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Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Frank Arnesen
OVerMeSter

Kjære 
logebrødre!
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OM 
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Melvin Henriksen

Fung. eks OM 
Henning Augestad

UM 
torstein Kallåk

Kasserer 
Per Christian Alpers

at tiden går fort er neppe en overraskelse 
for noen. Men at det nye embedskollegiet 
allerede har tilbakelagt ¼ av sin «regjer-
ingstid» er nesten utrolig! Det er viktig å 
være oppmerksom på at vi bruker tiden 
godt, både i og utenfor logen. tiden 
kommer som kjent ikke tilbake.

Derfor er det er viktig at Du møter i 
logen når du kan. Når stolen DIN står 
tom, skal du vite at Du er savnet! 
Bygg terskelen for ikke å møte så høy 
som mulig. 

I høst hadde vi en nyttig Instruksjon ved 
Dss Per arild Nesje sammen med loge 
Eidsvold. Dette ettermøtet husker jeg 
godt! En sjelden, god stemning, latter, 
sang av full hals av «full D-sal» på etter-
møtet var en meget positiv opplevelse. 
tenk om vi kunne oppleve det i vår egen 
loge på en helt vanlig logekveld. 
Har du praktiske problemer med å 
komme til logen? Les artikkelen “Kjære 
Hjemmesitter” på side 11. trolig er det en 
løsning i sikte! 

Du kan også bidra positivt dersom du har 
anledning til å legge inn en økt i sirius-
prosjektet på Radiumhospitalet. Det sies 
at tiden går fort i godt selskap, og det gjør 
den virkelig! sammen med hyggelige
Rebeccasøstre på kjøkkenet får du 
anledning til både å gi en hjelpende hånd 
fra kl 08 til 14 samtidig som du får gode 
opplevelser. En hyggelig passiar med 
takknemlige pasienter og pårørende er 
en god gevinst. Og jeg er sikker på at du 
vil få skryt for dine sprø og velsmakende  
vafler. Dette må du bare prøve. snakk 
med br. Hans-Christian Rasmussen er 
mitt råd til brødrene!

tiden som ligger foran oss er også ment å 
være opplevelsesrik. Juleforberedelser av 
de fleste slag, høytid, samvær og nytelse 
i rikt monn - for de fleste. Men ikke alle 

nyter godt av rikdommen i samfunnet. 
Det kunne sigmund Rud fra Kirkens 
Bymisjon til fulle bekrefte i sitt foredrag i 
logen for kort tid siden. “Mange menne-
sker i samfunnet er ikke på sporet” var en 
beskrivelse han ga. Hva kan VI gjøre for 
å bidra? Det enkleste er kanskje å bidra 
med en liten slant ved de regelmessige 
innsamlingene. Men er du villig til å by 
på mer av deg selv, f.eks. i nærmiljøet ved 
eldresenteret? Kjøre en som trenger det til 
lege eller tannlege eller bistå med annen 
nødvendig hjelp? Det finnes alltid noe 
du kan hjelpe til med dersom du tenker 
tanken!

Med disse ordene ønsker jeg alle 
brødrene og deres familier en riktig god 
jul og et velsignet nytt år. 
Og et fremgangsrikt logeår!
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w Redaktørens hjørne

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inge Laskemoen
SeKretær

Sekretæren 
informerer
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Det nærmer seg jul og det nye embeds-
kollegiet er i ferd med å fullføre sin første 
termin. Dette er min første periode som 
valgt embedsmann, og det er med 
respekt man tar imot slik utfordring. Jeg 
har oppfattet at sekretæren forventes å ha 
svar på de fleste ordensrelaterte spørsmål 
som måtte komme opp, og det vil jeg 
prøve å bidra med. Det må imidlertid 
understrekes at jeg i svært mange spørsmål 
vil måtte søke råd og informasjon hos 
eldre brødre som besitter den aktuelle 
innsikt. 

Vi har et par møter igjen før den store 
julehøytid, og det er med stor glede vi ser 
frem til møtet 18 desember da vi vil ha 
innvielse. Forberedelser til dette er i gang.

