
                                                   

 

 

                                              Det går et festtog gjennom landet 

 

Det går et festtog gjennom landet! 

 I by og dal. Ved fjell og fjord. 

Vi svinger flagget stolt for Norge 

 Med hurrarop ifra syd og til nord. 

  

Hurra! Vi marsjerer og vi synger 

Sanger i rødt, hvitt og blått. 

Kjenner frihetens rytme i kroppen. 

Fyldt av glede for landet vårt 

                                                                                     Utdrag av tekst: GretheMyhre Skottene  

 

 

 

40 Års Veteranjuvel. 

Torsdag 7.mai 2015 var det bror Per- Roy 

Winge’s tur til å motta insigniet for 40 års 

trofast medlemskap i Ordenen. Han skulle 

egentlig fått sin 40 års Juvel i februar, men 

på grunn av sykdom ble tildelingen utsatt. 

Den høytidelige seremonien ble ledet av 

bror DSS Jon Erik Holm med bistand av 

Fung. Stor Marshal – bror Storreprt. Bengt 

Eriksen fra Loge nr.18 Varna. 

                                                      

 

DSS Jon E Holm, Br. Per-Roy Winge, Storreprt.Bengt Eriksen, OM Roy Vestlund. 

 

bindeleddet

tt  et 
Opplag Nr. 2-17                    Dato: 21.05.2015 
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Det påfølgende brodermåltid ble innledet med at Odd Fellow-koret i Moss – under 

ledelse av sin dirigent Else B Haugen, sang 3 sanger til ære for jubilanten og de øvrige 

tilstedeværende. 

Måltidet besto av salt kjøtt med kålrabistappe og poteter, etterfulgt av kaffe og 

smågodt. Både før, under og etter ble det sunget unisont, og bror DSS, bror OM Roy 

Vestlund og jubilanten holdt fine taler hvor jubilanten ble gratulert og hyllet, mens 

jubilanten på sin side takket for den fine seremonien og for tildelingen av Juvelen. 

 

I sin tale pekte bror DSS på at det var «normalt» at et medlemskap i Odd Fellow for de 

fleste var livsvarig. Dette måtte bety at det var noe særegent og verdifullt med Ordenen 

som knyttet medlemmene så fast til sin loge. En viktig faktor i så måte er – som DSS 

sa – det vennskapet som oppstår mellom brødrene. Vennskap er grunnmuren i det 

gode samholdet. 

Videre pekte DSS på betydningen av begrepet toleranse, som etter hvert har fått større 

og større betydning i medmenneskelig sammenheng. 

Etter at bror OM hadde takket og hyllet jubilanten gjennom sin tale, var det jubilantens 

tur. 

 

Han fortalte at han var «arvelig belastet» med hensyn til sitt medlemskap i Ordenen. I 

dag – for 90 år siden – hadde hans morfar meldt seg inn i Odd Fellow, og da hans far 

senere ble en aktiv logebror, var det naturlig at jubilantens oppvekst ble preget av Odd 

Fellow. Etter råd fra sin far meldte jubilanten seg inn i Loge nr.20 Fridtjof Nansen den 

06.02.1975. Her hadde han en fin og lærerik tid, før han – via sitt arbeid flyttet til 

Sarpsborg og meldte overgang til Loge nr. 95 Isegran.  

Her ble det enda flere nye venner, men etter noen år ble det flytting igjen – denne gang 

til Moss og overføring til Loge nr. 51 Folden. Men – han savnet sin første loge og 

vennene der, så da ble det Fridtjof Nansen som igjen fikk gleden av å få han som 

medlem. Men – en kombinasjon av arbeid, bopel og gode brødrevenner i Loge Folden, 

ble igjen grunnlaget for enda engang å skifte loge. 

 

Jubilanten kan trygt sies å ha ført «et nomadeliv» som logebror, men roser vennskap 

og samhørighet i alle loger han har vært medlem i. Og som han selv sa: «De kan gjerne 

ta fra meg alt annet, men ikke mitt Ordensliv». 

