
               

 

 

Det nye Embedskollegiet for perioden 2015 – 2017 

CM Ivan Brevik. UM Ronny Kristoffersen. Sekr.Torkel Fintland. Skm. Kjell Nygård    

Storreprt. Kjell Olav Martinsen. OM Johnny Norman Pedersen. Fung. Eks OM Roy Vestlund 

Embedskollegiet ble installert 03.09.2015. Installasjonen ble ledet av DSS Jon Erik Holm, 

med bistand av følgende fungerende Storembedsmenn: Bengt Ø Eriksen – Per Th. Pettersen – 

Eivind Hansen – Arne Glomdal og Steinar Hagnes.  

 

For ny storrepresentant - Kjell Olav Martinsen er valgperioden 4 år. 

Etter at de valgte embedsmenn var installert, foretok den nye OM og UM innsettelse av sine 

utnevnte embedsmenn. 
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Bror Overmester har ordet. 

 

Kjære brødre.  

La meg først få takke dere alle for den store tilliten dere har vist meg ved å 

velge meg til OM for de neste to årene. Jeg betrakter det som en 

tillitserklæring som jeg vil gjøre mitt aller ytterste for å oppfylle. Jeg går til 

oppgaven med en stor grad av ydmykhet, men også med en spent 

forventning. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke det avtroppende kollegiet med Eks 

OM Roy Vestlund i spissen, som har utført sine oppgaver meget godt. 

 Å lede en loge er et ”team-work” og derfor vil en av våre viktigste 

oppgaver være å skape trivsel i og aktivisering av logen. Vi som er i 

kollegiet, må hjelpe hverandre til å bli trygge på våre oppgaver og 

ansvarsområder. 

 

Når dette leses er logearbeidet allerede godt i gang. Det gledelige er at vi 

starter opp med to søknader om opptak i vår loge, et resultat av tidligere 

venneaftener som det forrige embedskollegiet iverksatte. Dette må vi følge opp med tanke på styrkelse 

og ekspansjon. 

I tillegg har vi fått en overføring av en bror fra 138 Christian Frederik, samt at enda en søknad om 

overføring er under behandling. 

På den triste siden kommer at en våre eldre brødre – Bent Allan Bødtger – døde den 19.09.15 etter en 

tids sykdom. 

Trivsel er ikke noe som lages, men noe som skapes. Derfor var trivsel emne på vår meningsutveksling 

på ettermøtet 17. september, etter et opplegg som ble godt mottatt av brødrene.  I denne utgaven av 

Bindeleddet er det et kort resymé av meningsutvekslingen,  

Arbeidet med å aktivisere våre valgte og utnevnte nevder har startet. Vi tror og forventer at dette 

arbeidet vil gi resultater. Medeierskap gir ofte økt motivasjon og økt trivsel. 

Vi vil gjerne ha innspill fra brødrene på aktiviteter og trivselsskapende tiltak. Jeg er sikker på at flere 

av dere har tanker om logens drift. Vi vil gjerne at dere deler disse tanker med oss. 

Loge Folden sine møter og tilstelninger bør være et sted du har lyst til å delta på, og som kommer høyt 

opp på din prioriteringsliste. 

Møt så ofte du kan! 

Jeg avslutter med hva kapellan på hvert møte minner oss om! 

ALT HVA I VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT EDER, DET GJØRE OG I MOT DEM 

 

Broderlig hilsen i V. K og S   

Johnny Norman Pedersen   
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OVERSIKT OVER VALGTE NEVNDER 2015  - 2017 

 
§ 10-1 Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.       

Storreprt. Kjell Olav Martinsen - leder 

Eks OM. Webjørn Kaldhusseter 

Eks UM. Petter Hagmann 

UM.  Ronny Kristoffersen 

Eks OM. Rolf Inge Thorvaldsen - varamann 

 

 § 10-2 Nominasjonsnevnd. 

