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w Onsdag er logedag

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torstein Kallåk
OVERMESTER

Gode 
brødre!
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Storrepresentant 
Øivind Vinje

OM 
Torstein Kallåk

Sekretær 
Inge Håkon Gjørva

Skattmester 
Inge Laskemoen

Fung. Eks OM 
Frank Arnesen

UM 
Melvin Henriksen

Det første halvåret med det nye embeds-
kollegiet er over. Det har vært en høst med 
innvielse av en ny bror, 25-års veteranjuvel 
og sosialaften. Selv om vi har hatt flere 
felles møter og få møter alene, har dette 
vært en travel tid, men lærerik for oss alle.

Fellesmøter med andre loger er alltid 
hyggelig, men kan også være en sovepute 
når det gjelder spill til gradspasseringer og 
annet logearbeid. Jeg tror vi i framtiden 
skal tenke oss godt om og begrense noen 
av disse fellesmøtene. Derfor blir vårpro-
grammet uten noen faste fellesmøter, noe 
som jeg er sikker på vil engasjere flere 
brødre i det arbeidet vi skal gjøre.

Ekspansjon er, og har lenge vært logens 
største utfordring. Vi lever i et samfunn 
som har veldig mye å tilby, så vi har en 
tøff oppgave med å få nye brødre til vår 
Orden. Vi vil derfor på nyåret prøve ut en 
ny måte å rekruttere nye brødre på. Det blir 
ikke informasjonsmøte, men en venneaften 
som vi holder alene. En venneaften har så 
absolutt noe for seg. Vi får informert hva 
Odd Fellow Ordenen representerer og hva 
vi står for.

Året 2015 er snart ved veis ende. 
Vi går i fredens og gledens tid – JULEN. 
Noen har allerede startet med forbere-
delsene og mange har sikkert pyntet litt 
også. Noe av det beste med julen er å 
tilbringe tid sammen med familien og 
venner.  Ha det hyggelig med god mat og 
drikke, sammen med andre. Men vi må 
ikke glemme at dette også kan være den 
tiden som kan være trist for mange. Aviser, 
butikker ja selv logen er fokusert på julen. 
Så ikke glem dem som ikke har det like 
godt, men tenk på hva du kan gjøre for dem 
Ta kontakt med de du vet, eller de som du 
tror sliter i denne perioden, vis at du bryr 
deg og tenker på dem. 

Når man står ved slutten av det gamle året 
er det kanskje bra å se seg tilbake, på den 
tiden som er borte for alltid. Kanskje tenke, 
var dette et godt år? Jeg kan bare svare for 
meg selv. Ja! Den gleden møtene gir meg, 
gleden over å få mulighet til å delta og få 
være med på det arbeidet og fellesskapet 
som skapes i logen gjør noe med en.

Jeg vil takke for det gamle året 
og ønske alle en riktig god jul 
og et godt nytt år! 
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w Redaktørens hjørne

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inge Håkon Gjørva
SEKRETÆR

Sekretæren 
informerer
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Det nærmer seg jul og et nytt embedskol-
legium har satt seg, dvs satt seg i stolene, 
men ikke helt i vervet skulle jeg tro. Det tar 
litt tid - i alle fall for en nyvalgt sekretær i 
56 Johan Middelthon som etter beste evne 
forsøker å finne ut av Focus, bygge opp 
rutiner og relasjoner til en høyengasjert 
OM med Il Tempo Gigante fart og mange 
baller i lufta. Det gjelder å holde tunga 
rett, og helst være minst et hestehode foran 
det som skal skje i logen. Da er det godt 
å kunne støtte seg til tidligere erfarne og 
dyktige sekretærer og andre kollegaer.
Noen kjedelig to-årsperiode kommer det 
ikke til å bli – det har jeg skjønt.
Det som er nytt og spesielt, er at jeg som 
sekretær plutselig får lære å kjenne både 
logen og brødrene fra en annen side – og 
det er bra. 

Hva har skjedd i høst?
Høsten har vært svært så varierende. Det 
som kanskje har vært savnet mest, er våre 
normale arbeidsmøter. De har vært for få. 
Til gjengjeld har vi fått med oss mye annet 
av verdi.
Her kan nevnes innvielse av ny bror, for-
fremmelse av en bror, kjempehyggelig tur 
til Horten, og ikke minst utnevnelse av to 
av våre brødre til 25 års veteraner.
Vi må heller ikke glemme vår sosialaften, 
hvor familie og venner var med oss til en 

superkveld med stor giverglede fra de som 
var til stede. Mange penger fikk vi inn, og 
disse gleder vi oss til å gi videre til de som 
trenger det mest.

Fremmøte
Fremmøteprosenten er alltid i fokus, man 
ønsker seg alltid denne høyere, og vi gjør 
så godt vi kan for å få denne opp. I høst har 
den vært bra. Vi ligger på et snitt i nærhet-
en av 35. Målet må være 40, og kanskje når 
vi det i vårterminen!
Sikkert er det at embedskollegiet vil gjøre 
sitt til at møtene i salen og ettermøtene blir 
både innholdsrike og interessante i 2016, 
men vi trenger også bidrag fra alle de andre 
brødrene for å få dette til – bl.a med å møte 
opp så ofte du kan! 
Så er det bare å vente på at julenissen skal 
ta over regien, og det gjør han nok i år 
også til glede for både små og store, men i 
mellomtiden må vi gjøre som Alf Prøysen 
skrev:
“Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved,
og vi har sett opp fuggelband og vi har 
pynte tre.
Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund,
imens je rugge vogna, så bror din får en 
blund.”

En riktig God Jul 
og Godt Nyttår til alle!

Bulletinen
Bulletinen skal være et lite tilbakeblikk på halvåret i logen som har gått, 
pluss noen artikler. Men lev ikke logelivet gjennom Bulletinen, kom i 
logen oppplev det der, hvis dere kan. En dag i logen er bedre enn noen 
linjer i Bulletinen.

Jeg må få takke alle som bidrar med tekster og innspill til Bulletinen.

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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Innvielse og gradspassering er blant 
høydepunktene i vårt logearbeide. 
Derfor var det store forventninger til 
forfremmelse av denne bror i DHSG

Dette er graden som retter oppmerk-
somheten mot det å være et sann-
hetssøkende menneske. Og det i alle 
sammenhenger og naturligvis både i 
tale og i gjerning.

DHSG ønsker velkommen til alle 
logens møter og man føler seg kanskje 
mer komplett som logebror. Det ble en 
stilfull og verdig seremoni med mange 
inntrykk.

Foruten gratulasjon til br Einar ønsket 
også OM Frank Arnesen det nyvalgte 
embedskollegiet lykke til med arbeidet 
i de 2 neste årene. Utfordringene er 

mange og det må en kontinuerlig inn-
sats til for logens utvikling og fremtid. 
Det er alltid hyggelig for fadderen å 
følge fadderbarnet gjennom gradspas-
seringene, noe som også fadder 
Einar Steen-Olsen ga uttrykk for i sin 
tale.
 
Vi ønsker br Einar Hultberg lykke til 
videre med logelivet!

