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Gratulerer med 50 års Veteran Juvel!

Fra venstre: Odd Gulbrandsen, 
Tore Engen, Arne Aafoss, Terje 
Fosmark og Johnny Lund.

Gratulerer med 25 års Veteran Juvel! 

Fra venstre: Johnny Lund, jubilanten Erling Skovly, Tore Engen og Arne Aafoss

Jubilanten Eks.Overmester Terje 
Fosmark blir her overrakt blomster 

etter en høytidelig tale av Overm-
ester Tore Engen mens Storrepre-

sentant Arne Aafoss bifaller det 
hele under ettermøtet
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Overmester har ordet!

Kjære brødre!
Vårterminen nærmer seg 
slutten for det sittende 
Embedskollegiet – og 
ikke minst for meg. Årene 
som Overmester i Loge 
nr. 99 Petrus Beyer har for 
meg vært en veldig ære-
full og lærerik periode. 
Jeg tar med meg mange 
minner i møte med posi-
tive og imøtekommende 
brødre gjennom disse to 
årene.
For de fl este av brødrene 
er Overmester kun en som 

leder logemøtet, enten det er et arbeidsmøte, et møte med opp-
tak av ny bror eller gradspasseringer. I tillegg er Overmester 
ansvarlig for møtene som gjennomføres i embedskollegiet. 
Det er forberedelser til hvert møte med kjøreplan eller agenda 

uansett hvilket av møtene det gjelder. Tekster til gradspasse-
ringer må pugges og arbeidet som Overmester er tidkrevende 
og samtidig veldig lærerikt og givende. 
Det er avholdt 13 embedskollegiemøter i tillegg til alle lo-
gemøtene, innvielser og opptak av 5 nye brødre, tildeling av 
50/25 års veteranjuvel og gjennomføring av Venneaften som 
ledd i rekrutteringsarbeidet i inneværende periode. Vi håper 
på fl ere nye medlemmer utover høsten.
Men selv om det skjer mange aktiviteter rundt oss må vi ikke 
glemme den indre endringen, nemlig arbeidet med oss selv. 
Vårt formål er å bli bedre og mer menneskekjærlige. En god 
Odd Fellow bror skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet 
og vise at Ordenens etikk er mer enn bare teori.
La oss tenke på brødre eller andre som kan ha behov for et 
besøk eller en oppmuntring i sommer.
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle brødre og det 
sittende Embedskollegiet for det gode samarbeidet vi har 
hatt. Om ikke lenge tar det nye Embedskollegiet over med 
nyvalgte  Svein Frislie som Overmester. Jeg ønsker dem til 
lykke med nye og interessante oppgaver.
Så til alle brødre av Loge nr. 99 Petrus Beyer : ha en riktig 
god sommer i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet !

                                                            Tore Engen, OM

Redaktørens hjørne
Kjære leser
Når dette skrives ligger 
fortsatt snøen i små fon-
ner langs veiene, mens 
sola begynner å varme 
i rygg og ansikt. For-
ventningene til en ny 
vår våkner når blikket 
vender utover Mjøsa. 
Skal vi atter en gang få 
oppleve at svanene slår 
leir, endene vader lystige 

rundt og sommerens lyse kvelder bringer liv til alle.
Det er en fi n årstid som følger etter lange mørke vinterkvelder. 
Snart har vi lagt bak oss alle logekvelder som hører våren 

2015 til. Logeantrekket blir lagt i klesskapet og rart blir det 
å tenke på andre ting enn logemøter noen måneder. Eller 
hvordan oppleves det for gamle loge-travere?
Mon det er tanker som bringer inn følelse av takknemlig-
het over å tilhøre broderskapet i Loge nr. 99 Petrus Beyer. 
Kanskje er det vanskelig å sette ord på det, men litt vemodig 
er det å ønske egne brødre god sommer, når logen er blitt et 
livsgrunnlag og en innfallsvinkel til egne livsholdninger og 
menneskesyn i hverdagen.
 
Gjensynsgleden i å møte brødre i oppstarten av nytt logeår 
sier også en del om hva logen betyr. Så kjære leser, la oss se 
fram til høstens oppstart og skaffe oss nok solstråler og energi 
til å ta fatt på møtekalenderen for høsten 2015 og -
møt så ofte du kan! Det er det som er logens egen puls.

