
Loge Nr. 79 Roald Amundsen
30 års jubileumsskrift 

1971–2001

"Kirken den er et gammelt hus"….
heter det i salmen. Det samme kan sies om Kj ærbo, bygget i 1914 og
påbygget i 1924 (tårnhuset mot nord). Utover i 90 årene ble det klarere 
og klarere at den bygningsmessige kvaliteten stadig var synkende. 
Alle involverte hadde ønsker for huset – i hovedsak mer plass, men også
blant annet et nytt og driftsmessig tilpasset kjøkken. Husets tekniske stand
var usikker. Taket var dårlig, veggene viste tydelig tegn på råte og kjelle-
ren tegn på sviktende drenering. Og nettopp dette spørsmålet "hvor mye
må gjøres?" skulle bli et temmelig hett tema i planleggingsfasen.

Arkitekttegning 1924 Arkitekttegning 1997 

KJÆRBO i mars-sol 2001
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Det enkelte logemedlem har
fått sin logekontingent for-
høyet med kr. 50,- pr.
måned og dette sammen
med en ikke ubetydelig hus-
leieinntekt fra vår faste res-
tauratør setter Kjærbo AS i
stand til å betjene sine låne-
forpliktelser i årene frem-
over.  Verdien av eiendom-
men 
ligger imidlertid  langt over
hva det har kostet å sette
Kjærbo i den stand huset i
dag står. Verditaksten, før
huset var beiset og utearealet
satt i stand ble satt til kr . 8,5 millioner. 
Etter at alt står ferdig er verdien stipulert til kr . 11.-12. millioner.
En spennende faktor i årene fremover er selvfølgelig renteutviklingen. For å kunne
møte eventuelle økte kostnader har de tre logene i fellesskap startet et stort lotteri
som vil gå frem til sommeren 2001. Her er det mange flotte gevinster og hovedgevin-
sten er en reise for 2 med Hurtigruten tur/retur Ber gen – Kirkenes inkludert full 
pensjon til en verdi av over kr . 20.000,-.

KJÆRBO i Mai 2000

Bordet er ferdig dekket i de nye lokalene for første gang

Loge Nr. 79 Roald Amundsen
I.O.O.F.

1971 - 2001

Fribrev 7. mars 1971

Forord
Fem år er ingen lang periode i en loges liv . Noen vil kanskje synes det er liten grunn til å
videreføre 25 års beretningen frem til 30 år.
For Loge nr. 79 Roald Amundsen er det minst tre grunner til at man allikevel har 
valgt å gjøre det.
I 1995 ble Loge nr. 129 Oscarsborg instituert etter initiativ fra brødrei Loge nr. 79 
Roald Amundsen.
Det kan være grunn til å oppsummere i ettertid hvilken betydning dette har hatt for 
Loge nr. 79 Roald Amundsen.
Ordenshuset Kjærbo er ombygget og påbygget med påfølgende stor e investeringer de 
siste to år.
I tillegg har Seniorklubben for Odd Fellow i Follo feir et sitt 10 års jubileum.
Alt dette er viktige hendelser for Loge nr. 79 Roald Amundsen

En takk til alle som har bidratt til dette festskrift, en spesiell takk til Eks Storr epresentant
Einar Lindberget for hans store bidrag til dette skrift.

