
                                                   

 

 

 

Julemøte 2014 
Logens tradisjonelle Julemøte ble gjennomført torsdag 18.desember, med sedvanlig meget god oppslutning 

av brødrene. 

Den rituelle delen av møtet ble sikkert ledet fung. OM Petter Hagmann, da bror OM hadde sykdomsforfall. 

Under denne delen av møtet ble det blant annet behandlet bevilgning av gave til Krisesenteret – øremerket 

for barna ved dette senteret – samt 

fattet vedtak om forhøyet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

medlemskontingent fra 1.1.2015. 

 

Etter den rituelle delen av møtet 

ble logen gjort rede til å gi oss en 

fin opptakt til julen, etter en modell 

som vi trygt kan kalle «Tor 

Bjerketvedt-modellen». 

Etter at Sofie Bjerketvedt var ført 

inn (det ble opplyst at dette var 15. 

gangen at en av søstrene 

Bjerketvedt deltok i julemøtet), 

utførte følgende aktører sine 

innspill under stjernehimmelen: 

 

           Tor og Sofie Bjerketvedt 

 Bror Erik Lauritsen leste Juleevengeliet.  

 Sofie Bjerketvedt sang først «Jul. jul, strålande jul» og tente deretter adventslysene med resitering 

av medfølgende vers. Til slutt sang hun «Du strålande stjärna»  

 Bror Eigil Lyngholm leste «Hymne til julen» av  Bjarne Runhovde. 

 

Alle ble deretter ført ut til spisesalen, som var gjort klar til 

brodermåltidet med særdeles vakkert pyntede småbord. 

 

Etter at alle hadde gått til bords, annonserte UM/fung. OM 

kveldens over-raskelse. Den viste seg i å bestå i at 5 av 

logens brødre, som alle er «horn-blåsere», hadde dannet en 

kvintett under ledelse av Kjell Olav Martinsen. De øvrige i 

kvintetten var Roy Andersen, Hans Gunnar Skaug, Gunnar 

Gjølstad og Frits Blomqvist. 

        Eigil    Lyngholm 
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 Leder hadde arrangert noen melodier, og til tross for at de hadde hatt bare 1 ½ trening, lød fremføringen av 

arrangementene upåklagelig. De ble behørig applaudert for sin opptreden, og takket med å spille til 

åpningssangen ved taffelet – Glade jul. En flott innledning på ettermøtet. 

Menyen var også tradisjonell – 

juletallerken og riskrem til dessert. 

Valgfri drikke etter eget ønske og 

behov. Alt smakte fortreffelig.En ny 

«Julebordvise» ble presentert og       

sunget, og på slutten av taffelet fikk vi 

enda en tradisjon –  

Erik Lauritsens fremføring av 

fortellingen om  Marte Svennerud. 

 

 

 

 

 

 

                               Logens blåsekvintett 
 

 

Bror Gunnar Gjølstad hadde fått æren av å takke for maten, noe han gjorde på en fin og verdig måte. 

Avslutningsvis ble det foretatt trekning på høstens lotteri med gevinster gitt av ulike brødre. Lotteriet 

innbrakte kr 8.300,-, som sammen med tilskudd fra Leir nr. 7 Østfold på kr.2.000,- og en gave fra bror 

Eigil Lyngholm på kr. 1.000,-,  blir i alt kr. 11.300,-  gitt til Krisesenteret - øremerket tiltak for barn. 

 

Det er vanskelig og heller ikke riktig å sammenligne 

møter, men det er ingen tvil om at Loge Foldens 

julemøte er noe av det beste logens brødre opplever, 

både rituelt og sosialt, og gir de som er til stede en god 

grunn til å si etter møtet: «Nå er det jul igjen». (SH) 

 

  

 

 

 

                                                                                                                            Bror Erik Lauritsen 

Sagt om julen. 

Året er aldri så langt at julaften ikke kommer uventa på somme. 

 

Julen er: 

Lukt og lyder blandes sammen  Alt det kjente vil jeg hente 

etter oppskrift fra min mor.   frem til jul fra år til år. 

Denne arven skaper rammen  Jobb og hverdag må nok vente 

i det huset hvor vi bor.   til vi nok av julen får. 