Jeg håper vinteren melder seg på 
ordentlig i løpet av den nærmeste fremtid, 
og at alle brødrene som har glede av 
skiturer får rikelig anledning til å nyte 
dette i de fridager man har til disposisjon 
i forbindelse med julehøytiden. 

Fremmøte

I høst har fremmøteprosenten ligget i 
underkant av 30%, noe vi ikke kan 
være tilfreds med. Det finnes en rekke 
praktiske forklaringer til at brødrene 
fra tid til annen må velge annet enn 
logemøtet, men det er viktig at brødrene 
hjelper hverandre til å fjerne praktiske 
utfordringer slik som transport i den 
utstrekning dette er årsak til fravær. 
Vi må bli flinkere til å melde fra om at 
vi kan bidra med transport, og vi må bli 
fliknkere til å melde fra om transport-
behov/ønske.
Embedskollegiet vil fortsette å gjøre sitt 
ytterste for å gi møter og ettermøter  et 
attraktivt innhold.

Personopplysninger 
i Odd Fellow arkivet.

Følgende melding er lagt inn på arkiv-
kortet til endel av brødrene av Johan 
Middelthon. På grunn av feil i adresse 
er medlemsbladet stoppet, ved endring 
av adressen vil bladet igjen bli tilsendt! 
Vi gjør det vi kan for å ha riktig adresse 
og annen informasjon registrert, men 
vi klarer ikke å holde arkivet oppdatert 
uten hjelp fra brødrene. Husk å gi varsel 
til Bror sekretær så snart adresse eller 
telefonnummer endres. 

De beste ønsker om en riktig god jul og 
et godt nytt år.

Jubiléer - våren 2014
Ivar Egil steen 24.02 85 år

tor Bjaarstad 31.05 75 år

Christopher 
Rayner-Battle 06.06 75 år

uno stjernstrøm 30.05 70 år

Rune Bonesvoll 23.05 50 år

Ny redaktør
Kanskje jeg nå har tatt meg vann over hodet? Vi har vært heldige som 
har hatt Jan arne Flattun som tidligere redaktør. Fylle hans sko tror jeg 
ikke jeg skal prøve på, jeg må gjøre dette på min måte. Men Jan arne 
har stilt opp fra første øyeblikk med råd og nyttig hjelp. Han har skrevet 
artikkelen fra sosialaften, og tatt noen fotos til gutta på tur, sosialaften 
og Innsettelsen av embedsverket. 
Jeg håper jeg kan gi dere et blad dere setter pris på. skulle dere ha noe å 
bemerke eller artikler dere vil sende meg er det til: pahaugs@online.no

Pål Haugs redaktør
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Embedskollegiet innsatt 
med en flott seremoni.

Storrepresentant 
espen rud

OM 
Frank Arnesen

Sekretær 
Inge Laskemoen

Skattmester 
Melvin Henriksen

Fung. eks OM 
Henning Augestad

UM 
torstein Kallåk

Kasserer 
Per Kristian Alpers

Torstein Kallåk vår nye undermester og visevert denne kvelden ønsket 
alle velkommen til måltidet. 
UM syntes også det var som å hoppe etter Wirkola å overta plassen etter 
Frank Arnesen. UM ville også på møtene fremover stresse bruk av riktig 
etikette, noe vi alle trenger å minnes på.

t4

Brr. nøt en lammegryte Provence og drikke. 
Mange brødre i nye jobber og lenge siden vi 
hadde sett hverandre så praten gikk lett.

siste råd og tips fra avtroppende 
Inspektør til den nye.

JM -  BULLET INEN



Det var en stilfull og fin innset-
telse av det nye embedsverket i 
Johan Middelthon.
Distrikts Stor Sire Per Arild Nesje 
ledet sermonien med sine Stor 
Embedsmenn; 
Spesial Deputert Stor Sire 
Randulf Meyer, Eks Storrepr. 
Øivind Vinje, Eks. Distrikts 
Deputert Stor Sire Otto Gjerde 
(92 Romerike), Eks Storrepr. Sverre 
N. Haug og Storrepr. Espen Rud. 
DDS hadde mange råd å gi det 
nye embedsverket. 