Bror Bjørn Solem avsluttet et trivelig og festlig taffel gjennom en munter og velformet 

takk-for-maten-tale. (SH) 
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Overmester har ordet 

Ja nå er den vakre våren virkelig kommet, 

kanskje såpass som 14 dager tidligere enn 

vanlig? Jeg kan i hvert fall ikke huske at det 

har spiret så godt og sprunget ut så tidlig som 

nå, og når vi snakker om «nå», så ble Odd 

Fellow ordenens 196 år tilbakelagt den 

25.4.2015. 

Nå har Loge 51 Folden nok en gang hatt et 

innholdsrikt år med venneaften, innvielse, 

gradspasseringer, tildeling av 40-års 

veteranjuvel, instruksjoner, Eks.OM aften 

m.m. Vi har hatt flere besøk hos andre loger, 

noe som beriker oss med kunnskap og styrker 

våre vennskap til nærmest å bli familiære. Den 

gode fremmøteprosenten våre logemøter har er 

antagelig et sunnhetstegn med tanke på at både 

det formelle logearbeidet og den sosiale delen 

er som forventet av brødrene.  

Som nevnt innledningsvis er det vår i luften, og sommeren står for døren. Dette betyr også at 

vår valgperiode er i ferd med å ebbe ut. «Nå» når jeg skriver dette har vi hatt 1.ste gangs 

nominasjon til nye valgembedsmenn (Kollegiet m/Storrepresentant) og de valgte nevnder, og 

jeg er trygg på at de som blir valgt, vil lede vår loge på en glimrende måte, skape glede og 

mening i våre logeliv. Men det er ytterst viktig for framtiden at vi brødre møter så ofte vi kan 

på våre møter. Dette for bl.a. å støtte embedsmennene i deres arbeide, men også for å gi hver 

enkelt av oss påfyll som vi kan ta med oss i en hektisk hverdag. Det at en valgperiode snart 

er over betyr også at det er det siste innlegg jeg skriver som OM. 

 

For meg har disse to årene vært en meget god læretid og et skritt eller to videre med vandring 

i Odd Fellow. Jeg setter umåtelig stor pris på at jeg fikk denne muligheten til å oppleve dette. 

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle for stor hjelp og støtte i disse to 

årene. En spesiell takk til alle embedsmenn både valgte og utnevnte, samt alle dere som har 

vært viktige bidragsytere ved gradspasseringer i logen og ikke minst men vel så viktig, en 

ekstra takk til brødre som deltar i Privatnevnden. Deres innsats er kostbar og verdifull. Uten 

deres alles arbeidsinnsats, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre våre møter. 
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Det positive arbeidet som utføres i alle våre andre nemnder må heller ikke glemmes i en 

sådan stund, og jeg vil få takke dere for et meget vel utført arbeide. Som OM har man 

ansvaret for hele logens virke. Noen av de oppgaver og plikter som skal ivaretas gjør spesielt 

inntrykk på en. Jeg tenker da på oppgaver ved en brors bortgang. De har ikke vært mange, 

men er plikter som har satt dype spor i meg. Det er bestandig tungt og med dyp sorg vi følger 

våre brødre til graven. Vi har også hatt store høytidsstunder, da særlig med innvielse av nye 

brødre i vår loge. Jeg tror det må være den største gleden en kan ha som OM, dette å få nye 

brødre med på veien videre. 

Et lite dikt av en ukjent forfatter som jeg gjerne vil dele med dere. 

Det heter «Jeg skal stå ved din side» og lyder slik:  

Jeg skal stå ved din side som best jeg kan. 

Jeg skal trøste deg når du er trøtt og lei. 

Jeg skal være din støtte når du trenger meg. 

For vi er bestevenner du og jeg.. 

