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Det lyser i stille grender 

av tindrande ljos i kveld, 

og tusende barnehender 

mot himmelen ljosa held. 

 

Og glade med song dei helsar 

sin broder i himmelhall 

som kom og vart heimsens Frelsar  

som barn i ein vesal stall 

 

 

 

 

bindeleddet

tt  et 
Opplag 4-17                    Dato: 17.12.2015 

 

REDAKSJONEN ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD                         

  JUL OG ET GODT NYTT ÅR  

Der låg han med høy til pute 

og gret på si ringe seng, 

men englane song der ute 

på Betlehems aude eng. 

 

Der song dei for fyrste gongen 

ved natt over Davids by  

den evige himmelsongen,  
som alltid er ung og ny. 
  

Tekst: Jakob Sande 1931 
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Bror Overmester har ordet.   

Kjære brødre! 

 Julen står atter en gang for døren, og året 2015 er i 

ferd med å ebbe ut. Hva har så denne høsten brakt 

oss? Denne høsten har vært særdeles hektisk. Et nytt 

kollegium har begynt sitt virke, med alle de 

utfordringer det innebærer. 

3 brødre har fått sin 3. grad – Johan Thue ble hedret 

med sin 25. års veteranjuvel – Vi har hatt besøk fra 

Loge 40 Vern. 6 brødre møtte. Jeg har blitt enig med 

OM i Loge 40 Vern om at vi for fremtiden skal møtes 

en gang pr. år. Det ene året hos dem og det andre året 

hos oss.                                

2 nye brødre er innviet, og i februar 2016 har vi 

allerede en ny innvielse. Men vi har også fått det triste 

budskap at 2 brødre har avgått med døden. 

Det har tradisjonelt vært arrangert både Minneloge og venneaften. På venneaften møtte 2 stk. 

Den 20. november arrangerte vi en meget vellykket sosialaften hvor også våre kjære ledsagere var 

med. Vi var 34 stk.  Kveldens emne var ølbrygging og Kenneth Falck fra Mosseølet`s venner sto for 

foredraget.  

 

Bror Leif Andersen sørget for dansemusikk og musikken falt tydeligvis i smak da det var mange som 

”luftet dansefoten”. Dette er et meget viktig arrangement som er med på å tømre samholdet i vår loge. 

Vinlotteriet og overskudd på driften ga 5100 kr. som i sin helhet vil bli gitt til veldedig formål. 

På våre ettermøter i høst har det vært god oppslutning og god stemning. Det er viktig at vi anstrenger 

oss til det ytterste for å få ettermøtene til å være noe brødrene ser fram. 

Aktivisering av nevnder. Alle nevnder har konstituert seg og utarbeidet en aktivitetsplan. Noen av 

nevndene er allerede i gang med å gjennomføre aktiviteter i henhold til sin plan. Vi har stor 

forventning til dette arbeid. 

 Også i år vil vi i tradisjonen tro besøke våre enker med blomst og konfekt som jule hilsen.  

Vi må ikke glemme våre syke brødre som er ensomme, og de som er på sykehjem. Her har vi en 

oppgave hele året. Nevnd for omsorg og Nevnd  for utadvendt arbeid har dette på sin handlingsplan for 

2016-17 

Julehøytiden skal være en tid for ettertanke. Jeg vil nå på slutten av dette året takke alle Embedsmenn, 

valgte som utnevnte, og brødre for øvrig for et fint samarbeide til gagn for oss alle. Julefeiringen er for 

de fleste av oss gleden av å ha familien rundt oss, med god mat og drikke og forventningsfulle barn og 

barnebarn som venter på gaveutdelingen. Kanskje kommer nissen også.  

Dette er dessverre ikke slik for alle her i denne verden. Så når vi i julen synger Deilig er jorden, la oss 

da sende en tanke til de som ikke har det så godt. Jeg ser fram til et godt samarbeide med dere alle i 

året som kommer, og ønsker dere alle en Riktig God og fredelig Jul, og et godt Nytt år! 

Det beste nyttårsforsett er: Hver mot andre som du vi at de skal være mot deg. 

Overmester 

Johnny Norman Pedersen 
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”Tett på Eks Distrikstorsire Gunnar Gjølstad”. 

Intervjuer Robert Ljungqvist, robelj@online.no 

Din embedsperiode som Distriktstorsire er nå over. 

Hva vil du si har gjort størst inntrykk på deg, og hva 

er du mest fornøyd med? 