                                               Håkon Rønnevig, redaktør 

Nytt Embedskollegium 2015 - 2017
Det nye embedskollegiet som skal virke i Loge nr. 99. Petrus Beyer de neste to årene 
fra høsten 2015 er etter nominasjon og valg følgende:
Overmester: Svein Frislie, Undermester: Jan Erik Karlsen, Sekretær: Øystein Nettum
Ceremonimester: Jørn Børresen, Skattmester: Svein Hellerud
PB-Posten ønsker det nye kollegiet lykke til med sitt arbeid, som blir viktig for logens 
fremtid i forhold til fornyelse, rekruttering og evne til å opprettholde det gode miljøet.
Samtidig rettes takk til avgående embedskollegium for innsatsen som er lagt igjen i vår 
høyst oppegående Loge nr. 99 Petrus Beyer. 



3

Det var med stor forferdelse jeg mottok melding om at vår 
bror Ole Arnt plutselig falt om på jobb tirsdag 3.mars, og 
ble kjørt til sykehus i full fart.
Enda mer nedslående var meldingen om at han døde senere 
samme kveld.
Jeg må si at dagen etter var en de svarteste i mitt liv. Jeg 
hadde store problemer med å ta inn over meg at dette vir-
kelig var sant.
Det smertet meg ytterligere at jeg dessverre ikke fi kk vært 
tilstede i hans begravelse, da jeg var bortreist i fbm jobb.
Jeg hadde den store ære å få være Ole Arnt sin fadder i vår 
Orden. 
Han var veldig interessert i Odd Fellow, og var meget fl ink 
til å møte. Han tok også på seg de embeder han ble fore-
spurt om. Han var alltid blid og meget omgjengelig, og 
hadde alltid noe godt å si.

Minneord over Ole Arnt Tabuk Loge nr 99 Petrus Beyer har med dette mistet en meget 
god bror.
Vi hadde mange gode samtaler både om vår Orden, og 
selvsagt om våre jobber, da vi begge jobbet innen bygge-
bransjen.
Bare en uke før han døde gikk vi sammen med våre respek-
tive koner tur på Mjøspromenaden, og snakket der om hvor 
godt vi hadde det, og om at det nærmet seg pensjonsalder 
for oss begge.
Vi skulle begge etter hvert trekke oss litt tilbake, og nyte 
litt mer fritid.
Ole Arnt gledet seg til at han og hans kone kunne bruke 
mer tid i sitt hus i Spania. Der skulle de kose seg og nyte 
tiden fremover.
Slik skulle det dessverre ikke gå.

Vi lyser fred over Ole Arnts minne!
                                                                Johnny Lund

Betraktninger fra Storrepresentant Arne Aafoss
Odd Fellow Ordenens verdier , slik de også fremstår gjen-
nom ritualer og gradsspill, er tidløse.
Tankene om vennskap, kjærlighet og sannhet, budordene 
og gradspill ble formulert av Ordenens grunnleggere med 
Thomas Wildey i spissen på 1800-tallet. Ordenens grunn-
leggere må ha vært påvirket av en lang rekke tenkere og 
fi losofer fra tusenvis av år tilbake og fram til sin tid.
Tilbake nesten 2500 år i tid tillegges 3 store fi losofer å 
være Europas største tenkere og vismenn, Sokrates, Platon 
og Aristoteles, som alle la grunnlaget for den vestliges ver-
dens fi losofi  og vitenskap. I bladet «De Tre Kjedeledd» har 
redaktør Kjell Henrik Hendricks hatt innlegg om deres liv 
og virke i tillegg til det som fi nnes av utallige avhandlinger, 
bøker og dokumentasjoner. Det fremgår at kunnskap og 
opplysning er nøkkelen til et godt og medmenneskelig 
samfunn bygd på medbestemmelse og humanisme. På den 
tid som i dag var det tyranner som styrte i Hellas eller an-
dre steder med vold og råskap.
Sokrates beskrives som en iherdig sannhetssøker og debat-
tant. Han konfronterte sin tids politikere og herskere med 
deres falskhet og maktbegjær. Han ble til slutt dømt til å 