Til slutt vil jeg si - det er når man er sannferdig, rettferdig og god mot andre, at man selv får 

det beste livet. Den største gleden i livet er å glede andre  

Kjære Brødre. Mange takk for at jeg har fått være Loge 51 Foldens Overmester. 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet & Sannhet ønsker jeg alle brødre med deres 

familie, en riktig god sommer. 
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Nominasjon av nytt embedskollegium – nye valgte nevnder. 

På logemøtet 07.05.2015 ble det foretatt 1. gangs nominasjon av følgende embeder og 

nevnder: 

Storrepresentant for perioden 2015 – 2019: 

Bror Kjell Olav Martinsen 

 

Øvrige valgte embedsmenn for perioden 2015 – 2017: 

Fungerende Eks Overmester  Bror Roy Vestlund 

 

Overmester     Bror Johnny Norman Pedersen 

Undermester    Bror Ronny Kristoffersen 

Sekretær     Bror Torkel Fintland 

Skattmester    Bror Kjell Ivar Nygård 

Ceremonimester    Bror Ivan Brevik 
 

Nevnd for Styrkelse og ekspansjon  Nominasjonsnevnd 

Kjell Olav Martinsen – leder   Roy Vestlund – leder 

Webjørn Kaldhusseter    Gunnar Gjølstad 

Petter Hagmann     Kjell Ivar Nygård 

Ronny Kristoffersen    Olaf Brekstad 

Rolf Inge Thorvaldsen – vara   Jan Rune Solbakken 

       Per Sunde – vara 

 

Finansnevnd     Revisjonsnevnd 

Kai Hermansen     Jan Ingolf Helseth 

Bjørn Solem     Morten Bunæs 

Tor Granquist     Per-Roy Winge 

Paal Thoresen – vara  
 

Nevnd for hjelp og støtte 

Espen Lauritsen 

Per Ringstad 

Per Sunde 

Arvid Andreassen 

Arne Ødegaard 
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Ny logebror. 

Torsdag, 19.03.2015 ble Anders Bakke Sandaker innviet i vår loge. 

Vår nye bror er født 19.06.1983, bor i Hadelandsveien 2 C på Dilling i Rygge, er ugift og 

arbeider som revisor. Hans fadder er bror Roy Vestlund. 

Bror Anders er en slektning av nå avdøde bror Odd Einar Sandaker, som i 2009 ble tildelt 40 

års Veteranjuvel. Vår nye bror har således noe å leve opp til. Vi ønsker han 

lykke til med sin vandring i logen. 

 

 

 

 

Nytt fra Storlogen april 2015. 

Kurshefte for nye embedsmenn i logene. Nye kurshefter til opplæring av nye embedsmenn 

for perioden 2015 – 2017 er utarbeidet, og blir sendt ut via DSS i løpet av mai måned. Heftet 

kan beholdes av vedkommende embedsmann ut embedsperioden. 

 

Bruk av sosiale medier. Sosiale medier, slik som Facebook og Twitter, er kraftfulle 

påvirkningskilder som gir effekt langt ut over det man i utgangspunktet kanskje hadde 

forestilt seg. Det er mange eksempler på hvor stor skade det er påført enkeltmennesker og 

institusjoner/organisasjoner på grunn av uforvarende eller ubevisst bruk av disse medier. 

Storlogen ønsker å høyne forståelsen av hva det kan gi av ringvirkninger dersom innlegg og 

kommentarer ukritisk publiseres. Dette gjelder på det personlige plan så vel som for 

Ordenens. 

I Ordenssammenheng er dette omtalt i Forskrift – Bruk av internett og hjemmesider. Vi ber 

om denne forskriften leses og følges. (SH) 

 

Redaksjonskomite for Bindeleddet er fortsatt: 

Leif Andersen – Jan Chr. Hjorth – Johnny Norman Pedersen – Steinar Hagnes 

Komiteen takker for mottatte bidrag til denne utgaven av Bindeleddet, og tar gjerne i mot 

flere bidrag. 

