriksen
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KJÆRE BRØDRE!
Embedskollegiet er nå inne i sitt
siste semester. Mye arbeid er
gjort, men nye utfordringer står
allikevel for døren.
Spesielt hyggelig var det å se at
hele elleve potensielle brødre
møtte opp på vår venneaften i
november. Dette håper vi skal bli
en god tradisjon i årene som
kommer.
Det er alltid viktig med
rekruttering til logen. Jeg håper
derfor at dere i løpet av året
snakker med venner og kjente,
setter dem inn i hva logen
arbeider med, og oppfordrer dem til å være med på årets venneaften.
Det er mye som skjer og derfor viktig å være ute i god tid.
Når det gjelder kontakt med vennskapsloger har det blitt noen
endringer denne våren. Vi håper de er midlertidige og at vi får til nye
og gode besøk i tiden som kommer.
Oppmøtet i logen kan alltid bli bedre. Vi i embedskollegiet har stor
respekt for at andre ting også krever brødrenes tid, men håper allikevel
at dere strekker dere litt lengre og møter så ofte dere kan.

Med dette ønsker jeg brødrene og deres kjære
en god påske og vår!
Arild Sandvold
Overmester
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VARNAPOSTEN GRATULERER
Logegrader
Bror Rolf L. Nissen som fikk Den Edle Kjærlighets Grad
den 26. februar 2015.

Leirgrader
Brødrene Terje Løken og Steffen Rathmann Thamdrup som ble befordret til Den
Gylne Leveregels Grad den 25. februar 2015.

Runde år
65 år Svein Kolsrud
40 år Richard Kruse

15. april
16. juni

2015
2015

Andre gratulasjoner
Redaksjonen er gjort oppmerksom på at totalt fire brødre i vår loge hadde
oppmøte på samtlige møter i 2014. De brødrene som hadde 100 % oppmøte var;
Arild Sandvold, Svein Jul Antonsen, Asbjørn Eriksen og Tom Eilert Hansen.
Vi har stor forståelse for at de færreste klarer å få til dette, men oppfordrer dere i
likhet med embedskollegiet til å møte så ofte dere kan. Igjen gratulerer til disse
fire brødrene.

Redaksjonskomiteen består av:
Eks. Storrepr.
Eks. OM
Eks. Sekr.
Eks. Sekr.
CM
Br.

Per Th. Pettersen (redaktør)
Tor Fjeld
Tore Nygård
Nils Hole
Jon Borge Johnsen (fotograf)
Fredric Nygård