Ski, februar 2001
Embedskollegiet
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Ombyggning av KJÆRBO
Renoveringen av Kjærbo bragte mange overraskelser frem i dagen – forhold som på
forhånd ikke var blitt påvist, men som våre våkne forhandlere hadde tatt høyde for
og som dermed ikke fikk økonomiske følger for oss. Store deler av dreneringen
rundt huset måtte legges nytt, all utvendig kledning skiftes, store deler av vestveggen
måtte erstattes fra grunnmur og ca. 2
meter opp på grunn av råte, alt av 
dører og vinduer erstattes av nye og
hele taket måtte legges om. Deler av
dette ante man nok eksistensen av, 
men at etasjeskillet mellom 1. og 2.
etasje var på nippet til å falle ned fordi
de lange ytterveggene var blitt presset
ut som følge av en for svak takkon-
struksjon, ante ingen.For flere av
bærebjelkene skilte det bare få millime-
ter på at de hadde mistet festet i veggen. 
Dette ble heldigvis oppdaget og rettet på slik at den katastrofen man tydelig aner
konturene av, ble avverget. Bedre ble det heller ikke av at samme etasjeskille inne-
holdt mellom 40 og 50 tonn stubbloftleire som også ble fjernet, da mot en økono-
misk kompensasjon fra Kjærbos side.
De utvendige reparasjo-
ner og reiseingen av de
nye delene av huset,
tårnbygget mot sør og
bakbygget, ble tatt først.
Dette gjorde tilnærmet
normal drift mulig både
for restauratør og logene
helt frem til julen 1999.
Over nyttår startet arbei-
det innvendig, og for-
sterkninger i bærekon-
struksjonene både i
hovedtak og tak i 
1.etasje ble etablert.
Noe styrt av værguden fortsatte arbeidene utvendig og innvendig parallelt utover
våren. Det nye Kjærbo begynte å ta form – det gamle Ordenshus var i ferd med å
gjenoppstå som et praktbygg i Ski sentrum – og Skiboerne så raskt likheten med en
annen kjent bygning, nemlig Eidsvollbygningen, og "Lille Eidsvoll" var blitt et
begrep i Ski. 
Som tidligere nevnt var ikke hele husprosjektet samlet i entreprisen.
For 2. etasjes vedkommende ble denne levert snekkermessig ferdig. 
Resten skulle gjøres på dugnad.

Taket i Logesalen falt ned.

Veggen faller ned ??

Jubileumsfeiring med sjokk !
25 års jubileét i 1996 ble feiret med festloge på Kjærbo med etterfølgende middag i
selskapslokalene i Ås Rådhus. Dagen startet med en nokså sjokkartet opplevelse for
embedskollegiet – strømmen i logesalen var borte ! Ingen gode makter klarte å bringe
den tilbake en lørdag ettermiddag. Her måtte det improviseres  – en skjøteledning ble
strukket på utsiden av huset fra 1. etg., tatt inn gjennom vinduet i det daværende
sekretærrom og koblet til orgelet. 
For musikk måtte man i hvert fall ha.
Da 79 gjester, søstre og brødre ble
ført inn lå logesalen i halvmørke
med blafrende stearinlys på embeds-
stolene. Uvitende om årsaken fant de
tilstedeværende det hele meget stem-
ningsfullt. Også  festlogeritualet var
spesielt denne kvelden, det var noe
frimodig komponert av daværende
OM Kenneth Fredriksen. Han høstet
mange lovord da jubileumsfeiringen
ble oppsummert i et senere
logemøte.
Den selskapelige del av feiringen ble
som tidligere nevnt lagt til Ås Rådhus
hvortil man ble bragt med buss. 

Festtalen ble holdt av OM Kenneth Fredriksen.
Deretter fulgte en rekke gratulasjoner fra blant
annet Den Uavhengige Norske Storloge I.O.O.F.
ved Stor Sekretær Gunnar Hasle,  fra Distrikt 21
ved DDSS Jan Erik Johansen, fra Leir nr . 12
Akershus, fra moderlogen Loge nr. 22 Thomas
Wildey, fra Rebekkaloge nr. 90 Hannah og fra
Loge nr. 129 Oscarsborg. 

Det ble servert 3 retters 
middag med vin og etter 
middagen var det polonese 
og dans.

