
                         

Tildeling av 60 års Veteranjuvel. 

 

DSS Jon Erik Holm         Eigil Lyngholm    OM Johnny N. Pedersen 

Torsdag, 21.januar 2016 ble en festkveld av de meget sjeldne i Loge nr. 51 Folden, da bror 

Eigil Lyngholm ble tildelt 60 års Veteranjuvel.  

Den rituelle delen av den høytidelige seremonien ble ledet av DSS Jon Erik Holm med 

bistand av fungerende storembedsmenn. 

Etter møtet i logesalen, samlet brødrene seg ved pent pyntede bord i festsalen. Før maten 

ble servert – viltgryte m/tilbehør – innledet Odd Fellow-koret i Moss med å synge tre 

sanger til ære for jubilanten, til glede både for han og de øvrige tilstedeværende. 

 

Den smakfulle viltgryten ble deretter inntatt, samtidig med at praten gikk løst og ledig 

brødre i mellom ved alle bordene. 

Første taler etter avsluttet måltid var DSS Jon Erik Holm. Han fremholdt blant annet at 

dette var et stort og sjeldent jubileum, og han la vekt på at veteraner – av alle grader – 

viste hvor trofaste Ordensmedlemmer var mot sin loge og Ordenen. Han la til at veteraner 

kunne sies å være grunnfjellet i Ordenen.  
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DSS snakket mye om den store betydning Ordenen nå legger i begrepet «Toleranse», og at 

dette må tillegges stor vekt.  Han avsluttet med å overrekke jubilanten en gave fra  

Distrikt nr. 7. 

Bror OM Johnny Normann Pedersen var neste taler. Han roste jubilanten for det praktiske 

arbeidet han hadde nedlagt i og for logen, og pekte på at han nå var medlem av en meget 

eksklusiv klubb. Han overrakte jubilanten en oppmerksomhet fra logen. 

Storrepresentant Eivind Hansen fra loge nr. 138 Christian Frederik gratulerte, minnet om 

at jubilanten og han hadde begynt i loge Folden samme år, og overrakte gave fra sin 

nåværende loge. Eks OM Hans Krugerud roste også jubilanten for hans arbeide i logen, og 

Storrepresentant Kjell Olav Martinsen holdt deretter en følelsesladet tale hvor han 

framhevet alle de gode egenskaper jubilanten hadde, så som hans praktiske egenskaper, 

han var omtenksom, en entertainer, og ikke minst – han hadde en utpreget 

rettferdighetssans. 

Jubilanten åpnet sin tale med å si «Dette har 

jeg ventet på i 60 år». Bror Eigil Lyngholm 

ble innviet i Ordenen 24.11.1955 som 

medlem i loge nr. 18 Varna. 

 I 1990 meldte han overgang til nåværende 

loge. 

 Han takket DSS med sine hjelpere for en fin 

og flott seremoni inne i logesalen, takket for 

gaver og gode ord, og for hele arrangementet. 

Han avsluttet sin tale med å deklamere 

«Veteranhilsen», skrevet av hans fadder 

Bjarne Runhovde.: 

 

Jeg gikk til innvielsen fylt av tvil, og opprør mot det som ventet. 

Jeg tror jeg tok med meg et lite smil den første gang jeg ble hentet. 

Men smilet var slett ikke sikkert og fast, jeg følte meg snart i et hav 

hvor frådende bølger i voldsomme kast vasket tvilen og smilet mitt av. 

 

Hva tenker man på i en sådan stund? 

Jeg husker jeg tenkte: Nå går jeg på grunn! 

Tanker, idealer som lyste i mitt sind, 

men siden dunstet bort som støv for vær og vind. 

Nå sprengte de seg fram og lyste klart igjen, 

og spurte meg brutalt: Du har visst glemt, min venn? 

 

Ja, de var så godt som glemt, i sjelens mørke irrgang gjemt. 

Men nå kom de fram. Da fødtes et håp! 

Jeg følte at her var det krefter i gjerde, og sammen med brødre 

jeg håpet å bære pliktene ved min dåp. 
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Nå takker jeg for alt jeg fikk i disse saler fra første stund jeg kom her inn. 

Fra mørket gikk jeg fram til lys i dunkle ritualer 

som skapte fred og glede i mitt sinn. 

Med ydmyk takk i sinn og sjel: 

Jeg mottar min veteranjuvel. 

 

Avslutningsvis rundet viseverten – UM Ronny Kristoffersen – av et trivelig taffel og 

takket på alles vegne for et godt måltid og utmerket service fra og av Privatnevnda. (SH) 
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Bror Overmester har ordet. 