tømme giftbegeret eller fornekte sine meninger. Han valgte 
giftbegeret.
Gjennom Platon etterlater Sokrates seg mange utsagn som 
viser at han var både klok og humoristisk. Her er noen si-
tater, kanskje like aktuelle i dag :
*   Den eneste sanne visdom er å vite at du selv ikke vet alt.
* Man kan ikke ha noe mer verdifullt enn en god og 
 hengiven venn
*  Du bør gifte deg; får du ei god kone kan du bli lykkelig, 
 får du ei dårlig kone kan du bli fi losof.
*   Barna nå for tiden er tyranner som trosser sine foreldre, 
 hiver i seg maten og tyranniserer sine lærere.

På 1800-tallet dannes Odd Fellow Ordenen i Amerika, 
sterkt påvirket av den engelske Ordenen. Verdensbildet, 
vitenskap, fi losofi  og religion har endret og påvirket tenkn-
ing og forståelse på disse 2200 årene. I formåls beskrivelse 
for Ordenen og ikke minst i talen til «Samfunnets Eldste» 
fi nner vi igjen grunnverdiene til Sokrates fra antikkens 
Hellas.
                                   Arne Aafoss, Storrepresentant

Et ensomt skilt på livets vei
langs øde marker og vinter lei

gir deg en retning – du velger selv
i himmelens rand – bak åser grå
der fi nnes veien du selv skal gå 

I fargenes glans en solskinnsstund
har alle veier sin klang og bunn

Håkon Rønnevig
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Vi har mottatt innlegg fra vår bror Ole-Bjørn Brustad:
Da vi fl yttet fra Bagn til Gjøvik for vel 5 år siden var vi hel-
dige og fi kk Berit og Tore Engen som naboer. Etter hvert 

PB-Posten har forespurt brødre om innlegg på følgende spørsmål :

Har tiden i din loge nr. 99 Petrus Beyer så langt vært etter dine 
forventninger?

I statuttene for Sirius Øst står det følgende:
Organisasjonens formål er å gi Ordensmedlemmer 
anledning til å være ”Pasientverter” ved Stråletera-
pienheten ved Sykehuset Innlandet på Gjøvik.
Pasientverten skal være et medmenneske for pasi-
enter ved Stråleterapi- enheten, samt tilby en enkel 
servering til pasientene og eventuelle ledsagere.

Årsmøtet ble avholdt i Ordenshuset på Gjøvik fredag 30. 
januar 2015.
Styret for Sirius Øst er Storrepresentantene og Distrikts 
Stor Sirene i de to Distriktsrådene i Distrikt 10. En DSS er 
styrets leder og skifter for hver valgperiode mellom de to. 
DSS Lisbeth Wictorsen har vært styreleder i 2014.
Etter godkjenning av innkalling og saksliste ble Eks OM 
Reiner Eichler valgt til referent. Årsmelding ble lest av 
Reiner Eichler og godkjent.
Regnskapsfører Dag Edler leste og redegjorde for regn-
skapet og dette ble også enstemmig godkjent. Positiv revi-
sjonsrapport ble opplest.
Det ble i 2014 gitt bidrag fra Oppland Taxi og Hedmark 
Taxi på kr. 5.000 fra hver.

I 2014 fi kk Sirius Øst også en ekstra pengegave fra Nor-
ges Taxiforbund avd. Hedmark og Oppland på hele 28.430 

Referat fra årsmøte i Sirius Øst

ble Tore kjent med at jeg hadde en fortid som Odd Fellow 
bror i Veritas og han foreslo derfor at jeg burde søke om 
opptak i loge nr. 99 Petrus Beyer. Det ble gjort og jeg har 
nå vært medlem i Logen i 4 år og har aldri angret på det. 
Jeg har fått en enestående mottakelse, føler meg inkludert 
og fått mange gode venner.
Vår Loge har et meget dyktig kollegium og skaper godt 
miljø blant brødrene. Jeg ser fram til hvert møte og er hel-
dig som får være en del av dette felleskapet.
Samlingen inne i logesalen er en stund for ettertanke og ro. 
Opptak og gradspasseringer gir meg stadig noe nytt selv 
om jeg har overvært dette mange ganger.
Jeg vil fremheve de musikalske perlene som Nils Erik 
Lister velger og som bidrar til å skape høytid inne i salen.
Ettermøtene er for meg også meget viktige. Da blir en bed-
re kjent med hver enkelt bror og den uformelle samtalen 
blir en blanding av alvor, humor  og latter, setter jeg stor 
pris på
En kveld i logen gir meg mye og jeg ser alltid fram til neste 
møte.
         Med broderlig hilsen i V.K.S. Ole – Bjørn Brustad 

