
                         

Felles donasjon fra Rebekkalogene 

og Odd Fellow logene i Moss 2016 

tildelt Kirkens Bymisjon i Moss 
Fra i år har Rebekka- og Odd Fellow logene i Moss blitt enige om å tildele en felles 

donasjon til en organisasjon eller tiltak som driver humanitært arbeid eller virksomhet i 

logenes nærmiljø. Hensikten kan sies å være todelt: 

 Primært gis donasjonen til den valgte 

organisasjon eller det valgte tiltak, som en 

påskjønnelse og oppmuntring til det arbeidet som 

utføres. 

 Samtidig er dette et ledd i logenes utadvendte 

virksomhet for å skape oppmerksomhet og«goodwill « 

om Odd Fellows virksomhet, med tanke på styrkelse 

og ekspansjon. 

Odd Kjetil Valen fra Bymisjonen og 

OM Johnny Norman Pedersen 

 

 

Donasjonen vil bestå av et pengebeløp, hvis 

størrelse fastsettes på grunnlag av 

bevilgninger fra den enkelte loge, samt 

renteavkastning fra logenes felles inne-

stående kapital i bank. 

I år ble den felles donasjon fastsatt til  kr 

50.000,- 

 og ble besluttet tildelt Kirkens Bymisjon 

i Moss.  
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Overrekkelsen fant sted den 4.april i Ordenens møtelokale, hvor  Odd Kjetil Valen og Lars 

Ketil Froholt på vegne av Bymisjonen mottok gaven. De kunne her opplyse at denne gaven 

blant annet ville gi Bymisjonen anledning til å anskaffe en stor feiemaskin, med tanke på 

renhold av byens gater.  

På logens ettermøte torsdag 21. april, møtte Lars Ketil Froholt fra Bymisjonen opp 

for å gi en orientering om Bymisjonens arbeid/virksomhet, samt informere om bruken 

av den mottatte donasjon. Dette gjorde han på en grei og informativ måte, og han 

påpekte herunder noen hovedpunkter fra misjonens arbeid i Moss, som ble etablert 

fra høsten 2013 under navnet Jobb 1 Moss: 

 Hovedvekten legges på å skaffe arbeidstilbud for mennesker som av ulike grunner 

er ekskludert fra det ordinære arbeidsmarked. Dette for å gi arbeidstakerne en 

arena der de kan oppleve verdien av lønnet arbeid og få en opplevelse av mestring. 

 Overdoseproblematikken tillegges stor vekt.  

 Pedalen, som er misjonens sykkelverksted. 

 Skattkammer, i de gamle Visit Moss-lokalene, hvor barn og ungdom opp til 18 år 

får låne topp moderne sportsutstyr for de fleste idrettsgrener og fritidsaktiviteter. 

 Utvendig renhold av byens «gater og streder» vil nå – takket være Ordenens gave 

– bli et faktum gjennom anskaffelse av en GIGA STØVSUGER. Donasjonen 

gjør at dette kommer 2 år før planlagt.   

Froholt ble behørig takket for sin orientering og tildelt en oppmerksomhet. 

Bindeleddet har tidligere berømmet nåværende embetskollegier med at de har klart å 

enes om en slik årlig, felles donasjon.  Personlig mener undertegnede at det bør være 

mulig å få til større oppmerksomhet av og om dette tiltaket. Dette bl.a for å gi 

informasjon om Ordenen med tanke på styrkelse og ekspansjon, samtidig som 

betydningen av å gi hvert enkelt medlem stolthet og tilhørighet gjennom gode, lokale 

tiltak av denne karakter. 

Vi ønsker lykke til med kommende donasjoner. (SH) 

PS Forslag til navn på «Støvsugern»: ODD FELLOW 

 

 

 

    

 

 



 Innholdsfortegnelse.          3. 

     Side 1 – 2 Felles donasjon fra Mosselogene 2016 

      Side 3  Innholdsfortegnelse.  

   Oversikt  redaksjonskomite.  Dato for innspill til neste  

   utgivelse av Bindeleddet. 

 

      Side 4  Bror OM har ordet. 

 

      Side 5- 6 Besøk fra Loge nr. 47 Pontus Wikner. 

   Innlegg til Bindeleddet fra OM Kurt Pettersson 

 

      Side 7  Ny bror av Den Edle Kjærlighets grad. 

   Nye brødre av Det gode Vennskaps grad. 

   Bursdagshilsninger. 