Kjære brødre. 

 En til dels hektisk men givende høsttermin er 

lagt bak oss, og vi er godt i gang med årets 

vårtermin. En meget godt besøkt Nyttårsloge, og 

tildeling av 60 års veteranjuvel i januar, og nå står 

resten av ” Vårmøtene” for tur. Vi står foran 

møter med variert innhold, både rituelt og sosialt, 

som burde borge for et fortsatt godt fremmøte fra 

medlemmenes side. 

Rapport fra nevnder 

Jeg har vært spendt på denne rapporten, ikke 

minst for at et av våre mål var å få aktivisert våre 

operative nevnder. De aller fleste har utarbeidet 

en aktivitetsplan og er godt i gang med å gjennomføre den. Vi vil ha en ny oppfølgning til 

høsten, hvor det vil bli mulighet for å korrigere aktivitetsplan.  

 

Jeg minner om besøk fra vår vennskaps loge 39 Pontus Wikner 7. april, og om vårturen til 

Oscarsborg lørdag 16. april. Som avslutning på vårsesongen har vi lagt vårt sommermøte 

den 03.06.til Knut Ragnar sin nye restaurant” Brasseriet 2” i Storgt. 2” 

Fornyelse, styrkelse og ekspansjon er like aktuelt, og jeg oppfordrer alle brødre til å 

arbeide for å skaffe nye medlemmer. Vår neste venneaften er satt til den 17. november.  

Informasjonsmateriale vil bli send ut til alle brødrene i mai, så dere har hele sommeren og 

høsten, frem til møtet den 17. november. Dere vil da ha hele sommeren og høsten til å 

rekruttere og påvirke familie, venner og bekjent til å komme på vår venneaften. Nevnd for 

Styrkelse & Ekspansjon vil være viktig i dette arbeide. 

 Ønsker dere alle enn fin og innholdsrik 

vårsesong. 

Rapporter og aktivitetsplan fra nevnder 

kommer i egen utgave. 
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Julemøte 2015  
Logens tradisjonelle Julemøte ble gjennomført 

torsdag 17.desember, med sedvanlig meget 

god oppslutning av brødrene. 
Den rituelle delen av møtet ble ledet av OM 

Johnny Norman Pedersen. Under denne delen 

av møtet ble det blant annet vedtatt at logen, 

sammen med øvrige Rebekkaloger og Odd 

Fellow-loger i Moss, skulle gi et felles bidrag 

til et lokalt formål. Midler til bidraget gis av 

oppsparte renter fra logenes felles kapital, 

samt en egenandel fra hver loge. OM/UM- møtet har fullmakt til å finne 

bidragsmottaker/e. 

 

Etter den rituelle delen av møtet ble logen gjort rede til å gi oss en fin opptakt til julen, 

etter en modell som vi trygt kan kalle «Tor Bjerketvedt-modellen». 

Etter at Sofie Bjerketvedt var ført inn (det ble opplyst at dette var 16. gangen at en av 

søstrene Bjerketvedt deltok i julemøtet), utførte følgende aktører sine innspill under 

stjernehimmelen: 

 Bror Erik Lauritsen leste Juleevangeliet. 

 Sofie Bjerketvedt sang først «Jul. jul, 

strålande jul» og tente deretter adventslysene med 

resitering av medfølgende vers. Til slutt sang hun 

«Du strålande stjärna» 

 Bror Eigil Lyngholm leste «Hymne til julen» 

av  Bjarne Runhovde. 

 

Alle ble deretter ført ut til spisesalen, som var gjort klar til brodermåltidet med særdeles 

vakkert pyntede småbord. 

 

Menyen var tradisjonell – juletallerken og riskrem til dessert. Valgfri drikke etter eget 

ønske og behov. Alt smakte fortreffelig. 

På slutten av taffelet fikk vi enda en tradisjon – Erik Lauritsens fremføring av fortellingen 

om Marte Svennerud. Han får oss – gjennom sin fortellerkunst - til å oppleve denne 

historien som den er ny hvert år. 

Det er vanskelig, og heller ikke riktig, å sammenligne møter, men det er ingen tvil om at 

Loge Foldens julemøte er noe av det beste logens brødre opplever, både rituelt og sosialt, 

og gir de som er til stede en god grunn til å si etter møtet: «Nå er det jul igjen». (SH) 
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En stor og gledelig nyhet. 

Som nevnt ovenfor har OM/UM-møtet blitt enige om en felles donasjon fra Mosselogene. 