kroner. Pengene er basert på et internt lotteri i forbundet 
hvor nettoen går til et godt formål. Denne gang ble Sirius  
Øst valgt som mottaker.
To av logene i Kongsvinger har også i 2014 gitt bidrag til 
Sirius Øst.
Beholdningen pr. 31.12.2014 var kr. 84.645,24
Det ble vedtatt at logenes bidrag for 2015 skal være kr. 
2.000,-. Brev sendes logene fra styreleder. Budsjett for 
2015 ble lest og enstemmig godkjent.
Arbeidsutvalget består av representanter fra de fi re Gjøvi-
klogene. 
For 2015 består utvalget av Ragnhild Fremstad fra loge nr 
35 Arnica, Gurli Skattum fra loge nr. 128 Sarah, Øyvind 
Schnell fra loge nr. 99 Petrus Beyer og Reiner Eichler fra 
loge nr. 37 Voluntas med sistnevnte som utvalgets leder.
Eks OM Reiner Eichler ble også gjenvalgt som driftsleder 
for 2015.
DSS Johnny Lund ble valgt som styreleder for en periode 
på 2 år.
Dag Edler ble gjenvalgt som regnskapsfører, og Svein Hel-
lerud ble valgt som ny revisor, begge er brødre av loge nr. 
99 Petrus Beyer.
Stråleterapienheten har fra 2013 begynt å behandle fl ere 
pasientgrupper, dette betyr en økt belastning både på øko-
nomien og den daglige driften.
                                                           Øyvind Schnell
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Denne gang er det altså faldet i min lod, at sende et par 
ord om aktiviteterne i loge nr.119 Erik Glipping, idet jeg 
overtager stafetten efter broder eksstorrepræsentant Ernst 
Hundrup som i sidste udgave berettede om tiden op til ny-
tår . Og så kan vi ”skændes” om, hvorvidt det er heldigt el-
ler uheldigt, for sandheden er jo, at der er mindst at skrive 
om den periode, vi netop er ved at forlade, fordi  vinteren, 
her – og sikkert også i Norge – er  mest er præget af ruti-
nemæssige møder, og derfor også det, det er mindst spæn-
dende at berette og høre om.  Men noget er da sket:
Vi startede 2015 som vi altid starter efter årets første møde  
(og som man gør i mangfoldige danske loger) med en gang 
kogt torsk med tilbehør i det selskabelige. Og tilbehøret 
– æg bacon, rødbeder -  er som bekendt ikke det ringeste 
ved torsken.  Nåh, ja – så skal torsken jo også have lidt at 
svømme i, som vi siger.
Senere i januar foretog vi nominationer og valg af nye 
embedsmænd, som grundloven foreskriver. Vi har i skri-
vende stund endnu ikke haft installation – det sker først d. 
22. april – men da valgene er sket, så der er næppe noget 
odiøst ved at afsløre følgende: Det blev genvalg til kas-
serer og skatmester, h.h.v. brødrene  Carl Otto Rybjerg og 
Peter Schiøler. Som sekretær blev valgt broder Niels Erik 
Laursen, som undermester broder sekretær Brian Pedersen 