Redaksjonen kan kontaktes per epost: varnaposten@gmail.com
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JULETALEN 11. DESEMBER 2014
Kjære logebrødre,
Det stunder mot jul, og jeg er bedt om å si noen ord som hører høytiden til, slik
jeg har forstått at skikken er i denne broderforsamling. Først vil jeg likevel
benytte anledningen til å takke for den tid som ligger bak meg i dette fellesskap.
Det har vært åtte måneder med hygge og trivsel, og jeg ser frem til å bli godt
kjent med dere alle etter hvert.
Så til kveldens tema, og jeg har valgt meg NISSEN. For nissen, det er meg, men
vi er jo så mange andre nisser her i verden, og det er selvsagt dem jeg skal
konsentrere meg om i aften. Og da faller det naturlig å nevne den amerikanske
Santa Claus først. Det var på 1700-tallet at hollandske emigranter tok med seg
Sinterklas til Amerika. Det vokste der frem en forestilling om ham som en
hollandsk nybygger, en liten lubben mann med bredbremmet hatt, lang krittpipe
og arbeidsbukse. Sinterklas har på sin side formentlig sin historiske opprinnelse
i helgenen Sankt Nicolaus som skal ha levd i Tyrkia på 2-300-tallet. Sankt
Nicolaus ble tilbedt som barnas helgen, og på 1200-tallet ble den store
barnefesten i Frankrike og vel andre europeiske land lagt til hans dag, den 6.
desember. I legenden var det slik at Sankt Nikolaus kom med små gaver,
Nikolaus-gaver. Dette var gaver han etter hvert også kom med i hjemmene, og
vi ser en klar sammenheng med julenissen. Sankt Nicolaus fikk en tjener som i
Nederland het Swarte Piet. Det var han som leverte gavene gjennom pipa den 6.
desember.
Fra et litterært selskap som pleiet gamle nederlandske skikker, hentet så en
forfatter, Washington Irving, inspirasjon i 1809 til å beskrive skikkelsen Sankt
Nikolaus som han som rir gjennom luften i en slede trukket av reinsdyr, og
Sinterklas ble amerikanisert til Santa Claus. Samtidig forsvant tjeneren til
Sinterklas, og Santa Claus måtte selv krabbe ned gjennom pipa for å legge gaver
i strømpene 1. juledag, en dag som nå hadde erstattet den gamle katolske
festdagen den 6. desember. I 1863 er det en avistegner som fremstiller Santa
Claus som den fyldige, piperøykende og godlynte nissen i sleden bak de åtte
reinsdyrene. Det var denne avistegneren som fant opp julenissens verksted og
plasserte det på Nordpolen, der julenissen sitter og leser barnas lange
ønskelister. Nissen ble jo etter hvert kommersialisert, blant annet av den finske
byen Rovaniemi som hevder seg å være julenissens hjemsted, og vi har jo også
vår egen Drøbak. Siden slutten av 1920-årene har særlig Coca-Cola-konsernet
brukt ham i markedsføringen før jul. Santa Claus fikk da sin endelige form av en
reklametegner, nemlig med rød drakt, høye støvler, bredt, hvitt skjegg og hvite
pelskanter på lue og jakke. Denne figuren kom til de nordiske land på slutten av
1800-tallet. Men før denne nissefiguren kom til Norden, hadde vi her hos oss vår
egen nisse. Og i det øvrige Europa hadde Sankt Nikolaus gjennom tiden vært
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undergitt en utvikling. Europeerne godtok nemlig ikke uten videre den
amerikanske nissen. Nederlenderne nektet å gi slipp på sin Sinterklas eller
Sinterklaus som han etter hvert ble hetende. En tysk maler skapte figuren Herr
Winter. Og omtrent samtidig dukker "Der Weinachtsmann" opp som en slags
protestantisk Sankt Nikolaus. Og i Nord-Europa ble det slik at julenissen selv
deler ut gavene uten å komme ned gjennom pipa. Britene kalte ham Father
Christmas. Og gjennom de siste 100 år har den amerikanske og europeiske
tradisjonen nærmet seg hverandre, dog slik at Santa Claus går i bukser, mens
den europeiske nissen bruker fotsid kappe.
I Skandinavia holdt nissen ifølge folketroen til i uthusene på bondegårdene.
Denne nissen hadde intet til felles med Santa Claus, bortsett fra navnet "nisse",
som har sin opprinnelse i det danske navnet Nils. I norsk tradisjon overtok
nissen for den norrøne "gardvorden", en vette som passet på gården. Nordmenns
forhold til nissen er imidlertid noe uklart, fordi vi ikke har noe skarpt skille
mellom julenissen og fjøsnissen. I illustrerte magasiner på 1800-tallet ble
figurene presentert parallelt. I folkloren er julenissen blitt en slags sjefsnisse,
omgitt av hjelpende, mindre fjøsnisser. I Norge trodde mange helt opp til 1800tallet at nissen eksisterte, både som skipsnisse og kirkenisse. Likevel var det
gårdsnissen som var den mest kjente og omtalte, og ham tok man hensyn til i
dagliglivet på gården. Han bodde i alle bygninger på gården, også på låven.
Fjøsnissen bodde derimot kun i fjøset, men i praksis gikk de to begrepene litt om
hverandre. Gårdsnissen var gjerne fra noen centimeter høy til størrelsen av en