             



 

Bror OM har ordet. 
 

Mine Brødre. 

Det går snart mot sommer men kanskje får vi 

en liten vinter eller kuldeperiode til, hvem vet. 

Om ikke så vil det bli en meget lang vår, og 

jeg tror det er rimelig sikkert å si at vinteren 

til nå ikke har vært helt til å stole på, i hvert 

fall ikke når det gjelder temperaturer. En god 

vinter skal jo helst være både kaldere og vare 

lengre enn hva som har vært tilfelle til nå, 

men som sagt, vinteren er trolig ikke over 

ennå. En annen ting man for tiden ikke helt 

kan stole på, er vår møteplan. Grunnet 

forskjellige uforut-sette og viktige hensyn, ble 

det møteendring allerede 19/2, så den 5/3, 

16/4, og 7/5. Kommer det flere? Vel, alle med 

egen mail eller @-adresser, får slike endringer 

eller oppdateringer i sin innboks fra vår 

eminente sekretær, eller man finner det på Loge 51 Foldens «egen» hjemmeside under Odd 

Fellow Ordenens internettside «oddfellow.no» og sist men ikke minst, så står de bakerst her 

i dette bindeleddet. Hjemmesiden til Ordenen og Logene er litt snudd rundt på, og man har 

endret dens utseende, noe til det bedre mener noen, noe til det motsatt mener andre. Alt har 

sine sider og vi har alle våre smaker og meninger, og takk for dette mangfoldet.  

Ordenen og Logene har en negativ trend når det gjelder medlemstallet, noe som også 

behandles lengre ut i bindeleddet, og konklusjonen er nok, se dere om etter mulige 

ordensbrødre, og vær forberedt på å finne venner som kan inviteres til ny Venneaften. 

Mine Brødre. Vi har et rimelig godt oppmøte i Folden og jeg håper dette vil vedvare, så… 

møt så ofte du kan, avlegg et besøk hos en bror som kanskje ikke har anledning til å møte så 

ofte.  

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Roy Vestlund 

 

 

  

http://www.livkjole.com/index.asp
http://www.livkjole.com/index.asp


EMBEDSMENN FOR PERIODEN 2013 – 2015 

 
Valgte embedsmenn: 

STORREPRESENTANT                  Steinar Hagnes 

FUNG. EKS OVERMESTER           Webjørn Kaldhusseter 

OVERMESTER                                 Roy Vestlund 

UNDERMESTER                              Petter Hagmann 

SEKRETÆR                                      Johnny Norman Pedersen 

SKATTMESTER                               Gunnar Fledsberg 

KASSERER                                       Odd Roksvåg 

 

Utnevnte embedsmenn: 

CEREMONIMESTER                       Ronny Kristoffersen 

KAPELLAN                                       Hans Gunnar Skaug 

INSPEKTØR                                      Torkel Findtland 

INDRE VAKT                                    Arne Olsen 

YTRE VAKT                                      Johnny Olsen 

MUSIKKANSVARLIG                      Espen Lauritsen 

ARKIVAR                                          Jan Christian Hjorth 

OM HØYRE ASSISTENT                 Kai Victor Bjørling 

OM VENSTRE ASSISTENT             Bent Bødtger 

UM HØYRE ASSISTEN                    Knut Ragnar Gulbransen 

UM VENSTRE ASSISTENT             Arvid Andreassen     

CM HØYRE ASSISTENT                  Ivan Brevik 

CM VENSTRE ASSISTENT              Anders Thøgersen 

INSPEKTØRASSISTENT                  Lars-Jørgen Skøien 

 

Andre verv: 

SAMFUNNETS ELDSTE                  Charles Michalsen 

SANGER                                             Erik Lauritsen 

FØRER                                                Eigil Lyngholm 

WEB-ANSVARLIG                            Roy Vestlund 

 

Redaksjonskomite: 

Leif Andersen – Jan Christian Hjorth – Johnny Norman Pedersen – Steinar Hagnes 

 

Redaksjonskomiteen tar med glede imot all konstruktiv kritikk, og håper på  

broderlig overbærenhet med svakheter og feiltrinn i medlemsbladet.  

Alle brødre oppfordres til å komme med innlegg/innspill til innholdet. 