 Fung. Eks. OM. Roy Vestlund - leder 

 Eks DSS. Gunnar Gjølstad 

 Skm.  Kjell Ivar Nygård 

 Eks OM. Olaf Brekstad 

 Bror  Jan Rune Solbakken 

 Eks OM. Per Sunde - varamann 

 

 § 10-3 Finansnevnd. 

 Eks UM. Kai Hermansen 

 Eks UM. Bjørn Solem 

 Eks Storrep.Tor Granquist 

 Bror  Paal Thoresen - varamann 

 

§ 10-4 Nevnd for etterlatte: Ikke aktuelt i vår loge. 

 

§ 10-5 Nevnd for hjelp og støtte 

 Eks Storrep.Espen Lauritzen 

 Bror  Per Ringstad 

 Eks OM. Per Sunde 

 Insp.  Arvid Andreassen 

 Arkivar Arne Ødegaard 

 

§ 10-6 Revisjonsnevnd. 

 Eks Skm. Jan Ingolf Helseth 

 Bror  Morten Bunæs 

 Bror  Per Roy Winge 

 

I nevnder hvor ledervervet ikke er lovbestemt, skal disse nevndene konstituere seg selv med 

valg av leder og eventuelle andre verv.  

Den bror som er nevnt først i disse nevndene, skal ta initiativet til at slik konstituering finner 

sted. 
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OVERSIKT OVER UTNEVNTE 

NEVNDER 2015-2017  

 
§ 11-1 Nevnd for utadvendt      

arbeid.    

Insp.  Arvid Andreassen 

Eks UM. Hans Wold 

Eks Kass. Fritz Blomqvist 

Bror  Knut R Gulbransen  

Bror  Rolf A Sekkelsten 

Eks Insp. Trygve Tveit 

Eks Storrep.Hans Krugerud 

 
 

§ 11-2 Nevnd for omsorg 

Fung EksOM Roy Vestlund 

Bror  Reinulf Reinbakk 

Bror  Per Ringstad 

Eks OM. Charles Michalsen 

Bror  Eigil Lyngholm 

Bror  Bjørn Evensen 

Arkivar Arne Ødegaard 

 

§ 11-3 Nevnd for anskaffelse 

Insp. Arvid Andreassen - leder 

Eks Kass. Odd Roksvåg 

Bror Jan Edgar Christiansen 

 

§ 11-4 Undersøkelsesnevnder 
     Fung Eks.OM. Roy Vestlund leder 

Eks UM. Bjørn Solem 

Eks Insp. Trygve Tveit 

Bror  Kjell A Kristiansen 

Bror  Roy Andersen 

Bror  Jarle Vestlund  

Inso  Arvid Andreassen 

Eks IV. Arne Olsen 

Eks OM. Tor Bjerketvedt 

Bror  Per Ringstad 

                    Eks UM. Kai Hermansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nevnder hvor ledervervet ikke er 

lovbestemt, skal disse nevndene konstituere 

seg selv med valg av leder og eventuelle 

andre verv.  

Den bror som er nevnt først i disse nevndene,  

skal ta initiativet til at slik konstituering finner  

sted. 

 

 

 

 

§ 11-5 Privatnevnd 

UM Ronny Kristoffersen – leder 

 

Lag 1: Bror Jan E Cristiansen 

Bror John R Bakke 

Bror Anders B Sandaker 

+ Tiltredende 

 

 Lag 2: Bror Tor-Espen Ombustvedt 

 Bror  Erik Skauen 

 Bror  Rolf A Sekkelsten 

+ Tiltredende 

    

§ 11-6 Andre nevnder 

 

Nevnd for logebesøk 

Webjørn Kaldhusseter 

Bror  Per Skau Thorvaldsen 

Bror Ingemar Ohlsson 

Bror Per Christensen 

 

Informasjonsnevnd 
Bror  Leif Andersen - Redaktør 

Bror  Jan 2Christian Hjort 

Sekretær Torkel Fintland 

Bror  Robert Ljungqvist 

Bror  Odd Roksvåg 

Eks Storrepr. Steinar Hagnes 
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Hilsen fra Bindeleddets far. 