På bussen til Ås

OM Kenneth Fredriksen m. frue

UM Sigmund Hovind ledet bordet
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Forslagene med kostnadsoverslag ble sendt ut til høring og avstemming. Det ble i til-
legg holdt et orienteringsmøte for alle de tre logene. Avstemmingen viste 106 avgitte
stemmer hvorav 45 stemte for alternativ A, 16 for alternativ B og 45 for alternativ C,
hvilket viste at flertallet stemte for renovering/utbyging. Dette dannet derfor grunn-
laget for det videre planarbeidet og ikke minst kostnadsberegningen.  For å unngå
unødige forsinkelser i prossessen var byggemelding allerede sendt og byggetillatelse
ble innvilget.
Diskusjoner og planlegging, herunder innhenting av anbud, pågikk helt frem til etter-
vinteren/våren 1999. Det beste anbudet ble inngitt av Hersleth Entreprenør i Hølen,
hvilket i ettertid viste seg å være et meget godt valg. Anbudet omfattet full renove-
ring og full utbygging, dog med unntak av logesal og "bakbygningens" 2. etg. hvor
alt snekkerarbeid skulle fullføres av Hersleth Entreprenør , mens resten skulle gjøres
på dugnad av de 3 logene.
Finansiering ble ordnet og restauratøren hadde sagt seg villig til å akseptere en bety-
delig husleieøkning. Saken ble tatt opp til behandling i Logen den 1 1. mai 1999 i
Den Høye Sannhets Grad hvor 45 brødre stemte for full utbygging og 2 stemte i mot.
Byggestart ble satt til 4. oktober 1999 med ferdigstillelse den 1. april 2000.
Tidspunkt for byggestart
var nådd og maskiner og
utstyr samt mannskap var
på plass fra Hersleth
Entreprenør, byggestart
var med andre ord formelt
igangsatt. 
På grunn av uenighet om
aksjefordelingen mellom
de tre logene ble imidler-
tid byggestart stoppet.
Hersleth Entreprenør 
varslet raskt hvilke konse-
kvenser dette ville få for
ferdigstillelsesdato og ikke minst hvilke økonomiske konsekvenser dette ville 
medføre for oppdragsgiver, AS Kjærbo... 
Konflikten ble løst midlertidig og byggearbeidene ble igangsatt
Byggesaken ble oversendt Storlogen for formell godkjennelse i juni 1999. Da man
tidligere ved flere anledninger i den lange planleggingprosessen, hadde fått positive
signaler fra Storlogen vedrørende utbyggingen, regnet man med at dette var relativt
kurant. Det viste seg ikke å være tilfelle, idet Storlogen sammen med sin godkjen-
ning knyttet Storlogens prinsippielle forutsetning – nemlig at når flere loger benytter
samme Ordenshus, skal eiersitsen logene i mellom være lik. Det ble klart gitt uttrykk
for at man fra Storlogens side forventet at Loge nr . 79 Roald Amundsen vederlags-
fritt skulle overføre av sin aksjebeholdning til Loge nr . 90 Hannah og Loge nr. 129
Oscarsborg, det antall aksjer som var nødvendig for å oppnå lik aksjefordeling
mellom de tre loger. Storlogens betingelser vakte mildt sagt sterk 

Byggestopp

Veteraner – to 40 års Veteraner og tre 25 års Veteraner i år 2000 
I mai i år 2000 hadde Loge nr . 79
Roald Amundsen en spesiell
Veteran begivenhet.
Da ble fem Veteranjuvéler tildelt
på en og samme dag. To av
Logens brødre mottok 40 års
Veteranjuvél og tre av Logens
brødre mottok 25 års Veteranjuvél. 
Stor Sire Oddvar Granlund fore-
tok tildelingen av de to 40 års
Veteranjuveléne til henholdsvis
Eks. OM Ivar Brynildsen og Eks OM Einar Lindber get. 

DDSS Jan Erik Johansen sto for
tildelingen av de tre 25 års
Veteranjuvéler til henholdsvis
OM Stein Erik Dahl,
br. Rolf Bunæs.og
br. Sven Risdal  br.
Høytideligheten ble ledet av Stor
Marsjall Olav Eggum. Tilstede
ved begivenheten var ellers 44 av
logens egne brødre og 49 brødre
fra  fire besøkende loger samt
Leir nr. 12 Akershus. Vi var for
første gang 93 personer tilstede i
logesalen.

