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Redaktørens hjørne
Kjære leser
I denne utgaven har vi 
tatt med innslaget «PB-
Posten i samtale med 
Bror CM Jørn Børre-
sen». I forrige utgave 
gjorde vi det samme og 
da gjaldt det Bror Orga-
nist Magne Myrheim. 
Vi trenger ikke å lage 
noen dypere forklaring 
på bakgrunn for disse 
samtalene. De fleste i 

vår loge har behov for å vite hvem de andre brødrene er mer 
enn hva navneskiltet forteller. I løpet av noen få kveldstimer 
er det en større utfordring i et ellers hyggelig lag å gjøre seg 
kjent med sine brødre. Derfor sender jeg følgende forslag til 
Embedskollegiet:

Det innarbeidede innslaget med en sang fra sangheftet på 
etter møtene ser ut til å være populært, spesielt med Eirik 
Asplin som akkompagnatør. I samme åndedrag foreslår jeg 
at samme bror som skal velge sang fra sanghefte forbereder 
et 3-4 minutter innlegg om seg selv på neste møte. Utgangs-
punktet er å fortelle om seg selv innenfor en ramme de øvrige 
brødrene er tjent med. Vi har på alle måter levd forskjellige 
liv, vi har hatt ulike yrker, har forskjellig livs status forskjellig 
erfaringer og opplevelser av livet. 
I logen vår fi nner vi felles verdier innenfor Ordenens rekker. 
Svar på hvilken rolle og betydning logen har for deg er jo 
også et tema å trekke inn i en slik presentasjon. Noen loger 
har også åpnet for foredrag rundt for eksempel eget yrkesliv 
eller egen hobby/fritidsaktivitet. Selvsagt er det begrenset 
hva vi kan dele med andre av oss selv i løpet av 3-4 minut-
ter. Jeg velger likevel å tro at vi møtes på en utvidet måte i 
vennskapets tegn når vi kjenner hverandre litt mer enn kun 
fra navneskiltet. 
                                               Håkon Rønnevig, redaktør 

Overmester har ordet!

Kjære brødre!
Et logeår er snart til ende 
og i skrivende stund er 
det bare et fåtall møter 
igjen før vi kan ta oss en 
velfortjent sommerferie. 

Det er i en sådan stund 
jeg gjerne vil se litt tilba-
ke på det som har skjedd 
siden logeåret startet opp 
med nytt Embedskol-
legium etter ferien i fjor.

Vi har hatt våre møter 
med innvielser, gradspas-

seringer, veteranjuveler, besøk til Voluntas, besøk fra Voluntas 
osv. Det er mye nytt som skal læres for et nytt mannskap, 
men jeg synes det har gått greit. Men jeg må innrømme at 
det er vesentlig mer å gjøre i forbindelse med forberedelsene 
til de forskjellige møtene enn jeg hadde forestilt meg! Men 
tross alt, vi er en godt sammensveiset gjeng som fungerer 
utmerket sammen. 

Vi har fått 4 nye brødre siden i fjor sommer. Dette er brødre 
i sin beste alder som vi venter oss mye av.

Men rekruttering av nye brødre opptar oss mye. Det å skaffe 
nye brødre er helt avgjørende for vår fremtid som loge. 

Venneaften er en «nyskapning» med tanke på å skaffe nye 
brødre. Svært mange loger har lykkes med vesentlig bedre 
rekruttering etter at de tok i bruk konseptet med Venneaften. 
Vi hadde vår første Venneaften i fjor. Det resulterte i en ny 

bror. Vi gjentar Venneaften også i år, og pr. nå har vi 7 eller 8 
personer som har sagt seg villig til å komme. Hva resultatet 
blir, vet vi enda ikke. Men det må presiseres at oppfølging i 
etterkant av Venneaften er svært viktig.

Vår særlov trengte en skikkelig revidering etter siste revide-
ring i 2011. Arbeidet med revideringen er utført av Eks. OM 
Øyvind Schnell og br. Ole W. Kavli. Arbeidet er nå avsluttet, 
og et formelt vedtak i logen og endelig godkjenning av Stor 
Sire gjenstår.