Frist for stoff til neste Bindeledd er 12.10.2015 
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Besøk i Brödraloge 37 Pontus Wikner 

Tirsdag 7. april var det atter duket for en av våre kjære tradisjoner; besøk til Pontus 

Wikner i Uddevalla. Det var satt opp minibuss og 12 av logens brødre satte kursen mot 

nabolandet i øst. 

Etter den «obligatoriske» stoppen på Torp Handelscentrum ankom følget Uddevallla i 

god tid før møtestart. Her ble vi mottatt av Tjenestegjörande Exövermästare Mats 

Hagerman, Övermästare Kurt Pettersson, Ceremonimästare Mikael Girnus og 

Klubbmästare Fredrik Södersten, og ble deretter traktert med kaffe, smörgås og 

hyggelig passiar i kjellerstuen. Etter dette ventet «mingling» i salongen, der praten 

gikk lett og hyggelig mellom brødre av begge nasjonaliteter. 

Etter fastsatte ritualer, og en del forvirring rundt det store utvalg av regalier, ble 

brødrene ført inn i logesalen.  Der fikk vi overvære en innvielse som ble mesterlig 

utført av dyktige aktører. Og selv om deler av ritualet er annerledes enn i Norge, ble 

dette en mektig opplevelse. 

Etter innvielsen var det tid for brodermåltidet. Etter at begge lands nasjonalsanger var 

sunget, ble det servert en lekker lakseanretning, etterfulgt av en smakfull schnitzel med 

erter og sitron.  

Under måltidet var det taler og hilsninger fra begge sider av grensen. 

Etter måltidet fulgte hyggelig passiar i salongen, før vi atter satte kursen mot Norge og 

Moss. 

Stemningen i bussen hjem vår upåklagelig, og alle utrykte tilfredshet med kveldens 

begivenheter. 

Vi ser frem til neste besøk, der brødrene fra Pontus Wikner kommer til oss. (RK) 

 

Besøk til Loge nr. 62 Håkon Håkonsson. 
Torsdag 23.04.2015 var 14 av våre logebrødre – med OM Roy Vestlund i spissen – 

igjen ut på reise, denne gangen for å besøke logebrødre i Loge nr. 62 Håkon 

Håkonsson på Mysen, hvor de har et prektig og nyrestaurert logelokale. 
Etter «takk-for-sist-hilsninger» og hyggelig prat før selve logemøtet, ble vi ført inn i 

logesalen hvor det skulle være innvielse av to nye brødre. Dette ble gjennomført av 

flinke aktører i alle ledd. 

Etter fullført innvielsesseremoni var det igjen tid til samtaler, før vi gikk til 

brodermåltidet. Her ble det servert kylling m/ris og salat, samt en smakfull etterrett. 

Under måltidet var det taler til og fra de nye brødrene, samt hilsninger mellom 

gjestende loge og vertskapslogen. 

Bror Arvid Andreassen hadde fått æren av å takke for maten, og her nyttet han 

anledningen til å berette om «diverse ablegøyer» fra sine ungdomsår på Mysen. 

Turen til/fra Mysen gikk greit, raskt og sikkert med ny «Maxi-Taxi» fra Moss Taxi, 

med bror Per Skau Thorvaldsen som sjåfør. (SH) 
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BESØK PÅ EKEBERGRESTAURANTEN OG I OPERAEN  FREDAG 08.MAI 2015 

Klokken 1400 var det avreise fra Myra til Ekebergrestauranten og senere Operaen. Kjell 

Arthur og Chartertur hadde nok engang skaffet til veie transport. En stor takk til dere! Den 

store bussen vi skulle ha var på verksted. I stedet fikk vi nyte godt av en normal og en liten 

buss. Dette var hell i uhell siden begge bussene da kunne kjøre 

helt frem til Ekebergrestauranten. Sjåførene var både hyggelige 

og dyktige. Det er første gang jeg har vært med på lukeparkering 

med buss!  