 

Frist for stoff til neste bindeledd  18.05.2015 
    

 

 

 



Nyttårsloge. 

Fredag 09.januar innledet logen sin vårtermin 

2015 med å arrangere Nyttårsloge for i alt 58 

deltakere, herav 24 gjester. «Ritual for 

nyttårsloge» ble gjennomført inne i logesalen 

under ledelse av OM Roy Vestlund, før alle 

ble ført ut til vakkert pyntede småbord i 

spisesalen. 

Ettermøtet ble ledet av UM Petter Hagmann, 

og han ønsket alle sammen hjertelig 

velkommen til «Vin, ost og kjeks», etterfulgt av kaffe og kaker. 

Før deltakerne fikk starte på «ete og drikkegildet» etter eget forgodtbe-finnende, ble 

kveldens inviterte vinekspert – Håkon Urdal – presentert. 

Han ledet oss innledningsvis gjennom prøvesmaking av en type hvitvin og to typer rødvin, 

samtidig som han i detalj forklarte hva man skulle legge vekt på og hvordan prøvesmaking 

burde utføres.  

 

Underveis fortalte han også om hvilke druer som ble 

benyttet, og de distrikter som var mest kjent for de 

ulike viner, samtidig som han velvillig svarte på 

spørsmål om valg av vin til ulik mat, lagring av vin 

mv. Et meget informativt og interessant vinkåseri, 

som ble behørig applaudert. 

Etter at alle nå «visste alt om vin», var det fritt fram 

til å leske strupen og fylle magen av fremsatt mat og 

drikke. 

Underveis i måltidet sørget musiker Leif Andersen for trivelig musikk, både til allsang og 

underholdning. 

Avslutningsvis takket Jarle Vestlund alle som 

hadde bidratt til en trivelig festaften, samtidig som 

han på alles vegne takket for maten. 

Konklusjonen på dette møtet må bli at det var en 

svært trivelig start på årets vårtermin, med både 

alvoret i de ritualer som ble fremført inne i 

logesalen og som er en del av vår Ordens 

grunnlag, samt det sosiale samværet på ettermøtet. (SH) 

 

                                                In  vino  veritas  ! 

 

 

 



 

Nytt fra Storlogen januar 2015. 

Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA) 

NOFA avholder årets Symposium i Tromsø 5 – 7 juni. Det skal fokuseres på 

Ordenens verdier og ritualer. For program og påmelding vises til Ordenens nettsider. 

 

Kassererstolen. 

Storlogemøtet 2014 vedtok å nedlegge embedet som Kasserer. Storlogen anbefaler at 

det er hensiktsmessig at denne stolen benyttes av logens arkivar. Dette fordi dette 

embedet er tiltenkt utvikling av logens informa-sjons og kommunikasjonsoppgaver. 

 

Tiltaleformer i logen. 

Det har vært en del spørsmål rundt rettigheter og tiltaleformer for tidligere 

valgembedsmenn. I § 9-5 i Lov for loger står det om rettigheter etter avsluttet 

valgperiode. Når en valgt embedsmann har gjort tjeneste i sitt embede gjennom hele 

valgperioden, eller i minst halve perioden hvis den må avbrytes på grunn av 

personlige årsaker godkjent av logen, er ved-kommende berettiget til for resten av sin 

medlemstid i Ordenen å ha embedstittelen med forstavelsen «Eks». Benevnelsen Eks 

for tidligere valgte embedsmenn  i loge brukes kun ved nominasjon og valgmøter. I 

logesalen og ved måltider tituleres alle logens eks valgembedsmenn med bror. 

Unntak er tidligere OM som tituleres Eks OM, som også gjenspeiler seg i det regaliet 

de bærer – Eks OM regalie.  

 

Medlemstall. 

Antallet medlemmer i Odd Fellow loger har hatt en negativ utvikling i de siste årene, 

noe følgende tall viser: 

 

1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 

    12503     12362     12177     12035     11898 

 

Disse tallene underbygger det som er skrevet nedenfor om Ordenens 

behov for Styrkelse og Ekspansjon. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Besøk fra Loge nr. 92 

Romerike.  
På logens møte 15.01.15 hadde vi 

besøk av 9 brødre fra Loge nr. 92 

Romerike – et nytt bekjentskap som 

var meget trivelig.  I den rituelle delen 

av møtet ble vår bror Tor-Esben 

Ombustvedt forfremmet til Den Edle 

Kjærlighets grad. 