50 års Veteran – 
Br. Arne Ulmo
Den 12. september i år 2000 fikk
Logen sin første 50 års veteran,
Br. Arne Ulmo.
Br. Arne Ulmo som i flere år
hadde slitt med en alvorlig lunge-
sykdom, stilte stolt opp for å
motta sin 50 års Veteranjuvél fra
DDSS Jan Erik Johansen, som
berømmet jubilanten for hans tro-
fasthet mot Logen og Ordenen. Han var gavmild overfor sin Loge. Både ved sitt 40 års
jubileum og sitt 50 års jubileum overrakte han betydelige pengegaver til Loge nr . 79 
Roald Amundsen.
Dessverre døde Br. Arne Ulmo allerede i oktober samme år .

To ganger 40 års veteraner

Tre gange 25 års veteraner

50 års veteran Arne Ulmo
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Statistikk
En annen interessant statistikk er statistikken over fremmøteprosenten for embeds-
mennene.  I 1996 er det notert 70 fravær på 12 møter! På ett av møtene manglet det
10 embedsmenn,  på et annet møte måtte man ty til 2. grads brødre for å få fylt alle
embedsplassene. I 1997 ble det registrert 66 forfall på 15 møter . Kun på ett møte var 
samtlige embedsmenn til stede. Noe bedre var statistikken for 1998 med 67 forfall på
17 møter. I 1999 var situasjonen omtrent den samme med 66 fraværende på 16 møter .
Svært mange av de valgte/utnevnte embedsmenn kan neppe ha hatt full oversikt over
sin situasjon når de har takket ja til embedstilbudet.
Det har dessverre i de senere år også vært til dels dårlig fremmøte på Logens som-
mermøte og julemøte. Årsaken skal det ikke spekuleres i her , man håper imidlertid at
dette ikke er en tendens som vil forsterke seg i årene fremover .

Logeliv
I 25 års beretningen leser vi at logens rituelle standard alltid har holdt et rimelig godt
nivå, og de seneste 5 år har ikke rokket ved dette. Det vil allikevel være slik at for
perfeksjonisten kan ting alltid bli bedre, og slik bør det være. Viktige tilskudd og 
innspill til denne læringsprosessen vil, i tillegg til Storrepresentantens og fung. 
Eks. OM’s bistand, være den etter hvert årlige "Eks. Overmesteraften". Et annet 
viktig kvalitetsbidrag til logemøtene er musikken. Dessverre vokser ikke Or ganister
på trær. Logen er derfor ofte avhengig av "hermetisk musikk", noe som gjør kontras-
ten til levende musikk så mye større.
En viktig del av logens formelle virksomhet foregår i Nevndene, og dette arbeidet
blir stadig videreført i pakt med regelverk og logens innarbeidede tradisjoner . 
De enkelte nevnder er svært forskjellige hva angår funksjon og arbeidsinnhold.
De siste par årene er det arbeid og de tiltak Nevnd for Logens Styrkelse og
Ekspansjon har iverksatt, blitt møtt med store forventninger . Det ene tiltaket er utnev-
ningen av "områdeansvarlige". Disse har som oppgave å hjelpe og motivere de brødre
som uteblir fra logemøtene. Det andre tiltaket er tomanns-utvalgene - ett for hver 
logegrad – for veiledning og oppfølging av de logebrødre som er på vei gjennom
logegradene. Hva gjelder ettermøtene står og faller disse med UM og Privatnemden.
Vår loge har de siste 25 år vært
heldige i så måte. Idérikdom og
kreativitet er høyst relevante
begrep i denne forbindelse, og de
flestes interesser kan vel sies å
være hensyntatt – det være seg
foredrag eller andre aktiviteter.
Også våre ledsagere har blitt tatt
vare på gjennom den vel etablerte
tradisjon med sommer- og jule-
møter – og for logebrødrenes barn
og barnebarn står Logens juletre-
fest like sterkt nå som tidligere.