På Ekeberg ble vi møtt av en hyggelig hovmester, ledsaget til 

pent dekkede bord og en fantastisk utsikt over Oslo. Det var 

lettskyet pent 

vær og mange 

norske flagg 

vaiet i vinden 

siden det var 70 

år siden Norge 

ble fritt.  

Det var litt 

køståing, men 

det er jo naturlig når det kommer 58 gjester på en gang. Mens vi ventet på maten gikk praten, 

og mitt inntrykk er at gjengen koste seg! 

På menyen sto «confitert kylling i rødvinsaus med grønnsaker» og desserten var «bjørnebær 

og bananmos på en seng av kokos og blodappelsinsorbet» Begge deler smakte fortreffelig. 

Etter maten, ca 1630 var det tid på egenhånd. Mange gikk tur i parken for å lete etter statuer. 

Noen syntes nok de var vel godt gjemt! En del nøt solen og utsikten på verandaen, mens 

andre valgte å vente inne. 

Klokken 18 var det avreise til Operaen. Forestillingen startet kl 19. Det var en pause på 25 

minutter hvor det var anledning til å nyte et glass eller snacks.  

Selve handlingen skal vi ikke gå inn 

på her. Den har blitt behørig omtalt 

før. 

Avreise fra Operaen ca 2200, og 

fremme i Moss ca 2300. 

Kjell Arthur mente det kunne være 

interessant med en liten 

meningsmåling; skal vi fortsette med 

turene? 
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Jeg lagde følgende spørsmål: 

1. Bør vi fortsette med disse turene?    Alle svarte JA. 

2. På en skala fra 1 – 10 , hvor10 er best, hva syntes du om turen?  Gjennomsnittet ble 8,5 

 

3 Hvor bør neste tur gå? Forslagene var tur til Kiel, teatertur, revy, Gøteborg, konserthuset, 

operette, tur til Krakow. 

 

4. Hva kan gjøres bedre? En mente plassene burde være lengre fremme. Et par syntes 

matserveringen tok lang tid. 

Av 59 deltagere var det 36 besvarelser.  

Jeg overlater alle besvarelsene til påtroppende UM. Det er mitt håp at vi kan fortsette å dra 

på tur sammen med ledsagere og venner. Kanskje vi skal prøve å få til en tur allerede til 

høsten? (PH) 

Helt til slutt vil jeg takke Chartertur for velvillig bistand og Kjell Martinsen for hjelp til kjøp 

av billetter og planlegging! 

Vennlig hilsen Petter Hagmann, avtroppende UM 

 

 

 

 

Vi gratulerer. 

Bror Terje Baard Aasen med sin 75-årsdag 30.05.2015 

Bror Bjørn Flesjø med sin 6o-årsdag 28.06.2015 

Bror Arne Grønvold med sin 80-årsdag 30.07.2015 

Bror Per Einar Aannerød med sin 75-årsdag 04.08.2015 

Bror Jan Rune Solbakken med sin 60-årsdag 28.08.2015 

Bror Knut-Ragnar Gulbransen med sin 70-årsdag 25.09.2015 

Bror Arne Ødegaard med sin 75-årsdag 01.10.2015 

Bror Kai Viktor Bjørling med sin 70-årsdag 12.10.2015 
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Generalforsamling A.S. Husselskapet 6. mai 2015 

 

Regnskapsinformasjon 

Resultatregnskaper viser et overskudd ved årsskiftet på kr 98.903 kr. Avsettes til egenkapital 

Kapitalkontoen. 31.12.14  

Kr. 4 780 849,83 – Renter 2014 – Kr. 139 204,84 

Rentesats pr. d.d. er 2,2 % (1. jan 2014 3,2 %) 

Valg. 

Styreleder Johnny N Pedersen 51 Folden – sekretær Paal Thoresen (ny) 51 Folden – 

styremedlem Anne M Kvam 10 Semper Ardens – styremedlem Eva Eliassen (ny) 10 Semper 

Ardens og styremedlem Terje Hatlen 18 Varna. 