Svar: Det som har gjort det største inntrykket på meg 

er den entusiasme som de fleste legger for dagen for 

sin loge. Selvsagt er det variasjoner her blant 

medlemmene, men vi er alle forskjellige så det må vi 

bare ta med oss. Men, generelt er det en 

gjennomgående positiv følelse man sitter igjen med. 

Dette er det som sitter best forankret i minnet. 

Personlig er jeg mest fornøyd med å få bli kjent med 

så mange brødre som alle viser en vilje til å bli den 

person vi alle strever etter og ønsker å bli. Dette med 

å bli et bedre medmenneske er et mål vi alle skal stille 

til oss selv i hverdagen. I tillegg er også den 

muligheten jeg fikk til å bli kjent i Storlogen, riktig å få kjenne på hvordan beslutninger 

og vedtak ble gjort, i for oss, en litt lukket verden.   

Og hva er du minst fornøyd med? 

Svar: Hvis jeg skal trekke frem noe fra min embedstid som jeg ikke var fornøyd med, 

må det bli gjennomføringen av Landssaken 2013. De første trinnene ble for logenes del 

gjort relativt greit unna, men da det kom hva vi oppfattet som pålegg, om stadig å yte 

mer, ble det for mange brødre en tung og følt byrdefull tid. Her tok nok SOS-barnebyer 

en for stor del av regien og vi ble «fotfolket» som ble satt i arbeid. Dette opplevde jeg 

som en svært tung og belastende tid for meg som DSS å gå ut med til logenes brødre. 

Det skal sies at det var distrikter som gjennomførte med stil, men dessverre, dette 

gjaldt ikke Distrikt 7 Østfold. 

Hvilken enkeltepisode husker du best?  

Svar: Som Distrikt Stor Sire blir nok en spesiell hendelse stående for meg som noe av 

det mest meningsfulle, tildelingen av 40-års Veteran Juvel til Eks Storrepr. Jack Schanke 

på Peer Gynt Sykehjem. Jeg hadde et nært for hold til denne broren og så med sorg på 

at han ble dårligere. Å få denne juvelen ble for han et mål, det å kunne få leve lenge 

nok til å få oppleve denne hedershandlingen. Jeg tror vi gjorde en god gjerning den 

dagen! 

Du har gjennom hele perioden hevdet med styrke i flere av dine taler at respekten for 

ritualene er en viktig bærer av vår tradisjoner. Kan du utdype dette nærmere? 
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Svar: Slik jeg oppfatter våre ritualer så er det en lærebok i hvordan vi skal oppføre oss, 

hvordan vi skal ta vare på hverandre og hvordan vi skal respektere hverandre. Ikke 

bare i logen, men i vår daglige omgang med alle mennesker. Ritualene har vært med 

Ordenen siden den spede begynnelse, de har fungert til nå, hvorfor skal vi da forandre 

på noe som fortsatt taler til oss? Det har jo blitt gjort forandringer for å få de 

oppdatert til den tiden vi lever i, men grunnlaget er uforandret og det håper jeg vi 

fortsatt skal bevare. Tradisjoner er viktig i denne tiden vi lever i, hvor alt forandres 

fortere enn hva vi greier å registrere. Da er det godt å ha et solid fundament å støtte 

seg til.  

Om du kunne forandre på noe – hva ville det vært? 

Svar: Jeg er ikke så sikker på om jeg har de store tankene om forandringer. Jeg er stort 

sett fornøyd med tingenes tilstand. Hvis det skulle være noe, må det være at 

medlemmene ville bli bedre til å ta vare på de som ikke er i stand til å møte i logen. 

Dette gjelder også meg selv. Husk, det kan være mange årsaker til at et medlem ikke 

møter. Vi har flere nemnder i logen, kanskje å la disse bli mer synlige i ordensarbeidet 

vårt. 

Ordenens system er bygget på et hierarkisk system hvor ledelsestrukturen er fastlagt 

av årelange tradisjoner. Er det på tide å se nærmere på denne ledelsestrukturen, og å 

tilpasse seg mer moderne og demokratiske linjer i organisasjonen? 

Svar: Nå er vi tilbake på dette med tradisjoner og ritualer. Er det sikkert at det vil bli 

noe bedre om alle skal bestemme? Vårt ordenssystem er ikke noe demokratisk system, 

det vet vi alle. Det eneste demokratiske organ vi har er Storlogemøtet som avholdes 

hvert 4.de år. Her er det Storrepresentantene som avgjør alle lovendringer, velger nye 

Storembedsmenn og om hvordan Ordenen skal fungere de neste 4 år. 