“Det er en stor glede for meg å kunne 
forestå installasjonen av nye Embeds-
menn i Loge 56 Johan Middelthon i 
kveld, ikke minst fordi jeg kan gå i 
min egen loge – det blir så sjeldent. 
Embedsinstallasjonen har et preg av 
alvor. og tradisjon, men gir også – i 
hvertfall for meg – en postiv følelse 
av nye muligheter og optimisme om 
fremtiden. 
til alle dere nye embedsmenn:
Gratulerer med dagen og nyt den, men 
glem ikke å ta godt vare på og utnytt 
denne muligheten dere får nå.”

Litt fra innledningen av talen til 
Dss Per arild Nesje.
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Overmester Frank arnesen, 
takket Dss for en fin og 
verdig seremoni inne i salen 
og takket samtidig Eks OM 
Henning augestad for hans 
innsats som OM. Han så med 
stor ydmykhet, på oppgavene 
som lå foran seg. Men hadde 
tro på at det nye embeds-
verket ville håndtere dette på 
en god måte for logen.

Vår nye CM Espen N. Larsen 
takket for tilliten og brukte 
anledningen til å minne alle 
brødrene om viktigheten av 
trening før sermonier og spill.

Br. sverre Haug snakket om 
embedsverket før i tiden. Han gikk i 
talen inn på hvor viktig det er at 
OM og embedsverket jobber aktivt og 
godt sammen. 

Embedsverket har også en prioritert 
oppgave å ta vare på enkene i logen.
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Vi ble møtt av Peder Pedersen guide for 
oss denne kvelden og ansatt på Bærums 
Verk. Rundt oss var det 400 års historie 
som vi skulle få et lite innblikk i. 
guiden hadde stor kunnskap og var 
meget engasjert i stedets historie. 

selv var han fra tønsbergområdet, men 
hadde for mange år siden flyttet hit og 
begynt hos Løvenskiold som nå eier 
Bærums Verk.

Bærums Verk hadde en av de første 
gatene med gatelys.

Gutta på tur
til Bærums Verk!

GUTTA PÅ TUR

Vi møtte opp en fin høstkveld på Bærums Verk, stående 
midt i stamveien til Lommedalen i gamle dager.

t6
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Noen få 
inntrykk fra 

Bærums 
Verk!

Fotografens hus

Brannstasjonen

Kapellet
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I 1603 - 04 ble det funnet jernmalm i “vestre 
Bergum”, dvs. i området ved Kirkerudåsen 
og eineåsen, som så meget lovende ut. Kong 
Christian IV sluttet kontrakt i 1610 på åremål 
med Paul Smelter, kongens bergverksmann, 
som på egen bekostning skulle bygge smelte-
hytte i Bærum. Den første hytten ble bygget på 
Wøyen, hvor 33 mann var i virksomhet - og 
noen år senere ble det bygget hytte ved Gom-
merud gård.
Bærums Verk ble ledende jernverk i Akershus.

Det NOrSKe JerNKOMPANI (1624 - 1640)
Kongen drev verket fram til 1624, hvoretter 
Jernkompaniet fortsatte fram til 1640.

GABrIeL MArCeLIS (1641 - 1664)
Nederlenderen Gabriel Marcelis ble eier i 
1641, og flyttet jernverket fra Wøyen gård og 
Spikerbrukfallet til det sted det ligger i dag.

FAMILIeN KreFtING (1664 - 1769)
I 1664 overtok familien Krefting Verket, og 
drev det helt fram til 1769. I Anna Krefting’s tid 
(1712 - 66) ble Verket regnet som det største i 
Norge, og det hadde stor betydning for Norge 
i krigsårene fram til 1721 (Den store nordiske 
krig).

CONrAD CLAUSeN (1773 - 1785)
I 1773 overtok den 18-årige Conrad Clausen 
driften av Bærums Jernverk. Nye driftsformer 

ble innført, noe som  b.l.a. førte til at masovnen 
kunne brenne hele året.
Conrad Clausen  utvidet også  Verket med 
Fossum (ved Bogstadvannet). Conrad Claus-
en døde ung, bare 31 år gammel, og hans 
enke drev Verket videre i noen år før det i 1791 
ble solgt til Peder Anker, eier av Bogstad.