Dette er virkelig en gladnyhet. At Rebekkalogene nr 10 Semper ardens og nr 66 Milka, 

samt Odd Fellowlogene nr 18 Varna, nr 51 Folden og nr 138 Christian  Frederik har 

vunnet over den «ego-trip-mentalitet»  som har vært gjeldende med hensyn til donasjoner, 

nå har funnet sammen i fellesskapets ånd er både stort og riktig. Det er all grunn til å 

gratulere nåværende enbetskollegier med dette resultatet. 

Årets felles donasjon vil gå til Bymisjonens arbeid i Moss, og vil bli utdelt i april måned. 

En gjenytelse fra Bymisjonen vil være at de skal orientere i logene om sin virksomhet. 

 

De ti mest ettersøkte personer. 

1. Den personen som alltid er klar til å gi deg et smil og et vennlig klapp på skulderen. 

2. Den personen som er mer oppmerksom på egne feil enn å lete etter andres. 

3. Den personen som er villig til å gi tid, penger og evner uten å spørre om hva hun eller 

han får igjen. 

4. Den personen som setter tid og krefter inn for å løse en oppgave, og som i ettertid først 

og fremst gir ros og takk til sine medhjelpere når suksessen er et faktum. 

5. Den person som raskt kan si: «Jeg tok feil. Jeg beklager.» 

6. Den person som ser fristelsen til det onde og gale i hvitøyet og svarer med et klart 

«Nei». 

7. Den personen som punktlig og jevnlig deltar i sin loges møter. 

8. Den personen som støtter opp under embedskollegiet og som hele tiden bidrar  til 

forståelse og harmoni i logen. 

9. Den personen som forsøker å gå foran med et godt eksempel fremfor bare å tale om 

eksempelets makt. 

10. Den personen som oppøver sin evne til å hjelpe fremfor å dyrke evnen til selv å    be 

om hjelp. 

Kilde: Ontario Odd Fellow Blad 
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Nyttårsloge. 

Fredag 07.januar innledet logen sin vårtermin 2016 med å arrangere Nyttårsloge for 

i alt 49 deltakere, herav 21 gjester.  

Etter ankomst og hilserunder før møtestart, ble brødrene ført inn i salen først og deretter 

gjestene. 

 «Ritual for nyttårsloge» ble gjennomført inne i 

logesalen under ledelse av OM Johnny N 

Pedersen. Dette ritualet gir de som er til stede en 

god påminnelse om og innføring i 

grunnverdiene i vår Orden. 

Alle ble deretter ført ut til vakkert pyntede 

småbord i spisesalen.   

 

Ettermøtet ble ledet av UM Ronny Kristoffersen, og han ønsket alle sammen 

hjertelig velkommen til en hyggelig nyttårsloge, hvor vi bl a skulle innta et godt måltid 

bestående av kalkun m/tilbehør, samt – for svært mange – en ny dessert bestående av 

appelsin marinert i likør og cognac, drysset med chili og maldon-salt. Meget smakfullt, og 

for første gang ble undertegnede tørst etter å ha spist en dessert.   

Før maten ble servert, innledet logens blåsekvintett taffelet med å spille tre musikkstykker 

– som vanlig ledet av maestro Kjell Olav Martinsen.  

Mat og drikke ble deretter servert av Privatnevnda, og alt ble inntatt med velbehag til 

hyggelige samtaler ved 

bordene. 

Avslutningsvis takket 

Roy Vestlund alle som 

hadde bidratt til en 

trivelig festaften, 

samtidig som han på 

alles vegne takket for 

maten. 

Konklusjonen på 

dette møtet må bli at det 

var en svært trivelig 

start på årets vårtermin, med både alvoret i de ritualer som ble fremført inne i logesalen og 

som er en del av vår Ordens grunnlag, samt det sosiale samværet på ettermøtet. (SH) 
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Tur til loge Romerike 8. desember 2015 

 

 

 

 

 

 

Loge nr. 92 Romerike er Stiftet den 

11.12.1976 

Ordenshuset eies av Loge nr. 92 

Romerike og Rebekkaloge nr. 63 

Sinceritas. Det styres av en stiftelse. 

Vi var seks brødre som drog på tur 

til Romerike. Etter en times kjøring var vi fremme. Br. Per S. Thorvaldsen var sjåfør, og 

stilte en maxitaxi til disposisjon. Kjell Martinsen er lokalkjent i området, og fungerte som 

en menneskelig GPS. 

Vi ble tatt vel imot av Br. OM Arne Petter Lund og Storrepresentant Otto Gjerde. Vi fikk 

omvisning i et flott logebygg, som er bygget på i flere etapper, men resultatet nå var blitt 

meget bra. Det er alltid interessant å se hvordan andre loger har det. 