Storrepresentantene er jo valgt av logenes søstre og brødre, så disse er valgt på 

demokratisk vis. Ellers i det daglige er det Stor Sire som bestemmer Ordenens gjøren 

og laden, slik som Overmester gjør det i logene. Begge disse funksjonene har sine 

kollegier som de rådfører seg med før det besluttes noe av betydning.  

Jeg tror vi skal være forsiktige med å modernisere for mye på vår tradisjonsbundne 

organisasjon. Det har de gjort i USA (hvor Ordenen har sin opprinnelse)og der er det i 

ferd med å falle fra hverandre. 

 

Tror du at en mer demokratisk orden vil ha positiv eller negativ betydning for 

framtidig rekruttering? 

Svar: Når en interessent står på terskelen til å bli ordensbror, tror jeg ikke det er 

avgjørende for vedkommende om vår Orden er styrt på den ene eller andre måten. 

Det viktigste for alle medlemmer er at vi har et flott fellesskap, blir sett og at vi føler 

oss velkomne samt at møtene gir mening. I tillegg at vi får med oss en ballast videre i 

livet. 

5 



Tilslutt. Har du noen tanker å dele med oss i forbindelse med vårt ordenshus framtid? 

Svar: Tanker har jeg, jeg som alle andre ordensmedlemmer i Moss. Hva som er det 

ideelle, eie eller leie, er en diskusjon som vil gå så lenge vi er den situasjonen vi nå 

befinner oss. Jeg følte ikke glede da huset ble solgt, for å ha sagt det, men hva var 

alternativet på det tidspunktet? 

Med handa på hjertet, jeg ønsker meg et hus hvor vi selv er herrer! Er det 

ønsketenking? 

 

Att holda en sten i hånden   Att holda en vän i hånden 

en liten och rund og len   är tryggare stød endå 

          kan gøra en trygg – så kunstig!    när kvelden blir mørk og kuslig 

          Det er jo bara en sten.   och vägen trøttsam att gå. 

   

När ingen vil vara hos mei 

då kan jag bli redd ibland, 

men då er det skønt att tenka 

att Gud håller mei i sin hånd. 

 

 Britt G. Hallquist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsetter med vårt salg til Odd Fellow 
medlemmer. 

Gjennom en av Europas ledende produsenter 
tilbyr vi et kvalitetsprodukt sydd av 50% 

ull og 50% polyester. 
Vi leverer størrelsene 46, 48, 50, 52, 54, 56 

og 58. 

Livkjolen kommer med sort vest og benklær 

direkte fra importør til kun kr 2.490,- + 

porto og oppkravsgebyr. 
 

SKJORTEPAKKE (Skjorte, hvit sløyfe og hvite 
bukseseler) for kun kr 750,- . Kan nå 

bestilles separat. 

  

 

Bestill her: 

www.livkjole.no 

Full bytte og returrett. 
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SOSIALAFTEN 20. NOVEMBER 2015. 
Undermester Ronny Kristoffersen ønsket 33 deltakere velkommen til årets sosialaften 

og ledsaget gjester og brødre inn i logesalen. 

Når alle hadde funnet en plass informerte han om det praktiske opplegget for kvelden. 

Deretter ga han ordet til overmester Johnny N. Pedersen. 

Overmester ga deltakerne en kortfattet og fin informasjon om Odd Fellow, hva de sto og 

arbeidet for.Vår skattemester Kjell Nygård hadde ansvaret for lysspillet under 

musikken. Under lysspillet ble det fremført ”Om kvelden” med Herbjørg Kråkevik og 

Trondheimsolistene. Ved stjernehimmelen ble det fremført ”Gabriellas sång” med 

Helen Sjøholm fra filmen ”Så som i himmelen” 

Kjell Nygård gjorde en fantastisk og stemningsfull jobb med både lysspill og 

stjernehimmel. Jeg tror alle følte den gode og verdige stemningen i salen. 

 

Deretter gikk alle ut i spisesalen hvor pent dekkede bord og åpen bar ventet. Etter en 

liten ”røyke”pause ble vi invitert til bords. 

Før maten ble servert fikk vi et informativt og underholdene foredrag om mosseølets 

historie av Kenneth Falck fra Mosseølets venner. Selvfølgelig fikk vi også smaksprøver 

på de forskjellige ølsortene. Dyktig 

foredragsholder som kunne sine saker og 

stemningen rundt bordene steg i takt med 

smaksprøvene. 