Br. Einar Hultberg ble forfremmet
til Den Høye Sannhets Grad
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OM Frank Arnesen gratulerte med graden og ønsket velkom-
men til alle logens møter.
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UM Torstein Kallåk inviterte brr og 
ledsagere til sommeravslutning på 
Herregårdskroen. Han hadde leid et 
lite hus til oss (Larsstua). Det var 
meget godt fremmøte med ledsag-
ere. Det lunte å være inne i stua for 
sommeren hadde ikke helt slått til 

ennå. Det ble sunget av full hals og 
OM Frank Arnesen takket alle for 
vårsemesteret i logen og minnet om 
at det ikke var lenge til vi ble samlet 
igjen i Stg28. UM Torstein Kallåk 
ønsket OM og hans familie en fin 
sommer.

Sommer-
avslutning

03.06.2015

02.09.2015

Den nye sesongen begynte med
godt fremmøte av brr og fung. OM 
Torstein Kallåk ønsket 
alle velkommen til 
den nye og spennende 
sesongen med skifte 
av embedsmennene.

En ny høst 
har begynt 

i logen
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Vennskaps-
tur til 

40 Vern, 
Horten

Det er tette bånd mellom våre to loger 
og det er veldig hyggelig å ta vare på 
denne tradisjonen gjennom år. 

Med buss fra Rådhusplassen onsdag 
21.10. gikk ferden til Horten og med 
en særdeles godt forberedt UM Melvin 
i co-setet ble det en hyggelig tur ned til 
Vestfold etter å ha lastet ombord brødre 

fra Sandvika. Tradisjonen tro fikk vi 
overvære en gradspassering i DEKG 
som ble vel utført. 

OM Hans-Tore Vang ønsket velkom-
men til ettermøtet og håpet at loge 
40 også kunne stille et like fyldig 
mannskap når de neste år skulle ta 
turen til Oslo. Og han siktet  naturligvis 
ikke til vekten (red. anm.)
Det ble servert velsmakende kylling 
med bacon, og det rådet en meget  
munter tone ved bordet, noe som ga 
utløp for flere like muntre historier.
Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann 
overbrakte en hilsen fra Stor Sire 
Morten Buan.

Dessverre forløper en slik kveld altfor 
fort og etter avskjeden med Horten kan 
vi bare si på gjensyn i Oslo onsdag 
16. mars 2016. 
Vi gleder oss allerede!

21.10.2015

Inge Oddvar Solheim
Det var med stor sorg vi mottok 
budskapet om at bror Eks OM 

Inge Oddvar Solheim avgikk med 
døden etter lengre tids sykdom ved 
Diakonhjemmets Sykehus lørdag 

den 17. oktober 2015 - 83 år gammel.

Br. Inge Solheim ble innviet som 
medlem av loge nr. 56 Johan 

Middelthon den 27. januar 1988, og 
mottok av br. Stor Sire Morten Buan sin 
velfortjente 25 års Veteranjuvel i 2013.
Br. Inge Solheim har innehatt mange 

embeder både i loge og i leir nr. 1 
Norge. Han var en aktet bror som når 

han ble spurt aldri sa nei. Han var 
en ekte og god Odd Fellow i all sin 

gjerning.

Br. Inge Solheim var gjennom hele 
sitt voksne liv ansatt ved flyselskapet 
SAS i Norge. Han var der initiativtaker 

til opprettelsen av SAS Janitsjarorkester 
– et orkester han også var æresmedlem 

av. Han var også en av drivkreftene 
ved opprettelsen av SAS sitt museum 

på Gardermoen, og om ikke det var nok 
så var det også bror Inge som var med 

på å stifte pensjonistforeningen 
i samme selskap.

Br. Inge Solheim ble stedt til hvile på 
Vestre gravlund den 27. oktober 2015.

Vi lyser fred over bror Inge Oddvar 
Solheim sitt minne.



Det er helt nødvendig at brødrene stiller seg til disposi-
sjon for et slikt arbeid. Det er logen avhengig av.
Til tross for at de fleste embedsmenn bare skifter stol, 
er det mye nytt å sette seg inn i. 

Etter den meget vellykkede installasjonen i salen 
var det bare å senke skuldrene for alle brødrene på 
denne kvelden og nyte måltidet. Den nye UM Melvin 
Henriksen ledet taffelet på en aldeles utmerket måte.

Nytt embedskollegium 
2015-2017
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Storrepresentant 
Øivind Vinje

OM 
Torstein Kallåk

Sekretær 
Inge H. Gjørva

Skattmester 
Inge Laskemoen

Fung. Eks OM 
Frank Arnesen

UM 
Melvin Henriksen

Tiden er inne for et nytt kollegium og installasjonen av nye embedsmenn 
ble foretatt av DSS Espen Rud onsdag 16. sept.
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DSS Espen Rud og hans 
Storembedsmenn gjennom-
førte en fin og høytidelig 
seremoni under innsettelsen 
av det nye embedskollegiet. 
Han hadde noen råd til det 
nye mannskapet og så frem til 
å følge dem i arbeidet. DDS 
takket samtidig det avgåtte 
embedskollegiet for det 
arbeidet de hadde utført.

Vår nye OM Torstein Kallåk 
så frem til de 2 neste årene 

som OM med det nye 
embedskollegiet, Han takket 
også avtroppende OM Frank 

Arnesen for et meget godt 
utført arbeide.
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Dette er en av logens viktigste dager: Å fremskaffe 
midler som kan gis til de som trenger det. 

Onsdag 14. oktober var tiden inne.

Etter åpning i logesalen av br OM Torstein Kallåk 
orienterte Rolf Olsen fra Impenda, Gamalakhe 

Foundation Norway om det arbeidet denne 
organisasjonen utfører i Sør-Afrika. 

Han ga oss et innblikk i organisasjonens 
oppbygning, arbeid og erfaringer. 

Medlemmene reiser faktisk fra Norge for egen 
regning og bistår i arbeidet der nede.

Det betyr at de innsamlede midlene i sin helhet 
går til de som har behov for vår hjelp

Sosialaften

t10

JM -  BULLET INEN

ONSDAG

APRIL
30.

ONSDAG

DESEMBER
16.

ONSDAG

SEPTEMBER
30.

ONSDAG

SEPTEMBER
23.

ONSDAG

DESEMBER
11.

ONSDAG

OKTOBER
14.

ONSDAG

OKTOBER
28.

ONSDAG

FEBRUAR
26.

ONSDAG

NOVEMBER
18.

ONSDAG

MARS
19.

ONSDAG

SEPTEMBER
16.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

MARS
19.

ONSDAG

MARS
26.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

SEPTEMBER
18.

ONSDAG

OKTOBER
21.

ONSDAG

NOVEMBER
25.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

MARS
19.

ONSDAG

MAI
27.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

APRIL
2.



t11

JM -  BULLET INEN

n

Loddselgerne Jan Arne Flattun, Inge Laskemoen, Dag Maroni og Melvin Henriksen var alle klare til innsats. 
Entusiasme, giverglede og godt humør skulle sørge for et godt økonomisk resultat.

