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                  Tegning av Astor Tønnesen 1956 



Da Logens arkiv ble flyttet fra Tårnegården til Logegården, ble det funnet en 
håndskrevet beretning på hele 8 tettskrevne sider om det som hendte før Logen 
ble stiftet. 
Det er interessant lesning, og i denne beretningen har vi tatt med en del av det som 
ble skrevet og i den form det foreligger:  

Angående Odd Fellowbevegelsen i Horten. Korte glimt om dens dannelse 
og utvikling i den første spede begynnelse. 

D a de første medlemmene fra Horten blev opptatt i Odd Fellow Ordenen 
i januar 1952, da var dette den første og begynnende start av nåværende 
broderforening. Utover våren og forsommeren kom flere og flere til, slik at 
vi i dag. 19-9-52, teller 17 brødre.  

Etter søknad av 11-3-52 blev det dannet broderforening. Dannelsen ble 
foretatt i Loge Kong Sverres lokaler i Tønsberg av Stor Sire Olaf 
Halland. 

Utover våren og sommeren holdt Broderforeningen sine møter på Grindes 
konditori, der hvor vår lille og beskjedne bevegelses arbeide og fremtidige 
vekst blev planlagt. Våre brødre deltar flittig på møter i Tønsberg, trots 
den lange vei, og ei så bekvemme reisemåte, til langt på natt. 
På et av våre møter i Broderforeningen kom Arnold Johannesen med den 
opplysning at Tårnegården, en av vår bys eldste og verneverdige hus var til 
salgs, og at det måtte handles hurtig hvis en skulle sikre seg denne 
eiendommen. Det var en fantastisk ide. Etter en del debatt, blev det vedtatt 
å besiktige eiendommen, og det straks. Resultatet blev at vår fremtidige Odd 
Fellowhjem blev å finne i den meget vakre Tårnegården, som ligger i den 
nordøstlige del av vår by, med en meget vakker utsikt over orlogshavnen og 
øiene Vealøs, Mellomøia og Østøya. Eiendommen blev overtatt for ca. 
63 000 kroner den 17-7-52. En kan si at overtagelsen av denne eiendom gav 

en solid grunnvoll for vår bevegelses trivsel og vekst. Hvem sulle trodd det 
for 6 måneder siden? Ikke mange. Vi er Tankenes Skaper takk skyldig for 
denne impuls – og de brødre som arbeidet raskt og sikkert for å sikre 
eiendommen. Jeg tenker da på brødrene A. Johannesen, A. Grinde og T. 
Bjåen. I vår bys fremtidige Odd Fellow-historie vil dette være noe av det 
mest sentrale, det som skal samle, vokse og varme oss, og som bygningen 
ligger der, lunt og stille, med himmelstormende spir og gir bud om vår Ordens 
gode og sikre arbeide for å øke forståelse og samkjensle mellom menneskene . 

(Tankevekkende skrevet. Les det høyt og føl optimismen fra sekretæren, Kristian 
Nøglegaard, som har skrevet dette. Red. anm.)  
Han fortsetter så å skrive i detalj om Tåmegården, om dugnadsarbeidet som "gikk 
med liv og lyst" om vegger som måtte rives, om tapeter som måtte vekk, om en 
gammel innskrift på veggen som fortalte at 2.etasje ble bygget i 1856 av 
skipsbygningsassistent Hansen  
Han er både optimist og litt bekymret og skriver: "Ja - fremover går det, men i 
grunnen ganske tregt - men fremover skal det gå."  
Han forteller at det ble anskaffet et tråkkeorgel for 625 kroner og en gammel 
støvsuger for å skaffe luft til orgelet. De første møtene i broderforeningen kunne 
snart holdes i Tårnegården, og den 19.november 1952 ble andelslaget stiftet med 
Erling Solhøy som formann. Hver andel kostet 50 kroner.  
(Et betydelig beløp dengang, kanskje 40 ganger mer i dag. Red.anm.) Tilsammen ble 
det tegnet andeler på tilsammen 3 000 kroner fra de 17 som var til stede. Så kom 
våren 1953, og ved felles anstrengelser ble alt gjort klart for den store dagen - 2.mai 
1953 - da ordenslokalene skulle innvies og Logen skulle stiftes. 
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50 års virke -  1953 til 2003  