 

 

Både før, etter og under 

brodermåltidet fant brødrene fra 

den besøkende loge og vår egen 

loge sammen i et godt sosialt 

miljø. Bror OM fra 92 Romerike 

– Kai-Haftor Olsen – holdt en 

svært «sprudlende»  og 

innholdsrik takketale ved 

avslutningen av ettermøtet. 

 

 

 

 

Torskeaften. 
På logens møte 05.02.15 var det igjen klart 

for en kulinarisk begivenhet på ettermøtet – i 

alle fall for de som er glade i torsk. 

Men før dette ble brødrene John Ragnvald 

Bakke og Rolf Arne Sekkelsten  i den 

rituelle delen av møtet, forfremmet til Den 

Edle Kjærlighets grad. 

Brodermåltidet etterpå ble så godt og 

vellykket som forventet, og det er bare å 

glede seg til neste møte med torsken.  

 

 

 

 



 

 

 

Årsregnskap 2014 – budsjett 2014. 
På logens møte 29.01.15 ble logens regnskap for 2014 lagt frem av bror Skattmester. 

Det viste et underskudd på kr 3.069,14. Revisjonsnevndas rapport om regnskapet var 

positiv, og regnskapet ble enstemmig godkjent av logen. 

Skattmester la også frem budsjettforslag for 2015, og logen ga sin støtte til forslaget, 

som er budsjettert med et overskudd på kr 5.250,-. 

 
 

 

 

Vi  gratulerer 

 

 

 

                                        
 

 

Tor-Esben Ombustvedt    John Ragnvald Bakke   Rolf Arne Sekkelsten 

Som alle er forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad. 

 

 

 

Bror Per-Roy Winge som 40 års Verteran 

                                                fra 06.02.2015. Tildeles 07.05.2015 

 

 

 

 

 

 

Jubilanter. 

Roy Andersen                             60 år                   25.04.2015 

 

 



 

                                                          

 

 

 

Dilling 3. desember 2014 

Resyme etter besøk i loge nr. 4 Sveaborg i Helsingfors 10. November 2014. 

Vår bror Jan Ingolf Helseth besøkte mandag 10. november 2014 «Loge nr. 4 Sveaborg» i Helsingfors i 

Finland. Her er hans resyme av besøket:  

«Muligheten kom litt brått på så jeg fikk ikke kontaktet noen i den Finske Odd Fellow ordenen på forhånd, 

men jeg fant ut hvor logelokalene lå og da det var ganske nær hotellet jeg bodde på tok jeg sjansen og 

gikk til ordenslokalene og der skulle «Loge nr. 4 Sveaborg» akkurat avholde et arbeidsmøte. 

Jeg ble tatt vel imot og etter at jeg gav reisepassordet 

(som jeg jeg tidligere på dagen hadde fått bekreftet 

av Ex DSS Gunnar Gjølstad) til logens OM Tom Falck, 

gikk mottagelsen veldig greit og vennlig. Jeg ble 

antatt som æresgjest og plassert nær OM stolen 

sammen med en annen finsk bror som også var gjest, 

og som skulle holde foredrag under border måltidet. 

Jeg ble invitert til å delta i brodermåltidet av bror 

OM. 

Det var i denne logen som i vår loge litt hilsning og 

«small talk» i forværelset før vi skulle inn i logesalen. 

Jeg ble ikledd regalie for leirens tredje grad selv om 

dette var et arbeidsmøte i logen. 

Brødrene fortalte meg at det i Finland var både svensktalende og finsktalende loger. 

I Helsingfors hadde de en for de svensktalende og en for de finsktalende logene. Loge nr. 4 Sveaborg var 

svensktalende. 

Gjestene ble plassert først i rekken av brødre og ført inn i logesalen av bror seremonimester. Etter at vi 

hadde funnet våre plasser ble de valgte embedsmenn inkludert OM ført inn.  

Alt var plassert langs veggene og embedsmennenes plasser var som hos oss. 

