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Overmester har ordet!

Kjære brødre!
Et nytt Embedskollegium har tatt 
over. Vi var det siste Embedskol-
legiet i vårt logedistrikt som ble 
installert. Medlemmene i Em-
bedskollegiet kjenner hverandre 
godt fra tidligere samarbeid og 
fra forskjellige verv. Vi vet hva 
vi står for og samarbeider derfor 
svært godt.
Det er med en viss grad av nervø-
sitet, men også med en stor grad 

av ydmykhet vi tar fatt på våre tillitsverv.
Med bare tre møter bak oss i skrivende stund ligger det meste 
av erfaringer foran oss. Så langt har det blitt både gradspas-
sering, innvielse og minneloge på møtene som har vært både  
arbeidskrevende og med mye forberedelser. Vi ser gjerne at 
brødre gir tilbakemelding på gjennomføring av møtene og 
på vårt arbeid i logen.
En sak som vi legger stor vekt på er rekruttering av nye 
medlemmer til vår Loge. Uten nye brødre vil logen forvitre 
og gradsspill utebli. 
Jeg vil så sterkt jeg kan oppfordre alle brødre om å være 
behjelpelig med å fi nne potensielle nye brødre. Vi har hatt en 
vellykket venneaften som vi gjentar neste år. I mellomtiden er 
vi hele tiden åpne for å vise fram vårt Ordenshus og fortelle 
om Odd Fellow Ordenen for enkeltpersoner som kan være 

interessert. Gi beskjed om du kjenner noen.
Odd Fellow Ordenen er en tradisjonsbundet organisasjon 
hvor det meste er grundig regulert og forutsigbart. Dette er 
både en styrke og en svakhet, styrke fordi vi er bærere av en 
tradisjon som gjennom årtier har vist sin berettigelse. Vårt 
opphøyede motto : Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er og 
har alltid vært styrende for all vår aktivitet.
Svakheten er at budskapet kan være vanskelig å oppfatte på 
grunn av et noe gammelmodig språk. Budskapet blir noe 
utilgjengelig for den enkelte bror. Derfor er gjentakelse viktig 
i tillegg til at gjentakelse har en pedagogisk effekt. Om vi 
ikke forstår budskapet helt første gang, oppfatter vi i hvertfall 
noe og enda mer når vi hører det neste gang.
En modernisering av språket er påkrevet.
Norge er blitt en del av den store fl yktningestrømmen i vår 
tid. Det gir samfunnet og hver enkelt av oss stor utfordring. I 
vår Orden sier et av budordene noe om å hjelpe de trengende.
Flyktningene drar fra krigens redsler til vårt land i håp om å 
overleve og om å få en bedre fremtid. Det er ønsker som vi 
også deler; en god fremtid for oss selv og våre barn/barnebarn.
Vi nærmer oss jul. Det innebærer at familiene samles rundt 
tradisjoner, god mat, gaver og hygge. Julen er også en tid for 
ettertanke. Vi bør sette pris på at vi lever i et samfunn hvor 
det er fred og trygghet. Norge er et av de beste land å bo i. 
Det er verdt å tenke over.
Jeg ønsker alle mine brødre i Loge Nr. 99 Petrus Beyer med 
familie en riktig god jul og et godt nytt år !
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  -  

                                                 Svein Frislie, Overmester

Redaktørens hjørne
Å være logebror i adventstid når 
det nærmer seg jul og nyttår 2016 
er å oppdage at tiden løper noe 
fort. Rundt oss haster folk rundt 
for å rekke forberedelser til høyti-
den. Det er krevende nok å skulle 
se seg tilbake i en adventstid – 
det har vi jo egentlig ikke tid til !  
Likevel …

Hvor ble det av året 2015 ?
Det er nemlig grunn til å spørre hvor det er blitt av alle de 
som ble tatt opp som nye medlemmer i vår loge de seinere 
årene. Og det er også grunn til å etterlyse medlemmer som 
sjeldent eller aldri møter. Dessuten bør vi se på hvordan 
logen kan bli mer attraktiv for nye  medlemmer.