 

Initiativtaker og opphav til vårt medlemsblad Bindeleddet 

– bror Ivar Christensen - etterlyste siste utgave av bladet 

tidlig i sommer. Undertegnede fikk da gleden av å 

overrekke dette bladet «by hand», samtidig med et trivelig 

besøk på Orkerød. 

Bror Ivar er fortsatt levende opptatt av logens ve og vel, 

selv om han ikke lenger kan delta aktivt i 

logearbeidet. Han synes Bindeleddet har 

fått en «fin opptur» etter siste 

omlegging/utvidelse av bladet, og er 

takknemlig for den kontakten og 

informasjonen dette gir om logens arbeid. 

Han trives godt på Orkerød, hvor han – 

som han sier – får det han trenger. I tillegg 

deltar han aktivt i trimaktivitet, samt deltar 

i «Orkerød Blandakor».  

Bror Ivar tar gjerne mot besøk på Orkerød 

Sykehjem Avd. 1 A 1. (SH) 

 

 Bror Ivar poserer med siste utgave 

 av Bindeleddet i handa, foran en 

 diplom som viser at han er med i 

 Orkerød Blandakor. 

 

Bildet til høyre er et portrett av bror Ivar Christensen 

da han ble tatt opp som medlem 01.02.1996 
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Sommermøte 2015 

Fredag 05.juni 2015 møtte i alt 35 deltakere i Ole O Lians gate 64 for å delta på logens 

sommeravslutning. I år – som i fjor – hadde 

<< bror Hans Gunnar Skaug og hans Catrine>> stilt hagen sin til disposisjon for dette 

evenementet. Etter ankomst ble det servert en smakelig aperitiff som ble fortært mens alle 

gikk rundt og hilste på hverandre, takket for sist og utvekslet «tilstandsrapporter». 

Viseverten – bror UM Petter Hagmann – foretok den offisielle åpningen gjennom å ønske 

alle hjertelig velkommen, samt informere om diverse praktiske ting. Han takket også alle 

som hadde bidratt i forberedelsene til 

møtet, og rettet en spesiell takk til husets 

vertskap for «utleie» av hus og hage. 

Han ønsket deretter alle velkommen til 

bords for å innta kveldens måltid – 

spekemat med tilbehør fra bror Knut 

Ragnars kjøkken – som det både var nok 

av i rikelige mengder og som smakte 

fortreffelig. 

Bror UM hadde lovet noen overraskelser underveis, og etter at hovedretten var fortært kom 

den første. 

Den besto i ny opptreden av logens «Blåsekvintett», den første etter debuten på siste 

julemøte. Under ledelse av bror Kjell Olav 

Martinsen «blåste» kvintetten til 

underholdning og allsang - et populært og 

trivelig innslag. Bror Kjell opplyste at fra 

høsten kunne «ensemblet» bli utvidet til en 

sekstett.  

Vi gleder oss til neste «konsert» - som 

kvintett eller sekstett. 

Flere overraskelser fulgte via trekninger på gratislodd, og her fikk mange blant annet prøvd 

seg på å få golfballer opp i ei lita bøtte fra  

passe lang avstand. Så lett ut, men også disse golfballene 

var uvillige til å finne veien til målet. «Hole in one» var 

like vanskelig her som 

nede på Evje. 

 

                       

 

 

 

Kveldens sprekeste var bror OM Roy Vestlund som tok på seg ansvaret for å sjekke om 

UM’s gamle redningsvest (fortsatt) fungerte ved å prøve den i husets basseng. Han 

konstaterte at vesten trygt kan brukes. 
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Deretter ble det servert kaffe og is, 

samt ikke å forglemme Iris’s herlige 

kringle. Bror UM takket henne med 

en oppmerksomhet for at hun  

alltid sa ja til hans forespørsel om å 

bake til logens sosiale tilstelninger. 