Seniorklubben i Follo 10 år
Et meget populært bidrag for de
eldre brødrene i Follo-logene, er
"Seniorklubben Odd Fellow
Follo". 10 år har klubben rukket
å fylle nettopp i disse dager.
Arbeidet i seniorklubben preges
av stor spennvidde og variert inn-
hold. Våre senior-brødre finner
her et meningsfylt tilbud som
supplerer det ordinære logeliv og
pensjonisttilværelsen.
Seniorklubben arrangerer flere
utflukter og andre arrangementer
i året som medlemmene setter
stor pris på.
Som en kuriositet kan nevnes at
bror August Halvorsen kjører ca
40 mil for å komme på møtene.

Logens utadvendte arbeide
Odd Fellows utadvendte arbeide
er en viktig del av virksomheten
både sentralt som en del av
Ordenenen, og lokalt på loge-
nivå. Sosialnevnden, som har hånd
om denne delen av virksomheten sammen med embedskollegiet, har i god logeånd
ført de første 25 års tradisjoner videre i den siste 5 års perioden.
Inntektene har i det alt vesentlige kommet fra utlodninger på vår årlige Sosialaften.
Overskuddet har variert, men har allikevel vært av en slik størrelse at vi sammen
med de to øvrige logene i Kjærbo har kunnet forære et piano til Bjørkås Alders- og
sykehjem i Oppegård kommune. Loge nr. 79 Roald Amundsen har også, sammen
med andre givere, bidratt til anskaffelse av en "hjertestarter" i ambulansen i Follo.
I tillegg er det gitt kr. 7.500,- til anskaffelse av ny trappeheis ved Kråkstadtunet 
Bo og servicesenter.

Økonomien
1996 ble ikke noe godt år økonomisk. Regnskapet viste underskudd. Resultatet ble at
man allerede i oktober 1997 så seg nødt til  å forhøye kontingenten fra kr . 65,- til 
kr. 80,- pr. mnd. med virkning fra årsskiftet.1997 ble et bedre år med driftsover-
skudd, noe som skyldtes både lavere driftsutgifter og økte kontingentinntekter . 
I 1998 steg driftsutgiftene igjen og regnskapet gikk så vidt i pluss. Århundrets siste
regnskap ble avsluttet med overskudd. Husleien til AS Kjærbo lå i disse årene 

Dette bildet er fra 1995.

Bedriftsbesøk
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For første gang var også Rebekka-
søstre tilstede i et logemøte. 
Eks OM Jorun Michelet og
Organist Ragnhild Bjellås, begge fra
Loge nr. 90 Hannah, løftet høytide-
ligheten med vakker sang og
musikk. Storlogen hadde gitt spesiell
tillatelse til at det kunne skje. 

Medlemstallet
Veksten i medlemstallet har ikke
holdt følge med Storlogens visjon om en fordobling innen 2010.  Ved inngangen til
jubileumsåret 1996 hadde Logen 73 brødre etter at 1 1 brødre hadde gått over til 
Loge nr. 129 Oscarsborg ved institueringen av denne Loge året før . Ved utgangen av
år 2000 var medlemstallet kommet opp i 78, en netto tilvekst på fem brødre på 5 år .
Årsaken synes å ligge mer i avgang enn i mangel på rekruttering. Det ble i tids-
rommet 1996-2000 innviet 22 nye brødre, mens avgangen var hele 17. De 17 fordeler
seg slik. Åtte utmeldte, fem dødsfall og tre overføringer til andre Loger samt en strøket
på grunn av kontingentrestanse. De tre overføringer skjedde til henholdsvis Loge nr . 40
Vern i Horten, Loge nr.130 Yster i Elverum og Loge nr. 129 Oscarsborg i Ski.
Medlemstallet har holdt seg relativt stabilt fra og med 1996 da man innviet hele syv
nye brødre. Med en bror i avgang hadde man ved årets utgang totalt 79 brødre.
I 1997 hadde man også bra rekruttering med fem nye brødre, men avgangen var fire,
og ved årets utgang var medlemstallet 80 brødre. I 1998 sank tilgangen på nye 
brødre til to, og man hadde en avgang på fem hvorav fire utmeldelser . Medlemstallet
sank til 77 brødre. I 1999 fikk man igjen fem nye medlemmer , med en avgang på tre,
ble det 79 brødre ved tusenårskiftet. År 2000 brakte tre medlemmer , men avgang på
fire, to dødsfall og to utmeldelser. Dermed fikk man en liten tilbakegang til 78 brødre
ved inngangen til år 2001.
Tallet på utmeldte brødre og brødre strøket på grunn av kontingetrestanse ser ut til å
ha holdt seg relativt konstant i forhold til tidligere år . Gjennomsnittet for siste fem års
periode ligger på ca. 1,5.
Logen har frem til nå hatt tre medlemsbøker med "Hvem er Hvem" opplysninger . En
ny er nå under forberedelse.