Vi ble ført inn først i logesalen og anvist plass. Etter vanlig åpning av Logen, overvar vi 

gradspillet i Det Gode Vennskaps grad.  

Ettermøtet var hyggelig. Småbordene var pent dekket, noen av de med en serviett i en 

annen farge. Der skulle vi sitte! På denne måten ble vi godt kjent med de brødre som satt 

ved samme bord. De ble servert flotte snitter. Underveis i måltidet ble det holdt taler og 

fortalt historier.  

Br. OM Arne Petter Lund håpet på videre «samarbeid» og intensjonen er et gjenbesøk til 

oss på vårparten 

 

Loge 92 Romerike hadde laget en egen logo som de fleste brødre 

bar. 

 

 

Petter Hagmann 
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Odd Fellow Ordenens jubileumslandssak 2016 – 2019 

 

Ordenens 200 års jubileum i 2019 skal markeres. En del av markeringen er en felles 

landssak, der vi sammen mobiliserer og viser ved handling hva Odd Fellow Ordenen 

står for. 

Det er utarbeidet kriterier for valg av hva landssaken skal gå til, og presentasjon av 

de tre pre kvalifiserte kandidatene ble gjort på Storembedsmannsmøtet 2015. De tre 

kandidatene er: 

 Redningsselskapet. 

 SOS Barnebyer. 

 Unicef. 

Et felles mål, der den enkelte enhet (loge) må finne sin egen metode og form for å 

kunne nå dette målet over tre år (2016 – 2018), er å samle inn kr 1.000,- pr medlem. 

Det vises bl a til DTK’s Julenummer. 

Storrepresentanten vil etter hvert informere om denne landssaken. (SH) 
    

 

 Logebror åpner ny restaurant. 

 Etter store investeringer i arbeid og økonomi, åpner vår logebror Knut Ragnar Gulbransen 

ny restaurant  - Brasseri 2 – i de tidligere Afrodite-lokalene i Storgata i Moss.  Vi er fulle 

av begeistring for hans optimisme og  “stå-på-humør”, og ønsker han lykke til med denne 

nyetableringen, som skal skje fra 01.mars 2016. 

 

Ny bror 

På Eks OM-aften 04.02.2016 ble Dag Eilert Sandli innviet 

i Odd Fellow Ordenen som medlem av vår loge. Vår nye 

bror er født 22.01.1953, han bor i Kirkeveien 260 like ved 

Rygge kirke, og han er gårdbruker av yrke. Fadder er bror 

Odd Roksvåg. 

Vår loge har all grunn til å takke bror Odd Roksvåg for 

hans promotering av Ordenen. Fra før er han fadder for 

bror Torkel Fintland, og på kort tid har han nå blitt fadder 

til Per Åge Olausen og Dag E Sandli. Vi gratulerer.Og til 

dere som er hans fadderbarn sier vi – bedre fadder kunne 

dere neppe fått. 

Dag Eilert Sandli 
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Torskeaften.   

Vinterens store kulinariske opplevelse på denne 

terminens ettermøter, gikk av stabelen torsdag 18. 

februar. Da sørget vår utmerkede restauratør – Knut 

Ragnar – for at vi fikk nyte godt av en av havets 

delikatesser – skreien. 

Det ble et godt besøkt og trivelig taffel, hvor maten 

smakte godt og samtalene gikk godt mellom 

brødrene – krydret med enkelte gode historier. Stor 

takk til privatnevnda for et utmerket brodermåltid. 

(SH) 

 

 

Vi gratulerer 

Bror Olaf Brekstad  80 år  19.03.2016 

Bror Knut Helge Helgesen 70 år  29.03.2016 

Bror Jon Steinsvik  85 år  12.04.2016 

Bror Bjørn Solem   75 år  24.04.2016 

 

Vi minner om 

 Logemøte 07.04.2016   -+  Besøk fra vår vennskapsloge 

                                             Nr. 37 Pontus Wikner 

 Vårtur til Oscarsborg festning 16.04.2016. Se egen inn- 

bydelse om turen. Påmelding til bror UM. 

 Løgemøte 21.04.2016  O Arbm. Instruksjon. Fd. 
 
 

No livnar det i lundar, no lauvast det i li. 

Den heile skapning stundar, no fram til sumars tid. 

 

Det er vel fagre stunder, når våren kjem her nord. 

Og atter som eit under, nytt liv av daude gror. 

 

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song. 

Du spår at Gud oss lagar, ein betre vår ein gong. 

 

Då me med vigsla tunga, med kjærleik heil og klår. 

Alt utan brest og sprunga, skal lova Herren vår. 
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