PeDer ANKer (1791- 1824)
Peder  Anker var eier av både Bogstad-godset 
og Bærums Verk. I tillegg var han general- vei-
intendant og den første norske statsminister fra 
1814 frem til 1821.
Peder  Anker bygget under høykonjunkturen i 
1790-årene en masovn (mulltømmerovn) på 
Fossum, og en stangjernshammer i Marid-
alen. Han tok også opp igjen de gamle gruvene 
ved Sognsvann for å få  god malmblanding. 
Han bygget vei fra Bærums Verk over Fossum, 
forbi Sognsvannsgruven til Maridalshammer-
en - den såkalte Ankerveien. Veiene ble  sen-
tralnerven i den mektige industrivirksomheten 
til Peder Anker. I 1820 kjøpte han Hakadals 
Verk, og sammen med sin svigersønn grev 
Herman Wedel Jarlsberg, som senere drev 
jernverkene, bygget han vei fra Maridalsham-
meren til Hakadals Verk - den såkalte Grevev-
eien. Peder Anker døde i 1824. 

FAMILIeN WeDeL JArLSBerG (1824- 1898)
I 1824 ble grev Herman Wedel  Jarlsberg eier 
av jernverkene, og ved hans død  i 1840 ble 

driften overtatt av sønnen, baron Harald Wedel 
Jarlsberg. Baron Harald  Wedel Jarlsberg var 
utdannet marineoffiser, og var den siste som 
drev jernverket på Bærums Verk etter den gam-
le metoden. Han var også ordfører i Bærum 
kommune i flere perioder.

FAMILIeN LØVeNSKIOLD  (1898-)
I 1889 ble Verket omdannet til et interessesel-
skap, bestående av baron Harald Wedel Jarls-
berg’s arvinger, av Carl Otto Løvenskiold, som 
på den tiden var statsminister. Senere ble Ver-
ket gjort om til aksjeselskap, og inngår i dag 
i Løvenskiold – Vækerø- konsernet. Støperiet 
ble nedlagt i 1964, og driften omlagt  til tre-
vareindustri, blant annet produksjon av dører. 
Mye er bevart av det gamle jernverksmiljøet. 
Store deler av Verksgata med Hovedbygningen 
(Verksgården) fra 1764, og arbeidsboligene 
fra 1700-tallet, samt Værtshuset fra 1640, og 
skolebygningen fra 1900-tallet er alle bevart. 
Bærums Verk hovedgård ble bygget av baron 
Harald Wedel Jarlsberg i 1848, og er i dag 
bolig for Bærums Verks nåværende eier  Carl 
Otto Løvenskiold med familie.

en videreutvikling av Handelsstedet Bærums 
Verk fant sted i 1997, da Verkets gamle pro-
duksjonslokaler ble bygget om. Det pittoreske 
jernverksområdet fremstår i dag som et av 
landets mest særpregende og levende senter 
for handel, håndverk og historie. 

Litt historie om Bærums Verks

Museet var absolutt verdt et besøk. 
Deretter Melloftet neste.

guide Peder Pedersen inviterte 
oss inn i museet som bl.a. kunne 
by på gjenstander som var støpt 
helt opptil vår tid. 
Vi fikk høre at malmen de brukte 
kom fra Kragerø og ble skipet 
til sandvika hvor den ble kjørt 
på slede til verket. transporten 
ble stort sett utført om vinteren. 
Verket trengte mye vann, både 
til å fløte tømmer til ovnene og i 
produksjonen. Det fantes ingen 
vann i Krogskogen. Derfor var det 
nødvendig å demme opp en del 
steder. Bøndene i Bærum lagde 
kullet BV brukte og det var en fin 
inntekt.
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Pizza ble bestilt av nesten alle brødrene, velsmakende. Vi hadde hele 
loftet for oss selv og det ble veldig varmt på loftet. Det satte ingen 
demper på stemningen, flere brødre kom med historier. 
Og uM torstein fortalte om den gangen hans far dro med dyreblod på 
den gamle Bedforden som veltet i svingene over Bærums Verk. 