Stiftelsen - Chartermedlemmer - Logens navn  

For oss som var til stede den 2.mai, står dagen og skinner i minnet. Været var det 
aller beste, med vårsol og tropevarme (26 grader) og frukttrær i full blomst i den 
vakre haven i Tårnegården. Salen var vakkert pyntet og helt fullsatt av en 
forventningsfull broderskare. For brødrene i Broderforeningen var alt nytt og 
spelmende. Ingen hadde vært med på noe liknende, og alle satt med åpne sinn og 
fikk et vell av inntrykk om arbeidet innen vår Orden. Stor Sire Olaf HalIan, utstrålte 
en personlighet og en verdighet som gav seremoniene en opphøyet form. Sammen 
med Storsekretær U.D.Paolis, Dep. Stor Sire Braanes og Stormarsjall C.B.Olsen 
innviet han lokalene, stiftet Logen og innsatte de valgte embetsmenn i deres 
respektive embeter. Logen fikk sitt fribrev med følgende chartermedlemmer: Ansten 
Gudmundsen, Kristian Nøglegaard, Anker Nøglegaard, Henry A.Mathisen og 
Arnold Johannesen.  
Begivenheten ble behørig referert i Odd Fellow Bladet. Utklipp er nettopp kommet 
oss i hende. I detalj over flere sider forteller referatet at mange overmestere fra 
nesten hele landet var til stede. (En ny loge på den tiden var en stor begivenhet.) 
Gjestene hadde med gaver og gratulasjoner. Det fortelles om innvielsen av lokalene, 
om stiftelse av Logen, om innsettelse av embetsmenn og om navnet, som tydeligvis 
falt i smak hos redaktøren. Det fortelles om festmiddagen i Handelsstandens lokaler, 
der Ove Eriksen var toastmaster og Ingolf Vørrang, som vår første overmester, holdt 
tale for Storlogen. EksOM P.Hagen talte om Ordenens betydning for menneskene, 
J.Flakstad holdt tale for gjestene. O.N.Nøglegaard hilste fra Loge Dag, Porsgrunn, 
og berømmet tiltaket å få til logelokalene i Tårnegården "Det er et eventyr" sa han. " 
Et meget stort sådan".  
OM Carleng fra Loge Svenør, Larvik, takket for maten og avsluttet med å si:  
"Denne hyggelige sammenkomst danner avslutningen på en stor og lykkelig dag for 
brødrene i Loge Vern".  
Logens navn ble Nr. 40 Vern. Tallet viser at den er den 40. loge under Den 
Uavhengige Norske Storloge.  
Navnet ble valgt som det beste av de forslag som var kommet inn Det symboliserer 
at Logen skal være et vern for søkende brødre, den skal være et vern om den 
åndelige vekst som Logen skal fremme i overensstemmelse med de retningslinjer 
som Odd Fellow Ordenen har trukket opp. Navnet er dekkende, det har dybde og 

perspektiv utover den grå hverdag. Forslagstilleren var Henry Aubert Mathisen.  
Brødrene følte at Logen seilte i medvind, og ved årsskiftet 1953/54 var vi 35 
medlemmer, som var meget flinke til å møte.  

De første ti årene - lO-årsjubileum  

Årene som fulgte frem til tiårsjubileet, var jevne, gode år med fremgang. Logen 
vokste og brødrene trivdes.  
Av hendelser som kan være verdt å nevne, er at i 1958 ble de første 5 medlemmer 
fra vår Loge tatt opp som medlemmer i Leir nr. 1 Norge. I 1959 fikk Vestfold sin 
første Distriksdeputerte Stor Sire, Stefanus Jacobsen, fra Loge nr. 15 Kongshaug. 
Han var en kjær og hyppig gjest i vår Loge. I 1962 installerte han som DDSS for 
første gang et embetskollegium i vår Loge, et kollegium som skulle ta seg av 
tiårsjubileet. Det ble feiret den 8.mai 1963 i nyoppussede, lokaler. Alle 
overrnestrene fra logene i Vestfold var tilstede, likeledes DDSS og 
Hovedpatriarken i Leir nr. 8. Vestfold. Feiringen av jubileet ble en stilfull 
avslutning på den første tiårsperioden i vår Loge og damlet opptakten til videre 
vekst for Ordenen i Horten.  

15 nye år - Protokollutdrag - Oppussing av logesal  

De følgende 15 årene var også meget gode med fin tilgang på nye medlemmer, med 
den gledelige tendens at mange unge kom til. Dessverre for Logen har noen av 
brødrene flyttet til andre loger og styrket dem, men det mest beklagelige var at 
mange av brødrene døde. Hver gang vi fikk en dødsmelding. følte vi det som 
smertelige tap. Merkelig nok var frafallet omtrent likt med tilgangen, og etter 25 år 
var vi fremdeles ca. 90 medlemmer Det er vel forståelig at en beretning som denne, 
ikke kan få med alt det som hendte, men noen utdrag fra møteprotokollen er tatt 
med.  
"I Ordenens 145. virkeår holdt Loge Vern sitt møte nr. 200 den 9.mai 1963. - Den 7. 
juni 1964 var det kirkesøndag i Borre kirke. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe 
på Borgen på Vealøs. - I Ordenens 150. virkeår holdt Loge Vern sitt 300. ordinære 
møte den 3.aprilI969.  
Dagens program var opptagelse av en ny bror som fikk medlemsnummer 110. I 
møtet den 5.desember 1973 la anskaffelsesnemnden frem forslag om oppussing av 
logesalen med maling, tapetsering og legging av nytt gulvteppe. Arbeidet ble raskt 
utført og stod klar til embetsinstallasjonen den 31.januar 1974."  



25-års veteraner - 25-års jubileum  

Den l. juni 1977 fikk Logen sine første 25-års veteraner. Det var DDSS , Ragnar 
Berg, som ledet seremonien. Han hadde vært ceremonimester da flere av 
veteranene ble opptatt og derfor ønsket å tildele veteran juvelen til 5 brødre. 25-
årsjubileet ble feiret med festloge på Logens stiftelsesdag den 2.mai 1978 under 
ledelse av Overmester Henry Anundsen. Han ønsket velkommen til Stor Sire, 
Arne Espelund, Storskattmester, Erik Evjen og DDSS, Ragnar Berg, samt 
gjester fra logene og Leiren i Vestfold.  
Festlogen ble en verdig ramme om jubileet. Det var mange gaveoverrekkelser og 
hilsener. Stor Sire hilste fra Storlogen og overrakte en gavesjekk med takk for 
den fine innsatsen som Loge Vern har gjort og gjør for Ordenen i Horten  

Årene frem til 40-årsjubileet - Venneaftener - Årmålsdager  

De 15 årene som fulgte var preget av godt logearbeide og jevn tilgang på nye 
medlemmer. Det til tross, medlemstallet har holdt seg stabilt på rundt 100.. Et 
positivt trekk er at vi har holdt såkalte venneaftener der potensielle søkere har 
vært invitert og blitt orientert om Ordenen av DDSS. Logen har i alle år hedret 
alle som har rundet år, fra og med det femtiende, med en spesiell gave. Den er 
nå en platte med Logens emblem.  