Med den store aktiviteten som ble gjort før sommeren 
2015 for å stimulere til rekruttering av nye medlemmer 
som bakteppe, ser vi likevel en forvitring av medlemmer 
som uteblir på møtene. Møtene er en vesentlig del av vårt 
sosiale liv i Odd Fellow Ordenen og de gir også nøkkelen 
til å skape den utviklingen som ligger i Ordenens verdi-
grunnlag. 

Forvitringen av medlemmer er en utvikling det er grunn til 
å se nøyere på. Vi bør bli mer bevisst på hvordan vi møter 
nye logebrødre og ivaretar deres nærvær. Den første tiden 
kan for mange virke forvirrende. Det tar tid å kjenne seg 
som en ekte logebror i Loge Nr. 99 Petrus Beyer ! I denne 
tiden er det viktig at våre nye brødre kjenner seg velkom-
men. Den beste måten å sørge for det er å kommunisere 
med dem, lær dem å kjenne, gi dem oppmerksomhet og vis 
at de har verdi som ubeskrevne blad. På samme måte som 
vi selv kan tenke oss å bli tatt i mot når vi befi nner oss i et 
ukjent selskap.  
Det handler om å ta vare på hverandre. Det er ditt og mitt 
ansvar. Vi må prøve å leve opp til våre egne budord – ikke 
bare nå når vi nå nærmer oss jul og et nytt år. Jeg vil derfor 
anbefale logens brødre å lese innlegget fra vår vennskaps-
Loge Nr. 119 Erik Glipping i Viborg i denne PB-Posten 
og se hva de gjør for å skape et sterkere samhold som et 
grunnlag for rekruttering i fremtiden.
Jeg ønsker det nye Embedskollegiet lykke til med å takle 
utfordringer i året som kommer og med høytiden vi står 
overfor. Ikke minst – en riktig god jul og et godt nytt år til 
alle brødrene i Loge nr. 99 Petrus Beyer, til vår Distrikts 
Stor Sire og til alle familiene våre.   
                                    Håkon M. Rønnevig, Redaktør
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Når noen av brødrene i Loge Nr. 99 Petrus Beyer trenger 
hjelp på hjemmebane er det nemdas oppgave å sørge for å 
stille opp når behovet melder seg.
En dag i oktober viser nemda seg i aksjon hjemme hos bror 
Eks.Overmester Jan Ragnar Østvold. Brødrene Geir Halm-
rast og Anders Floor gjør unna beskjæring av hekk og trær 
i en velvoksende hage i Vestre Toten vei 117.
Avfallet fra den frodige hagen blir kjørt på henger til av-
fallsplassen.
Foruten de fremmøtte brødrene består nemnda av Ole Suk-
kestad, Jan Henrik Simensen og Patrik Hurtig.
Det er en gjestfri Jan Ragnar som møter PB-Posten i inn-
kjørselen. Etter 2 år med en alvorlig diagnose hengende 
over seg og etter operasjon sier huseieren at han synes det 
er fælt å be om hjelp i hagen. Helst ville han ta det årlige 
taket i hagen selv slik han har gjort siden 1970, men helsa 

Nemnd for omsorg viser innsats

Tirsdag 3. november pakket de sakene sine og startet på 
ferden til Viborg, logebrødrene Øyvind Schnell, Patrik 
Hurtig, Ole Wilhelm Kavli og Magne Myrheim. Den pri-
vate reisen innebar buffet om bord på fergen til Fredriks-
havn og innkvartering dagen etter på hotel Oasen.
Om kvelden var de gjester alle fi re på møte i loge nr. 119 
Eirik Glipping. De fi kk med seg 2. gradspassering hos sine 
danske venner.
Mye av seremonien var ganske annerledes enn tilsvarende 
vår egen og opplevelsen var spennende. Svært hyggelig 
ble brodermåltidet i gjestfrihetens tegn.