Ut av styret går Anne M Evensen og Helge Akerhaugen. 

Vedtekter for logenes felles kapital. 

Vedtekts endring 

10.        Disposisjon av den årlige avkastningen skal skje etter følgende nøkkel: 

a) Minimum 50 % av årlig avkastning skal uavkortet tilføres Midlenes beholdning. 

b) Inntil 40 % av avkastningen kan disponeres av styret i Husselskapet v/daglig leder til 

anskaffelse av inventar eller utstyr i nåværende lokaler. Udisponerte midler tilføres til 

beholdningen. 

c) Inntil 10 % kan disponeres til donasjoner. Udisponerte midler tilføres til beholdningen. 

d) Avkastningen kan ikke benyttes til dekning av Husselskapets eller noen av de enkelte 

logenes løpende driftsutgifter. 

 

Endres til: 

a) Inntil 40 % av avkastningen kan disponeres av styret i Husselskapet v/daglig leder til 

anskaffelse av inventar eller utstyr i nåværende lokaler. Udisponerte midler overføres 

til neste regnskapsår. 

b) Inntil 10 % kan disponeres til donasjoner. Udisponerte midler overføres til neste 

regnskapsår 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Fornyelse og oppgrader 

Dekketøy og bestikk er komplettert og oppgradert. Ca 20.000 kr’ 

Følgende områder er oppgradert med møbler og utstyr 

Garderobe – Ankomsthall 

Spisesal 

Salong 

Møterom kjeller (Arkivskap) 

 

Planer 2015 

Planer og oppgaver fremover.  

Montere skyvedør – Flytte arkiv over i nye arkivskap – Oppgradere kontor i kjeller. Nye 

stoler og bord. Rydde og kast 

Gammelt utstyr – Rydde og fjerne gamle møbler i 3. etg. - Ny flaggstang Logeflagg – Skap 

til hjertestarter – Oppussing av kateter foran stoler – Justering  av ventilasjon loge sal. – 

Opprydding i kontor i enden av spisesal – Kaste ting som ikke brukes. 

 

Moss, 11.05.2015 

Johnny N Pedersen 

             Møteplan for høsten 2015. 

Med forbehold om endringer er møteplan for kommende høstsesong planlagt slik: 

□ NR. 51 FOLDEN  Møteplan for høsten 2015                      

Dato Grad Øvrige opplysninger Antrekk 

03.09  O EI Galla 

17.09  O Arbm. Instruksjon. 

Meningsutveksling. 

 

01.10  3+ Fd. Galla 

15.10  O 25 VeJu. Galla 

30.10    Sosialaften m/venner.  

NB Fredag 

 

03.11  O Minneloge. Felles med øvrige loger 

i Moss. 

 

05.11  1+   

19.11  O+  Galla 

03.12  O Arbm. Venneaften. Fd.  

08.12  1+ Besøk til Loge nr.92 Romerike. NB 

Tirsdag. 

 

17.12  O Arbm. Julemøte.  

07.01  O Nyttårsloge m/ledsager/venner  
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Noen vanlige spørsmål om Odd Fellow Ordenen. 

I vår daglige omgang med venner og bekjente hender det at noen er nysgjerrige på vårt 

medlemskap i Odd Fellow. De kan da stille spørsmål om ulike ting, mens vi på vår side kan 

være litt usikker på hva vi kan svare. Her er noen eksempler på spørsmål og svar 

 

Er Odd Fellow Ordenen hemmelig? 

Nei, men en del av møteinnholdet er forbeholdt medlemmer. Ellers er formål, medlemslister 

og møteform offentlig tilgjengelig. Det er gode etiske og moralske livsverdier som ligger til 

grunn for alle aktiviteter og samvær, og Den gylne leveregel står sentralt. 

 

Hvor gamle er medlemmene? 