Overmesterkjede - Orgler - Storlogeembetsmann  

l møtereferatet den 17.september 1980 står det: Eks OM Henry Anundsen 
opplyste at overmesterkjedet som Logen hadde tatt i gave ved 25 årsjubileet nå 
var blitt forgylt og utstyrt med skilt hvor tidligere overmesteres navn og 
funksjonsperiode var inngravert. Logens Eksovermestere står bak tiltaket og 
bekoster utgiftene. Fremtidige Eksovermestere skal bekoste sitt skilt. Det første 
orgelet var et tråkkeorgel med god tone. Det ble byttet ut ved tiårjubileet med et 
elektronisk instrument, som igjen ble byttet i 1984. Begge instrumentene ble 
bekostet av brødrene etter spontaninnsamling.  
Ved Storlogemøtet i 1982 ble Eks OM, Jens Flakstad, utnevnt til SDSS, 
Spesialdeputert Stor Sire for Rebekkainstitusjonen. På møtet den 1. september 
ble han gratulert av OM og gitt ærestegnet. Embetet hadde han i 8 år.  

Sangbøker - Stor gave til Logen  

Vinteren 1988/89 hadde Leir nr. 8 Vestfold en komite i arbeide med å utgi en 
felles sangbok for logene og Leiren. Formann i komiteen var SDSS, Jens 
Flakstad. Leiren bekostet det meste av trykkingen og logene bekostet omslaget. 
Det kostet oss 1600 kroner. Sangbøkene blir flittig brukt på våre ettermøter der 
sanggleden er stor.  
På møtet den 24.februar 1990 kunne OM meddele en gledelig nyhet og refererte 
følgende brev: "Etter min avdøde mann, Arne Klemetzen og mitt ønske, gir jeg 
denne gaven - kroner 60 000 - sekstitusen-. Håper den kan bli til nytte og glede for 
foreningen.  
Horten den 23.2.90  
Vennlig hilsen  
Agnes Klemetzen  
(Sign)  
På møtet den 18.april 1990 ble det vedtatt at pengene skulle settes inn på 
høyrentekonto som kapitalreserve for Logens drift.  

Kirkesøndager - 40-årsjubilanter - 40-årsjubileum  

l alle år har Logen arrangert kirkesøndager med besøk til forskjellige kirker i 
Vestfold, vanligvis i juni måned. Fra 1991 er disse dagene arrangert i 
samarbeide med Rebekkaloge Cordelia og lagt til høsten.  
I februar 1992 kunne Logen hedre sine første 40-årsjubilanter. Dessverre kunne 
bare en møte, Eks SDSS Jens Flakstad, som ble tildelt veteranjuvelen av Stor 
Sire Johan Krohn. EksUM Torjus Bjåen var syk, men ble tildelt juvelen på 
sykehjem under en fin seremoni. Senere på året og neste vår ble ytterligere 4 
tildelt veteranjuvelen, også av SS Krohn Disse var: Eks OM IngolfVørrang, Eks 
UM Rolf Tufte, Eks Kass Sverre L.Dahl og Eks Skm Christen J.Kristensen  
Så kunne Logen feire sitt 40-årsjubileum og det med festloge i Tårnegården. 
Referatet i protokollen begynner slik:" l Ordenens 175. virkeår holdt Loge Vern 
sitt 197. ordinære møte den 5.05.93." Så enkelt ble dagens 40årsjubileeum 
markert i protokollen. Men referatet forteller mye mer. Det forteller at 68 brødre 
var til stede, derav 12 gjester. Blant disse var SS Johan Krohn, DDSS Anders 
Eikodd, HM Kristian Grønvold fra Leir nr.8 Vestfold og overmestere fra alle 
vestfoldlogene.  
Vår OM, Øyvind Ødegård, ønsket alle velkommen. Jubileet preget møtet med 
Logens historie, gaveoverrekkelser og korte taler. OM takket Stor Sire  



 Intensjonsavtale  

for pengegave fra Storlogen - kongebilde fre Leiren og vestfoldlogene -
dronningbilde fra de 5 som hadde vært med siden Logen ble stiftet - nye 
antipendier, malt av søster Vesla Olsen, fra Rebekkaloge nr. 67 Cordelia. OM 
avsluttet møtet og ønsket velkommen til jubileumsfesten på Sjømilitære Samfund 
lørdag 8.mai. Til denne festen var også våre damer invitert.  
Det ble en vellykket aften med et flott dekket festbord, med mange gode taler, 
gaveoverrekkelser og gratulasjoner. OM Øyvind Ødegård holdt en glimrende tale 
og takket for alle gode ord og gaver. En spesiell takk gikk til brødrene ABocheli 
og D.Eriksen for trykking av jubileeumberetningen som var skrevet av J.Flakstad. 
Festen fortsatte til sent på kveld.  
40 års virke var slutt og 10 nye år lå foran oss.  

A kjøpe en gård var heller ikke så lett, men en intensjonsavtale med 
følgende tekst ble skrevet:  

Undertegnede representanter for Den Kristelige Menighet som selger og AL 
Tårnegården/Horten St.Johs. Broderforening som kjøper, er i møte den 
27.01.98 blitt enige om å anbefale overfor sine respektive organer følgende:  

1.      Den Kristelige Menighet overdrar sin eiendom Nordre Enggate 7 i Horten til et 
         stiftende selskap, A.S Logegården, eiet av AL. Tåmegården og Horten StJohs  
         Broderforening for en pris av kr. 4.5 mill-kronerfiremillionerfemhundretusen.  