På besøk hos Loge Nr. 119 Eirik Glipping

sier noe annet. Mange år i aktivt arbeid med landbruksmas-
kiner og salg fra Forberg Maskin, Eik Hausken, Lena Mas-
kin og Eik Senteret har gitt mange erfaringer med men-
nesker. En rekke år i Odd Fellow Ordenen viser dessuten 
at helsesituasjonen bringer han inn i en ny fase og hverdag 
som ikke virker så lett å venne seg til.  
Jan Ragnar lyser opp når han nevner de mange besøkene 
både hjemme og under sykehusoppholdet han har fått. Og 
bistanden fra brødrene i Nemd for omsorg er han svært 
takknemlig for. Det er viktig for Jan Ragnar at logens brø-
dre stikker innom eller bidrar med en telefon i ny og ne. 
Han har alltid noen gode råd til både yngre og eldre brødre. 
Og ikke minst til vår nye Overmester. Ta kontakt når noen 
sliter av en eller annen grunn. Det betyr 
svært mye i hverdagen. 
I beste Odd Fellow Ordenens ånd.
                                           Håkon Rønnevig, Redaktør

Geir Halmrast, Jan Erik Østvold og Anders Floor

Torsdag fulgte leirmøte med 3. grads passering. Spillet var 
veldig likt tilsvarende vårt eget.
Fredag morgen gikk hjemreisen over Hirtshals – Larvik 
og med mange gode minner fra vår egen vennskapsloge – 
også denne gang !
Vi tilføyer at torsdag kveld 15. september fram til søndag 
18.september 2016 vil vår egen loge være vertskap for 
vennelogen i Viborg. Verdt å merke seg er logekveld fre-
dag 16. september. Vi ønsker dem hjertelig velkommen ! 
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Når isen brister – og blir til vassdråper
går du over brua til den andre siden,
der kalde furuer står brast i vinden            
og venter oppreist på din innkomst

Hvem ønsker å forlate sollandet.
Den andre siden byr på skygge
der drømmer ikke lenger er
en del av dag og natt.

Distrikts Stor Sire har ordet:
Gode brødre!

Jeg kan i skrivende stund se 
tilbake på i overkant av et år 
som Distrikts Stor Sire for vårt 
distrikt.
Det har vært et spennende år med 
en del utfordringer, en del reising 
rundt i vårt vidstrakte distrikt og 
til Oslo på Storembedsmanns-
møter, - og mange hyggelige 

loge- og leirmøter.
Vi har nå lagt bak oss en travel høst med bl.a. installasjoner i 
loger og leir. Det er veldig hyggelig og spennende å komme 
rundt å møte spente og hyggelige brødre som ser fram til å gå 
på nye oppgaver, og brødre som takker av etter lang innsats 
for sin loge og leir. Samtidig er det jo litt slitsomt for de fun-
gerende Storembedsmenn som må fungere på fl ere møter i uka 

over en kort, men hektisk periode. En stor takk til alle disse!
Vi har også hatt en spennende dag med kurs for nye embeds-
menn. Det virket som alle hadde stort utbytte av dette.
Det vi må ha fokus på fremover, er styrkelse og ekspansjon. 
I alle enheter er det for dårlig tilvekst. Det er også for mange 
utmeldelser. I tillegg sliter vi med å få de yngste brødrene 
til å møte. Dessverre er det slik at mange blir borte etter å 
ha mottatt DHS grad. Dette er et felles problem i de fl este 
enheter landet rundt.
Her må logen gjøre tiltak, slik at disse brødrene kommer 
tilbake, og møter mer jevnlig. Det er disse unge brødrene 
som er vår fremtid, og pr dato ser det dessverre ikke lyst ut.
Dette er noe Storlogen vil ha fokus på fremover, og Distrikts-
rådet vil forsøke å komme med ideer på dette området. Evt 
innspill her mottas med takk!
Jeg takker alle brødre i Loge nr 99 Petrus Beyer for god støtte 
og gode tilbakemeldinger, og ønsker dere alle en riktig god 
og fredfull jul, og et godt og fremgangsrikt nytt år!
                                    Johnny Lund, Distrikt Stor Sire.

                           

Du tar aldri farvel til sollandet
Livet varer ikke evig
Tett står skogen i vårlyset
og bringer deg håp og nattero.

Når dagene er kortere om høsten   
og mørket lukker seg over dine stier
vil vassdråpene bli til is og snø
så brua ikke lenger er.