Kære venner i Petrus Beyer!
og som ny overmester broder undermester Torben Alstrup-
Nielsen.
Af mere festlig art kan også nævnes, at vi i marts – ef-
ter de lovbefalede udvalgsberetninger – i det selskabelige 
havde Ost og Vin smagning. Vi har blandt os en broder 
– Jens Dalsgaard – som er vinhandler, og som leverer den 
herligste vin. Unge brødres udvalg stod for osten og det 
gjorde de godt. Men nej, jeg beklager, kære norske brødre 
– der var ikke norsk gedeost på programmet! Den 8. april 
afholdes efter logemødet vort årlige ”Danehof”, hvor vi i 
sørgmunter form mindes 1300-tallets Danehof på Nyborg 
slot, hvor vor navnefader kong Erik Glipping havde  sine 
problemer med rigsrådene. I vor loge anno 2015 er det le-
delsen, primært overmesteren, der har sin sag for.
Tilgangen til logen? Vi havde et par indvielser på program-
met i vinterens løb, men desværre var begge kandidater i 
sidste øjeblik forhindret i at møde på den fastlagte dato. 
Men mon ikke det vil lykkes til efteråret?
Indtil videre kære venner:  hvis ikke vi i Norden havde en 
så trælsom vinter at gå igennem, så havde vi jo ikke nydt 
foråret, når det endelig indfi nder sig. Derfor nyd det dejlige 
norske forår! 
  Med broderlig hilsen
  I V,K&S Kell Schellerup, Eksmester

Koret, som nå består av 22 medlemmer, møtes til øving 
annen hver mandag i Kjellerstua.
Det er en munter gjeng som møtes og latteren og muntre 
kommentarer er fremtredende.
Vi har hatt mange opptredener i dette halvåret med to for 
loge nr. 35 Arnica i forbindelese med tildeling av Veteran-
juveler. Rebekkaleiren hadde møte på Gjøvik den 4. april 
med besøk av 70 damer fra Island. Vi var forspurt om å 
synge på ettermøtet og vi bidro med 4 sanger.
Responsen var veldig god og det var 
hyggelig å bidra i et, for oss, nytt miljø.
I egen loge sang vi for vår nye 25 års 
Veteran Erling Skovly 7. mai. Vårens 
høydepunkt var nok fremføring av Odd 
Fellow Kantaten i forbindelse med til-
deling av 50 års Veteran Juvel til vår 
bror Terje Fosmark den 26. mars. En 
fl ott opplevelse for koret og resitatører, 
og forhåpentligvis en god opplevelse 
for jubilant, egne brødre og gjester.
Vi har åpnet for at brødre fra loge nr. 37 
Voluntas kan bli medlemmer i koret, og 
gledelig nok har vi fått tre fl inke san-
gere med som bidrar meget bra. Det vil 
alltid være plass til fl ere.
Svein Stenseth, Asmund Bekkelien og 
Hans Henrik Wold er navnene på våre 

Nytt fra PB-Koret
nye sangerbrødre.
Fra høsten vil også vår nye bror Øivind Brendhagen være 
med i koret, og vi ønsker ham velkommen som nytt med-
lem i bassrekka.
Ellers må vi jo takke vår eminente dirigent Nils Erik Lister 
for den fremragende innsats han gjør som dirigent og tilret-
telegger av sanger i egne arrangementer.

                                                           Øyvind Schnell
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Nominasjonskomiteen har gjort det til et poeng å foreslå 
og plassere brødre som har fått sin 3. grad i løpet av de 
siste 2 – 3 årene på embedsstolene for neste periode. I til-
legg er selve Embedskollegiet blitt forynget ved at ny Un-
dermester knapt er 50, og Sekretæren yngre. For ikke å 
snakke om vår Ceremonimester.
Og det er fl ott at de yngre får overta. Det viser hvor vital en 
loge som Petrus Beyer er.
Det er imidlertid en rekke personligheter som har vært 
med, og fremdeles gjør, Petrus Beyer til det Logen er i dag. 
De sørger for å bringe sin kompetanse og erfaring videre 
til de nye, og er forbilder. Det er her fristende å nevne et 

par navn. Den ene er bror Eirik Asplin, som har vært sterkt 
medvirkende til å vitalisere Logen. Han er fremdeles aktiv 
og bidrar både ved de større anledninger og er en god støtte 
for enhver Undermester.
En annen er bror Øyvind Schnell, som fremdeles er invol-
vert og levende interessert. Han sier aldri nei når en bror 
ber om råd. Det samme kan sies om bror Johnny Lund – 
selv om han nå, meget fortjent, er vår Distrikts Stor Sire.
Det er med forventning vi ser frem til neste embedsperio-
de. Vi ønsker ny Overmester lykke til.
                                         Ole W. Kavli, Undermester