 

Endelig ble maten servert av en som alltid 

velfungerende privatnemd. En aldeles 

nydelig bifflapskaus fikk fram superlativene 

rundt bordene. Dette var en kulinarisk 

”godbit” laget av vår bror Knut Ragnar 

Gulbransen og hans dyktige medhjelpere. 

Tusen takk for god mat Knut Ragnar! 

 

Etter middagen ble det kaffe og småkaker og kanskje en og annen cognac. Loddselgerne 

kom med loddblokkene og mange vinflasker kom heldige vinnere til gagns. Loddsalget 

ga privatnemda  

kr. 2000 i inntekter som senere vil bli donert 

til gode gjøremål.   

 

Salen ble ryddet og bror Leif Andersen spilte 

som vanlig opp til dans. Det ble raskt god 

stemning på dansegulvet etter fin 

dansemusikk. Etter musikken ble det 

loddtrekning, kvelden ebbet langsomt ut og 

gjestene gikk hjem. 

 

En hyggelig kveld. Men man kan alltid forbedre innholdet. Vi skal ikke se bort fra at 

sosialaften kan være med på å rekruttere nye brødre i og med vi kan ha med gjester. 

Oppmøtet burde være langt større, og Bindeleddet oppfordrer brødrene til å vise større 

interesse for sosialaften.     RL 
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INNVIELSE. 

 
19. NOVEMBER 2015, ble logen 

gjort rede for innvielse i 

troskapsgraden av Per Åge 
Olausen, født 8/9-1955, fadder 
bror Odd Roksvåg og Hans-Johnny 
Holth, født 13/10-1965, fadder 
bror Arne Olsen. 
Seremonien ble gjennomført med 

stil og innlevelse av aktørene etter 

fastlagte ritualer.  Vi ønsker våre 

nye brødre velkommen til vår loge. 

RL. 

     Per Åge Olausen      Hans-Johnny Holth                        

                            

 

 

FORFREMMELSER TIL 3. GRAD 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rolf Arne Sekkelsten,  John Ragnvald Bakke, Tor-Esben Ombustvedt 

Torsdag 01. oktober ble overnevnte brødrene, forfremmet til Den Høye Sannhets grad. 

Vi gratulerer med forfremmelsen og ønsker de lykke til i sin videre vandring i logen. 
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NYE VETERANER 

Søndag 04. oktober fikk brødrene Arne Grønvold og Johan Thue status som Veteran 

etter 25 års trofast medlemskap i Logen og Ordenen. 

 

Torsdag 15. oktober ble bror Johan Thue 

tildelt sin vel fortjente 25 års Veteranjuvel. 

Det ble en flott seremoni som ble ledet av 

Storrepresentant Kjell Olav Martinsen, med 

bistand av øvrige embedsmenn i henhold til 

det nye ritualet for tildeling av 

Veteranjuveler.  

På et trivelig ettermøte ble den nye 

Veteranen først hyllet av Odd Fellow-koret, 

før et smakelig måltid ble inntatt. Under 

måltidet ble det fremført en rekke taler til 

ære for Veteranen, og Veteranen selv takket 

for en både tankevekkende og flott 

seremoni, samt for sin glede av å være 

medlem av      Loge nr. 51 Folden.  

Beklageligvis kunne bror Arne Grønvold 

ikke delta i dette møtet. Han bor i Spania, og han «skranter» 

litt helsemessig, slik at en reise for å motta sin Veteranjuvel 

ville bli litt for slitsomt. Han sendte sin hilsen til logen og 

dens medlemmer. (SH) 

 

NYE, «GAMLE» MEDLEMMER. 

Brødrene Trond Einar Evensen og 

Morten Amundsen er etter søknad 

overført til vår loge fra Loge nr. 138 

Christian Frederik. Begge har tidligere 

vært medlem av vår loge, og vi ønsker de 

velkommen tilbake til 51 Folden 
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LOGEMØTE 05.NOVEMBER 2015 

Dette møtet hadde 2 større begivenheter – forfremmelse av en 

bror til Den Gode vennskaps grad, og besøk fra Loge nr. 40 

Vern i Horten. 

 

Det var bror Erik Skauen som ble forfremmet til Den Gode 

Vennskaps grad. 

 

        

Fra Loge Vern møtte 5 brødre, med 

OM Hans-Tore Vang i spissen. 

Det er alltid hyggelig å få besøk fra 

andre loger, og bror OM kunne 

fortelle på ettermøtet at de to OM-ene 

hadde drøftet om at de to logene –

Vern og Folden kunne bli 

Vennskapsloger. Inntil videre er det 

avtalt at logene besøker hverandre 

minst en gang pr år, og at besøkene 

veksler på Horten og Moss. 