Håkon Rønnevig
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Vi har tillatt oss å bli litt 
mer kjent med bror Magne 
Myrheim etter at spisesalen 
i Odd Fellow gården i løpet 
av sommeren fremstår i ny 
skrud. Det er Magne som 
har stått for organiseringen 
av dugnadsgjeng på 10-15 
stykker i løpet av sommeren 
og gått i spissen for utførel-
sen. I dette arbeidet er det 

mange jobbetimer bak det resultatet vi alle nå kan glede 
oss over. Det er også verdt å takke de som har stått på her.
Det bringer oss straks over til spørsmålet: Hvem er vår 
bror Magne Myrheim ?
Magne blir 72 år 3. mars, bor i midtre Snertingdal, har kort 
vei til byen (Gjøvik/Lillehammer) og til naturen utenfor 
stuedøra. Det siste er ikke minst viktig. Både Magne og 
kona, Jorunn, er ivrige etter å benytte naturen til trening 
og rekreasjon. Magne er påmeldt til vinterens Birkebeiner-
renn. Neste års «Trippel» består av det tradisjonelle skilø-
pet, vanlig løp og sykkelløpet. For fjerde gang ser han for 
seg å klare trippel merket.  
Med jobb som snekker har Magne vært svært allsidig og 
har lang erfaring med ulike oppdrag.
I mange år opp til denne dato har han hatt eget fi rma og 
er kjent med å ha et spesielt godt håndlag med både ham-
mer, sag og malerpensel.  Etter hvert har Magne styrt unna 
større oppdrag og kommet til at det er på tide å satse på 

aktiviteter som ikke er avhengig av klokka.  Livskvaliteten 
har økt selv om jobben tidligere har vært berikende og gitt 
mye glede.
Odd Fellow gården har benyttet seg av Magne sine ferdig-
heter og i fremtiden blir det kanskje å hjelpe til med snek-
kerarbeid blant venner og bekjente. Men først og fremst 
vil Magne fremover nyte pensjonisttilværelsen i fulle drag. 
Når det gjelder Odd Fellow Ordenen forteller Magne at det 
startet med opptak i Loge Nr. 2 Eidsvold i Oslo i mai 1991. 
I 2004 kom Magne i den situasjon at han kunne velge hvil-
ken loge medlemskapet hans skulle tilhøre i Gjøvik. Valget 
falt på Loge Nr. 99 Petrus Beyer som etter hans mening ble 
det rette valget. For her stortrives han. Magne har stort sett 
hatt verv i sammenhengende alle år. Det har betydd mye 
for ham å ha ett eller annet verv. Logemøtene blir ikke helt 
det samme uten.    
Magne sier at logen betyr svært mye for ham, enten vi fi n-
ner ham som kapellan, organist eller i andre sammenhen-
ger. Det har riktig nok ikke vært så viktig for ham å bli en 
del av Embedskollegiet, men det har vært viktig for ham å 
kunne bidra og være til tjeneste for logen på en eller annen 
måte. Magne har vært en fi n representant for Loge Nr. 99 
Petrus Beyer også de gangene han med andre brødre har 
reist for å møte våre logevenner i Viborg.  
I alle disse årene som nå i mai 2016 er blitt til 25 år vil det 
være en hedersmann og en sann bror som blir tildelt 25 års 
Veteranjuvel. Det gleder vi oss til å være med på !
                                          Håkon Rønnevig, Redaktør    

PB-Posten i samtale med Magne Myrheim 

Lørdag 30. mai 2015 sto bussen klar ved Nytorget for å 
bli fylt opp med glade brødre og deres kjære. Tradisjon tro 
ble det utfl ukt i år, riktignok på den andre siden av Mjøsa. 
Prøysen-stua med Prøysen-huset og Simenstad gård like i 
nærheten var målet. 
Vertskapet Brit og Gisle sto for bevertning og bonden 
sjøl fortalte livlig om eventyret  Braastad og Cognac-pro-
duksjonen i Frankrike. Brit hadde sentral funksjon under 
Prøysen-uka og tok også imot mange gjester i ulike sam-
menhenger i årets løp.