Vanndreven slegge, valgurne, kjøkken-
ovner og ovner for stuer. støpeovnene var 
av forskjellig design. Vaffeljern 
og andre kjøkkenartikler var også 
representert.
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Et vanlig arbeidsmøte ble 
til noe mye mer.
uM torstein Kallåk ønsket brødrene velkommen til et møte med en liten overraskelse.
Den skulle ikke bare vare denne kvelden, men “3 heile kvelder til ende.”
Br. Inge H. gjørva hadde skrevet en velformulert kriminalføljetong over 3 kvelder.
De av brødrene som ville ha med seg hele historien med den oppklarende slutten,

måtte altså prioritere onsdagene fremover! 
Dette kan ganske enkelt være en måte å få
en høyere fremmøteprosent i logen? 
Et meget fint og morsomt initiativ.

JM -  BULLET INEN
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ble oppklart.
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Br. Inge begynte 
å lese og fra første 
stund trollbandt 
han brødrene. 
Historien gikk i grove trekk ut på 
at en bror i Privatnemnda så på sin 
egen stilling etter mange år i logen 
og syntes han stod på stedet hvil. 
Derfor var han usikker på om logen 
var noe for ham. Det hadde vært 
sosialaften og inntekten fra dette 
arrangementet var lagt i det vanlige 
pengeskrinet. Det var bare det at nå 
var pengeskrinet borte. Hva hadde 
skjedd? Hvem hadde tatt pengene? 
Det ble stilt mange spørsmål, og 
nesten alle brødrene i logen var satt 
under mistanke. Politiet ble tilkalt, 
Like brått som historien begynte 
endte 1. episode! Det var bare å 
møte neste onsdag. Eller møt så ofte 
du kan!

Kjære 
hjemme-

sitter
Det er mange grunner til at 
man blir sittende hjemme 

isteden for å gå i logen. Men 
er det noe vi brødre kan gjøre 
for at du skal komme i logen?
Er det sånn at du ikke ønsker 
å dra alene på trikk eller buss, 

hør om en bror drar samme 
vei, slå følge. Er det sånn at 

ben og rygg ikke holder 
så godt som før? 

Ring undermester eller over-
mester for å høre om noen 
brødre kjører forbi der du 

bor. Det kan jo være at noen 
kjører forbi døren din hver 

dag. Ring og spør! 

Vi ønsker å se deg i logen 
på vårsemesteret. Ikke la 

stolen din stå tom!

Knut Grindheim
Br Knut Grindheim var medlem 

av Ordenen i nesten 38 år. 

Br. Knut og var blandt dem som møtte 
så ofte de kunne. Han likte seg så godt i 
logen at han den senere tiden tok veien 

hit selv om han iblant ikke var frisk.  
Han var deltagende på mange måter 

og påtok seg større og mindre 
oppgaver.  

Det var alltid hyggelig å være sammen 
med Knut. Han var beskjeden og 
stillferdig. Han snakket langsomt, 

men tenkte fort! 

Vi visste lite om Knuts liv utenfor logen. 
Men under hans bisettelse klart fram 

at han var aktiv på flere områder 
utenfor logen. Han var en god far, 

en god familiemann, en dyktig 
forretningsmann med høy moral 

og en samvittighetsfull arbeidsgiver. 
Han var en god Odd Fellow. 

Logen og Ordenen har mye å takke 
ham for. Knut er borte men minnet 

om ham skal leve blant oss. 
Og han har, som alle gode logebrødre, 
fortjent at vi minnes ham med glede.

Vi lyser fred over 
Bror Knut Grindheims minne.

JM -  BULLET INEN
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Arbeidsmøte med gjester, 
musikk fra egne og krimlesing!
uM torstein Kallåk ønsket brødrene velkommen til et møte med avsluttende lesning fra br. Inge H. gjørva. 
uM og Eks OM skulle også spille gitar og akkompagneres av br. Per Christian alpers, brødrene skulle være 
med i allsangen.

Vår gjest fortalte 
om sin jobb i Redd 
Barna som han 
synes er meget 
givende.

Br. Øivind Vinje har alltid anekdoter av 
det historiske eller muntre slaget. En 
positiv bidragsyter til brødremåltidet.
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Br. Einar steen-Olsen og bror Per Christian alpers avsluttet 
feiringen av sine 70-årsdager med å spandere en cognac eller 
lignende på brødrene.