Både husets vertskap og 

«arrangementskomiteen» ble 

behørig takket og applaudert, samt 

overrakt blomster og andre 

oppmerksomheter. 

Alt i alt en meget trivelig avslutning på vårens termin 2015, og for mange embedsmenn det 

siste ordinære medlemsmøte i deres  

embedsperiode. (SH) 

 

Kloke ord om livet. 
En filosofiprofessor sto foran sine studenter med 

forskjellige ting foran seg. Da timen begynte, plukket han 

uten å si noe opp en stor glasskrukke, og fylte den opp med golfballer. Deretter spurte han 

studentene om glasset var fullt. Ja – de var enige om at glasset var fullt. Så tok professoren 

en eske med småstein og begynte å helle de ned i krukka. Han ristet krukka lett, og 

småsteinene fylte opp plassen rundt golfballen. Deretter spurte han igjen om krukka var full, 

og fikk svaret ja. Deretter tok professoren en eske med sand og helte den opp i krukka. Og 

sanden fylte opp alle tomrom i krukka. Igjen spurte han om krukka nå var full, og klassen 

svarte et enstemmig ja. Til slutt hentet professoren fram to flasker øl og helte de ned i 

krukka. Ølet fikk uten problemer plass mellom sandkornene, og elevene lo godt. 

Nå, sa professoren etter at latteren var stilnet, jeg vil at dere skal forstå at denne krukka 

representerer livet deres. Golfballene er de viktige tingene – din familie, dine barn, din helse, 

venner og yndlingshobbyer – og visst alt annet gikk tapt, men de viktige tingene holdt seg, 

ville livet fortsatt være fullverdig. Småsteinene er de andre tingene som betyr noe, så som 

jobb, huset ditt og bilen din. Sanden er alt annet – de små tingene. 

Hvis dere putter sanden ned i krukka først, er det ikke plass til verken småsteinene eller 

golfballene. Det samme gjelder i hverdagslivet. Hvis dere bruker all deres tid og energi til 

små, ubetydelige ting vil dere aldri få plass til de tingene som er viktige for dere. Vær 

oppmerksomme på de tingene som er avgjørende for deres lykke. «Bruk tid på barna. 

Tilbring tid med dine foreldre. Besøk dine besteforeldre. Inviter din kjære ut på middag. Spill 

en runde golf.» Det vil alltid være tid til å gjøre rent huset og klippe plenen. Ta dere av 

golfballene først – de tingene som virkelig betyr noe. Gjør dine prioriteringer. Resten er bare 

sand. 

En av studentene rakte hånden i været og spurte om hva ølet representerte. Professoren smilte 

og sa: «Jeg er glad for at du spurte. Ølet bare viser deg at uansett hvor fylt ditt liv synes å 

være, er det alltid plass til et par øl med en venn!». 
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Takk for tilliten…….. 

Kjære brødre i Loge nr. 51 Folden. Jeg takker dere alle for den 

 tilliten dere både har gitt meg og vist meg gjennom mitt hittil  

19-årige medlemskap i Odd Fellow og Loge Folden. Jeg har 

 alltid blitt mottatt og blitt behandlet som en venn, og gjennom  

den tilliten jeg har fått har jeg hatt gleden av å ha blitt 

 utnevnt og valgt til ulike embeder – fra «bunn til topp». Det  

startet med Inspektørassistent, og toppet seg med de 4 årene som 

Storrepresentant. Alle embeder har gitt meg gode opplevelser og  

erfaringer, men «prikken over i-en» fikk jeg som representant 

 for DR 7 Østfold på Storlogemøtet i 2014. Jeg ønsker at langt  

flere – for ikke å si alle – burde få oppleve Ordenen innenfra, 

 med den utrolige inspirasjonskilde slike møter har og gir. 

Jeg takker igjen for tilliten, samtidig som jeg takker for å ha  

fått tatt del i «logens indre liv», og for alt godt vennskap og 

 samvær i årenes løp. 