Med Prøysen-stua i frisk minne ble vi geleidet inn på kjøk-
kenet på storgården der oppdekningen var alt annet enn 
husmannskost. Det ble mye informasjon å holde greie på,
ikke minst på grunn av et gjestfritt vertskap som lot buss-
lasten av gjester forlate stedet i fornøyd og mett tilstand .
PB-Posten takker arrangementskomiteen denne gang for 
fl ott utført jobb !
                                             Håkon Rønnevig, Redaktør

Sommeravslutning i Loge Nr. 99 Petrus Beyer

F.v. Eirik Asplin, Jan Erik Karlsen og Kjell Rebne
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Storrepresentanten har ordet:
Rekruttering og fornyelse

Som kjent er Ordenen be-
kymret for tilbakegang i med-
lemstall og fremmøte. Utmel-
dinger er også et dårlig tegn. 
Det ropes varsko fra Stor Sire 
til embedsmenn i distrikt og 
i den enkelte loge. Vekst og 
utbredelse er et overordnet 
mål slik at et økende antall 
mennesker kan handle i tråd 
med Ordenens etikk og ver-
dier. Storlogens målsetting om 
vekst ( 5% pr. 2.år) har i de 

senere perioder stoppet helt opp. Det er klare forskjeller mel-
lom landets enkelte regioner, by og land og de lokale loger.
Spesielt har mange vært opptatt av rekruttering av yngre 
medlemmer og å få ned gjennomsnittsalderen.
På NOFAs symposiet 2013 i Bergen var det et innlegg fra en 
ung Odd Fellow og ei ung Rebekka søster, de var i 40 årene, 
som representerte «De unge».  Begge er rådsmedlemmer i 
Akademiet og de er dyktige og engasjerte. 

De beskrev De unge (21- 37 år) som «sannhetssøkende, 
antiautoritære, materialistiske, tror på utdanning, bruker 
hele tiden digitale medier (Facebook osv), har store krav til 
ledere og reiser mye, har mange interesser og er på leting 
etter verdier.» Dette var noen av beskrivelsene.
Videre foreslo de tiltak for at de yngre skulle kunne trives 
i en loge:
«Bli tatt godt vare på, må få innfl ytelse raskere enn i dag, 
unngå klikkdannelse og kameraderi, samsvar mellom nor-
mer og handlinger, de liker stil og seremonier (Logesalen 
og ritualer er fl ott), Ordenen må være synlige i samfunnet 
(Landssakene med det siste eksempel SOS barnebyer var 
meget bra. Flere tydelige lokale prosjekter), ledere må velges 
ut fra kompetanse, bruke de yngre i embeder og til rekrutte-
ring, opptatt av det sosiale og «Ettermøtenes» innhold, m.m.»
Dette er selvsagt generaliseringer som ledelsen i logen må 
vurdere. Nemnd for Styrkelse og Ekspensjon har i Handlings-
planen for 2015 – 2018  lagt fram forslag som vil styrke mu-
lighetene for de unges engasjement. Handlingsplanen legger 
opp til et engasjement på bred basis fra alle aldersgrupper og 
spesielt fra valgte og utnevnte nemnder. Større engasjement 
og meningsfull aktivitet internt mener jeg vil føre til økt 
interesse og dermed økt rekruttering.
                               Bror Storrepresentant, Arne Aafoss

En hilsen fra Broderloge nr. 119 Erik Glipping, Viborg.

Logens embedsmænd og logebrødrene hjælper hinanden til et godt logeliv.
Først vil jeg ønske vor ven-
skabsloge, broderloge nr. 
99 Petrus Beyer, ved broder 
overmester Svein Frislie og 
det nye Embedskollegium 
2015 -2017 tillykke med in-
stallationen, samt  al held og 
lykke med embedsmandsar-
bejdet.
Vi vil gerne fortælle, at vi har 
det godt i Viborg og er glade 
for logelivet. 
Efter installationen den 