katt. Han gikk gjerne kledd i tradisjonelt norsk gårdantrekk, helst med rød
topplue, grå klær, bl.a. nikkers, og han hadde langt skjegg. Han hadde en viktig
plass i gårdsdriften, og det var vikgtig å ikke forarge ham. Det kunne lett føre til
pek og skade for gådsfolket, som f.eks. å sparke bort stolen under budeia når
hun melket, eller slippe ut dyrene ved å åpne grinden. Da måtte man blidgjøre
nissen ved å sette ut grøt på julaften, oftest på låven, og denne skikken lever
mange steder ennå.
Dere ser nå en blid Nissen foran dere. At jeg er blid, skyldes ikke at jeg har spist
grøt i dag, men at jeg hygger meg i adventstiden og gleder meg til jul, en tid som
gir rom for ettertanke og samvær med kjente og kjære, ikke minst de små som
julaften etter julaften med store og undrende øyne har vært faste i troen på at jeg
var Hjelpe-nissen for Sjefs-nissen på Nord-polen. Fjøs-nisse har jeg derimot
aldri vært, heller ikke låve-nisse, selv om noen gode venner for noen år siden, da
jeg var yrkesaktiv jurist, hadde moro av å sende meg et julekort med bilde av en
nisse plassert oppe på Norges Lover, og med slik undertekst: På låven sitter
Nissen. Så nær, men aldri nærmere har jeg vært denne mangfoldige figuren.
Takk for meg og ha en riktig god jul, alle sammen.
Rolf L. Nissen
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NYTTÅRSLOGE I NR 66 MILKA
Tirsdag 13. januar hadde loge 66 Milka invitert brødre i loge nr 18 Varna med
sin respektive til delta i festloge ved nyttår. Det var 24 søstre fra loge Milka, 17
brødre fra Loge Varna og 11 øvrige gjester til stede.
OM Anne Kirsti Sandvold ønsket egne søstre og gjester velkommen. Hun ledet
også selve nyttårslogen. Nyttårsspillet ble vakkert framført av søstre fra loge nr
66 Milka, og det hele ble ledsaget av nydelig musikk. Vakre dekkede bord sto
klare til ettermøtet. Her ble det servert viltgryte, med iskake og kransekake til
dessert.
Etter maten var det hyggelig underholdning fra et mannsterkt Fredrikstad Barber
Boys. Et lystig innslag som ble veldig godt mottatt. Det var en meget hyggelig
nyttårsloge hvor praten gikk livlig og hvor deltagerne hygget seg utover
kvelden.
På vegne av gjestene, brødrene fra Loge Varna med sine respektive, vil jeg
takke for en veldig fin og hyggelig aften i loge nr 66 Milkas Nyttårsloge 2015.
Tor Fjeld
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EN NY 25 ÅRS-VETERAN
Torsdag 12. mars i Ordenens 196 år,
ble det avholdt møte i våre lokaler kl.
19.00. Det møtte 41 brødre + 6
gjester. Dette møtet var årets
Eks.OM-aften og kveldens emne var
tildeling av 25 års veteranjuvel til
CM Jon Borge Johnsen.
Kveldens OM, Arild Urdal, takket
loge Varna v/OM for at Eksene i år
fikk lov til å fungere, og denne
gangen med en Veteranjuveltildeling. Han presenterte så de
Eks.OM’ene som fungerte på stolene
denne kvelden.
Eks.OM Hermann Flø Vogl, OM
Arild Urdal, UM Kjell Våge, Sekr.
Per Th. Pettersen, Skattm. Egil
Henriksen, Kass. Arve Tveter, CM
Magne Myren, Kap. Paul Narum, og Insp. Svein Skaufel, For øvrig fungerte de
utnevnte embedsmenn.
Før Veteranjuvel-tildelingen ble bror Tormod Sveli kalt fram til OM-stolen og
overrakt blomster, logevasen og gratulert med 60-årsdagen, 11.mars i år.
Storrepresentant Bengt Ø. Eriksen ble så ført inn i salen for å tildele bror Jon
Borge Johnsen 25 års Veteranjuvelen. Storrepresentanten og de fungerende
embedsmenn utførte denne høytidelige og meget vakre seremonien på en fin
måte.
Veteranen ble tatt opp i loge nr. 62 Håkon Håkonsson på Mysen, og det var
svært hyggelig at fem brødre fra denne logen møtte fram til
veteranjuveltildelingen her i loge Varna. Organist Tom E. Hansen og sanger Jan
A. Eik bidro med vakker musikk og sang under møtet.
På ettermøtet denne kvelden ble det servert røkt svinekam med tilbehør. Etter
maten var det tid for taler, og kveldens OM Arild Urdal holdt en fin tale til
veteranen, hvor han berømmet bror Jon for hans arbeid som Ceremonimester i
snart to perioder. Til sist overrakte han jubilanten en miniatyr av 25 års juvelen
til bruk på logeantrekket. Deretter takket han Jon for 25 aktive år i Ordenen.
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Vår nye 25 års veteran takket så Logen og Ordenen for årene i Odd Fellow. Han
sendte også noen takkens tanker til sin far og fadder, som hadde fått ham med i
Logen, og som hadde fulgt ham opp helt til sin død for noen få år siden.
Ettersom det var Eks.OM-aften, ble Eks.OM-sangen sunget. Fire av Eks.ene
framførte så talespillet «Jeg har lært», fra erfaringenes verden, og ekkoet «Fra
barneerfaringenes verden».
Kveldens UM, Kjell Våge, holdt takk for maten talen, hvor han takket
privatnemnda og hjelpere for den gode maten og innsatsen denne kvelden. Så
ble taffelet avsluttet.
Per Th. Pettersen
Ref.