2
  

Overdragelsen av eiendommen fastsettes til 01.06.1999. Frem til 
overdragelsen har den Kristelige Menighet full rådighet og fullt ansvar for 
eiendommen.  1993 - 2003  

Fra Tårnegården til Logegården  

Debatt om ordenslokalene - Mulig samarbeide med frimurerne  

3
  

Betalingen av kjøpesummen skjer i følgende terminer:  

1. kr 300 000  Når den bindende undertegneIse av intensjonsavtalen 
er foretatt, se punkt 4 nedenfor.  
Når kjøpekontrakten er undertegnet og heftelsesfritt 
skjøte utferdiget, 1.6.1999. Det forsøkes fremskyndet 
delbetaling av  kr 1 000 000 den 1.1.1999.  
Innbetales pr. 1.12.1999  

I disse 10 årene, fra 1993, skjedde det meget, særlig når det gjaldt ordenslokaler. I 
en beretning som denne, er det ikke mulig å skjelne mellom logearbeide og 
historien om ordenslokalene. 140 år hadde brødrene eid Tårnegården, deltatt i 
mange, mange dugnader, blitt glad i den og følt at den nesten var ensbetydende 
med Logens historie. Men vi måtte innse at gården var gammel og trengte en 
grundig oppusning både innvendig og utvendig. Likeledes forstod vi at logesalen 
var for liten til å tjene formålet om å ekspandere Ordenen i kommunen vår. Ikke 
minst ble det dette aktuelt da Loge Cordelia ble medeiere i andelslaget fra 1.1.94.  
Det ble nedsatt en arbeidskomite som utarbeidet et omfattende forslag om 
utbedring av logesalen. Planen vakte meget stor debatt med mange møter, flere 
vedtak som ble omgjort, ekstraordinære årsmøter og vedtak om utsettelse for noe 
nytt hadde oppstått: Lokalene til den Kristelige Menighet var til salgs. Det var 
interessant. Det var også muligheten til å samarbeide med frimurerne om et 
eventuelt kjøp. Flere møter måtte til i A/L Tårnegården, der meningene stod steilt 
mot hverandre. Det endelige forslag om samarbeide med frimurerne om kjøp av 
Menighetens hus, ble vedtatt med stort  
flertall. Likeledes ble det vedtatt å selge Tårnegården til høyest mulig pris, noe 
som viste seg ikke å være så enkelt. Men solgt ble den - til en pris av l 500000 
kroner  

2. kr 2 100 000  

3. kr 2 100000  

4  Da partene er avhengig av godkjennelse (lV intensjonsavtalen fra sine  
respektive øverste organer, skal avtalen med bindende virkning kontrasigneres innen 
1.04.1998 for senere å erstattes av en detaljert kjøpekontrakt.  

5  Forsikringsutbetaling som skyldes skader på eiendommen etter en kontrasignert  
intensjonsavtale 1.3.1998, tilfaller kjøper etter nærværende intensjonsavtale.  

Horten den 27.1.1998 
(signert)  

Denne avtalen ble undertegnet av partene. Fra A.L. Tårnegårdens side av Tor 
A Jørgensen, Odvar Kristiansen og Bjørg Jacobsen.  



Logegården A.S.  

Dette viktige dokument ble opptakten til det som i dag heter Logegården A.S., et 
aksjeselskap der finansieringsselskapet " Rebekkaloge Cordelia og Odd Fellowloge 
Vern i Horten" eier 50% av Logegården. Den andre halvdelen eies av frimurerne ved 
Horten Broderforenings Finansieringsselskap.  

Et år i Holmestrand  

Slik var situasjonen høsten 1998. Hva med møtene våre? Jo, dem kunne vi holde i 
Odd Fellowhuset, Solheim, i Holmestrand, som velvilligst stilte sine lokaler til vår 
rådighet for en rimelig leie.  
Ble fremmøtet svekket, ved at vi måtte reise ca.20 km ? Nei det steg! Grunnen var at 
vi organiserte kjøringen på en smart måte, med 4 personer i hver bil, om mulig. Det 
fungerte meget bra.  

De nye lokalene  

Hva så med våre fremtidige lokaler? Planleggingen startet umiddelbart med valg av 
styre for aksjeselskapet der Oddbjørn Veddegjerde fra vår loge ble første formann. En 
byggekomite ble oppnevnt der først en frimurer en kort tid var formann, men så for 
hele resten av byggeperioden ble Jens Flakstad fungerende formann og byggeleder.  
Byggekomiteen holdt møter hver mandag og samarbeidet meget godt. Det var et 
pionerarbeide som skulle utføres ved at de to største ordener i Norge skulle 
samarbeide om bygging av et felles lokale til ordensbruk. Problemer dukket opp, men 
ble løst i største fordragelighet.  
Dugnadsperioden begynte våren 1999 med oppussing av møbler som vi hadde kjøpt 
fra Hotell Continental i Oslo . Her var Rebekkasøstrene meget aktIve. 
Hoveddugnaden begynte 6.juni. Da var Gården overtatt, og vi kunne begynne for 
fullt og holde på i fire måneder med en formidabel innsats på over syv tusen 
dugnadstimer.  

En liten innvielse  

Den 6.oktober var både logesal og selskapslokaler klare til en liten innvielse for alle 
som hadde på en eller annen måte vært med på arbeidet. Vi var vel 70 - 80 mennesker 
til en enkel sammenkomst. Vi fikk være med på overlevering av "nøkkel" fra 
byggekomiteens formann til formannen i Logegården. Det var stor glede å spore, 
glede over å se den gamle gården stå frem som en fugl Phøniks, som byggekomiteens 
formann uttrykte seg, da han takket alle for innsatsen. Selv fikk han stor takk for det 
arbeidet han hadde utført. For første gang fikk vi se stjernehimmelen til vakker 
musikk fra stereoanlegget.  