22. april 2015 hos Loge nr. 119 Erik Glipping satte em-
bedsmændene sig det klare mål: “At skabe større trivsel og 
tilgang af nye brødre”. 
Embedsmændenes var enige om at sætte fokus på følgende 
fem punkter: 
1.  “Vi er et Team” 
2.  “ Vi gør det hele med et smil”. 
3.  “Vi er alle lige! og logens ydmyge tjenere!” 
4.  “åbenhed!  -  ærlighed! - respekt!”  
5.  “Vi skal skabe motivation, nytænkning og  nyud-
      vikling!” 
Udgangspunktet blev taget i resultatet fra et afholdt semi-

nar om “Trivsel i logen”, hvor brødrene fremført deres øn-
sker, forslag og muligheder for at skabe trivsel. 
Udfordringerne er store, men snart viste det sig blandt em-
bedsmænd og brødre, at ånden, glæden og forventningerne 
til at det lykkes, er endnu større.
Embedsmændene føler selv, at de er kommet godt fra start. 
Embedsmændene har en klar oplevelse af, at brødrene gør 
alt for at bakke op om og støtter logearbejdet. Det give 
logelivet en fantastisk positiv synergieffekt. Så forudsæt-
ningerne for, at det vil lykkedes at nå målet er tilstede.

Processen startede med et embedsmandsseminar, hvortil 
storrepræsentanter og den fungerende eksmester deltog. På 
seminaret var der stor enighed om, hvordan vi i fællesskab 
kan skabe trivsel i logen.
Efterfølgende blev der afhold et seminar for brødrene, 
hvor embedsmændene naturligvis deltog.
Alt hvad der blev besluttet på embedsmandsseminariet, 
blev fremført for brødrene i form af en strategi for 2015 - 
2017. Strategien omfattede bland andet - adfærd - konkrete 
fokusområder - skab et effektivt udvalgsarbejde - “Tale-
stafetten” med gode indlæg fra brødrene i logesalen og i 
det selskabelige - alle brødre skal inddrages i hvervning af 
nye brødre m.m..
Kort tid efter blev der afholdt et arbejdsmøde, hvor de res-
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Etisk post
Nå som jeg har gått av som OM 
har jeg tenkt litt om ett av Petrus 
Beyer og Odd Fellow Ordenens  
felles mål:
Det å bli mere menneskekjærlig. 
I mine verv som CM og OM har 
jeg brukt mange timer på å lese 
og pugge tekster, og da spør 
jeg meg selv: Har jeg fått med 
meg noe av innholdet i disse 
tekstene.

og har jeg og mine brødre klart å praktisere noe av det.
Da er det naturlig for meg å tenke på Det Gode Vennskaps 
Grad og Den Gyldne Leveregel.
Odd Fellow Ordenen har gitt oss en rettesnor som vil være 
oss til stor nytte i vår livsførsel. Vi står derfor i en særstilling 
i forhold til mange andre når det gjelder å forstå hva som 
kreves av oss i forholdet til våre medmennesker, ikke bare 
Ordensbrødre.
Men la meg likevel understreke hva som kreves av oss i 
forholdet til våre Ordensbrødre.
Det ligger jo noe stort i å skulle vise enhver bror vennskap, 
aldri å baktale ham, men tvert imot, så langt sannheten til-
later det, å tale vel om ham, og forsvare ham mot andres 
slette omtale.
Det er vel nettopp på dette område at man kanskje svikter 
mest. Snakker vi alltid bare positivt om våre Ordensbrødre, 
og forsvarer vi alltid hverandre mot andres litt diffuse omtale?
Er det ikke ofte slik at vi i ubetenksomhet, og uten egentlig 
å legge noen vond mening bak, fristes til å si ting om en 