På et trivelig ettermøte underholdt innledningsvis logens blåsekvartett med noen 

«svensk-låter», før et trivelig taffel ble gjennomført med gode taler og inntak av 

et smakelig måltid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivbilde av blåsekvintetten tatt på sommermøtet 2015. 
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In memoriam 

Bror John Helgesen, født 13. mai 1941 

Døde 28. oktober 2015. 

Han har vært medlem av vår loge fra 04. april 1968. 

Vi lyser fred over hans minne. 

 

Minneloge 03.11.2015 

Loge nr. 138 Christian Frederik og  Rebekkaloge nr. 10 Semper ardens hadde ansvaret 

for gjennomføring av den felles Minnelogen for alle logene i Moss. Møtet ble avholdt i 

henhold til gjeldende rituale. Dessverre var navnet på en av våre avdøde brødre 

«uteglemt». «Som vanlig» var deltakelse av brødre fra vår loge meget beskjedent. 

 

Aktivering av Nevnder. 

Br. OM har iverksatt tiltak for å aktivere arbeidet i de ulike nevnder, bl a ved at 

nevndene skal utarbeide egne handlingsplaner. Dette gjelder ikke nevnder som har klare 

pålegg/arbeidsoppgaver ut fra gjeldende lovverk og forskrifter. 

Diverse saker. 

a. Oppdatering av logematrikkel. Alle brødre som har endret adresse, 

telefonnummer og/eller e-postadresse må melde dette til br. Sekretær. 

b. Grasrotandelen "Grasrotandelen er et kjærkomment bidrag til logens økonomi. 

Brødre som spiller på spill under Norsk Tipping, oppfordres derfor til å gi sin 

grasrotandel til logen. 

Logens organisasjonsnummer er 989 163 639. Dette tar man med til sin                                                                     

kommisjonær, og/eller registrerer det på nettet for de som spiller der". 

c.  

Nyttårsloge 07. januar 2016. Det vises til utsendt innbydelse til dette 

arrangementet. Her er det anledning til å ta med seg ledsager og andre kjente, og 

– akkurat som på «sosialmøtet» - vil det være en anledning til å spre «goodwill» 

om Ordenen. Meld dere på. 

    Vigratulerer 

    

    Bror Rolf Inge Thorvaldsen med sin 85-årsdag  18.01.2016 

    Bror Olaf Brekstad med sin 80-årsdag 19.03.2016 

    Bror Knut Helge Helgesen med sin 70-årsdag 29.03.2016 
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MØTEPROGRAM – VÅRTERMINEN 2016 

Torsdag: 

17.12.2015 19:00    Arbm. Julemøte 

07.01.2016 19:00    
Nyttårsloge m 

Ledsager/Venner 

21.01.2016 19:00    Ve. Ju. 

60 års Ve.Ju. Eigil 

Lyngholm 

(Regnsk./Budsj.) Galla 

04.02.2016 19:00      Eks OM Aften Galla 

18.02.2016 19:00    Arbm. Torskaften 

03.03.2016 19:00    Arbm. Rapport fra Nevnder 

17.03.2016 19:00       

07.04.2016 19:00      
Besøk fra 37 Pontus 

Wikner 

Lørdag: 

16.04.2016 19:00    Vårtur 

Torsdag: 

21.04.2016 19:00    Arbm. Instr. v/DSS. Fd 

19.05.2016 19:00    Arbm.  

Fredag: 

03.06.2016 19:00    Sommeravslutning 

Torsdag: 

01.09.2016 19:00    
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Selv om alle møter har sin betydning for den enkelte brors opplevelse av sitt Ordensliv, 

må følgende møter i Vårterminen kunne sies å være denne terminens høydepunkter: 

 

07.01.        Nyttårsloge hvor betydningen av å kunne ha med oss våre nærmeste må  

                  vektlegges. 

21.01.        Tildeling av 60 års Veteranjuvel til bror Eigil Lyngholm. 

18.02.        Torskeaften – et årvisst og populært møte. 

07.04.        Besøk av vår vennskapsloge Loge nr. 47 Pontus Wikner fra Uddevalla. 

16.04.        Vårtur – reisemål og andre opplysninger kommer senere. 

03.06.         Sommeravslutning – også her kommer nærmere opplysninger senere.  

 

Alle  brødrene  ønskes 

En god og fredfull jul og et godt, nytt år 
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