 
 
 
Den virkelige innvielsen av logesalen  

Planlegging av innvielsen av logesalen begynte meget tidlig, allerede 3.august 
1999, og en komite fra både Rebekka-Ioge nr.68 Cordelia og Odd Fellow-loge nr. 
40 Vern var med. Den arbeidet meget godt, og det foreligger 19 skriv eller 
referater, så alt lå til rette for et fint arrangement. Likeledes er det skrevet et 
utmerket detaljert referat på 6 maskinskrevne sider som dessverre ikke kan tas 
med i denne beretningen. Men noe må man ta med.  
Det hele startet med flaggheis klokken 1500, - med hvor og representanter fra 
Storlogen var til stede. Det var et stort øyeblikk å se Odd Fellow-flagget for første 
gang vaie over bygningen.  
Klokken 1700 var 132 søstre og brødre til stede i logesalen. Blå stoler som 
passet til interiøret var lånt fra Sjømilitære Korps, slik at vi kunne ta plass til 
alle.  
Det ble en storartet begivenhet ledet av Stor Sire Oddvar Granlund og Stormarsjall 
Olaf Eggum. Med seg hadde de EksSS Johan Krohn, Storkapellan Arvid Fjære og 
fire herolder som var: Storrepresentantene Per Henrik Fredriksen og Ole Romdal, 
Eks SDSS Jens Flakstad og Eks StKap Johan W.Fraas. Som Dep SS fungerte Eks 
OM Kåre Huseby.  
Seremonien er en av de fineste vi har i ordenssammenheng. Den rommer i seg 
hele Ordenens vektige arbeidsprogram. (Alle burde se den minst en gang, men det 
lar seg ikke gjøre, dessverre.) Overmester Erling Hogstad ønsket velkommen til 
SS og alle hans medhjelpere og til Rådspresident Lillemor Johnsen, Dep 
Rådspresident Norma Pettersen" Rådsekretær Berit Johansen og Rådsskattmester 
Edith Felle. Blant gjestene var representanter fra alle Rebekka-og Odd 
Fellowlogene og leirene i Vestfold.  
Som siste del av seremonien ble byggekomiteen ført frem for høysetet. På vegne 
av byggekomiteen overleverte Arnfinn Røren den symbolske nøkkel til Stor Sire, 
som høytidelig innviet denne logesal til Ordenens formål, for utbredelse av 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  
Det ble en stilfull seremoni.  



Banketten  

A v praktiske grunner måtte banketten holdes på Hotel Grand Ocean, en spasertur 
på 5 minutter unna. Her var det dekket til festbord i den stor salen, og overmester i 
Rebekaloge nr. 67, CordeIia, Ellinor Falken berg, ønsket på vegne av vertskapet 
hjertelig vekommen til alle og presenterte aftenens toastmaster, DM Gunnar 
Pedersen.  
Aftenens meny var reinsdyrstek og karamellpudding. Det ble mange taler som 
toastmaster styrte med sikker hånd. Først ute var Stor Sire som gratulerte med det 
"fantastisk fine " ordenshus som han hadde hatt gleden av å innvie. Han avsluttet 
sin inspirerende tale med å utbringe en skål for de byggende søstre og brødre.  
Rådspresidenten takket for invitasjonen og gratulerte med det flotte huset og roste 
søstrene for stor dugnadsinnsats som hun var blitt informert om. Hun overrakte en 
pengegave til Huset gjennom Rebekkalogen.  
Ordet ble gitt til OM Erling Hogstad som talte på vegne av vertskapet. Han uttalte 
bLa. "Vi er glade i dag, for vi er ferdige med dugnadsinnsatsen _ fornøyde over å 
fått være med på en spesiell og vakker seremoni". Han rettet en stor takk til alle 
som hadde vært med på dugnaden, en spesieI1 takk til byggeleder Jens Flakstad 
for hans kyndige ledelse og "timing" før innvielsen. Han takket Rådsembetsmenn 
og Storembetsmenn for at de hadde kommet og kastet glans over dagen.  
Han overrakte Stor Sire en gave. et silkemaleri av Thomas Wildey, malt av søster 
Vesla Olsen.  
Han avsluttet talen med en skål for Storlogen, rettet til Stor Sire. 
Stormarsjallen avsluttet bordet med en festlig tale.  
Så spaserte vi tilbake til Logegården til en hyggelig aften med kaffe og kaker. 
Stemningen var stor og talene var mange. Først ute var SS som takket for gaven 
Storlogen hadde fått. Selv overrakte han en bilde av Thomas Wildey til å henge i 
salongen. Derettet kom DDRP Berit  
Halvorsen som hilste fra Rebbekalogene i Vesfold og overrakte pengegave. 
Hovedpatriarken Odd Bruberg Andersen overrakte en pengegave som bidrag til 
krystallkronene. Hovedmatriark Edith Flygind hilste fra Rebekka-Ieiren med en 
pengegave. Eks OM Øyvin Eriksen hilste fra Kong Sverre, moderlogen, og 
gratulerte med de nye flotte lokalene og overbrakte samtidig en pengegave fra 
logene i Vestfold. Ovennestrene i vertskaps -logene takket i tur og orden for alle 
gratulasjoner og alle gaver.  
Med takk til alle i V.K.S . ble denne festen avsluttet ca. kl. 0030  