bror som vi godt kunne latt være. – Og når andre kritiserer 
eller snakker nedsettende om noen, er vi da alltid beredt til 
å forsvare ham?
Er det ikke heller slik at man er litt nysgjerrige når det fortel-
les noe, som går ut over andre? Er vi kritiske nok når vi hører 
ting  som ikke bare er positivt?
Det er vel her min og vår svakhet ligger. Er vi alltid villige 
nok til å gi vår bror den ros og den positive omtale han ofte 
fortjener. 
Jeg tror at vi for ofte fristes til å fremheve ting som går etter 
vår egen bedømmelse,
og i noen tilfeller kaster Janteloven sin skygge over våre 
tanker. 
Hvor skal vi så begynne for å bli et bedre medmenneske? Jeg 
synes svaret gir seg automatisk: Med oss selv! Utgangspunk-
tet er det aller beste: Fordi vi har forpliktet oss til så langt 
sannheten tillater det, å tale vel om vår bror og forsvare ham 
mot andres slette omtale. Ved åpent å gå ut mot uærlig spill, 
vil vi styrke vår egen selvrespekt og samtidig gjøre andre 
oppmerksom på, hva som er rett og hva som er galt.
Ved å innta disse holdninger, er vi lojale mot vår Orden og 
vi handler til dens beste. Dette må vi ha i bakhodet i all vår 
Odd Fellow gjerning. Det Gode Vennskap krever mye av oss, 
men vi må ikke glemme det fellesskap og de sterke bånd som 
ligger i dette å stå for felles forpliktelser.
Til slutt, mine brødre: Hva skaper grunnlaget for et godt venn-
skap ut over de forutsetninger jeg har nevnt? Jo, at vi møtes i 
logen. Våre logemøter og samværet med brødrene inspirerer 
til et godt og forpliktende vennskap. Så derfor brødre: Møt 
så ofte dere kan. 
Hilsen i Vennskap Kjærlighet og Sannhet
                      Tore Engen, Fungerende Eks. Overmester

pektive udvalgsmedlemmer modtog og fi k gennemgået en 
forretningsorden med retningslinjer for udvalgsarbejdet. 
Det har bevirket, at alle udvalgene er kommet godt i gang 
med udvalgsarbejdet.
Logen har, som det sidste, gennemført et arbejdsmøde med 
gennemgang af de respektive udnævnte embedsmænds 
funktion. Til hver funktion udarbejdes en funktions-
beskrivelse.
Ved terminens start 2015 var vi i alt 40 brødre. Logen 
havde i lang tid ikke oplevet tilgang af nye brødre. Em-
bedsmandsgruppen besluttede derfor,  at arranger et infor-
mationsmøde (hvervemøde) den 31. august 2015.
Logen fi k via brødrenes indsats tilsagn fra 12 gæster. Deraf 
kom 6 afbud, som alle gerne vil deltage i næste informa-
tionsmøde. To af gæsterne har ønsket optagelse og de fi re 
øvrige ønsker at blive kontaktet i marts 2016.
I dag består loge nr. 119 Erik Glipping af 42 brødre. Stem-
ningen, optimismen og mødeprocenten blandt brødrene er 
helt i top. Embedsmændene begynder nu at fi nde rytmen 
i logearbejdet. Pilen med usikkerhed og fejl står på - “ne-
dadgående”.
Nye aktiviteter har set dagens lys. Formanden for Unge 

brødres udvalg Dan Lehmkuhl Christensen tog initiativ til 
en grill-dag i logegården.  Det blev en stor succes, som helt 
sikkert næste år gentages.
Samarbejdet mellem de fi re Odd Fellow loger i Viborg 
bringer også nye aktiviteter. Der forsøges nu etableret et 
fælles udvalg for et humanitært udvalg, hvor en fra hver 
broder- og søsterloge indgår. Deres første opgave er, at un-
dersøge mulighederne for et arrangement “For ensomme 
mænd og kvinder” der afholdes i vintermånederne. Delt-
agerne vil få et måltid mad og noget underholdning. Unge 
brødres Udvalg i de to brødreloger planlægger en todages 
tur til Odd Fellow Palæet i København. Begge aktiviteter 
er under Planlægning til forårsterminen 2016. 
Nu glæder logens brødre til den 04. november, hvor vi får 
besøg af nogle brødre fra loge nr. 99 Petrus Beyer.
Norgesudvalget, ved formand broder kapellan Jens-Chr. 
Nyholm er ligeledes godt i gang med forberedelserne til 
logens venskabsbesøg hos loge nr. 99 Petrus Beyer i eft-
eråret 2016. Brødrene vil i november måned modtage et 
foreløbigt program. Liste med forhåndstilmeldinger ligger 
nu fremme i logesalen.
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Et nytt semester går allerede mot slutten. Det betyr at Odd 
Fellowhuset har vært fylt med positiv  virksomhet siden 
oppstart i august/ september. Rammen for våre møter og 
ettermøter er viktig. Styret besluttet i vår å gjennomføre 
oppussing av spisesalen.  Spesielt trengte gulv, tak og 
belysning utskifting etter 25 års bruk. I tillegg til styre-
medlemmer og huskomité stilte logene med dugnadshjelp. 
Faktisk møtte så mange første dagen, at dugnad neste dag 
kunne avlyses! Det er mange å takke for innsatsen, slik 
sett er ingen glemt. Styret har spesielt takket Bror Magne 
Myrheim i Petrus Beyer for den store innsatsen han gjor-
de under oppussingen. Han tok seg av alt innen maling, 
sparkling og pussing, og fi kk med seg noen hjelpere. Da 
styret besluttet å vente til neste vår (2016) med maling av 
vegger i inngangsparti og garderobe, tok han og kona like 
godt også denne oppgaven « i samme slengen» ! Logene 
bidro også med oppsparte fondsmidler, slik at fi nansiering 
av oppussingen ble gjennomført uten nye låneopptak. Det 
har vært en bilde- og utsmykkingskomité i arbeid, som har 
rokert og plassert bilder og oppheng i huset med «friske» 
øyne. 