Br Espen Næss Larsen styrte som vanlig lykkehjulet. Det ble høy stemning etter hvert som vinnerne ble ropt opp.
Sosialnemda takker for alle bidrag og kan forsikre at de vil finne verdige organisasjoner pengene skal gå til.
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Bestefarstomta
Vi følger historien om tomta, kjøpet og byggingen

Historien fortsetter ...
Etter at Nora solgte tomtene Stg 30 og 
Stg 28 til kommunen skjer det veldig 
lite på tomten. Den gamle gården etter 
Rosenborg Bryggeri ble revet ved 
århundreskiftet, og tomten ble liggen-
de der i byens beste strøk som en la-
gertomt, et sørgelig trist trekk i byens 
ansikt helt til Odd Fellow-bygget kom 
i gang. Fra tid til annen hadde mena-
sjerier, gjøglere, skytebaner og andre 
tarvelige skur og telt for forlystelses-
etablissementer tatt tomten i besittelse. 
Som tidligere nevnt ble begge tomtene 
solgt for kr 300.000,- i 1917. Norbeck 

med sitt sirkus holdt det gående ennå 
noen år på tomten, og han hadde sin 
avskjedsforestilling i 1929. Og så tok 
arbeiderne til med opparbeidelse av 
gater og arrondering av tomtearealer 
etter Rådhusreguleringens planer som 
bl.a. krevde nedrivning av Christiania 
Bad som i årene 1883-1923 var byens 
moderne badeanstalt.

Odd Fellow etablerer seg i Oslo
Etter etableringen i Stavanger i 1898 
tok det litt tid før Ordenen fikk sitt 
eget hus her i byen. I 1910 ble 
Kristian Augustgate 6 kjøpt gjennom 

Maleri av E. Trondsen

A/S Kristian August gate 6 (KA6), et 
selskap der samtlige aksjonærer var 
Ordensbrødre, og 23. august 1912 ble 
lokalene tatt i bruk. 
De nye lokalene var et stort fremskritt, 
men etter en tid svant trivselen, hoved-
sakelig på grunn av strøket rundt gården 
som ikke var av det beste. Det tok 20 
år før de 5 logene og leiren kunne flytte 
inn i nye lokaler. Det var mange år med 
leting etter nye egnede lokaler, men 
først på slutten av 20-årene begynte 
det å skje noe. I 1916 hadde bystyret 
vedtatt at Oslos nye rådhus skulle reises 
ved Pipervika. I forbindelse med den 

DEL 2
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omfattende reguleringen benyttet man 
anledningen å rydde opp i området mel-
lom Filosofigaten (tidligere gate i Vika), 
Stortingsgaten og Klingenberggaten. 
Store deler av dette området besto av 
Kristiania Tivoli som inneholdt “en 
stilfull restaurantbygning, et Frilufts-
theater, endvidere: Cirkus, der bortleies 
dels til Varieté, dels til Cirkusselskaber, 
samt en Theaterbygning”. Sånn blir 
området beskrevet i 1905, det eldste av 
Kristianias forlystelsessteder.
I 1930 ble det nedsatt en komite som 
fikk i oppdrag å se etter nye lokaler for 
Ordenen i Oslo. Et av medlemmene 

fikk av byens daværende borgermester 
håndgitt Bestefarstomta, forutsatt 
kommunens godkjennelse. Det var 
imidlertid snakk om flere muligheter 
med denne tomten, hotell, konserthus 
og opera, og det skapte en del proble-
mer før tomten ble sikret. 

Arealet som først ble tilbudt utvalget 
var så stort og svarfristen så kort at 
utvalget hadde store betenkeligheter 
ved å skulle være nødt til å kjøpe et 
så stort areal. Etter nye overveielser 
ga utvalget 3. oktober 1930 et bud på 
1.400 m2 à kr 500,-.  

Som svar på dette fikk utvalget fra 
høyesterettsadvokat Hieronymus 
Heyerdahl som sto for salget av 
Rådhusreguleringens byggetomter, 
en beskrivelse som er et betydelig 
dokument. Utvalget fant dette tilbudet
så tilfredstillende at det allerede 
24. oktober ble akseptert og bud gitt 
overensstemmende med advokat Hey-
erdahls skrivelse. Man mente da å ha 
god grunn til å tro at saken dermed var 
reelt i orden, og at det bare var rene 
formalia som det sto igjen å ordne. 
I Aftenposten 5. november ble det 
gjengitt et forlydende om at det hadde 
meldt seg flere liebhabere på tomten, 
deriblant Odd Fellow Ordenen. Dette 
er det første utklipp fra pressen som 
er klebet inn i de to bind avisutklipp 

som disponent Olaf Hallan har samlet 
om bebyggelsen av Stortingsgaten 28. 
Sjelden har vel et byggeprosjekt i den 
grad vært gjenstand for Oslo-pressens 
oppmerksomhet.
Imidlertid dro advokat Heyerdahl på 
rekreasjonsreise til Syden, og under 
hans fravær sto saken i stampe.
Like plutselig som uventet sprang 
en bombe. I Dagbladet 12. desember 
sto det en kort notis med overskriften 
“Seierherren?”. “Direktør Persen har 
arbeidet ihærdig med planer om et 
nytt Victoria Hotell efter at det gamle 
ble nedlagt. Vi har før nevnt at han 
var blant dem som tenkte på Beste-
farstomten, og vi erfarer at han sikret 
sig en førsterett til å forhandle med 

Kristiania Tivoli med Cirkusbygningen

Rivingen av Tivoli, det nye rådhuset kan sees i bakgrunnen.
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om hvorledes etter hans mening budet 
burde formes. 

Arkitektkonkurransen
Heller ikke den etterfølgende arkitekt-
konkurransen forløp uten problemer. 
Men etter “omkonkurranse” mellom 
de tre beste fra første omgang ble 
arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas’ 
forslag godtatt. F. Selmer A/S ble 
valgt som entreprenør og den 
1. november 1932 startet arbeidet.

Komiteens innbydelse forelå 25. mars 
1931 med førstepremie på kr 5.000,-.
Bygget skulle oppføres i 8 etasjer. 
Det skulle inneholde kino, Chat Noir, 
kammermusikksal, restaurant, kontor-
er og butikker. Bygget var prosjektert å 
stå ferdig for innflytning ved årsskiftet 
1932-1933. I 1933 flyttet den første 
leietageren inn som var Den Norske 
Turistforening.

Eierforhold
Tomten ble kjøpt av KA6. Selskapet 
fungerte også som byggherre. Etter-
hvert ble det forhåndstjenlig å danne 
et eget eierselskap og 11. november 
1932 ble Stortingsgaten 28 stiftet.
Selskapets A-aksjer eides av KA6, 
mens B-aksjene ble eid av F. Selmer 
AS og Adolf Lie. Sistnevnte, ordens-
bror og ansatt i F. Selmer AS, spilte 
en sentral rolle i byggeprosessen. At 
disse kom inn som aksjonærer hadde 
trolig sammenheng med byggherres 
svake økonomi. Så svak at F. Selmer 
AS i realiteten var eier av bygget i en 
periode. A-aksjene hadde ved innfri-
else av lån fra F. Selmer AS, rett til å 
overta dette selskapets B-aksjer, noe 
som fant sted i 1939. I årene etter 
krigen økte gårdens inntekter 
betraktelig - noe som vakte lignings-
myndighetenes interesse. De ønsket 
beskatning av aksjen. Etter domsav-
gjørelser i Byrett og Lagmannsrett 
ble saken brakt inn for Høyesterett. 