Årene i Logegården frem til februar/mars 2003  

Den gode fremmøtetendensen fra Holmestrandstiden fortsatte da vi tok i bruk de 
nye lokalene i Logeården. Vi stortrivdes, selvom vi av og til forsnakket oss og sa 
vi skulle i Tårnegården. Ryktene gikk, og mange var de loger som ville besøke 
oss. Dommen var enstemmig: " Så flott." Og vi var krye, men vi glemte ikke det 
viktigste, ordensarbeidet. Vi hadde gode venneaftener og fikk mange nye 
medlemmer, som ble meget interesserte, noe vi eldre setter stor pris på. Vi har en 
dyktig privatnevnd med Lars Nøglegaard Andersen i spissen. Han har fått til en 
god avtale med et cateringfirma i byen, slik at vi rar rimelig mat, både kald og 
varm. Stort sett greier vi oss selv, men ved større anledninger tar vi hjelp av 
Dameforeningen ved serveringen.  
I det siste året på Tårnegården dro vi i gang de såkalte mandagsmøtene. Den første 
mandagen i måneden samlet vi oss til hyggelig samvær på formiddagen. Det har 
vi fortsatt med i samarbeide med Rebekkalogen. En liten ny komite for hvert møte 
sørger for smørbrød og enkel underholdning med allsang og diktlesning e.L Alle 
som på en eller annen måte har tilknytning til Logegården er velkommen. 
Overskudd går til Velforeningen, en forening for alle i Gården. Den arrangerer 
enkle fester med formål å skaffe midler til drift av gården. 17.maitilstelning på 
formiddagen er meget populært.  
Vi har fått hengt opp bilder av alle kollegiene nede i konferanserommet i 
underetasjen, og .bilder av alle overmestrene på veggen i spisesalen. Det er Eks 
OM Erling Hogstads verk.  

50 års veteraner  

Våren 2002 kunne vi tildele veteranjuvelen til to av brødrene. Den første til Eks 
SDSS Jens Flakstad. Den 6.mars var det stor fest med over 100 til stede, med Stor 
Sire Harald Thon i spissen. Det ble mange taler og mye blomster. Rørt takket 
jubilanten for all viraken  
Den andre veteranen var Ingolf Vørrang. Dessverre var han syk og på sykehjem. 
Men embetsmennene troppet opp og tildelte ham medaljen. Storrepresentant 
Øyvind Ødegård laget en god seremoni for jubilanten og takket ham for alt han 
hadde gjort for Logen.  

Våren 2003 kan vi tildele nok en bror, Sverre Lyngaas Dahl 50-årsjuvelen. 
Dessverre kunne trykkingen av beretningen ikke utsettes, så noe referat er ikke 
mulig. S.L. Dahl har vært en av våre mest trofaste brødre som ønskes lykke til 
med tildelingen.  



Fremtiden  
Ved årsskiftet 2002/03 var vi 104 medlemmer. Vi føler oss som en sterk, 
oppegående loge som møter årene som kommer med stor optimisme.  

Tårnegårdens Dameklubb blir Loge Verns Dameklubb  

Helt siden Dameklubben ble stiftet i 1956, har den virket til beste for Tårne-gården 
og Loge Vern. De har vært generøse med gaver, som for eks. nytt piano, servise 
og bestikk til 80 personer og vakre sølv lysestaker. Nå har de gitt flagg og 
flaggstang til Logegården. Når nå Tårneården er historie, og Odd 
Fellowvirksomheten til Loge Vern er flyttet til Logegården, har damene bestemt 
seg for å bytte navn til Loge Verns Dameklubb. Formålet er nå å støtte Logen, 
som så mange ganger før.  

Etterskrift .  

.leg retter en takk til medlemmene av redaksjonskomiteen Dagfinn Eriksen og Øyvind 
Lunde for råd og kommentarer. En spesiell takk vil jeg gi til Arnfinn Røren for hjelp 
med layout og redigering.  

Redaktør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Logens valgte embetsmenn i jubileumsåret. 

 
 
Oddbjørn Sogn  Roald Tysnes  Dag Karlsen 
    Kass.       Sekr.       Skm. 
  
Erling Hogstad  Gunnar Pedersen Karl Otto Pharo 
   EksOM             OM       UM 



Logens valgte embetsmenn og CM. i 50-årsperioden        

Ar:  Storrep.:  EksOM:  OM.  UM:  Ar: SekT.:  Kass.:  Skattm.:  CM:  

1953/55  H. Fehn  H.Fehn  I. Vørrang  A. Gudmundsen  1953/55 K. A. Nøklegaard  A. Johannesen  A. B. Nøklegaard  T. Bjåen  

1956/57  I. Vørrang  l. Vørrang  A. Gudmundsen  T. Bjåen  1956/57 J. Flakstad  T. Seott -Olsen  R. Tufte  O. K. Eriksen  

1958/59  I. Vørrang  I. Vørrang  A. Gudmundsen  A. Johannsen  1958/59 K. A. Nøklegaard  D. Eriksen  K. Kristensen  O. K. Eriksen  

1960/61  I. Vørrang  A. Gudmundsen  A. Johannsen  1. Flakstad  1960/61 H. Aass  L. Eriksen  K. J. Christensen  O. K. Eriksen  

1962/63  A. Gudmundsen  A. Johannsen  1. Flakstad  R. Tufte  1962/63 G. Sjuls  P. Sjong  L. Bjømstad  RA. Mathisen  

1964/65  A. Gudmundsen  J. Flakstad  A. Gudmundsen  G. Sjuls  1964/65 K. Huseby  P. Sjong  K. Demberg  A. Nilsen  

1966/67  I. Vørrang  A. Gudmundsen  G. Sjuls  K. Huseby  1966/67 Th. Skran  B. Jaeobsen  A. Nilsen  H. Anundsen  

1968/69  l. Vørrang  G. Sjuls  K. Huseby  A. Nilsen  1968/69 E. Kalberg  O. Gundersen  L. Yggeseth  H. Anundsen  