Informasjon fra styret i OF Gården -
Samarbeid om et fi nt logehus 
Mot jul 2015 

Styret takker også Bror Tormod Brufl adt for bildet han ga 
Odd Fellow-logene, samtidig som han ga oss anledning 
til å kjøpe et bilde han lånte ut.  Disse to nye bildene er 
sentralt plassert i spisesalen, og er godt motatt av alle! Ny 
belysning og nye gardiner har satt prikken over i-en ! 
Årsmøtet for 2015 er fastsatt til 20.april 2016.
Styret vil ønske alle medlemmer i Petrus Beyer, med sine 
nærmeste, ei riktig god jul og et godt nytt logeår 2016. 

Gjøvik 14.11.2015
Styret i Odd Fellow Gården SA

Ida Holm Grindstrand-styreleder

Vi gratulerer følgende brødre våren 2016:

John Erland Eriksen 70 år 25. januar
Cato Kroken 50 år   4. april
Andreas Johannessen, 25 års Ve. Ju. 17. mars
Magne Myrheim 25 års Ve. Ju. 26. mai

Møtekalender for våren 2016
07.01 Nyttårsloge. Besøk av loge nr. 35 Arnica
21.01 O/≡ Regnsk./Rapp./Nevnder/Th. Wildey
04.02 O/≡ + Galla
18.02 O/- +
01.03 O/ Besøk til loge nr. 37 Voluntas (tirsdag)
17.03 O/ 25 års Veteran Juvel. Galla
31.03 O/= +
14.04 O + Galla
28.04 O/ Arbm/Instr.
04.05 Besøk til loge nr. 75 Veritas, sammen med
 loge nr. 37 Voluntas (onsdag)
12.05 O/= +
26.05 O/ 25 års Veteran Juvel. Galla
28.05 Sommermøte med damer/gjester
01.09 O/Arbm.
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Brødrene er glade for venskabsbesøg fra loge nr. 99 Petrus 
Bayer. Derfor var det også en stor glæde her i november, 
at have besøg af brødrene eksovermester Øyvind Schnell, 
eksundermester Ole Wilhelm Kavli, ekskapellan og fun-
gerende organist Magne Myrheim og fungerende inspektør 
Patrik Hurtig. Tak for besøget. Det er godt at opleve, når 
venskab over grænserne fi nder sted.
Brødrene i loge nr. 119 Erik Glipping siger brødrene i 
broderloge nr. 99 Petrus Bayer tak for samarbejdet og det 
gode venskab, der er etableret mellem vore to loger og 
brødrene imellem.
Nu ser mange af brødrene og deres ledsager frem til sep-
tember 2016, hvor vi tager på besøg i jeres loge. Det glæder 
vi os meget til.
På gensyn!
                            Torben Alstrup-Nielsen, Overmester

To nye 
medlemmer

F.v. Jan Erik Rønningen, 
Overmester Svein 
Frislie og Geir Bakkeli.