Noe av det mest verdifulle med Odd Fellow-fellesskapet er at man knytter vennskapsbånd på 

tvers av generasjonene. I dagens hektiske individualistiske samfunn er dette ganske unikt. Pr 

i dag har vi medlemmer fra først i 30-årene til eldste medlem på 97 år. 

 

Hvor ofte møtes man? Er det møteplikt? 

I Moss er det 2 dameloger og 3 herreloger, som hver for seg vanligvis har to møter i 

måneden. Det er ikke møteplikt, men man blir oppfordret til å møte så ofte en kan. De fleste 

trives så godt at de prioriterer logekveldene som verdifulle elementer i livet. 

 

Hva gjør man på møtene? 

Etter ankomst samles man inne i en spesiell logesal, der logens faste arbeid og seremonier 

gjennomføres. Etter møtet i logesalen samles man ute i salong og spisesal til hyggelig og 

vennskapelig samvær. Der er det også servering av ulik art, avhengig av hvilken type møte. 

 

Hvordan kler man seg? 

Helt fra Ordenens opprinnelse har medlemmene kledd seg likt til møtene. Grunnen er at man 

ønsker å fjerne ytre ulikheter og symboler på sosial, økonomisk og yrkesmessig status. I Odd 

Fellow er det mennesket som er viktig, og alle skal møtes med verdighet og respekt. 

 

Hvem kan bli medlem? 

Odd Fellow Ordenen er åpen for mennesker med enhver bakgrunn. Det er ting alle Odd 

Fellows har felles – nemlig troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder. 

I det ligger ikke at vi har religiøse temaer på dagsorden – det er faktisk forbudt å diskutere 

religion og politikk på våre møter. Det Høyeste Vesen er i Odd Fellows betydning 

konfesjonsfritt og personlig. Du må ellers ha fylt 21 år og ha et godt omdømme. 

 

Vil alle kunne trives i Odd Fellow? 

Odd Fellow er ikke en forening – det er en tradisjonsrik orden basert på etiske/moralske 

verdisett. For å trives i Odd Fellow må man ta Ordenens verdisett på alvor, og man må være 

innstilt på at væremåte og tradisjoner skal respekteres og ivaretas. Man vil da knytte mange 

nye, livsvarige vennskap, og man vil ta del i et rikt sosialt fellesskap på tvers av 

generasjonene, der både humor, trivsel og omsorg for hverandre står sentralt. 
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Prosjektgruppen 

«Nytt Ordenshus i Moss» 

 

 

 

Prosjektgruppen «Nytt Ordenshus» ble etablert den 13.3.2013 med det formål å finne mulige 

lokaler/eiendommer/tomter som kan egne seg til nytt ordenshus for Odd Fellow logene i 

Moss. Gruppens oppdrag var i tillegg følgende: 

• vurdere eventuelle bygninger/lokaler om de er egnet som nytt Ordenshus 

• dersom aktuelt, foreta en byggeteknisk vurdering og estimere kostnader 

vedrørende renovering 

Gruppen består nå av Tormod Sveli (leder), Varna - Kjell Våge, Varna - Johnny N Pedersen 

(styreleder Husselskapet AS), Folden - Hans Wold, Folden - Lars G. Arenås, Chr. Frederik – 

Paal Thoresen, Folden. Dette utgjør en god sammensetning av relevant kompetanse for 

oppdraget. 

Vi har arbeidet systematisk med kartlegging av prospekter, befaringer av tomter og 

eiendommer, utarbeidelse av prosjektestimater, vurdert inntektsutviklingen i logene, 

undersøkt alternative finansieringsmuligheter og hvilke krav som blir stillet til logene som 

låntager. Totalt har vi hatt 26 eiendommer til vurdering og vært på 10 befaringer og møter 

med gårdeiere.  