Fremmøte
Logen hadde en liten nedtur hva angår fremmøteprosenten frem mot 25 års jubileét. 
I 1995 var den kommet ned i knapt 43%, men den tok seg snart opp igjen. 
Både 1996 og i 1997 lå den på 48%. Året etter falt fremmøtet noen desimaler til
47,3%, for i 1999 å hoppe opp nesten 2,5% til 49,7%. Året 2000 bragte et nytt fall til
48,2%, noe som kan ha sammenheng med de  turbulente lokalforhold man hadde i
forbindelse med renoveringen av Kjærbo. Det ble avholdt tre egne møter i Oslo og vi
var på tre besøk i andre loger i denne perioden.

Organist Ragnhild Bjellås og Eks.OM Jorun Michelet

relativt stabil, men det skulle snart endre seg. I forbindelse med ombygging og
påbygging av Kjærbo økte husleien ganske betydelig. Innkjøp av nye stoler til loge-
salen medførte også utgifter for logen, ca. kr . 28.000,-. Dette ble dekket med gaver
fra brødrene og midler som hadde kommet inn ved utlodning i Logen.
I forbindelse med utbyggingen av Kjærbo ble medlemskontingenten nok en gang for-
høyet, denne gangen med  kr. 50,- til kr. 130,- pr. måned.
De tre logene har i fellesskap påtatt seg et betydelig løft i og med utbyggingen av
Kjærbo. Dette var imidlertid helt nødvendig og hvis man ser på verdien av bygningen
pr. i dag kan det vel ikke være tvil om at dette var den eneste farbare vei.

Styrearbeide i de siste 5 år.
Styret for Kjærbo AS har de senere år bestått av og består av 2 representanter fra hver
loge pluss varamann. I tillegg utnevner Loge nr . 79 Roald Amundsen et tredje 
medlem som styreformann. I 5-års perioden fram til i dag har formennene vært 
Per Chr. Kløvstad, Stein-Erik Dahl fra mai 1997 til mai 1999, hvor generalforsam-
lingen besluttet å gå for full utbyggning av KJÆRBO.
På generalforsamlingen i mai 1999 ble Bjørn Steinar Olsen valgt til formann og 
Ole E. Nielsen til forretningsfører. Ole E. Nilsen overtok etter Tor Brynildsen som
hadde sittet i ti år fra 1989 til 99.
To trofaste huskommitemedlemmer som har gjort alt mellom himmel og jord, har i
mange år vært Willy Hansen og Sigmund Hovind. Tanken er nå å opprette et fagdelt
driftsstyre for huset med representanter fra alle logene. Restauratør er fortsatt Berit
og Steinar Pettersen som i alle år har betydd mye både for stedets renommé og
logenes trivsel. 