Jeg ønsker Loge Folden fortsatt fremgang og vekst til beste for  

medlemmene og Ordenen. 

Hilsen i Vennskap, Kjærlighet  og Sannhet fra  

Eks Storrepresentant Steinar Hagnes. 

 

 

 

Årets donasjoner fra medisinske fond. 

Storlogen foretok i mai utdeling av midler fra Ordenens medisinske fond. Donasjoner ble gitt 

som følger: 

Fra MS fond 

I alt kr 180.000,- til 3 ulike mottakere. 

Fra medisinske fond 

I alt kr 475.000,- til i alt 10 ulike mottakere. 
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Vi gratulerer 
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 

Bror Kjell Olav Martinsen med sin 70-årsdag 08.11.2015 

 

Vekommen tilbake 

Vi ønsker bror Trond Einar Evensen velkommen tilbake til vår loge etter et opphold i Loge 

nr. 138 Christian Frederik. 

 

Hvordan oppnå «et godt indre liv» i logen? 
Storredaktør Kjell-Henrik Hendrichs har bl.a. skrevet ned betraktninger om hvilke kriterier 

som er vesentlig for at en loge skal fungere godt. Han er ofte på reiser og besøk i andre 

loger og finner det lærerikt å se etter kriterier som: 

 Godt planlagte og gjennomførte rituelle møter. 

 Planlagte og godt dramatiserte gradspill. 

 Vel forberedte embedsmenn. 

 Spennende og planlagte ettermøter. 

 En positiv stemning blant medlemmene. 

 Godt fremmøte. 

 God ivaretakelse av gjester. 

Ut fra dette har Hendrichs satt opp noen positive evalueringspunkter, og pekt på 

betydningen av disse. 

Det første er: Godt planlagte og gjennomførte rituelle møter. 

 Ritualene våre er bærere av Ordenens verdier. 

 Å tro at logemøter «gjør seg selv» er enten overtro, eller manglende forståelse for 

hva man driver med. Møter må derfor planlegges godt og ikke overlates til 

improvisasjon eller tilfeldigheter. 

 Tekster er meningsbærere som ikke bare må leses høyt og tydelig, men fremføres slik 

at budskapet forstås. For tilhørerne er det misbruk av tid å høre på noe som er dårlig 

eller uforståelig fremført. 

 Poenget med tekster er at de ikke bare skal fremføres, men at de skal forstås av 

tilhørerne. 
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Det andre er: Planlagte og godt dramatiserte gradspill. 

 Ingen venter høyt karakterskuespill i våre gradspill. 

 Å fremføre tekster i dramatisk form er krevende. De enkelte aktører må derfor 

tilstrebe 

o å lære tekstene utenat 

o å forstå innholdet og meningen med det som skal sies 

o tolke teksten og gi den mening gjennom trykk, vektlegning, følelser og 

kroppsspråk 

o samspille med andre aktører slik at det oppstår en helhet. 

 Det må gis nødvendig veiledning og gjennomføres treninger slik at ovennevnte 

punkter oppnås best mulig. 

 

Det tredje er: Vel forberedte embedsmenn. 

 En loge er et ganske stort «maskineri». Selv om OM bærer ansvaret for logen både 

innad og utad, bør det være unødvendig at OM til enhver tid skal kontrollere at alle 

gjør sin del av oppgavene. 

 Ansvarsbevissthet og ansvar ligger på enhver som har sagt ja til en oppgave eller et 

embede. Det betyr ikke at man kan bli forhindret, f eks på grunn av sykdom. Men da 

må den som rammes si ifra – så tidlig som mulig – at man er indisponert, samt 

eventuelt søke å skaffe stedfortreder. Manglende rapportering om fravær er 

hensynsløst ovenfor PE, og respektløst for de som møter til møtet. 