Midt på gulvet var et symbol men intet alter eller teppe. Stjerne himmelen var tent når vi ble ført inn og 

var det under hele møtet. 

 

Under åpningen tente br. Inspektør to lys på  h.h.v. br. Kappelans stol, br. UM’s stol (Vennskap), br. Eks 

OM’s stol (Kjærlighet) og br. OM’s stol (Sannhet). 

Ritualet for arbeidsmøtet var omtrent som hos oss. Det som skilte seg fra vårt rituale var ballotteringen. 

De hadde en ballott som ble plassert midt i logen over symbolet midt på gulvet og for hver ballott 

inviterte OM alle logebrødrene om å gå til ballotteringsstedet og avgi stemme. Han gikk først og stemte 

og UM gikk tilslutt. 

 

 Br.OM Tom Falck til venstre Dernest BR. UM. 



 UM tok ut ballotten, Inspektør annonserte hvor mange som hadde avgitt stemme og UM viste resultatet 

til OM (og bare han) som meddelte resultatet. 

Det ble ballotert både over opptagelse og 

forfremmelse til høyere grader. 

Som en del av lukning av logen leste br. OM et 

dikt «Tanker etter farsdagen», som jeg oppfattet 

som en variant av vår «etisk post». 

                                                                                               

 

 

                                                                                                     

                                                                                                  Undertegnede sammen med Br. OM Tom Falk  

Brodermåltidet var omtrent som hos oss. Det ble servert ved bordene og hos alle lå en liste som vi krysset 

av på hvor både drikke og mat var med. 

Vi krysset av for hva vi hadde bestilt/fått servert og betalte til Privat nemnden når vi gikk. Privatnemnden 

hadde fine forklær og formannen hadde et fint kjede (bilde). 

Brodermåltidet ble avsluttet med Kaffe avec og kake samt et interessant foredrag av den andre 

besøkende bror. Temaet var betraktninger fra arbeid utenlands  - utenlandsstasjonering. 

Med Broderlig Hilsen i 

Venskap, Kærlighet og Sanhet 

     Jan I Helseth 

Tredjegrads bror. 

  

Sagt om vennskap. 

Det finnes ingen fremmede, bare venner vi ikke kjenner. (Samuel Pepys) 

Vennskap er udramatisk. Ulikheter når det gjelder alder, kjønn, samfunnsstilling, nasjonalitet og 

rase er uvesentlig når vennskap først har oppstått. (Erik Lindkvist) 

Å ha en god venn er som å ha god helse. Man vet ikke hva den er verd før man mister den. (C.C. 

Colton) 

Vennskap er verdifulle, men skal de vokse må de bygge på forpliktelse. (Sheri Curry) 

 

Sagt om humor. 

Humor er den korteste veien mellom to mennesker. (Victor Borge)  



Logens valgte embedsmenn og CM 1957 – 2015 
 

        År:          OM          UM                   Sekr                       Skm                Kass                    CM 

 

        1957-59   Alf Sjølyst            Olav Fjeld            Rolf Christensen       H Prestegaard  J Andresen          Klaus Hansen 

        1960-61   Olav Fjeld  Arne Clausen       Klaus Hansen             Thorleif Bjerke      Einar Sundet        Einar Mathisen 

        1962-63   Arne Clausen        Einar Sundet        Lars K Brevig          A Christiansen       Hartvig Rostad    Klaus Hansen 

        1964-65   Arne Clausen        Klaus Hansen       Hartvig Rostad      Karl Evensaen       Th  Jensen            Karl Viggen 

        1966-67   Klaus Hansen       Einar Mathisen     Karl Viggen            Hartvig Rostad       Wilh Evensen      Odd Helseth 

        1968-69   Einar Mathisen     Karl Viggen         Hartvig Rostad       Wilh Evensen        Tor Granquist      Odd Helseth 

        1970-71   Karl Viggen         Hartvig Rostad     Tor Granquist          D Schad Walbom   Odd Helseth       Alf Sødal 

        1972-73   Hartvig Rostad     Odd Helseth         Egil Kristiansen      K H Helgesen        Th Torgersen      Alf Sødal 