I forbindelse med feiring av Erling Skovly sin Veteran Ju-
vel hadde jubilanten like godt tatt med seg tre musikere  til 
å underholde logens medlemmer på ettermøtet kvelden 7. 
mai. 
Det musikalske innslaget var ikke det ukjente paret Nico-
laisen på trompet og som vokalist og Anders Byfuglien på 
klaver.
Det ble en fl ott kveld der jubilanten sendte en hilsen til Eks. 
Overmester Eirik Asplin gjennom trioens åpningsnummer,
«Summertime» . 
En av våre brødre tok impulsivt pennen fatt i etterkant og 
har sendt redaksjonen følgende:
«Jeg vil takke Erling Skovly for en fl ott kveld i logen tors-
dag 7. mai.
Dette var hans store dag hvor han ble tildelt 25 års Vete-
ranjuvel. 
Det viste seg at kvelden ikke bare ble hans, men også de 
øvrige brødrenes gjennom glitrende musikalsk fremføring 
fra egne familiære rekker. 
Bror Erling holdt den for meg beste talen jeg har hørt i 

Kulturinnslag på ettermøtet den 7. mai
Logen siden jeg begynte for 7 år siden. Det ble en lavmælt 
og ektefølt tale slik han opplevde sine 25 år i Logen. Han 
krydret talen med lun humor og skrøner, til stor jubel fra 
brødrene. 
Det var første gang jeg har opplevd stående applaus på
ettermøtet i Logen.»
Redaksjonen takker for innslaget fra bror Geir Halmrast og 
gir også bror Erling Skovly honnør for sitt initiativ.  
                                            Håkon Rønnevig, redaktør 

Ved et embedsskifte i Petrus Beyer
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To brødre med nyinnmelding
og overgang til vår loge

Øivind Brendhagen, overgang fra Loge nr. 35 Heidmork. 
Vi ønsker dem begge hjertelig velkommen og vi 
håper at de vil trives i Loge nr. 99 Petrus Beyer.

Andreas Johannessen meldte seg inn  igjen i vår loge et-
ter å ha vært medlem i Loge nr. 117 Oseberg og utmeldt 
av Ordenen i en periode.

Informasjon fra styret i OF Gården - SAMARBEID OM 
ET FINT LOGEHUS 

Mot sommeren 2015 
Et nytt semester avslut-
tes for logene i Gjøvik. 
Mange embedsmenn 
takkes av og nye kom-
mer til fra høsten 2015. 
Styret i Odd Fellow 
Gården (OFG)  vil tak-
ke loge Petrus Beyer 
for et godt samarbeid, 
og vil spesielt takke 
Huskomitéen for dens 
arbeid, iver og interesse 
for logehuset vårt. Det 

ble avholdt årsmøte i OFG den 15. april 2015. Mange sty-
remedlemmer fortsetter, mens noen nye kommer til. Vi er 
avhengig av, som i logene, at oppgavene fordeles og rul-
leres. Det er mange i våre rekker som er godt kvalifi sert til 

Odd Fellow Huset å ta oppgaver i Gården, enten via styrearbeid,  huskomité 
eller ved dugnader. Alt like viktig! 
I de to foregående terminer har fokus for styret vært ordi-
nær drift. Mens logearbeidet i sommer tar en pause, satser 
styret i Gården for fullt med oppussing av spisesalen. Nok 
en gang regner vi med dugnadshjelp, kombinert med noe 
innleid arbeidskraft. Spisesalen skal fremstå fi n og «lek-
ker» - noe vi mener skal bidra til at medlemmer og  gjester 
trives enda bedre i våre lokaler. 25 års intens bruk tærer på, 
selv om vårt hus også bærer preg av «varsom» virksomhet. 
Når vi nå pusser opp vektlegges holdbarhet og slitestyrke 
og at rommet vil gi en fi n ramme rundt våre hyggelige mål-
tider. 
Styret ønsker alle medlemmer i Petrus Beyer en riktig god 
sommer, og håper dere også fi nner rekreasjon i noen dug-
nadstimer sammen med brødre og søstre – dersom det pas-
ser seg slik. Styret ønsker også nye og etablerte embeds-
menn i Petrus Beyer lykke til med sine oppgaver til høsten, 
og ser frem til et godt samarbeid i kommende termin.  