Dette arbeidet har gitt gruppen en god innsikt i eiendomsmarkedet i distriktet. Vi har 

gransket tilgjengelighet, beliggenhet, tomtepriser, leiepriser og priser på kjøp av 

eiendommer. Til sammen har dette gitt oss reell kunnskap om hva som kreves av økonomisk 

løft og innsats fra logenes medlemmer for å kunne realisere et nytt ordenshus. 

Vi har sett bort fra at en ukjent «rik onkel» eller en idealistisk eiendomsbesitter skulle finne 

det for godt å donere hele eller deler av et nytt ordenslokale til Odd Fellow i Moss. Prosjektet 

må finansieres av logenes oppsparte midler, lån, dugnadsinnsats og den årlige 

medlemskontingenten i all overskuelig framtid. Våre kalkyler viser at et nybygg vil medføre 

en betydelig økning av de samlede lokalkostnadene i forhold til i dag. 

De 5 Odd Fellow Logene i Moss er i dag leietagere i lokalene i Dr. gate 27 som man inntil 

våren 2012 var medeiere av sammen med Moss Handelsstands Forening. Leiekontrakten vår 

er gjensidig forpliktende og løper fram til våren 2022. Etter dette har vi en opsjon (rett) på 

forlengelse i ytterligere 10 år. Leieforholdet og kontrakten forvaltes av Husselskapet AS, 

som eies 100 % av logene i Moss. Vi har altså en kontraktsmessig rett til å bli værende i 

lokalene, med samme kostnadsnivå fram til våren 2032, relativt sett i forhold til generell 

prisstigning.  
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Medlemsutviklingen har de seneste årene vært jevnt synkende fra totalt 507 medlemmer i 

2004 til 428 i 2014. Samtidig øker gjennomsnittsalderen i medlemsmassen hvert år og 

passerte 68 år i 2014.  

Med disse fakta som «bakteppe» er det gruppens oppfatning at logenes største utfordring de 

kommende årene blir rekruttering av flere nye og yngre medlemmer. Resultatet av 

rekrutteringsarbeidet vil være helt avgjørende for om et nytt ordenshus kan bli oppnåelig 

uten at medlemskontingenten må mangedobles for å klare forpliktelsene.  

 

På vegne av Prosjektgruppen «Nytt Ordenshus», 

 

Tormod Sveli 

Fung. Leder 

 

 

 

En fabel om himmel og helvete (sakset fra DTK) 

En gang var det en hellig mann som hadde en dyp samtale med Gud. Den hellige mannen 

spurte: «Kan du fortelle meg hvordan himmelen og helvete ser ut?» Gud sa ingen ting, men 

tok den hellige mannen med seg til et hus som var delt i to store rom. På ytterveggen var det 

to dører, som gikk til hvert sitt rom. 

Gud åpnet den første døren og lot mannen titte inn på dem som satt i rommet. Midt i rommet 

sto det et stort, rundt spisebord, og på bordet var det plassert en stor gryte med et innhold 

som luktet aldeles fantastisk godt. 

Men de mange menneskene rundt i rommet var avmagret og syke som om de aldri skulle ha 

sett mat. Den hellige mannen oppdaget da også noe merkelig. Alle i rommet hadde noen 

lange skjeer knyttet fast til armene sine. Alle kunne nå gryten og forsyne seg av maten, men 

skjeene var for lange til at de nådde sin egen munn med dem. 

Så tok Gud med seg mannen til den andre døren og åpnet den. Rommet så helt likt ut det 

første, men her var alle i rommet velfødde, glade og tilfredse. Også her hadde menneskene 

de samme lange skjeene bundet til armene. 

Den hellige mannen så undrende på Gud og utbrøt: «Men dette forstår jeg da ingen ting av. 

Du har ikke svart på spørsmålet mitt.» 

Da svarte Gud: «Dette er da meget enkelt. Her er det en enkel lærdom. I det siste rommet 

har de lært seg å mate hverandre i stedet for å mate seg selv. I det første rommet tenkte alle 

bare på seg selv.» 

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