BETAL MED KORT I LOGEN
Vi har nå tatt i bruk betalingsterminal i privatnemnda. Dette vil redusere
kontantbeholdningen, samt forenkle oppfølgingen og regnskapet. Terminalen er
knyttet opp til privatnemdas bankkonto, og kontrolleres av skattmester.
Man kan benytte
både kredittkort og
bankkort i
terminalen, men
under innkjøringen
fikk vi problemer
med de nye
kortene til DnB.
Dette problemet er
vi ikke alene om,
noe man kan se i
pressen. Forrige
uke var det flere oppslag om at det var mange brukere over hele landet som
hadde problemer. Dette blir løst av kortutstedere og DnB etter hvert. For de som
ønsker det vil det fremdeles være anledning til å betale med kontanter.
Bildet viser en fornøyd skattmester som har vært "prosjektleder" sammen med
de faste medlemmene i privatnemnda. Til høyre ses den første bror som betalte
for mat og drikke med kort i logen.
Arne Palm
Undermester

9

REKRUTTERING - NYE GREP
I fjor hentet vi inspirasjon til en alternativ form for rekruttering som var
iverksatt med stort hell i Distrikt 18 for noen få år siden. Rekrutteringen ble
utført av logens brødre over en periode på et par måneder. Det hele kulminerte i
en helt spesiell Venneaften den 27. oktober. 11 potensielle medlemmer møtte
fram.
Spesielt den kvelden var at de inviterte fikk komme inn i en nærmest komplett
logesal, der brødrene satt med sine regalier. Bror Overmester Arild
Sandvoll holdt en orientering, ispedd sang og musikk på ca. 20 min der man
blant annet fikk vite mer om logesalens innredning og bruk. Deretter ble de
tilstedeværende ønsket velkommen til bords. Det ble servert erter, kjøtt og flesk.
Det var en god stemning rundt bordene hvor det senere ble "servert" en quiz
under ledsagelse av bror sekretær Helge Sagen.
Vi sitter igjen med et inntrykk av at dette var en type arrangement som "gikk
hjem". Tre av de inviterte har søkt opptak i vår Orden, mens flere er i
tenkeboksen.
Embedskollgiet syntes at denne form for rekruttering var svært positiv. Så i håp
om at det kommende embeskollegiet vil bygge videre på vår erfaring så vil det
bli satt av en dag i oktober for en ny Venneaften. Dette vil da erstatte
informasjonsmøtet.
Svært positivt er det at Storlogens Utvalg for Styrkelse og Ekspansjon har
skrevet en Manual som omhandler: «VENNEAFTEN. Det første møtet med
Ordenen - en ny tilnærmingsmåte». Manualen som ble utgitt i november i fjor er
i hovedsak basert på distrikt attens rekrutteringsform, og slik den ble utført av
Varna.
Det er all grunn til å rette en takk til logens brødre for utvist interesse i
gjennomføringen av fjorårets Venneaften!