Utbygging av Kjærbo – planlegging
Selve planleggingen startet i 1997 og arkitekt Knut H. Knudtsen ble engasjert for å utar-
beide planer for full renovering. Planen omfattet også en utvidelse mot sør i form av et
"tårnhus" tilsvarende nordfløyen. Planen skulle også omfatte en ny bakfløy mot øst for et
nytt kjøkken i 1. etg. og arbeidsrom for
logene i 2. etg. Tårnhuset skulle inne-
holde full kjeller, salong i 1. etg., nytt
forværelse i 2. etg. og på loftet skulle
hovedmaskinene for ventilasjonsanleg-
get stå.
Arkitektens planforslag forelå høsten
1997 og styret for AS Kjærbo 
skisserte to alternativer ut fra disse for-
slag. Forslag A – full renovering og full
utbygging, alternativ B – full renovering
med begrenset utbygging og til sist
alternativ C - kun vedlikehold.

Kjærbo før utbygging
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Bilder fra 25 års jubileumsfesten

Ved hovedbordet DDSS Jan Erik Johansen m. fl. Leif Wilhelm Tumann m. fl.

Storsekretær Gunnar Hasle hilser fra Storlogen. Eks. OM Odd Strand m. frue, m. fl.

Chartermedlem Rolf Range m. frue, m. fl. Besøkende fra Oslo Logene

Richard Malinowski m. frue, m. fl. Polonese

irritasjon blant brødrene i Loge nr. 79 Roald Amundsen, særlig da med tanke på de 
til dels betydelige personlige lån og gaver svært mange av brødrene i loge nr . 79
Roald Amundsen hadde ydet på det tidspunkt Kjærbo ble anskaf fet. 
Også den gang ble medlemmene pålagt en høy kontingent for å kunne dekke de for-
pliktelser man hadde påtatt seg. 
I 1998 hadde styret i AS Kjærbo tatt initiativ til tilbakebetaling av "brødrelånene" til
de brødre som ønsket å få sine lån tilbakebetalt. Dette for at en eventuell renovering/
utbygging skulle kunne starte under ryddige forhold. Det ble tilbakebetalt 
kr. 105.000,- til brødre som ønsket det. Mens resten kr . 225.000,- ble ettergitt som
gaver. De ettergitte lån ble deretter konvertert til aksjekapital hvilket etter emisjonen
gav 25 aksjer til Loge nr. 129 Oscarsborg mot før 5 og 315 aksjer til Loge nr . 79
Roald Amundsen mot tidligere 115. Loge nr. 90 Hannah kjøpte ved institueringen
5aksjer og ervervet ytterligere 5 aksjer i 1998. Det bør presiseres at motstanden i
Loge nr. 79 Roald Amundsen ikke i særlig grad gikk på å overdra aksjer til de øvrige
loger i huset, men på at dette skulle skje vederlagsfritt.
Storlogen satte da de to Logene i økonomisk stand til å kjøpe aksjer fra Loge nr 79
Roald Amundsen til pålydende. Loge nr. 129 kjøpte 59 aksjer, og loge nr. 90 Hanna 
kjøpte 74 aksjer. Aksjefordelingen var da 52 % i nr . 79 Roald Amundsen og 24 % i
de to andre Logene.
Kontakten med Storlogen har  i alle år vært godt selv om man ikke alltid har vært
enige. Samarbeidet har i første rekke vært utøvet av Distriktdeputert Stor Sire. DDSS
Jan Erik Johansen har vært på besøk i Loge nr . 79 Roald Amundsen ved flere anled-
ninger de siste 5 år, ved instruksjon, tildeling av Veteranjuveler m.v. Instruksjonen
har vært god og gitt brødrene kunnskap om Ordenen ut over de sedvanlige forma-
ninger om tegn og etikette, selv om dette kan være viktig nok. Samarbeidet med
Storlogen og DDSS videreføres i Distriktsrådet. Kontinuiteten for den enkelte loge er
blitt adskillig bedre enn den gang Storrepresentantene bare satt i 2 år hver .
Forholdet til Leir nr. 12 Akershus er også godt, men fremmøte varierer . Logen har nå
43 patriarker i de forskjellige gradene. Eks. OM Kenneth Fredriksen har i flere perio-
der vært medlem av Leirens ledelse, som Fører , 2. Høvedsmann, Skattmester og for
tiden 1. Høvedsmann. Kontakten med Leiren er blitt betydelig bedre etter at ledelsen
besluttet å møte frem i logene ved forfremmelser til Den Høye Sannhets Grad.
Listen over besøk fra andre loger og egne besøk i andre loger er lang. Formaliserte
besøk i Loge nr. 129 Oscarsborg er i ferd med å komme i gang og tilsvarende besøk
fra Loge nr. 129 Oscarsborg er også nå i ferd med å komme i gang ved at man legger
dette inn i møteprogrammet.
Besøk i andre loger var spesielt aktuelt i første halvdel av år 2000 da logen var uten
lokaler. For at brødrene skulle kunne tildeles grader i denne perioden hadde man
gradstil delinger i andre loger, da i første rekke Loge nr . 22 Thomas Wildey,  Loge 
nr. 10 St. Halvard og Loge nr . 32 Viken. Loge nr. 79 Roald Amundsen hadde på et tid
ligere tidspunkt hatt besøk av de samme loger i tillegg til Loge nr . 20 Fridtjof
Nansen.
Også loger utenfor distrikt 21 har vært på besøk, blant annet Loge nr . 14 Grimkell,
Sarpsborg og Loge nr. 18 Varna i Moss.
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Embedskollegiene i perioden 1995-2001