Bestefars restaurant, etter originaltegning av Henrik Backer

kommunen - om det enn altså ikke kan 
sies at han har fått tomten i hånden.
Går kjøpet i orden, hvilket det skal 
være de aller beste utsikter til, vil di-
rektør Persen i nærmeste fremtid sette 
arbeidet med det nye Victoria Hotell 
igang. Planene er under forberedelse 
og forseres frem. Det blir et svært 
6 etasjers kompleks, hvorav direktør 
Persen vil disponere 4 etasjer til et 
førsteklasses hotell.”

For utvalget var notisen i Dagbladet 
ikke bare overraskende. Den var etter 
alt hva som forelå simpelthen ikke til 
å forstå. Utvalget henvendte seg seg 
til rette vedkommende i kommunen 
og fikk den forholdsvis beroligende 
opplysning at det overhodet ikke var 
kommet noe bud fra direktør Persen 
på det tidspunkt da notisen forelå. 
Man fikk hurtigst mulig i gang nye 
forhandlinger med advokat Heyerdahl 
som leverte tilbake tilbudet av 24. ok-
tober påført hans egenhendige notater 
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Før den kom opp der ble man enig 
med myndighetene om en minnelig 
ordning og saken ble avlyst i 1954. 
Ordningen gikk ut på at samtlige 
aksjer skulle overdras til “en ikke-
skattepliktig” institusjon. Forliket 
ble stadfestet av Høyesterett 12. mai 
1955. A/S Stortingsgaten 28 kjøpte 
samtlige 220 aksjer for kr 100,00 pr. 
stk. og fordelte disse på logene i Oslo 
i forholdet 2 : 1 manns/kvinneloger. 
Dermed havnet aksjene der de er idag 
- hos den enkelte Oslo-loge.

Bygget reises
Det tok litt over ett år å reise Odd 
Fellow Ordenens hus. Byggearbei-
det startet opp 1. november 1932 og 
allerede dagene 28. oktober til 5. 
november 1933 var de store utstillings-
lokalene i kjelleren ferdige. Tiden for 
bygningsreisning var noe av en rekord 
som det skal bli vanskelig å slå. Med 
vanskeligheter i grunnforholdene ble 

det umulig å holde den prosjekterte 
innflytningstiden oktober 1939. Inn-
flytning ble 1. januar 1934, bare litt 
over 2 måneder senere enn beregnet.
De tekniske vanskelighetene lot seg 
overvinne. Arkitekturen er avpasset 
etter konstruksjon og materialer. Odd 
Fellow Gården er i alle fall blitt et 
symbol på vår tids økonomiske syn 
med den sterkeste mulige utnyttelse.
En spesiell vanskelighet ved oppgaven 
var tomtens skjeve form og gatens 
uensartede høydeforhold. I under-
etasjen ligger således gulvene på 20 
forskjellige kote-høyder. Dette skapte 
store problemer både for planleggel-
sen og gjennomførelsen av bygget.
Bygningen er oppført i korkisolert 
jernbetong og fundamentert på fjell. 
Fjellet lå fra 5-6 og 33-34 meter under 
gateplan, og nedramningen av de 
svære pelene bidro til å forlenge den 
beregnede byggetiden.
Husets samlede gulvflate ble 19.000m2  
og den bebyggede del er på 2.500m2. 
Bygningen er 37 m høy og har et 
samlet rominnhold på 75.000m3. Etter 
hvert som byggearbeidet skred fram 
ble det fulgt med den største interesse 
av byens aviser og befolkning.

Bygget åpnes
Det hadde meldt seg på 575 innen-
landske deltakere, så det ble knapt om 
plass. Begge logesalene ble tatt i bruk 
samtidig og den høytidelige og rituelle 
innvielse ble ledet av Stor Sire Gustav 
Eriksen og med den svenske Stor Sire 
B. Jason Bergqvist og den danske Stor-
sekretær Axel Engberg. I den lille salen 
ledet Dep. Stor Sire Ingvald Haaland 
som på hver side hadde den svenske 

Stor Skattmester K. E. Ringholm og den 
danske H.P. Marius Frandsen.

Og så kom tyskerne ....
Okkupasjonsmakten lot Odd Fellow 
Ordenen være i fred til å begynne med 
selv om de hemmelige ordenene i 
Tyskland var oppløst av Hitlerstyret. 
Odd Fellow Ordenens Stor Sire Johan 
Middelthon ble beordret til å møte på 
Victoria Terrasse 26. september 1940 
og fikk ordre om, at hvis ikke Ordenen 
innen en viss frist frivillig oppløste 
seg, ville tyskerne besørge at Ordenen 
ble oppløst og dens midler beslaglagt.
A/S Stg 28 overtok lokalene og gjorde 
dem om til inntektsbringende lokaler. 
Oslo Handelsstand var husville etter at 
tyskerne beslagla deres lokaler og fikk 
da husly i Odd Fellows lokaler. 
Men tyskerne trengte mer lokaler og 
1. juni 1941 tok de i første omgang 
Kaba. Men ikke lenge etter hadde de 
tatt hele huset. Det ble foretatt vesent-
lig forandringer for å tilpasse tysk-
ernes bruk av bygningen. 
Om morgenen 8. mai 1945 gikk U. De 
Paolis opp på taket og igjen vaiet det 
norske flagget på bygningen.

Vi har tatt en kort reise gjennom 
Bestefarstomtas historie.

n

n
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Det glade 
hjerte lever 

lenger

Intet er umulig for 
den som ikke be-

høver å gjøre 
det selv

Jo mer 
du gleder andre 

jo gladere 
blir du selv

Livet 
er ikke så lett 

som avholdsfolket 
vil ha det til

Man må tenke på 
hva man sier, så 

man ikke plutselig 
sier det man tenker

Verden er full 
av folk 

som prediker vann 
og drikker vin

Mennesket 
har fått  talens 

gave for å skjule 
sine tanker

Vin står 
øverst 

på listen over 
all medisin

Din egentlige 
alders tid er summen 
av de tidløse øyeblikk 

i ditt liv

Vinen 
gir styrke 

til trette menn

Ingen vis mann 
har noen gang 
ønsket å være 

yngre

En krok av hjertet 
ditt er alltid 20 år

Jo lengre 
et menneske får lov 

til å være barn jo 
eldre blir man

Det er skønt 
at bli gammel, 
-at være ung 
er for jævlig

Alt hva de yngre kan gjøre 
for de eldre er å sjokkere 

dem og på den måten holde 
dem a jour med tiden

Unge menn synes 
at gamle menn er 
fehoder. Gamle 

menn vet at unge 
menn er det

Mennesker 
blir ikk voksne 
før de runder 

50-tallet

n

Noen tanker.....

Tekst: 
Sverre N. Haug
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Br Terje Andersen fikk 
28. oktober en fin opplevelse 
under seremonien inne i salen. 
Mange nye inntrykk å reflektere 
over, men det er jo hensikten.