Bengt Ø. Eriksen
Storrepresentant
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GRASROTANDELEN
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal
motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å
støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Du oppfordres
hermed til å støtte ODD FELLOW LOGE NR 18 VARNA (oppgis til
kommisjonær).
Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent av spill innsatsen gå direkte til
grasrotmottaker, og best av alt, verken innsats, premie eller vinnersjanse
redusere.
Om GRASROTANDELEN og tilknytting til ordningen står det mer utfyllende
lesing på Varnas nettside.

Bengt Ø. Eriksen
Storrepresentant
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GAVE TIL KRISESENTERET

Foto: Byavisa Moss/ Arne Kristian Stellander

På julemøtet i 2014 ble det gjennomført utlodning til inntekt for et veldedig
formål. Dette året var utlodningen til inntekt for Krisesenteret. I god
varnatradisjon var omkostningene minimale og overskuddet stort.
UM Arne Palm og bror Fredric Nygård overrakte gaven til barnevernspedagog
Christiane ved Krisesenteret. Gavebrevet var på totalt kr. 8.000,- og var
øremerket gaver og aktiviteter for barna på senteret. Gleden var stor da
Christiane mottok gavebrevet, og det var ingen tvil om at pengene ville komme
godt med i arbeidet som gjøres på Krisesenteret.
Logens utsendte ble fortalt flere historier om hvilke opplevelser kvinnene og
barna ved Krisesenteret var blitt utsatt for. Historiene var mange og sterke.
Som en gjenytelse for gavebrevet vil en representant fra Krisesenteret besøke
vår loge på et av ettermøtene på våren. På dette møtet vil de øvrige brødrene
også få en innføring i det arbeidet som gjøres på og rundt Krisesenteret.
Vi er glade for å støtte opp om slike lokale tiltak!
Fredric Nygård
Ref.
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PRIVATNEMNDA 2013 – 2015
Faste medlemmer:

Br. Terje Hatlen
Br. Geir Walås

BRØDRENES TJENESTEGJØRING I PRIVATNEMNDEN

9. april

Knut Fristad
Nils Hole
Leif Bjerke
Ivar Syvertsen

30. april

Paul Wedzicha
Terje Toverud
Tore Nygård
Vegard Andersen

11. juni

Bordverter

Kjære brødre
Denne listen over hjelpende hender i privatnemnda er satt opp for å hjelpe til
med praktisk arbeid på våre ettermøter.

Dersom du ikke kan møte, må du selv skaffe stedfortreder.

Arne Palm
Undermester
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LEIR NR.7 ØSTFOLD
Møteprogram vårterminen 2015
Dato

Møte

22.04

P+

02.06

N 2.g. V. Besøk fra
21 Västerled

Antrekk

Sted

Galla

Fredrikstad

Sommermøte med besøk i
Leir 23 Smaalenene
NB! Tirsdag!

26.08

P

Arbm. ½ årsregnsk.
Rapp. Nemnder

23.09

P

EI

Moss

Galla

Fredrikstad

Alle møter åpnes i P Grad kl. 19.00 om ikke annet er nevnt.

HP

Nils Arild Martinsen
Ilaveien 54
1605 Fredrikstad
Tlf: 69 33 38 56
Mobil: 905 25 098
E-post: ofleir7hp@oddfellow.no
(nils.arild.maritinsen@fredfiber.net)

Sekr. Jan Werner Pettersen
Postboks 23 Skullerud
0624 Oslo
Mobil: 913 55 086
E-post: ofleir7sekr@oddfellow.no
(jpetters@online.no)

SENIORTREFF
I MOSS VÅREN 2015
Tid: kl. 11.00
Sted: Odd Fellows lokaler
Dronningensgt 27
1530 Moss

Ansvarlig kontaktperson
Tore H. Evensen
Ørekroken Terrasse 12
1528 Moss
Tlf. 69 26 96 75
Mob. 913 61 305