Br. Inge H. gjørva avsluttet sin krimhistorie “På æren løs”. 
Brr. fulgte med i åndeløs spenning. Ville løsningen stemme med 
det de selv hadde forestilt seg? Men jeg tror jeg kan si at vi alle 
bommet. En fin historie som brødrene satte pris på. Inge har vel 
lagt listen litt høyt for seg selv for nå venter vi bare på den neste 
historien.

Fint gitar- og pianospill med brødrene 
i allsang skapte fin stemning på etter-
møtet. Dette var ikke første gang br. 
Henning og torstein spilte for oss. La 
oss håpe at de tar med gitarene en annen 
gang også. Br. Per Christian sitter ofte 
og underholder oss med pianospill som 
vi også setter stor pris på.

JM -  BULLET INEN
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Kulturaften
En kveld med en smakebit av logens 
historie ved br. Stor Arkivar Sverre 
Hjetland og et besøk på museet, 
underholdning av gitarist Geir Olav 
Nikolaisen. Vi koste oss også med vin 
og nydelig ost.

Kulturaftenen ble åpnet av OM 
Frank arnesen som ønsket alle 
gjester og brødre velkommen. 
Han fortalte litt om hva som 
skulle skje denne kvelden.

OM overlot ordet til br. sverre 
som skulle lede 
oss gjennom 
litt av logens 
historie. OM 
sa at han måtte 
begrense seg, 
for sverre kan 
fortelle om 
logen i dagesvis 
og vi ville sittet 
der fremdeles 
og hørt historier 
om logen. sverre 
har så mye kunnskap og historie i 
seg at han burde snakke med noen 
så dette blir notert ned. alt han 

sitter inne med kan umulig være 
skrevet ned, en oppgave for en 
journalist!

sverre begynte foredraget med 
å gå tilbake til starten av logen. 
Vi fikk vite at i de første årene 

var det inne 
i logesalen 
ikke bare 
4 stoler, 
men også en 
bar. Denne 
var styrt 
av en host, 
som solgte 
brennevin 
til brødrene. 

OM som styrte møtet tok den 
første skålen og så var det opptil 
embedsverket å stå for de andre 
skålene. Disse måtte være til gode 
og seriøse formål og de ble notert 
ned.

Han fortalte oss også om hva 
som skjedde da nazistene overtok 
logen. Noen av tingene ble gjemt 
bort, mens det meste ble levert til 
tyskerne som returnerte det meste 
da de forlot landet.

På 1900 tallet var det en krone 
i bot hvis en bror ikke møtte til 
møtene. Han måtte ha en meget 
vektig grunn for ikke å være 
tilstedet. En krone kunne nok svi 
i lommeboken på begynnelsen av 
1900 tallet.

Vi har på vårt museum en av de 
største samlinger av bøker og 
blader for loger i verden.

Derfor så alle frem til å besøke 
museet, men sånn ble det ikke.
Hverken teknologi eller nøkler 
var på vår side denne kvelden.
Besøket på museet måtte derfor 
utsettes til en annen gang!

En engasjert 
Sverre forteller 
om logens 
historie.

Gjester og brødre følger med når br. Sverre Hjetland 
forteller.

Br. Sverre Hjetland 
var Stor Arkivar 
da han bygget opp 
museet.
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Kulturaftenen forsatte med ost, vin og sang. Stemningen ble ikke mindre 
etterhvert som vi alle ble med i allsangen. En fin kveld og all ros til UM Torstein 
Kallåk som valgte dette isteden for å gå på byen.
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en oase for noen
noen timers velferdsinnsats for andre

Inge Lis Bratland, Urania 2, Rebekkasøster og 
pasient. Hun koste seg med smørbrød og kaffe

Kari Anne Middelbo og Gunvor Loe Andersen, Urania 2, og vår egen Jan Christian Netteland 
på kjøkkenet.