        1974-75   Odd Helseth         Wilh Evensen       Harry Pedersen       Per Mathisen         Finn Kiland           Ch Michalsen 

        1975-77   Odd Helseth         Wilh Evensen       Harry Pedersen       Per Mathisen         Finn Kiland         Ch Michalsen 

        1977-79   Wilh Evensen       Tor Granquist      Kåre Svelii                Lars Swensson       John Helgesen    Erik Lauritsen 

        1979-81   Tor Granquist       Harry Pedersen    Per Mathisen          Kåre Sveli              Rolf Davidsen     Erik Lauritsen 

        1981-83   Harry Pedersen     Per Mathisen       Terje Mortensen     Jens Skjeltorp        Åge Iversen          Finn Kiland 

        1983-85   Per Mathisen        Ch Michalsen       Erik Lauritsen           Knut Bakke           Hans Krugerud     Finn Kiland 

        1985-87   Ch Michalsen       Finn Kiland          Hans Krugerud         Bjørn Solem          Leif Tjøme           Kurt Olsvik 

        1987-89   Erik Lauritsen      Bjørn Solem         Hans Krugerud         Rolf Rolfsøn          Dagfinn Ruud      Kurt Olsvik 

        1989-91   Hans Krugerud    Åge Iversen          Ray Knutsen            M Amundsen         Svein Tangen       Leif Johansen 

        1991-93   Åge Iversen         Dagfinn Ruud       Rolf Thorvaldsen     Arne Flesjø    M Andersen         Leif Johansen 

        1993-95   Dagfinn Ruud      Ray Knutsen         Rolf Thorvaldsen    Tor Bjerketvedt     Olaf Brekstad      Ivar Martinsen 

        1995-97   R Thorvaldsen     Knut Bakke           R Kristiansen           Jon Steinsvik         Kai Hermansen   Ivar Martinsen 

        1997-99   Ray Knutsen        R Kristiansen        Olaf Brekstad          Lars Rabstad         Egil Moen      Ivar Martinsen 

        99-2001   Knut Bakke         Olaf Brekstad        Gunnar Gjølstad     Lars-G Arenås      Arne Grønvold     Kjell O Martinsen 

        2001-03   Olaf Brekstad      Tor Bjerketvedt    Gunnar Gjølstad     Steinar Hagnes      Hans Wold           Kjell O Martinsen 

        2003-05   G Gjølstad           Kai Hermansen      Steinar Hagnes       Hans Wold             Per F Olsen          Kjell O Martinsen 

        2005-07   Tor Bjerketvedt   K O Martinsen       Steinar Hagnes       Odd Berger            Frits Blomqvist    Roy Vestlund 

        2007-09   Steinar Hagnes    Per F Olsen            Webj.Kaldhusseter   Jan Helseth  Petter Hagmann   Roy Vestlund 

                                                     Hans Wold (Per F Olsen døde 28.01.08 – Hans Wold valgt/installert 04.08) 

        2009-11   K O Martinsen    Roy Vestlund         Webj.Kaldhusseter   Jan Helseth           Robert Ljungqist  Petter Hagmann 

        2011-13   W Kaldhusseter    Hans A Wold       Johnny N Pedersen  Gunnar Fledsberg   Jarle Vestlund    Petter Hagmann 

        2013-15  Roy Vestlund      Petter Hagmann     Johnny N Pedersen  Gunnar Fledsberg    Odd Roksvåg  Ronny Kristoffersen 



                                       Logens Storrepresentanter  

1957 – 1962 Sigurd Knutsen  1962 – 1966 Alf Sjølyst 

1966 – 1970 Arne Clausen  1970 – 1974 Klaus Hansen 

1974 – 1978 Karl Viggen  1978 – 1982 Hartvig Rostad 

1982 – 1986 Odd Helseth  1986 – 1988 Kristian Wilhelm Evensen 

1988 – 1995 Tor Granquist 1995 – 1999 Per Mathisen 

1999 – 2002 Erik Lauritsen 2002 – 2006 Hans Krugerud 

2006 – 2011 Knut Bakke  2011 – 2015 Steinar Hagnes 

 