Møter våren 2015:
Onsdagene 08.04, 13.05 og 10.06.
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Nevnder for valgterminen 2013 – 2015
Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon § 62
Storrepr.
Bengt Ø. Eriksen
Eks. OM
Tor Fjeld
Eks. Skattm. Peer Christian Nordby
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Eks. OM
Magne Myren (vara)
Nominasjonsnevnd § 63
Fung.Eks.OM Bjørn Rune Karlsen
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Eks. CM
Espen Pollen
Eks. Sekr.
Tore Nygård
Eks. OM
Magne Myren
Eks DSS
Paul Narum (vara)
Finansnevnd § 64
Br.
Hans Jørgen Gulland
Insp.
Hans Evert Støa
Eks. Kass.
Jan Erik Rundhovde
Eks. Sekr.
Eivind Topper (vara)
Nevnd for etterlatte § 65
Br.
Terje Hatlen
Eks. Kass.
Paul Erik Pettersen
Eks. Kass.
Andrew Hansen
UM
Arne Palm
Br.
Ivar Syversen
Nevnd for hjelp og støtte § 66
Eks. Sekr.
Thor Helge Saastad
Eks. Sekr.
Bjørn Ragnar Hansen
Eks. DSS
Paul Narum
Eks. Storrepr. Arild Urdal
Br.
Tore Olavesen
Revisjonsnevnd § 67 (tiltrer ved årsskiftet)
Eks. Skattm. Svein E. Løkke
Eks. Sekr.
Roger Madsen
Eks CM
Knut Gundersen
Nevnd for omsorg § 69a
Eks. Storepr. Egil A Henriksen
Eks. Kass.
Jan Morgan Eriksen
Br.
Svein J Antonsen
Br.
Geir Walås
Eks. Kass.
Henry Mandem
Br.
Hans Thore Herrød
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Nevnd for anskaffelse § 69 b
Insp.
Hans E Støa
Eks. Kass.
Andrew Hansen
Br.
Ketil Johannessen
Undersøkelsesnevnd § 69 c
Fung.Eks.OM Bjørn Rune Karlsen
Eks. CM
Kjetil Dahl
Eks. Sekr.
Roger Madsen
Br.
Asbjørn Eriksen
Br.
Hans Thore Herrød
Eks OM
Tor Fjeld
Nevnd for utadvent arbeid
Eks Skattm. Helge Akerhaugen
Eks CM
Morten Hedenstrøm
Eks CM
Kjetil Dahl
Eks Sekr.
Nils Hole
Eks OM
Kjell Våge
Nevnd for utenlandske loger
Eks. Storrep. Arild Urdal
UM
Arne Palm
Br.
Terje Hatlen
Sekr.
Helge Sagen
Gerd og Walther Lindbergs fond
Eks. Storrepr. Egil A. Henriksen
Eks. OM
Kjell Våge
Br.
Peik Nesje
Varnaposten
Eks. Storrepr.
Eks OM
CM
Eks. Sekr.
Eks. Sekr.
Br.

Per Th. Pettersen
Tor Fjeld
Jon Borge Johnsen
Nils Hole
Tore Nygård
Fredric Nygård

Nemnd for eks OM Jacob Sundbys grav
Eks. Storrepr. Arild Urdal
Eks Kass.
Dag Helgesen
Eks Kass.
Jan Morgan Eriksen

B
.

LOGEBIBLIOTEKET.
Det er kanskje ikke så mange brr. som er klar over at logen gjennom alle år,
enten har mottatt som gave, eller fått tak i på annen måte, en god del bøker og
tidsskrifter som inneholder stoff om Odd Fellow Ordenen både nasjonalt og
internasjonalt.
Jeg kan underskrive på at dette er meget interessant lesing, slik at de av våre
historieinteresserte brr. trygt kan henvende seg til br. arkivar for utlån mot
kvittering.
Tore Nygård
Arkivar

MØTEPROGRAM VÅREN 2015

□ NR. 18 VARNA
Dato
09.04
30.04
28.05
11.06
27.08

Grad
0
0+
0
0
0

Tekst
Arb.møte. Besøk fra Loge 47 Gullmarn
Nominasjon og valg av embedsmenn
Sommermøte – rekeaften, med ledsagere
Arb. Møte. Instr. Brannøvelse

* V = Varm mat, S = Smørbrød

Alle møter åpnes i 0 grad kl 19.00 presis om ikke annet er nevnt.
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Antrekk
Galla
Galla

Mat*
V
V
S
S