 Det må være lov å forvente at alle er vel forberedte og fyller sin oppgave med mening 

og best mulig. Da merkes det hvordan et logemøte fungerer som et «velsmurt 

maskineri». Utførelsen av alle oppgaver er i denne forbindelse viktige for at 

maskineriet skal fungere. Sjelden gir begrepet «team work» bedre mening og glede. 

 

Foruten disse tre positive evalueringspunktene, vet vi også at de øvrige punktene som er 

nevnt innledningsvis – spennende og planlagte ettermøter, en positiv stemning blant 

medlemmene, godt fremmøte, god ivaretakelse av gjester – samt ikke minst; styrkelse og 

ekspansjon gjennom tilvekst av nye medlemmer har avgjørende betydning for «logens 

indre liv». (SH) 
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MØTEPROGRAM OG MENYLISTE FOR HØSTTERMINEN 2015 

Logens vedtatte program for inneværende høst viser at logen står foran en aktiv sesong, både 

med hensyn til rituelt arbeid, faglig utvikling og sosialt samvær. Det er all grunn til å glede 

seg til kommende møter. Alle møter åpner kl 1900 – unntatt Minnelogen (se nedenfor). Når 

antrekket er Galla er dette anført.  

Våre første høstmøter er allerede gjennomført, og på disse møtene hadde vi gleden av å 

overvære følgende: 

03.09.  Etter en rituell åpning, ble de nye valgte embedsmenn installert i sine embeder av 

             DSS Jon E Holm fra DR 7 Østfold, med bistand av fungerende Storembedsmenn   

             fra distriktet. Deretter ble de utnevnte embedsmennene innsatt av vår nye OM og 

             UM. En meget flott installasjon og med en fin blanding av gamle og yngre  

             medlemmer i embedene, og med meget godt frammøte. 

             På et trivelig ettermøte besto brodermåltidet av meksikansk gryte m/brød – etter   

sigende tilpasset norske ganer. Smakelig! 

17.09. Etter møtets rituelle del ble det på ettermøtet – før brodermåltidet – invitert til en kort  

            Meningsutveksling omkring emnet «Trivsel i logen». Bror Rolf Arne Sekkelsten  

  holdt en kort innledning, hvor han bl a pekte på følgende forhold med betydning for        

trivsel:    

 Viktig med opplæring i det arbeidet/vervet man blir satt/valgt til å gjøre. God 

opplæring skaper sikkerhet og glede i arbeidet, mens en dårlig innføring skaper 

usikkerhet med de negative følelser dette fører med seg. 

 Det er viktig å søke kontakt med de man «ikke kjenner», f.eks. ved å sette seg 

sammen med «ukjente» under brodermåltidet. De fleste har en hang til å sette seg 

sammen med de man kjenner best, og dette fører til «klikksystem» som lett blir 

nedbrytende for miljø og trivsel. Spesielt viktig er det å ta vare på nye brødre – 

under alle forhold. 

 

          Etter innledningen deltok flere brødre i den påfølgende meningsutveksling. Her ble det  

          bl a pekt på: 

 Alle som hadde ordet var enige i og støttet de forhold som innleder hadde tatt 

opp. 

 Bror Kjellk O Martinsen fikk støtte i sitt syn på betydningen av slike ettermøter, 

med en kort innledning om et aktuelt tema, med påfølgende diskusjon. Viktig 

med variasjon. 

 Bror Roy Andersen fikk støtte i sitt forslag om variere musikken mere, tilpasset 

møtets emne og innhold. 

 OM pekte på betydningen av sosiale forhold gjennom ulike møter som 

venneaften, hyggeaften, sommermøter, turer til konserter mv. 

12 



 UM Ronny Kristoffersen håpet på oppslutning fra eldre brødre om bistand i 

Privatnevnden ved behov. Liten oppslutning så langt – ny henstilling blir sendt 

ut. 

       Ettermøtet ble avsluttet med et enkelt, men smakelig måltid, som ny CM Ivan 

       Brevik hadde æren av å takke for. 