 

     Side 8  Storlogegraden tildelt bror Fung. Eks OM Roy Vestlund 

   Historien om OM kjedet 

 

      Side 9  Vårtur til Oscarsborg festning. 

    

    Side 10 

In memoriam – John Johansen 

            Bagateller? Tanker fra en logebror. 

   Dikt – Jeg velger meg april.   

  

      Side 11 – 12 Logens 60-års jubileum 2017. 

   Storlogens Landssak 2018. 

   Innbydelse til sommermøtet 03. juni. 

 

      

      Redaksjonskomiteens medlemmer: 

      Steinar Hagnes, Leif Andersen, Jan-Christian Hjorth, Torkel Fintland,            

      Robert Ljungqvist og Odd Roksvåg. 

 

     Frist for bidrag til neste Bindeledd: 26.09.2016 
   

 

Kom mai du skjønne milde  Hvor ville jeg dog gjerne 

Gjør skogen atter grønn,  at jeg igjen deg så! 

 Og la ved bekk og kilde   Akk, kjære mai, hvor gjerne 

 Fiolen blomstre skjønn!  Gad jeg i marken gå! 



Bror Overmester har ordet.                  4. 
 

Kjære brødre. 

Vårterminen er allerede på hell. I skrivende stund har vi kun et møte igjen. Etter en 

meget godt besøkt Nyttårsloge, og påfølgende 

tildeling av 60 års Veteranjuvel i januar, har vi hatt 

et tett og fyldig vårprogram. En innvielse, 

gradspasseringer til den Edle Kjærlighet Grad og Det 

Gode Vennskaps Grad. Besøk fra vår svenske 

vennskapsloge Pontus Vikner fra Uddevalla, samt at 

DSS John Erik Holm holdt sin instruksjon i april 

måned. Frammøte i logen har i hele vårtermin vært 

meget bra. Bortsett fra på et møte, har det vært fra 

42 til 54 brødre på møtene. 

Rapport fra nevnder. 

Jeg har vært spent på denne rapport, ikke minst for 
et av mine mål var å få aktivisert våre operative 

nevnder. Alle har utarbeidet en aktivitetsplan, og er godt i gang med 
gjennomføringen. Vi skal ha en ny gjennomgang med nevndene til høsten. Så langt 
er jeg meget godt fornøy 
Vårturen til Oscarsborg fant sted med 23 deltakere lørdag 16. april. Tilbake-
meldingen var meget god, ikke minst på grunn av en meget dyktig guide.  
Som avslutning på vårsesongen har vi lagt vårt Sommermøte den 03.06.til bror Knut 
Ragnar sin nye restaurant ”Brasseriet 2” i Storgt. 2.  Vi håper på god oppslutning til 
vårt siste treff før vi tar sommerferie. 
Fornyelse, styrkelse og ekspansjon er like aktuelt, og jeg oppfordrer alle brødrene  
til å arbeide for å skaffe nye medlemmer. Vår neste venneaften er satt til den 17. 
november.  Informasjonsmateriell vil bli send ut i løpet av mai. 
 
Jeg vil takke embetsmennene for et godt samarbeide, og et vel gjennomført arbeide 
i det året vi har fungert. 

På det private plan er golf- og fiskesesongen i full gang. På min første fisketur i år 6. 
april fikk jeg en fargerik fisk. En Blå stål. 
 

 

 

Ønsker brødrene en god og varm sommer! 

Johnny Norman Pedersen 

Overmester 
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Besøk fra Loge nr. 47 Pontus Wikner. 
Torsdag7. april hadde logen besøk av 8 brødre – med ØM Kurt Larsson  i spissen – 

fra vår svenske vennskapsloge i Uddevalla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter en fin seremoni hvor bror Per Åge Olausen og Hans-Johnny Holt fikk sin 

gradspassering til Det Gode Vennskaps Grad, trakk vi så ut i spisesalen hvor småpraten 

gikk lett mellom brødrene. 

UM Ronny Kristoffersen ønsket 47 brødre velkommen til bords. Som vanlig åpnet vi 

taffelet med sang. Han informerte deretter om dagens meny som var ertesuppe fra Knut 

Ragnars kjøkken. Som vanlig smakte maten fra Knut Ragnar utmerket. 