VETERANER I LOGE NR 51 FOLDEN PR 06.02.2015 

60 års Veteraner 
MATHISEN  Einar       14.10.2008 

50 års Veteraner 

LYNGHOLM Eigil       24.11.2005 

GRANQUIST Tor       08.05.2013 

40 års Veteraner 

FLESJØ Arne        21.09.2007 

MICHAELSEN Charles      02.11.2007 

HELGESEN John       04.04.2008 

SOLEM Bjørn Gunnar      19.03.2010 

BERGER Kjell Ernst Øiestad     05.11.2010 

THORVALDSEN Rolf Inge      10.11.2010 

PAULSEN Odd Trygve      15.04.2011 

LAURITSEN Erik       06.05.2011 

SVELI Kåre        06.04.2012 

DYHRE Borgar (ikke juvel)     04.10.2014   

HELGESEN Knut Helge (ikke juvel)    21.02.2014 

LILLEÅS Torbjørn  (ikke juvel)     04.04.2014 

WINGE Per-Roy       06.02.2015 

25 års Veteraner 

BRETUN Helge Åsmund (ikke juvel)    09.03.1997 

KRUGERUD Hans Oddvar      16.02.2003 

BERGER Odd Øiestad      02.04.2006 

HELSETH Jan Ingolf      07.01.2007 

TANGEN Svein Erik Sæther     17.11.2008 

EVENSEN Bjørn       15.11.2009 

KNUDSEN Ray Verner Haug     07.02.2010 

KRISTIANSEN Ivar       17.10.2010 

HERMANSEN Kai       15.05.2011 

BREKSTAD Olaf       05.03.2012 

REINBAKK Reinulf Harry      15.10.2012 

RABSTAD Lars       19.11.2012 

BJERKETVEDT Tor Asbjørn     04.02.2013 

SKØIEN Lars Jørgen      17.03.2013 

STEINSVIK Jon (ikke juvel)     02.02.2014 

 

 

 

 



Hvilke utfordringer står Ordenen ovenfor i årene som kommer? 

DSS Jon Erik Holm har redegjort for dette i siste utgave av Leirens medlemsblad, 

basert på vedtak som ble gjort på Storlogemøtet i juni 2014, samt en redegjørelse fra 

Stor Sire på stor-embedsmannsmøtet i oktober 2014. 

Storlogemøtet 2014 gjorde opp status for situasjonen i Ordenen, og vedtok en 

langtidsplan som har som mål å gi en felles retning; et felles grunnlag for alle enheter 

– loger, leire, Dist-rikter og for Storlogen. Nedenfor pekes på noen hovedpunkter fra 

nevnte redegjørelser. 

«Styrkelse og ekspansjon. 

Et særdeles alvorlig forbedringsområde er Ordenens ekspansjon og medlemsutvikling. 

Vi ser at for mange melder seg ut, og at vi har for få innvielser. Det finnes positive 

unntak, men hovedbildet er at dette er et økende problem. Vi ser at for mange yngre 

brødre ikke finner seg til rette, eller at de ikke finner det de hadde forventet når de ble 

opptatt. 

Dette må vi gjøre noe med. Starter vi først med en tilbakegang, kan det være 

vanskelig å snu denne trenden. Vi snakker ikke om ekspansjon for enhver pris, for 

kvantitet henger sammen med kvalitet. Skal vi lykkes må vi sammen bygge vår 

Orden, og vi må sammen sikre en god utvikling og vekst. 

Kvalitet. Langsiktig ekspansjon avhenger av kvalitet – i alle ledd. Kvalitet i fremførelse av 

ritualer og spill. Seremonielt arbeid må være preget av opplevd kvalitet og høytidelighet. 

Aktører må kunne sine replikker så godt at de fremføres på en naturlig måte. Dette krever 

trening og at man legger sin sjel i fremførelsen. Da først blir det også givende og moro for 

aktørene.Kvalitet betyr også at vi holder på etikette, antrekk og opptreden. Stil og verdighet 

bør være vårt omdømme – både i og utenfor logesalen. 

 

Ettermøtet. Vektlegging av gode ettermøter er kanskje viktigere enn mange tror. Her må 

det være rom for den gode samtale; den gode dialog hvor den enkelte føler seg verdsatt og 

sett. Her må den enkelte bror kunne føle at her er jeg blant venner som vil meg vel. 