Stor Arkivar Knut Aslak 
Wickmann hadde en siste 
hilsen fra Inge Solheim.

Br Pål Haugs sa noen ord som fadder 
og gratulerte ham med den nye graden. 
Hans første steg på den videre 
læringen i logen. 

Br. Terje Andersen ble forfremmet 
til Det Gode Vennskaps Grad
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INNVIELSE

En innvielse er alltid spesiell. 
Dette ble en meget hyggelig aften 

med onsdagslogene nr. 1 Norvegia og nr. 2 Eidsvold.

Under ledelse av vår CM Espen Næss 
Larsen ble de 2 recepiendene Ståle 
Brattbo fra loge nr 1 Norvegia og 
John Thomas Lindeberg Bjørkmann 
loge nr 56 Johan Middelthon trygt og 
sikkert ført gjennom seremonien til 
det avlagte løftet.

Tilstede var også DSS Espen Rud og 
det er bestandig hyggelig når han har 
anledning til å delta på våre møter. 
Og ikke minst denne kvelden!

God mat og drikke, taler og lykke-
ønskninger ble de nye brr til del og 

det var høy stemning ved broder-
måltidet. Innvielse er som sagt et 
høydepunkt.

Vi ønsker begge de nye brr velkom-
men til Odd Fellow og håper at de vil 
trives med  logearbeidet.
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 Født 01.12.1982 i Oslo
Singel

IT-konsulent
Vendla, 75B, 1397 Nesøya

Mobil 465 42 846
Fadder: Torstein Kallåk

Noen stikkord 
om vår nye bror:

John Thomas
Lindeberg Bjørkmann
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DDS Espen Rud hilste logene og var 
glad for å se så mange brr på etter-
møtet. Han syntes seremonien inne i 
salen hadde gått fint.

OM Willy Herrmann fra loge nr. 
1 Norvegia hilste den nye br Ståle 
Brattbo velkommen i logen. 

Begge fadderne holdt en tale til de 
nye brr og de fikk den obligatoriske 
jakkenålen med 3 kjedeledd samt 
blomster. OM Torstein Kallåk hadde 
tro på at vår nye br ville raskt være 
med i arbeidet i logen.

Vår nye br John Thomas Lindeberg 
Bjørkmann takket for tilliten og så 
frem til å komme igang.



Br. Melvin Henriksen
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Hvor er det blitt av takken? 
Er ordet takknemlighet blitt 
et fremmedord?

Jeg tenker at det var da mye mer 
takknemlighet før, selv om vi 
hadde mindre å takke for. Dette 
burde bekymre oss alle, for er det 
ikke slik da at takknemlige folk er 
glade og fornøyde folk? 
Takknemlighet blir noen ganger 
omtalt som et personlighetstrekk. 
Så da er det kanskje slik at det er 
noen som har det og andre som 
ikke har det. Slik jeg ser det, vil 
jeg heller beskrive takknemlighet 
som en adferd. Det betyr at takk-
nemlighet er noe vi kan velge å 
gjøre eller ikke gjøre.

Når vi våkner om morgenen kan vi 
velge å glede oss over at vi bor i et 
tørt og varmt hjem, at vi har mat 
til frokost, at familien vår er der, 
at solen skinner og mange andre 
store og små ting som vi kanskje 
normalt tar for gitt. Og selv når det 
føles som om livet ikke smiler til 
oss, kan vi alltid finne noe å være 
takknemlige for. Vi kan jo alltid 
glede oss over at vi lever.
Hvis det å kunne stå opp om 
morgenen og møte en ny dag blir 
mindre viktig enn hva slags ma-
drass og designseng vi ligger i, er 
det mennesket som blir den store 
taperen. Ja, hvordan kan barn lære 
takknemlighet når vi voksne velger 
å legge så mye vekt på estetisk 
investering i form av nytt kjøkken, 
ny bil og oppussing her og der? 
Hva slags signaler gir vi neste gen-

erasjon når det gjelder hva som egen-
tlig er viktig i livet? Er det sulten 
etter noe nytt, etter mer, etter foran-
dring som gir øyeblikk av glede, som 
er viktig? Nei, det forårsaker ikke en 
grunnleggende glede og takknem-
lighet. Vi må forholde seg til livet 
slik det faktisk er med dets med- og 
motgang.

Mange av oss har nok den motsatte 
vanen: vi sammenligner oss ofte med 
de som er litt bedre enn oss, som er 
litt rikere, osv. Som en følge av dette 
går vi rundt og føler at det er noe 
som mangler, selv om vi grunnleg-
gende sett har det veldig bra og har 
det vi trenger. Vi får riktignok god 
hjelp av en kultur som er gjennom-
syret av reklame, og som egentlig 
kun har en oppgave – å fortelle deg 
og meg at vi ikke er bra nok eller 
mangler noe. 

Dette kan vekke kjøpelysten for et 
eller annet sted dypt inne i oss. Så 
tror vi kanskje at vi kan kjøpe oss 
til lykke, og at vi kan kjøpe oss et 
bedre selvbilde. Det kan vi ikke. Vi 
fungerer jo ikke på den måten. Det 
som fungerer best derimot, er å snu 
oppmerksomheten bort fra alle de 
tingene vi opplever at vi mangler, og 
til alle de tingene vi opplever å være 
i besittelse av.

Det viktigste i livet er, tross alt, ikke 
det estetiske med ytre forandring, 
men det etiske med vekt på menne-
skelighet. 

Takknemlighet er fokus på livets 

goder og noe jeg kan velge å ha 
eller ikke. Takknemlighet er en 
holdning som kan endre oms-
tendighetene mine. Å prise livet 
og verdsette virkeligheten, er et 
kraftig signal til omgivelsene og 
innover i mitt eget følelsesliv. Det 
skaper en lykkefølelse og nærhet 
til alt som lever og er.

Når vi viser takknemlighet må vi 
rette oppmerksomheten mot de 
små og viktige tingene i livene 
våre. Vi må være tilstede og 
oppmerksomme på øyeblikket, og 
kjenne etter og legge merke til hva 
som faktisk er viktig for oss.
Etter hvert vil stadig flere aspekter 
ved livet, ting vi kanskje har tatt for 
gitt, hendelser som skjer oss, etc. få 
vår oppmerksomhet og takk-
nemlighet. Livet blir nemlig fylt av 
små ting som gir oss glede og små 
lykkeblaff i hverdagen. Og jo fler 
slike ting som gir oss glede, jo mer 
glede har vi å gi til andre. Og så er 
den gode spiralen i gang.

Ellers kan vi bli et folk som 
erstatter fellesskapsverdier og 
takknemlighet for de små og 
viktige tingene i livene våre med 
et utakknemlig og ensomt ego. 
Bare den som tar imot livet som en 
gave og oppgave kan avsløre det 
showpregede samfunnet, hvor vi 
ofte setter oss selv i sentrum og lar 
estetikken danke ut etikken slik at 
utakk dermed blir verdens lønn.