Hilsetaler til våre nye brødre av Det Gode Vennskaps Grad og hilsningstaler mellom de to 

loger ble avhold med varme og gode ord. Taffelet ble avsluttet med våre to lands 

nasjonalsanger. (RJ) 

 

 Under ledelse av Kjell Olav 

Martinsen spilte logens 

blåserensemble flere musikkstykker 

med bravur. Brudemarsj fra 

Telemark, Ut i vår Hage (svensk 

folkevise), Å jag fødd så vil jag leva 

(svensk trad.), Fritjof Andersons 

paradmarsj (Evert Taube). En meget 

god opplevelse for oss alle. De 

fortjener ros. 
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Broder ôvermâstare. 

 

Ett innlegg i Bindeleddet. 

Vi åtta brôder som besøkte Er loge var glada och upprymda vid återfârden, 

som forlôpte utan några som helst missôden. 

Brôderna hâlsar och tackar fôr ert hjârtliga mottagande och rikliga 

forplâgnad. 

I vår Loge har vi haft glâdjen att installera tre nya brôder, som vi hoppas 

skall trivas, utvecklas och fôra vår ordens lâror vidare. 

Nu på fredag har vi pubafton "på initiativ av en av vår Ex OM." broder Kurt 

Hansson. Dâr samlas brôder och systrar med respektive samt ett antal 

inbjudna gâster. Då detta âr fôrsta gângen vi anordnar något sådant ser vi, 

med spând fôrvântan fram på fredagen. 

Jag lovar återkomma, hur det hela avlôpte och kanske lite bilder. 

Nu på tisdag har vi reception i fôrsta graden fôr två brôder, som jag tyvârr 

inte kan nârvara på, da jag och broder ExOM Mats Hagerman med fruar har 

en inplanerad resa till 

Sankt Petersburg, dâr vi 

bl. a. skall se Svansjôn. 

En solig och skôn sommar 

I Kârlek Vânskap 

Sanning. 

 

Kurt Pettersson 

ØM 
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Ny bror av Den Edle Kjærlighets grad. 
      

 

Torsdag 17. mars ble bror Erik Skauen 

forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad. 

Vi gratulerer og ønsker bror Erik lykke til med sin 

vandring i logen. 

 

 

 

 

Nye brødre av Det Gode Vennskaps grad. 
  

 Torsdag 7. april ble brødrene Per Åge Olausen og Hans-Johnny Holt 

forfremmet til Det Gode Vennskaps grad. Vi ønsker brødrene Per Åge og Hans-

Johnny lykke til i sin videre vandring i logen. 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

Vi gratulerer. 

 

Bror Webjørn Kaldhusseter  80 år  09.05.2016 

 Bror Frits Åge Blomqvist   70 år  25.05.2016 

 Bror Erik Lauritsen    80 år  11.07.2016 

 Bror Hans Oddvar Krugerud  80 år  28.07.2016 

 Bror Tor Asbjørn Bjerketvedt  80 år  30.07.2016  

Bror Reinulf Harry Reinbakk  80 år  30.07.2016  

         Bror Johan Thue    80 år  28.08.2016 
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Storlogegraden tildelt bror Fung. Eks OM Roy Vestlund. 

    

  På Distrikt nr. 7 Østfold,s Storlogemøte 

 Onsdag 11. mai 2016 ble bror Fung.  

   Eks OM Roy Vestlund tildelt vår Ordens 

 Høyeste grad – Storlogegraden. 

 

 Vi gratulerer. 

 

 

 

 

 

 OVERMESTERKJEDET 
 

 

 

I perioden 2003 – 2005 satt Gunnar Gjølstad som 

Overmester i loge Folden. 

På embedsmøtene kom spørsmålet om hva logen  

skulle kjøpe som jubileumsgave til logens 50-års- 

jubileum. Da logen ikke hadde overmesterkjede, ble  

det enighet om å gå til anskaffelse av dette. Fung. 

Eks Overmester Olaf Brekstad fikk i oppdrag å 

undersøke hvem som kunne lage et slikt kjede. 

Gullsmed Weinstock lagde et forslag til kjedet, og 

dette ble senere godkjent av kollegiet. 

På jubileumsfesten i 2007 overrakte Storrepresen- 

tant Knut Bakke  overmesterkjedet til daværende 

Overmester Tor Bjerketvedt. 

Kjedet er laget av sølv, og alle Overmesterer fra 

1957 til dags dato har sine navn på egne 

«medaljonger» på kjedet. 

 

 

                     Nåværende OM Johnny 

                    Norman Pedersen viser 

                                                                   fram OM-kjedet. 
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Vårtur til Oscarsborg. 

 
Vellykket tur til Oscarsborg Festning. 