 

Resterende møter i Høstterminen er planlagt slik: 

01.10.  3+ møte med forfremmelse av 3 brødre til DHSG Antrekk: Galla.   

15.10.  Her vil bror Johan Thue motta Veteranjuvel for 25 års medlemskap. Antrekk: 

Galla.  (Bor Arne Grønvold er også 25 års Veteran fra 04.10., men kan ikke møte for å 

motta sin juvel på grunn av at han bor i Spania). 

30.10. Hyggeaften/Sosialaften med venner. NB Fredag!  Egen melding om program og 

påmelding kommer senere.  

03.11. Minneloge. Felles med øvrige Mosseloger. Arrangør fra Odd Fellow er 138 Chr. 

Frederik. NB Tirsdag kl 17.30. 

05.11. Her er det planlagt forfremmelse av 1 bror til DGVG. Vi får besøk av 

medlemmer fra Loge nr. 40 Vern fra Horten.  

19.11. Her er det planlagt innvielse av nye brødre. Antrekk: Galla.   

03.12. Venneaften med foredrag på ettermøtet. Svært viktig møte – med tanke på 

styrkelse og ekspansjon - inviter venner og bekjente.  

08.12. Besøk til Loge nr.92 Romerike (gjenbesøk). Denne logen skal da foreta 

forfremmelse til DGVG av egne brødre. NB Tirsdag. Påmelding senere. 

17.12. Da planlegges logens tradisjonell Julemøte. Nærmere om innhold og påmelding- 

en kommer senere.  

07.01.17 Neste år starter med Nyttårsloge m/ledsagere og venner. Nærmere 

informasjon om program og påmelding senere.  

 

På vegne av det nye Embedskollegiet ønsker vi alle brødrene velkommen til 

ovennevnte møter og arrangementer. Møt så ofte du kan - et godt frammøte styrker 

samholdet mellom brødrene. 

Møtene åpnes i O grad kl. 19:00 om ikke annet er spesielt nevnt. 

OM:  Johnny Norman Pedersen Svarttrostveien 13, 1529 Moss Tlf.: 69 26 68 04 / 905 09 134 E-post: 
of51om@oddfellow.no   (john-pe4@online.no) 

UM: Ronny Kristoffersen Tyttebærstien 14, 1528 Moss Tlf.: 932 01 846 E-post: 
of51um@oddfelow.no   (ronn-k2@online.no) 

Sekr.:  Torkel Fintland Kirkegrenda 15, 1580 Rygge Tlf.: 922 80 183 E-post: of51sekr@oddfellow.no   
(fintland.torkel@gmail.com) 

Logens postadresse: Co Kirkegrenda 15, 1580 Rygge. Logens besøksadresse: Dronningensgt. 27, 
1530 Moss 
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               □ NR. 51 FOLDEN – Meny høsten 2015                 

Dato Grad Meny Pris  til br. 
03.09 EI Meksikansk gryte m/ris & loff 130,- 

17.09 O Instr. Karbonadesmørbrød m/potetmos & saus 110,- 

01.10 3+ Tapas 130.- 

15.10 O 25 VeJu Røkt svinekam m/poteter & tilbehør 140,- 

30.10 Sosialaften Bifflapskaus m/brød & smør 150,- 

05.11 1+ Besøk fra Vern 3 vårruller m/saus & ris 130,- 

19.11 O+ Kokt laks m/tilbehør 160,- 

03.12 O Fd 2 snitter + vaffel 105,- 

17.12 O Julemøte Julematbuffet & riskrem 230,- 

07.01 Nyttårsloge Kalkun m/tilbehør + marinert appelsin & is 230,- 

 MENY OG PRIS KAN ENDRES UNDERVEIS 
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In memoriam 

Bror Bent Allan Bødtger 

Født 24.mars 1927 

Døde på Per Gynts helsehus  19.09.2015 

Han har vært medlem av vår loge fra 16.11.2000 

Vi lyser fred over hans minne 

 