5
min
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Jeg ble født 15. oktober 1943 på 
Voss. Oppveksten på Voss var bra, 
7 år på folkeskole og som mange 
andre på den tiden var jeg opptatt av 
skigåing, fotball og litt skole.
Vi var 5 søsken, hvor jeg var den 
eldste. Far jobbet i bank, men mor 
var hjemmeværende med full jobb 
for å ta seg av 5 barn. Som alle andre 
familier på denne tiden var det lite 
penger i omløp og det var kamp om 
å få penger til å strekke til. Jeg var 
ganske aktiv på ski som ungdom og 
var glad i alpint. Jeg var på skiskole 
med Stein Eriksen og Alf Oppheim 
som instruktører. Det var viktig å ha 
gode ski og støvler den gang som nå, 
men prisene var helt annerledes.
Jeg fikk et par Stein Eriksen treski 
med stålkanter, de kostet bortimot 
400 kroner. Men nye sko spesial-
sydd av skomaker på Voss kostet 500 
kroner. Da en månedslønn den gang 
var vel ca 12-1500 kroner for pappan 
min var dette en stor investering for 
familien.
Vossevangen ble i aprildagene 1940 
bombet sønder og sammen. Alle mili-
tære styrker samlet seg på Voss og 
det var mye kamper der før kapitula-
sjonen kom. Som et resultat av krigen 
var det mange store hull i sentrum 
etter alle utbombede hus. Våpen og 
ammunisjon var det lett å få tak i. Vi 
fant ofte depoter med Krag ammuni-
sjon, 7.92. Det som var morsomt var 
å lage bål og fylle bålet med patroner 
som gikk av etter hvert som varmen 
kom. Det smalt litt, men ikke mye.
I 1958 ble jeg som de fleste andre 
konfirmert. Nå gikk jeg på realskolen 
og følte meg ganske voksen. Real-
skolen var gøy - med mye nytt å lære 
- språk og matte som jeg var glad i. 

Høsten 1958 kom noen andre gutter 
litt eldre enn meg sjøl. De fortalte oss 
eventyr fra den store verden som vi kun 
hadde lest om. Jeg hadde så langt kun 
vært på Voss og i Bergen - så vi slukte 
hva som ble fortalt med store øyne.

På farssiden var det mye sjøfolk! Min 
farfar var los for keiser Wilhelm da han 
besøkte Sognefjoren før første verdens-
krig. Til jul 1958 besluttet jeg at nå skulle 
jeg slutte på skolen og reise til sjøs. Det 
ble en del diskusjon hjemme, men jeg var 
bestemt. Et kompromiss ble inngått. 
Jeg måtte først ta skoleskipet Statsråd 
Lehmkuhl på et 2,5 måneders vinter-
tokt. De regnet vel med at etter dette 
kom jeg på bedre tanker. Men i mars 
1959 mønstret jeg på M/s Høyanger, 
et nybygg som lå i Amsterdam som 
messegutt. Etter 3 måneder avanserte jeg 
til Dekksgutt senere Jungmann før jeg 
mønstret av i juni 1960. Seilasen med 
M/s Høyanger i Inter Ocean Line var for 
meg meget interessant. Jeg så USA for 
første gang, opplevde Cuba under revo-
lusjonen. Vi hadde last med, fikk losse, 
men ikke landlov. På en tur fra Panama 
til Europa brøt det ut brann da vi var 
rundt Azorene. Det viste seg at bomulls-
baller var lastet inn i Ensenade Mexico. 
Noen hadde sikkert røkt på ballene.

Min far lurte på hva jeg skulle bli. Jeg 
drømte om Sjøkrigsskolen. Men da 
måtte en ha et år til sjøs og realsksole i 
matematikk og engelsk. Jeg satte i gang 
og stormleste og gikk opp som privatisk 
og besto med glans. Men akk ja - for 
ung for Sjøkrigsskolen. Søkte da på 
Sjømilitære Korps i Horten og begynte 
der i september 1960 med dispensasjon 
fra Kongen da jeg ikke hadde fyllt 17 år. 
Etter rekruttskole var det styrmanns-

skole 2. klasse og militær utdanning. 
Sommeren 1961 gikk vi fra Horten, 
rundt kysten og så videre til Boston. 
Høsten og våren gikk med til å 
avslutte 2. styrmanns-skolen og i ja-
nuar flyttet jeg til Bergen. Første kull 
som tok Haakonsvern i bruk i januar 
1962. Etter å ha fullført signalutdan-
ning ble jeg sendt til Horten for å gå 
ombord i KNM Bergen. Hva jeg ikke 
visste var at skipet skulle til USA for å 
demonstrere vårt nye våpen Terne anti 
u-båt våpen.

Jeg sakser en artikkel som en god 
venn av meg har skrevet om dette.
“KNM Bergen ble sjøsatt 6. august 
1945. Hun veide 2640 tonn fullt 
utrustet. Offisiell fart var 34 knop ved 
hjelp av 2 dampturbiner og kjeler som 
ga en samlet hk på 40.000 og mann-
skap på 240 mann.”

Dramatisk overfart med etterfølgende 
ubatjakt i Floridastredet i 1962.
Etter å ha fulgt ubåtjakten i den 
svenske skjærgården den siste tiden, 
kom minnene fram fra da jeg selv 
tjenestegjorde ombord i ubåtjageren 
KNM Bergen for 52 år tilbake. Vi 
hadde øvelsesområde i Florida med 
USAs marinebase Key West som 
utgangspunkt. *Det har skjedd en stor 
utvikling siden den gangen når det 
gjelder søk og lytteutstyr. Det er ingen 
kritikk til Sverige i den jakten de 
har hatt i den kronglete skjærgården 
utenfor Stockholm, men en kan stille 
spørsmål om følsomheten på utstyret, 
er blitt for avansert. Dette fører til at 
en fanger alle bevegelser av de skap-
ninger som måtte være under vann og 
ikke nødvendigvis gjøre funn av ubåt.

ET LITE UTDRAG AV 

Einar fra Voss



Jan Arne Flattun 
og Bjørn Reymert

2 5  Å R S  V E T E R A N J U V E L  T I L D E L T

To 25 års veteranjuveler i én loge 
på samme dag er en sjelden og stor anledning
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En flott og verdig seremoni ble ledet 
av SDSS Per Arild Nesje og Storrep 
Øivind Vinje.

Brodermåltidet ble reinsdyrfilet etter 
ønske fra Veteranene og ble ledet av 
UM Melvin Henriksen. Kvelden hadde 
alt – fine taler fra SDSS Per Arild Nesje, 
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fra Veteranene og fra OM Torstein 
Kallåk. Veteranenes lange logeliv ble 
trukket frem med alle embeder og 
nevnder de hadde deltatt i. OM takket 
br Jan Arne Flattun for hans innsats og 
spesielt når det gjaldt alle hans år som 
redaktør for Bulletinen; “Jeg synes jeg 
alltid så deg med kameraet uansett om 

vi var her i logen eller ute på tur.”
Bjørn Reymert ble takket for hans 
mange år i forskjellige nevnder, hvor 
han fremdeles er aktiv. Og hans innsats 
som logens eldste ble også bemerket.

Praten gikk lett rundt bordet og det duk-
ket opp et par historier fra brr også.



Det ble et hyggelig brodermåltid i 
festantrekk med gratulasjoner til 
veteranene.