1970/71  I. Vørrang  K. Huseby  A. Nilsen  E. Karlberg  1970/71 B. Nærde  R Anundsen  O. Kristiansen  I. Huser  

1972/73  I. Vørrang  A. Nilsen  E. Karlberg  H. Aass  1972/73 R. Brekke  T. Haglo  G. Tombre  Ch. Anderson  

1974/75  G. Sju1s  E. Karlberg  H. Aass  R. Brekke  1974/75 O. Flygind  T. Haglo  G. Tombre  Ch. Anderson  

1975-77  G. Sju1s  H. Aass  R. Brekke  R Amundsen  1975-77 A. Akerholt  S. B. Halvorsen  L. Eriksen  O. Halvorsen  

1977-79  K. Huseby  R. Brekke  H. Amundsen  L. Eriksen  1977-79 1. Jensen  R. Hansen  R. Eggen  O. Halvorsen  

1979-81  K. Huseby  H. Amundsen  L. Eriksen  O. Flygind  1979-81 Ch. Anderson  T. Ekenes  T. Hofsli  K. Rabe  

1981-83  K. Huseby  E. Karlberg  O. Flygind  Ch. Andersson  1981-83 J. Moe  S. Lyngås Dahl  O. Sehaatun  K. Rabe  

1983-85  K. Huseby  O. Flygind  Ch. Andersson  A. Amundsen  1983-85 J. Moe  O.Romdahl  O. Kopstad  W. A. Johansen  

1985-87  O. Flygind  Ch. Andersson  A. Amundsen  O. Romdahl  1985-87 R. Tomter  G. Pedersen  R. Nilsen  W. A. Johansen  

1987-89  O. Flygind  A. Amundsen  O. Romdahl  O. Sehaatun  1987-89 0. Ødegaard  P. Christensen  G. Pedersen  E. Hogstad  

1989-91  A. Amundsen  O. Romdahl  O. Sehaatun  0.0degaard  1989-91 E. Hogstad  P. Christensen  T. Frebergsvik  R. Stølen  

1991-93  A. Amundsen O. Sehaatun  0.0degaard  E. Hogstad  1991-93 K. Jønland     O. Stiansen  
   P. Christensen 

S. Berg  R. Stølen  

1993-95     A.Amundsen    
   L.Eriksen 

0.0degaard  E. Hogstad  T. Frebergsvik  1993-95   T. Korterød    R. Stølen    A. Paulsen    K. Vestgård 

1995-97  L. Eriksen  E. Hogstad  T. Frebergsvik  1. Moe  1995-97 H. M. Heilo  O. Veddegjerde  T. Vørrang  O.W. Gustavsen  

1997-99  O. Romdahl  T. Frebergsvik  J. Moe  T. Korterød  1997-99 K. Vestgård  T. Kristensen  G. Førde  K.O. H. Pharo  

1999-01  O. Romdahl  J. Moe  E. Hogstad  G.1. Pedersen  1999-01 S. Espestøyl  1. Knudsen  D. Karlsen  K.O. H. Pharo  

2001-03  0.0degaard  E. Hogstad  G. J. Pedersen  K.O. H. Pharo  2001-03 R. Tysnes  O. Sogn  D. Karlsen  J. Glattetre  



In memoriam  

Loge nr.40 Vern har dessverre gjennom de forløpne år hatt sine store tap. De 
brødre som er nevnt nedenfor, er avgått ved døden, etter trofast å ha beriket vår 
loge gjennom lengre tid med sitt medlemskap og sin trofaste tilslutning til 
Ordenens store idealer. Vi vil alltid minnes dem for alt de var for oss.  

Olaf Johansen, døde 9.juni 1956.  
Johan Leganger Hansen, døde 19.juni 1957. 
Johannes Steflensen, døde 15.mars 1960. 
EllefNordahl Ekenes, døde 5. desember 1960. 
James Amandus Jørgensen, døde 3.januar 1961. 
Bjarne Moe, døde 19.september 1962. 
LeifBjørnstad, døde 24. april 1963.  
Reidar Jan ar, døde 7.november 1963.  
Henry Aubert Mathisen, døde 3.juni 1964. 
Anders Kristian Høvar, døde 7.juni 1964. 
ArnoldJohannesen, døde 9.desember 1964. 
 Lars Mauritz Jacobsen, døde 13.august 1965. 
Reidar Eugen Hansen, døde 9. november 1965. 
Hans Lund Vinghøg, døde 6.januar 1967.  
Ansten Gudmundsen, døde 5juni 1969.  
Karl Them-Enger, døde 25. mars 1970.  
Anton Gran, døde 5.september 1970.  
Edvin A dal Johansen, døde 6. oktober 1971. 
Karsten Kristensen, døde 17.apri/1972.  
Ernst Hansen, døde 16.november 1972. 
Bjarne Joyce Paulsen, døde 19juni 1973  
Kristian Anders Nøglegaard, døde 7februar 1974. 
 H ans Sverre Nilsen, døde 21.juni 1974.  
Hagbart Pedersen, døde 18.oktober 1974.  
Anker Reksjø, døde 14januar 1976.  
Arne Klemetzen, døde 21 januar 1976.  
Bjarne Jacobsen, døde 5.novemberl976  
Anker Bryn Nøglegaard, døde 7 januar 1977.  
Karl Johan Demberg, døde 16.november 1977. 
Asbjørn Paulsen, døde 17februar 1978.  
Bjarne Osvald Nærde, døde 18februar 1978. 
AlfKihle, døde 29. mars 1978.  
Thor Fredmar Kaltvedt, døde 14. oktober 1978. 
Odd Louis Larsen, døde 26. april 1979.  
Per Sjong, døde 30.juni 1979.  
Arnulf Grinde, døde 17.juli 1980.  
Ole Grundstrøm, døde 26. september 1980. 
Johan Folke Jonassen, døde 6. desember 1980.  