Etter en beskrivelse av 
veien inn til sirius kaféen 
fra br. Hans-Christian 
Rasmussen dro jeg for 
å se på dette. Når man 
kommer inn på Radium-
hospitalet, er det som å 
komme inn i et vepse-
bol. Kafe og resepsjon, 
og denne gangen jule-
marked. Raskt kom jeg inn i de 
lange korridorene ned mot sirius. 
Rundet hjørnet og på venstre 
hånd lå kjøkkenet med disk og 
med våre folk i fullt arbeid. Det 
var stille og rolig der inne. som å 

komme inn i en oase etter 
en lang vandring. Jeg var 
der ca kl. 10 og det var 
allerede god aktivitet. Det 
stod frukt, hjemmesmurte 
brødskiver og så mye 
varm velsmakende kaffe 
du ville ha. Jeg skjønner 
godt at pasientene som 
har vært på stråling 

synes dette er en fredelig og 
hyggelig plass. Her kan de sitte i 
fred og ro og nyte mat og kaffe. 
alternativet er “vepsebolet” ved 
inngangen eller en kafé i 7. etasje.
Dette var en fin opplevelse 

og takk til alle de som stiller 
opp. Ikke minst en takk til br. 
Hans-Christian som må sørge for 
å stille “et lag” fra 56JM på bena.

t16
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Onsdag 30. oktober var 
det igjen tid for logens 

tradisjonelle sosialaften.

Vi startet i logesalen med 
noen ord fra OM, litt musikk 

og et kort foredrag av sigmund 
Rud fra Kirkens Bymisjon. 

Han takket for pengegaven de 
hadde fått de senere årene og 

orienterte om arbeidet Kirkens 
Bymisjon gjør for Oslos 

befolkning.

Br. Espen Næss Larsen kjørte 
Lykkehjulet med stø hånd, 

og penger, lodd og gevinster 
skiftet raskt hånd.

Det møtte 21 brødre og 
13 gjester, og kvelden 

innbrakte kr 22.000. I tillegg 
kom det inn ca kr 5.500 på 

bankkonto, totalt ca kr 27.500 
som kan brukes til gode 

sosiale formål. 

sosialnemnda takket for 
alle bidrag, og forsikret 
at de vil finne verdige 
organisasjoner å gi til 

penger til.

Sosial-
aften 
2013
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Er du glad i meg?
Du sier at du er glad i meg, men du viser det ikke bestandig.

I begynnelsen kunne du ikke gjøre nok 
for meg. Ja, du sa at vi møttes alt for 
sjelden. Nå ser det av og til ut som om 
du tar meg for gitt.

Enkelte ganger lurer jeg på om jeg betyr 
noe for deg.

Når jeg er borte, eller ikke er mere, vil du 
kanskje verdsette alt jeg gjorde for deg.

Jeg sørger for at du får møte fine 
mennesker, mennesker som gir deg styrke 
og glede, som viser deg tillit, som lytter til 
deg, mennesker som du kan trøste og som 
du kan gi av ditt overskudd til.

Uten meg ville du kanskje ikke engang hatt 
tid til å tenke på deg selv og din egen 
utvikling som menneske.

Jeg har tiet og ventet på for å se hvor lenge 
det vil ta før du innså hvor mye jeg egentlig 
betyr for deg.

Ha omsorg for meg og ta vare på meg, så vil jeg fortsette å ta vare på deg.

Med brodelig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og sannhet.

DIN EgEN LOgE
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Et innslag levert inn av br. sverre Hjetland
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Valgte embedsmenn  
Storrepresentant espen rud 
Fung. eks. Overmester Henning Augestad
Overmester Frank Arnesen
Undermester torstein Kallåk
Sekretær Inge Laskemoen
Skattmester Melvin Henriksen
Kasserer Per Christian Alpers

Utnevnte embedsmenn 
Ceremonimester espen Næss Larsen
CM Høyre Ass. Vidar Grette
CM Venstre Ass. Per ragnar Dahl
Fører Chris rayner- Battle
Førerassistent Jan Arne Flattun
Kapellan Inge Håkon Gjørva
Inspektør erik t. Arff-Pettersen
OM Høyre Ass. toralf Didriksen
OM Venstre Ass. Pål Haugs 
UM Høyre Ass. Uno Stjernstrøm
UM Venstre Ass. Jan Christian Netteland 
redaktør Pål Haugs 
Samfunnets eldste Oddmund reppe 
Musikkansvarlig P.C. Sommerfelt
Indre Vakt Arne rebnor
Ytre Vakt Hans-Christian rasmussen 
Arkivar Jan Arne Flattun
 
Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon
Leder espen rud 
Medlem Henning Augestad
Medlem Per Christian Alpers 
Medlem Pål Haugs 
Medlem Øivind Vinje
Varamedlem Lars Bemer 
  
Nominasjonsnevnd
Leder Henning Augestad
Medlem espen rud 
Medlem espen Næss Larsen
Medlem Chris rayner-Battle
Medlem Lars Bemer 
Varamedlem Per Christian Sommerfelt

Finansnevnd 
Leder Per Christian Alpers
Medlem einar Steen-Olsen
Medlem Jan-Urban Sandal
Varamedlem Kawal Kahlon 

Nevnd for hjelp og støtte
Leder Frank Arnesen 
Medlem torstein Kallåk 
Medlem Inge Laskemoen 
Medlem Inge Håkon Gjørva
Medlem Per Christian Alpers 

Revisjonsnevnd 
Leder Inge Håkon Gjørva
Medlem Henning Augestad
Medlem Lars Bemer 

Nevnd for omsorg
Leder Hans-Christian rasmussen
Medlem Jan Christian Netteland
Medlem Uno Stjernstrøm
Medlem Chris rayner-Battle
Medlem Bjørn reymert 
reserve terje Christoffersen

Nevnd for anskaffelser
Leder erik t. Arff-Pettersen 
Medlem torstein Kallåk 
Medlem Jan-Urban Sandal  

Nevnd for Enker og Etterlatte 
Leder Uno Stjernstrøm
Medlem Bjørn reymert

Undersøkelsesnevnd 1 
Medlem/hjembesøk Jan Arne Flattun 
Medlem/hjembesøk Vidar Grette 
Medlem espen Næss Larsen
Medlem Øivind Vinje 

Undersøkelsesnevnd 2 
Medlem/hjembesøk Bjørn Sommer 
Medlem/hjembesøk Per Christian Sommerfelt
Medlem espen rud 
Medlem Lars Bemer 
Medlem Uno Stjernstrøm 

Undersøkelsesnevnd 3 
Medlem/hjembesøk Per Christian Alpers
Medlem/hjembesøk terje Christoffersen
Medlem Ove Morten Nilsen
Medlem Arne rebnord 
  
Privatnevnd 
Leder torstein Kallåk 
Formann Dag Maroni 
Kasserer Utnevnes senere 
Medlem Dag Otto rue 
Medlem einar Hultberg 
Medlem Pål Haugs 
  
Representanter til St gt 28
Leder Frank Arnesen
Medlem torstein Kallåk
Medlem einar Steen-Olsen
  
Sosialnevnd  
Leder torstein Kallåk
Medlem espen Næss Larsen
Medlem einar Hultberg 
Medlem Per ragnar Dahl 
Medlem Per Christian Sommerfelt
Medlem Jan Christian Netteland
  
Foreningen Odd Fellows Venner 
Leder torstein Kallåk
Medlem erik t. Arff-Pettersen
 
Jubileumsfond 
Leder Frank Arnesen
  
Broderfondet 
Leder Frank Arnesen
Medlem torstein Kallåk
Medlem Melvin Henriksen 
 
Odd Barlindhaugs fond
Leder torstein Kallåk
Medlem Inge Laskemoen 
Medlem Melvin Henriksen

Loge 56 Johan Middelthon 2013 - 2015
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Dato Sal Grad Merknad offisiell

 
15. jan B O Nyttårsmøte, 
   Privatnemndas Aften
 
22. jan D XX O regnskap/rapport 
   fra nevnder
   torskeaften

29. jan  D Informasjonsmøte
 
12. feb A O Foredrag

26. feb A O 25 Veteranjuvel. Galla
  
12. mars D O Arbeidsmøte. 
   Sildeaften og Quiz 

19. mars  O Gutta På tur 
   kl. 18.00)
 
26. mars A O Arbeidsmøte
 
02. apr  O Kulturaften med ledsager
   (kl. 18.00)

23. apr D O / = + Gradspassering 2+

30. apr A O+ Innvielse Galla 
     
14. mai A  + Loge 40 Vern/
   Gradspassering 1+

21. mai D O Arbeidsmøte med Quiz
 
04. juni  O Sommermøte 
   med ledsager 

2014