Hovedpatriark Runar Pettersen fra 
Leir 1 Norge holdt en takketale 
for innsatsen Veteranene våre har 
gjort i leiren. De fikk begge 3 røde 
roser fra HP et tegn på Tro, Håp og 
Barmhjertighet.

Logen ser frem til mange flere år.
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Br Storarkivar, br OM, brr og spesielt 
kjære 25-års veteraner, Jan Arne 
Flattun og Bjørn Reymert.

Det er een stor glede for meg å få lov til 
å ønske dere tillykke med dagen i dag 
som 25-års veteraner. 
Dere ble innviet i Loge 56 Johan Mid-
delthon i høstterminen i 1990 og dere 
har begge vært svært aktive i logen vår.

Jan Arne - du har mange embedsverv 
i både loge og leir i disse årene, men 
det er kanskje arbeidet som Sekretær 
og Skattmester som har vært det aller 
viktigste. Ikke minst det store arbeidet 
du hatt gjort for Storlogen i utvikling av 
Focus, til å bli det gode verktøyet som 
alle sekretærer og skattmestre kjenner 
i dag. I tillegg har du også vært meget 
aktiv med arbeid i våre nevnder.

Bjørn - du har kanskje ikke hatt like 
mange embedsverv, men du har sanne-
lig tatt det igjen på arbeidet for etter-

latte og i arbeidet med omsorg og hjelp 
og støtte. Du har utrettelig jobbet med 
å støtte opp og besøke de som kanskje 
trenger det mest og det står det stor 
respekt av. 
Samtidig har du utført et grundig og 
viktig arbeid med revisjon av logens 
regnskaper som leder av revisjons-
nevden i en årrekke.

Inne i salen var jeg inne på at jeg fikk 
et spesielt nært forhold til dere begge. 
Dette begynte vel egentlig da jeg var 
Undermester, og Bjørn var min vens-
tre assistent. Vi fikk en svært hyggelig 
tone sammen nede på Understolen. 
Og senere da jeg ble Overmester så 
var Jan Arne min utmerkede Sekretær 
som allerede da utførte jobben sin med 
fullkommen perfeksjonisme. Takk for 
den fine tiden vi hadde sammen da.

Dere er begge to omtalt som solide og 
positive logbrødre som er godt likt og 
høyt respektert. Jeg har hørt uttrykk 

som kjernekarer og ekte Odd Fellows - 
og det er ikke noe dårlig skussmål å få.

Det er viktig at vi har medlemmer som 
dere i våre loger. Veteranene er binde-
leddet mellom det som har vært og det 
som kommer. Med andre ord så er man 
med på å videreføre logens historie og 
tradisjon til de nye brødrene som etter-
hvert begynner i logen.
Personlig er jeg også ganske sikker på 
at dere ikke føler at dere har gitt - men 
også at dere selv føler å ha fått noe 
igjen fra logen. Det vil være interessant 
for oss andre å høre litt om hva som har 
betydd mest for dere i deres logeliv.

Avslutningsvis vil jeg på vegne av Orde-
nen takke dere for den innsats dere har 
vist i både loge og leir gjennom disse 
25 år.

Jeg ber dere alle om å reise dere og bli 
med meg i en skål for våre to 25-års 
Veteraner.

“

“

Spesial Deputert Stor Sire Per Arild Nesje ledet seremonien og holdt hovedtalen for veteranene.



Først og fremst vil jeg på vegne av br 
Jan Arne Flattun og meg takke for 
den flotte seremonien vi fikk oppleve i 
logesalen i dag og som også vi to var 
en del av.
Spesielt var det hyggelig at SDSS Per 
Arild Nesje var den som foretok den 
høytidelige handling på sin vanlig 
profesjonelle og verdige måte.

På en dag som denne er det naturlig 
at tankene går 25 år tilbake, til min 
egen innvielse. Etter vandringen på 
forhånd er spenningen og nysjer-
righeten på topp når en blir ført inn i 
logesalen. HVA NÅ?

Som hovedperson i innvielsesseremo-
nien er det mange nye inntrykk som 
skal fordøyes, så godt en formår.
Odd Fellow Ordenen har alltid hatt 
et verdibærende prospekt; å hjelpe 
medlemmene til å bli bedre og mer 
menneskekjærlige. Ett element her 
er f.eks.: Toleranse. Toleranse er en 
handling hvor du aksepterer mot-
partens meninger og handlinger som 
likeverdige dine egne, dog uten å være 
enig med alle eller å godta alt.

Ser en seg rundt er det nok en viss 
mangel på toleranse. Dette bør være 
en viktig oppgave for oss logebrødre 
å bringe videre.

La meg så tilslutt på vegne av br 
Jan Arne Flattun og meg få rette en 
spesiell og velment takk til loge 56 JM 
for de 25 år som er passert.
Vi har fått være med i et miljø som 
har gitt oss et godt verdibasert livs-
grunnlag. Samtidig har vi hatt mange 
gode opplevelser og fått mange gode 
minner.

At jeg har vært i loge 56 JM i 25 år 
skyldes nok ikke bare meg, men vel så 
meget logen som den verdibærende og 
knotaktskapende som den er.
På vegne av br Jan Arne Flattun og 
meg ber jeg om at alle reiser seg og 
utbringer en skål for loge 56 JM.

Jeg vil gjerne si noen ord i tillegg 
til det br Bjørn Reymert sa på våre 
vegne.
Jeg vil takke for en fin seremoni, som 
ble veldig spesielt for meg. Jeg setter 

svært stor pris på at SDSS Per Arild 
Nesje stod for tildelingen. Da jeg gikk 
på min første valgembede var det som 
Sekretær da han ble OM, noe som 
var spesielt for oss begge. Det ble en 
meget fin og lærerik tid.

Spesielt var det også at Storrep. 
Øivind Vinje ledsaget oss under 
seremonien. Han er den i praksis fikk 
meg inn i logen, og har ledsaget meg 
gjennom hele mitt logeliv, så også i 
dag.

Vi var to som ble tatt opp for 25 år 
siden, Kjetil Johansen og jeg. Jeg 
minnes med glede at han hentet meg, 
og sammen med Øivind reiste vi til 
logen, og vi så frem til fine logemøter. 
Kjetil sluttet dessverre for noen år 
siden.

Jeg har vært så heldig at Leir og Loge 
har ønsket å bruke meg i embeder, 
valget og utnevnte. Det har gjort at 
jeg har fått delta aktivt og “ytt min 
skjerv” og fått mange gode bekjenn-
skaper og venner.

Hva betyr logen for deg, det blir jeg 
spurt av noen. Da svarer jeg at det er 
ett sted der jeg kan få “ladet batte-
riene” når det har vært som verst i 
jobbsammenheng. I tillegg tror jeg at 
jeg har fått utvikle meg til å bli mer 
medmenneskelig, håper jeg. Men det 
er det vel ikke jeg som kan svare på.
Takk for fine ord til oss i kveld, og 
takk for alt som Leir og Loge har gitt 
oss.

Br Bjørn Reymert ba oss skåle for 
vår loge. Jeg ønsker at vi skåler for 
alle brødrene som gjennom disse 25 
år har gitt oss et godt og innholdsrikt 
logeliv.