Samtidig bør ettermøtene – når det er tid og rom til dette – inneholde foredrag, kåserier o.l. 

både til skjemt og alvor. Den sosiale delen av Ordenslivet er – alt i alt – en viktig 

trivselsfaktor. 

 

Utvikling. Odd Fellow Ordenen må ha evnen til å tilpasse seg samfunnets utvikling og 

trender skal den kunne bestå som en livskraftig Orden. Ritualene, etikken og 

verdigrunnlaget skal man ikke rokke ved, men måten vi arbeider på og organiserer oss på, 

må kunne møte dagens og de kommende slekters behov og oppfatninger. 

Vi er en frivillig organisasjon der medlemskapet er basert på at den enkelte vil prioritere 

dette i konkurranse med andre fritidsinteresser. Skal vi lykkes med dette må Ordenen – 

gjennom sitt verdigrunnlag – gi et godt utbytte til den enkelte bror. Vi lykkes den dagen en 

bror, nyinn-vidd eller veteran, tenker etter en logeaften: Dette var et godt møte. I kveld 

opplevde jeg noe positivt. Logen er en givende del av mitt liv.» 

Alle bør tenke gjennom ovenstående, slik at vi alle kan bidra i det videre arbeid til beste for 

Ordenen. (SH) 

 

 



 

 

Resterende møter i Vårsesongen. 

Det blir en rekke møteendringer i vårsesongens møteprogram. Med forbehold om 

flere endringer er resterende møter i Vårsesongen planlagt slik: 

Logemøtet torsdag 05.03. O arbeidsmøte. Meny: Smørbrød; panert flyndre m. 

remulade. ( 90,- ) 

Logemøtet torsdag 19.03. er endret fra 3+ til O+ (innvielse). Eks OM-aften.            

Antrekk galla.  Meny: Elgkarbonader med rosenkål (130,-). 

Tirsdag 07.04. besøker vi vår vennskapsloge Nr. 47 Pontus Wikner i Uddevalla. 

Møtet er en 0+ (innvielse), men antrekket er mørk dress m/tilbehør.  Påmelding til 

bror UM – liste utlagt i logen. Avreise og type transport avhenger av antall påmeldte. 

Logemøtet torsdag 16.04.er endret fra 1+ til 3+. Antrekk: Galla.                        

1.gangs Nominasjon av nye valgte Embedsmenn og Valgte nevnder. Meny: Kylling 

chop suey med ris. (150,-) 

Torsdag 23.04. besøker vi loge Nr. 62 Håkon Håkonson på Mysen. Dette er et 

gjenbesøk etter deres besøk i vår loge i fjor høst. Også her er det påmelding på egen 

liste i logen. Avreise/transport avtales senere. Dette møtet er også et O+ (innvielse), 

og her er antrekket Galla. 

Logemøtet torsdag 07.05. Dette er planlagt endret til 40 VeJu til bror Per-Roy 

Winge, som ble utsatt fra 19.02. på grunn av sykdom. Galla antrekk. Ordenens 

årsdag vil bli markert. Meny: Salt lam med kålrotstappe. (180,-)  

Fredag 08.05. arrangeres tur til Operaen i Oslo. Turen har vært fulltegnet, men snakk 

med bror UM om eventuelle ledige plasser. 

Logemøtet torsdag 21.05. er et O Arbm. med bl a 2.gangsNominasjon med 

påfølgende valg av Storrepresentant for 4 år, samt øvrige valgembedsmenn og valgte 

nevnder for perioden 2015 – 2017. Meny: Roastbiff m/saus og poteter (100,-). 

Sommermøtet fredag 05.06. er planlagt «over samme lest» som det vellykkede 

sommermøtet i 2014. Påmelding på egen liste i logen. Meny: Spekemat (ca 190,-). 

Høstsesongen 2015  starter opp med installasjon av nye Embedsmenn torsdag 03.09. 

Meny: Meksikansk gryte m/ris og loff (125.-). 

 

26.August Leirmøte.  Meny: Røkt svinekam. ( 130,- ) 

03.september E.I.  Meny: Mexicansk gryte med ris og loff. (125 )        

 
 

 