   Gjøvik 30.04.2015
   Styret i Odd Fellow Gården SA
   Ida Holm Grindstrand-styreleder

Stønna
Ta vare på stønna.
Slepp a`inn når a`banker på.
Rødd plass åt døkk midt i søkna,
for stønna er her og nå.
Let a setta seg litt nedpå
uansett håsse `a er.
Noe har a å gi dæ.
Det er dæffer ho er her.
Ta godt vare på stønna
og takk for den tida ho satt, 
for akkurat denne eine,
`ho kommer aldri att.
Du trudde lenge at stønna
var noe du skulle få,
bære du en gong vart ferdig
med det du dreiv på med nå.
Du fekk aldri tid til å åpne
den gongen da ho banke på,
og skjønte for seint at stønna
støtt er her og nå.

                         Hans Ludvig Fredheim
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Velkommen til 2 nye brødre

Cato Kroken

Arild Haugen

Møtekalender for høsten 2015
27.08 O/ Arbm. FD
10.09 O/ Arbm. FD
24.09 O/EI Galla
08.10 O/ =+ Besøk fra □ 37 Voluntas
22.10 O + Galla
25.10 Kirkesøndag 
05.11 M □ felles med □ 37 Voluntas. 
 Arr.: □ 99 Petrus Beyer
19.11 O/ -+
03.12 O Arbm.
05.12 Julemøte med ledsager og gjester (Lørdag)

Vi gratulerer:
• Helge Ødegård 50 år      2. juni
• Sven Jemblie 65 år      3. juni 
• Ernst Ulrich Lilleengen 80 år  22. juni 
• Terje Thorbjørnsen 65 år      2. august
• Alf Helge Juul 80 år      1. nov.
• Einar G. D. Tønnessen 60 år  29. nov.

Sommeravslutning 
Loge nr. 99 Petrus Beyer
Vårens sommeravslutning med buss fører oss 
til Ringsaker lørdag 30. mai. Etter omvisning i 
Prøysenhuset og Prøysenstua på Rudshøgda blir 
det et spennende besøk på gården Simenstad der 
vertskapet Brit og Gisle tar oss enda nærmere land-
skjente Alf Prøysen og hans liv.
Vi ser fram til middag i festsalen og får med oss 
eventyret om Braastad Cognac og kaffe etterpå før 
bussen vender tilbake til Gjøvik. 

Venneaften 

Torsdag 23. april avholdt loge nr. 99 Petrus Beyer sin før-
ste venneaften etter det nye opplegget fra Storlogen. Det 
var også første gangen vi hadde et vanlig møte med gjes-
tende kandidater i logesalen etter at logen var lukket, men 
mens alle brødrene beholdt sine regalier på.
Overmester Tore Engen og hans Embedskollegium gjen-
nomførte programmet med stil og verdighet og opplegget 
fenget både brødre og gjester.
Etter møtet i logesalen var det duket for servering av land-
gang i salongen, og kandidatene fi kk stille spørsmål og 
fi kk et godt innblikk i både Ordenens fi losofi , møtestruktur 
og ettermøtets innhold.
Under ettermøtet underholdt Isoble Kvaavik med vakker 
sang til eget gitarakkompagnement.
Det møtte hele 7 kandidater og alle ga uttrykk for at dette 
var interessant og givende.
I skrivende stund har vi allerede fått første søknaden, og 
det er vi veldig fornøyde med.
De øvrige vil bli tett oppfulgt og vi håper at fl ere søknader 
vil komme i løpet av sommeren.
Det nye opplegget fra Storlogen var utrolig bra, og det vil 
nok være dette mønsteret vi vil følge neste gang vi vil invi-
tere nye kandidater til å bli informert om 

    Odd Fellow Ordenen.
    Øyvind Schnell

Gode venner er som stjerner 
det er ikke alltid du ser dem

 men du vet at 
DE ER DER