 

Lørdag 16. april arrangerte Loge Folden tur til Oscarsborg Festning ved Drøbak. 

Det var 25 påmeldte brødre og ledsagere, som alle bidro med godt humør. 

Det hele startet med buss fra Esso Flemminghjørnet og deretter ferge fra Drøbak. 

Ved ankomst Oscarsborg, ble vi møtt av en guide fra festningsmuseet.  Denne tok oss 

med på en spennende og svært fyldig reise i festningens stolte historie. 

Reisen gikk gjennom flere århundreder og frem til festningen ble lukket som militær 

avdeling tidlig på 2000-tallet.   

 

 

 

Guiden kunne sine saker riktig så bra, og hadde full kontroll på sitt lærenemme publikum.  

Det skal vel heller ikke  holdes i mot ham at han var frimurer  på ‘noenogtredevte’ året.  

Etter drøyt 2 timers rundtur, var det duket for en deilig 2-retters middag i festningens 

restaurant.  Her fikk vi servert dampet torsk med chorizo, etterfulgt av en 

sjokoladekombinasjon med chili og havsalt. 

Alt i alt virket det som om alle hadde hatt en riktig fin dag, med gode opplevelser i hyggelig 

selskap. (RK) 
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In memoriam 

 
Bror John Johansen døde 19.03.2016 – 81 år gammel. 

Han ble bisatt i Moss kremtorium 01.04.2016. 

Bror John ble innviet i vår loge 06.04.1995. 

 

 

 

 

 Tanker fra en logebror. 
Bror Rolf I Thorvaldsen har sendt inn følgende betraktninger/tanker om aktuelle 

«bagateller» - til ettertanke for noen og enhver. 

 

Bagateller? 

"Jeg skvatt" sa en bror til meg, han hadde hørt en bror heve stemmen. Om det var i 

sinne, eller overraskelse, kanskje forundring, hva vet jeg. Jeg vet bare at jeg likte det 

han fortsatte med: "Det har jeg aldri hørt før i losjen". 

Vår omgang i losjen, både under og etter møtene, bør jo være preget av vennskapelig 

omgjengelighet brødre imellom. At jeg personlig gjerne hadde sett lydnivået mye 

høyere fra de som leser eller holder innlegg, er noe helt annet. Og siden jeg berører 

temaet oppførsel.  

Når vi går til bords skal OM sette seg først. Når han har funnet sin plass, bør han ta et 

raskt overblikk for å se at alle har funnet en plass, før han setter seg og vi andre følger 

etter. Bagateller, ja visst, men ikke uvesentlig.  

Vi tar hilserunden ved ankomst, selv om vi kommer litt sent eller treffer en vi ikke 

har snakket med på en stund. Og så skal vi se på den som vi hilser på. Det er 

høflighet og det er å vise respekt. Som sagt, småting, men ikke uvesentlig.  

Nye brødre eller gjester er ikke fullt så ukjente lenger etter fem minutter prat om 

været - om det er det eneste du finner på! Det er de små tuene som gjør veien 

humpete og ubehagelig.  

Med ønske om en god sommer! 

Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet fra  

Bror Rolf I Thorvaldsen 

 

 

              
 



Glede 

La oss ikke forstille oss overfor 

hverandre. La oss ikke være 

redde for hverandre, låst i 

bestemte forventninger eller 

mønstre. La oss ikke være 

opptatt av å forsvare oss eller av 

å angripe andre. La oss i stedet 

glede oss over at vi er sammen 
og nyte dette så lenge det varer. 
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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 

Fullbytte og returrett 
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Gjestfrihet er … 

 

Å ha et åpent hjerte og holdning 

 i møte med mennesker, 

å være villig til å komme  

andre mennesker i møte, 

å tilbringe tid sammen med hverandre, 

å lytte til hverandre. 

Gjestfrihet er å se mennesker som de er. 
 

http://stats.theletter.se/?q=61315403103187480023
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Gode Brødre 

  Vi viser til tidligere utsendt invitasjon til Loge Foldens sommeravslutning fredag 3.juni på Brasseri 2, og 

  sender her noen supplerende opplysninger. 

 

 Arrangementet foregår i selve restauranten, og ikke i selskapslokalene. 

Vi får egen meny, se invitasjon, og egne priser på drikke: Øl/vin kr.69.-, Mineralvann kr.40.-, og drinker 

kr.90. 

 Brødrene oppfordres til å stille opp om en hyggelig sommeravslutning. 