Embedskollegiet 19951997
Foran fra venstre:
Eks.OM Bjørn Halvorsen
OM Kenneth Fredriksen
UM Sigmund Hovind
Bak fra venstre:
Kasserer Kjell Johansen
Skattm. Per Kløvstad
Sekretær Stein-Erik Dahl
Storrepresentant Einar Lindberget

Embedskollegiet 1997-1999
Foran fra venstre:
Eks.OM Kenneth Fredriksen
OM Sigmund Hovind
UM Stein Erik Dahl
Bak fra venstre:
Kasserer Per Grønvold
Skattm. Johan Ruud
Sekretær Tommy Johnsen
Storrepresentant Frank Haug

Embedskollegiet 1999-2001
Foran fra venstre:
Eks.OM Sigmund Hovind
OM Stein-Erik Dahl
UM Tommy Johnsen
Kasserer Arild Veidahl
Skattm. Per Grønvold
Sekretær Ragnvald Scherffenberg
Storrepresentant Bjørn Halvorsen

Dugnad og ferdigstillelse
Hvor mange dugnadstimer som totalt er
nedlagt denne gangen vites ikke sikkert,
men bare den registrerte delen av innsatsen
passerte 10.000 timer. I tillegg til
Byggekommiteén ble det oppnevnt flere
fagkommiteér som alle gjorde en stor inn-
sats. Særlig Interiørkommiteén har høstet
stor anerkjennelse for sitt valg av far ger i

tekstiler, tapeter og tre-
verk. Lokalene – det være
seg salong, spisesal eller
logesal med omgivelser –
er knapt til å kjenne igjen.

Innvielse av nytt Kjærbo 
Fredag den 29. april kl.19.00 var det duket til fest – Kjærbo sto ferdig i all sin prakt
og dette ble feiret med festloge og påfølgende gallamiddag for alle logenes medlem-
mer og innbudte gjester.  Stor Sire Oddvar Granlund karakteriserte i sin festale det
"nye" Kjærbo som et av de beste Ordenshus i landet. 

Han overrakte også på vegne av
Storlogen en sjekk på kr. 30.000,- 
til AS Kjærbo. Både dette festmøtet
og senere begivenheter med opptil
90 deltagere viser at de nye lokalite-
tene virkelig har vokst. Det nye
store ventilasjonsanlegget tar seg av 
inneklimaet i huset og det på en 
utmerket måte.

Det koster imidlertid å ta vare på
gamle hus på en pietetsfull måte –
noe hvert enkelt logemedlem har 
fått merke. 

Dugnadsånd med smørbrød fra Hannah søstrene.

Dugnadsgeneraler de to Bjørner

Innspurten

Stor Sire Oddvar Granlund og storSkattmester Per Espen
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