Alf Oscar Larsen, døde 24. mars 1981.  
Haakon Braadland døde 29. juli 1981.  
Jan Kristiansen, døde 27.september 1981. 
 Anders Mørch Skogmo, døde 29. november 1981. 
Aksel Emil Brevik, døde 14.juli 1982.  
Arne FridtjofGjessvåg, døde 19.mars 1983.  
Kaare Johan Engebretsen, døde 4.september 1983. 
Odd Georg Kopstad, døde 28.november 1984.  
Bjarne Olav Gjerde, døde 28. april 1985.  
Ivar Bølviken, døde 18.mai 1985.  
Aksel Nilsen, døde 19. oktober 1985.  
Aksel Akerholt, døde 1.mars 1986.  
Erik Johannes Karlberg, døde 20.juni 1986. 
Kjell Andreas Rabe, døde 25.juni 1987. 
Gunnar Sjuis, døde 26.juni 1987.  
Frank Christensen, døde 27.juli 1988. 
Kristian Baggerød, døde 23.februar 1989.  
Willy Anker Johansen, døde 15. november 1989. 
Charles Martin Anderson, døde 2.januar 1991. 
Ivar Huser, døde 4.mai 1992  
Kåre Mjelde, døde 18juli 1992.  
Odd Henry Stiansen, døde 23.november1992. 
Øystein Paulsen, døde 8.september 1993. 
Gunnar Robert Østlie. døde 3.februar 1994. 
Gjert Tombre, døde 15.mars 1994.  
Kristen John Cristensen, døde 11. januar 1996. 
Johan Georg Viersdalen, døde 24. mars 1996. 
Hans Gunnar Freding, døde 15.september 1996. 
Torjus Bjåen, døde 27. november 1996.  
Robert Bernard Brekke, døde 25.januar 1997. 
Leif Firing, døde 6. oktober 1997.  
Arne Hallgren, døde 8. desember 1997.  
Ola Flygind, døde 26.september 1998.  
H ans Johan Klevjer, døde 18.oktober 1998. 
Steinar Berg, døde 19. februar 2000. 
 Trygve 1ngolf Ekenes, døde 9.mars 2000. 
Kjell Tollefsen, døde 6. mars 2001. 
Oddmund Johan Eriksen, døde 2.juli 200 I. 
Rolf Tufte, døde 30juni 2002.  
ThorolfHelfrid Skran, døde 16.september 2002. 
Anders Amund Amundsen, døde 29.september 2002. 
1ngolf Nicoiai Vørrang, døde 20.januar 2003.  

*  



Jubileumsgave.  

Loge Vern har gjennom flere år satt av midler til et fond med formål å gi en gave til et 
sosialt formål i nærmiljøet. I den forbindelse har vi tillatt oss å be om et bidrag til 
fondet fra firmaer og bedrifter.  

Mange har sagt seg villige, og disse er:  

JA TRONIC A/S PO.Box 320 Horten Industripark Bygg 17 3193 Horten  

ASVO BORRE AS Joh. Solliesgt. 13 3188 Horten  

Borre Mekaniske AS PO.Box 2 3191 Horten  

Raaen Entreprenør AlS Verftsbassenget 5 3188 Horten  

TEXI ELEKTRONICS AS Horten Industripark 3183 Horten  

Steinsnes gartneri og hagesenter AlS Fyrmesterveien 7 3186 Horten  

SKOPPUM MEKANISKE VERKSTED AS Tokereødveien 9 A 3 I 85 Skoppum  

Baggerød Industrier A/S. Jessensvei 1 3182 Horten  

SKOPPUM ELEKTRISKE Anemoneveien 5 3185 Skoppum  

Nilsen Elektro A/S Grønligt. 21 A 3188 Horten  

MENY SKOPPUM Tunet 3185 Skoppum  

Karlsen Gunnar a.s Halfd. Wilhelmsens alle 48 Trudvang 3105 Tønsberg  

Seagull AS Gamleveien 36 3 I 89 Horten  

Gjensidige NOR Eindom Torget 6 A 3 I 81 Horten  

Logistikk Service AS MoJoveien J 4 3187 Horten  

Gjensidige NOR Sparebank Torget 6 A 3181 Horten  

3-D Perception AS Solbråveien 41 1373 Asker  

Gjensidige NOR Forsikring Torget 6 A 3181 Horten  

Trosster Shipping Partners Joh. Solliesgt. 34 3183 Horten  

Karlsen Euro Sko AS Teatergt. 6 3187 Horten  

Holger's AS Skjelland 3185 Andebu  

Konsberg Maritime Ship System AS Bekkajordet 3189 Horten  

Mens' Shop AS Langgt 32 3390 Holmestrand  

GE Vingmed Ultrasound AS Strandpromenaden 45 3181 Horten  

Neverdahl Finn A/S Torget 1 A 3181 Horten  

Frogner SNedrevei 8 3193 Horten  

Norlandia Grand Osean Hotell Jernbanegt. 1 3187 Horten  

Holes Delikatesse og Catering Thuegt 2 3 I 81 Horten  

Horten Vask og Rens Langgt. 27 3187 Horten  

Akustikkprodukter Norge AS Beverstien 3 3 I 88 Horten  

Eriksen Sven Skraphandlerforretning Løvøyv. 50 3 I 89 Horten  

Kjøraas Bil Ollebakken 3183 Horten  

Frogner Sverre Pb. 1073 Bekkajordet 3194 Horten  

Mange takk!  
Overrekkelsen finner sted nær jubileumsdagen.  
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Henry Aubert Mathisen 
 