Skål for brødrene.
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“

“

V E T E R A N E N E S  TA L E R :
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Dagen i dag
Dagen i dag er en merkelig dag.
  Den er din.
Dagen i går slapp deg ut av hendene.
  Den kan ikke få annet innhold
  enn det som du alt har gitt den.
Dagen i morgen har du ikke noe løfte om,
  du vet ikke om du kan regne 
  med å rå over den,
Men dagen i dag har du. 
  Det er det eneste du er sikker på. 
  Du kan bare gi den innhold som du vil.
  Benytt deg av det.
I dag kan du glede et menneske.
I dag kan du skrive en hilsen til 
  en god venn eller til ditt hjem.
I dag kan du vende deg til Gud 
  og gi ham rådighet over ditt liv.
I dag kan du leve slik at noen 
  i kveld takker Gud fordi du er til.
Dagen i dag er betydningsfull.
  Den er din.

Levert inn av: Sverre Hjetland
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VALGTE EMBEDSMENN 
Overmester  Torstein Kallåk
Undermester Melvin Henriksen
Sekretær Inge Håkon Gjørva
Skattmester  Inge Laskemoen
CM Espen Næss Larsen
Storrep. for valg i 2015 Øivind Vinje

UTNEVNTE EMBEDSMENN 
CM Høyre Ass.  Per Ragnar Dahl
CM Venstre Ass. Terje Volden
Fører  Chris Rayner-Battle
Førerassistent Jan Arne Flattun
Kapellan Pål Haugs
Inspektør Erik Thomle Arff-Pettersen
OM Høyre Ass.  Hans-Christian Rasmussen
OM Venstre Ass.  Dag Otto Rue
UM Høyre Ass.  Toralf Didriksen
UM Venstre Ass. Dag Maroni 
Redaktør Pål Haugs
Samfunnets Eldste Bjørn Reymert
Musikkansvarlig Lars Bemer
Indre Vakt  Einar Steen-Olsen
Ytre Vakt   Jan Christian Netteland
Arkivar  Jan Arne Flattun

NEVND FOR LOGENS STYRKELSE OG EKSPANSJON 
Leder Øivind Vinje
Medlem Frank Arnesen
Medlem Per Christian Alpers 
Medlem Espen Næss Larsen
Medlem Erik Thomle Arff-Pettersen
Varamedlem Terje Christoffersen

NOMINASJONSNEVND 
Leder  Frank Arnesen 
Medlem Øivind Vinje
Medlem Inge Laskemoen
Medlem Inge H. Gjørva
Medlem Christian Wulff-Pedersen
Varamedlem Pål Haugs

FINANSNEVND 
Leder Per Christian Alpers
Medlem Einar Steen-Olsen
Medlem Jan-Urban Sandal

REVISJONSNEVND 
Leder Lars Bemer
Medlem Frank Arnesen
Medlem Henning Augestad

NEVND FOR HJELP OG STØTTE 
Leder  Torstein Kallåk
Medlem  Melvin Henriksen
Medlem Toralf Didriksen
Medlem  Ralf Willy Lien
Medlem  Espen Næss Larsen

NEVND FOR OMSORG 
Leder Hans-Christian Rasmussen
Medlem Per Ragnar Dahl
Medlem Uno Stjernstrøm
Medlem Chris Rayner-Battle
Medlem Bjørn Reymert
Reserve Christian Netteland

NEVND FOR ANSKAFFELSER 
Leder Erik Thomle Arff-Pettersen
Medlem Dag Maroni
Medlem Inge H. Gjørva 

UNDERSØKELSESNEVND 1  
Medlem/hjembesøk  Jan Arne Flattun
Medlem/hjembesøk  Dag Otto Rue
Medlem Espen Næss Larsen
Medlem Øivind Vinje

UNDERSØKELSESNEVND 2  
Medlem/hjembesøk  Bjørn Sommer
Medlem/hjembesøk  Henning Augestad
Medlem Jan Christian Netteland
Medlem Erik Thomle Arff-Pettersen

UNDERSØKELSESNEVND 3  
Medlem/hjembesøk  Per Christian Alpers
Medlem/hjembesøk  Sverre N. Haug
Medlem Ove Morten Nielsen
Medlem Arne Rebnord

REPRESENTANTER TIL STGT 28 
Leder Torstein Kallåk
Medlem Melvin Henriksen
Medlem Per Christian Alpers

FORENINGEN ODD FELLOWS VENNER 
Leder Melvin Henriksen
Medlem Erik Thomle Arff-Pettersen

JUBILEUMSFOND 
Leder Torstein Kallåk

BRODERFONDET 
Leder Torstein Kallåk
Medlem Melvin Henriksen
Medlem Inge Laskemoen

ODD BARLINDHAUGS FOND 
Leder Melvin Henriksen
Medlem Inge H. Gjørva
Medlem Inge Laskemoen

PRIVATNEVNDEN 
Leder Melvin Henriksen
Medlem  Henning Augestad 
Medlem  Dag Maroni
Medlem  Dag Otto Rue
Medlem  Per Ragnar Dahl
Medlem  Bjørn Eckhoff
Medlem  Terje Gunnar Andersen
Medlem  John Thomas Lindeberg Bjørkmann

SOSIALNEVNDEN  
Leder  Melvin Henriksen
Medlem  Espen Næss Larsen
Medlem  Jan Christian Netteland
Medlem  Dag Maroni
Medlem  Dag Otto Rue
Medlem  Per Ragnar Dahl
Medlem  Bjørn Eckhoff
Medlem  John Thomas Lindeberg Bjørkmann
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Dato Sal Grad Merknad offisiell

 
13.01. D 0  Arbeidsmøte

20.01. B 0  Privatnevndens Aften 

27.01. C  Instruksjon

10.02. D 0 :  Arbm. Regnskap/Rapport 
   fra nevnder

24.02. B 0  Venneaften

02.03. C 0 Kulturaften med ledsager

16.03. D 0 - EX OM aften. 
   Gradspassering. 
   Besøk fra 40 Vern

30.03. A 0  Arbm. Foredrag Ekstern

13.04. B 0 :+ Gradspassering

20.04. C 0  25 Ve. Ju. Galla

27.04.  0  Gutta på tur

04.05. A 0 Innvielse. Galla

18.05. B 0  Arbeidsmøte 

25.05. C 0  Arbeidsmøte 

01.06.  0 Sommermøte 
   med ledsager

2016 1. HALVÅR

JUBILANTER 1. HALVÅR 2016
24.01. Svein Harry Brodin 95 år
26.01. Tom Eigil Pedersen 70 år
31.01 Jan Arne Flattun 65 år
08.02. Per-André Ragdem Marum 55 år
19.03. Hans Juel Næss 70 år
23.04. Alf Gunnar Larsen Whist 75 år
26.04. Knut Aslak Wickmann 65 år
03.05. Vidar Grette 55 år
19.05 Terje Jan Christoffersen 70 år

25 ÅRS VETERANJUVEL 
20.04. Alf Gunnar Larsen Whist

Foreløpig program 
for våren 2016
Se nettsiden for 

eventuelle endringer