Arkivet vårt i kjelleren trengte en gjennomgang. Selve arkiv-
skapene er av gammel dato, og var ikke av helt tilfredsstil-
lende kvalitet. Hva og hvordan vi arkiverer er en sak for seg. 
Er det noe som vi ikke trenger å ta vare på? Det synes som 
at vi trenger et system som gjør det vesentlig enklere å fi nne 
fram i arkivet. Den oppnevnte arkivgruppen som består av 
arkivar Truls-Erik Johnsrud som formann i tillegg til br. Ole 
W. Kavli og Fung. Eks OM Tore Engen er snart ferdig med 
et omfattende arbeid.

Vi kan alltids ønske oss bedre frammøte, men vi har vel ingen 
grunn til å klage. Det største frammøte på lang tid hadde vi 
31.03 hvor det var «Gamlekaras aften». 64,8% er kjempebra! 
De hadde en gjennomføring av logemøtet med en 2. grads 
passering som det står stor respekt av! Det skal godt gjøres 
at det blir bedre.

Jeg vil med dette takke alle brødrene for det dere er og gjør 
i vår loge. Vi setter pris på dere! Vi har en levende loge hvor 
vi trives i hverandres selskap.

Ha en riktig god sommer. Vi møtes til nye og spennende møter 
med oppstart 1. september!

                                                 Svein Frislie, Overmester
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Storrepresentanten om 
Landssaken
200 års jubileumslandssaken 2016 -  2019. 

Landssakene, de store 
humanitære fellespro-
sjektene i Odd Fellow 
Ordenen,  blir lansert av 
Storlogen ved spesielle 
anledninger og bidrar 
med store midler til de 
utvalgte prosjektene. Or-
denen kan med stolthet 
se tilbake på en rekke 
med landssaker av stor 
humanitær betydning.

I 2019 feirer Ordenen sitt 200 års jubileum, og som en del 
av markeringen inngår en ny landssak som er under planleg-
ging. Storlogen har prekvalifi sert 3 prosjekter til dette for-
målet. Kandidatene er:  Redningsselskapet, SOS barnebyer 
og Unicef. Hvilket prosjekt som velges skal avgjøres på 
Storembedsmannsmøte i oktober 16 basert på presentasjon i 
logene og avstemming fra Storrepresentantene. 
Storrepresentanten i hver loge skal presentere prosjektene, få 
tilbakemeldinger fra brødrene innen 1.juni og deretter å avgi 
stemme på fritt grunnlag på ett av prosjektene i september 16.
Dette innlegget i PB- posten er en del av min presentasjon 
som kommer i logemøtet 12. mai. Etter presentasjonen vil 
jeg be om en rådgivende avstemming.
Med grunnlag i tidligere utsendt informasjon og dette innleg-
get ber jeg brødrene forberede seg på å avgi sin stemme. Det 
vil ikke bli noen diskusjon eller debatt i logemøtet. 

Kort presentasjon av prosjektene:
Prosjekt 1: REDNINGSSELSKAPET.  Bygging av ny 
Redningsskøyte «Odd Fellow III»
Redningsselskapet er et kjent syn langs hele Norges kyst. 
Hvert år reddes mange liv og store verdier. Redningsselska-
pet har i dag en fl åte på 50 fartøy der de eldste må fornyes. 
Ordenen har tidligere fi nansiert gjennom landssaker 2 red-

ningsskøyter som nå er tatt ut av drift:
RS Odd Fellow  i drift fra 1973 til 2010 berget 71 liv og 107 
fartøy. 2694 fartøy ble assistert.  
RS Odd Fellow II i drift fra 1974 – 2013 berget 40 liv og 83 
fartøy. 3438 fartøy ble assistert.

Prosjekt 2: SOS barneby i Kosovo.  «De forlatte barna» . 
Det krigsherjede landet har stor fattigdom og hvert år forlater 
fortvilte mødre nyfødte  barn.
SOS barnebyer er i gang med hjelp til 1000 trengende barn. 
De ønsker å doble innsatsen og vil bruke prosjektmidlene 
til dette.
SOS barnebyer er kjent som en samarbeidspartner fra 2 
tidligere landssaker: Barneby i San Salvador og Barneby i 
Malawi.
Samarbeidet har fungert meget bra og gitt gode resultater. 
Prosjektene har profi lert OF på fi n måte.

Prosjekt 3: UNICEF Norge «Vanskelige barn trenger 
den ene».
UNICEF er FNs hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF Norge 
er en ny kandidat for samarbeid med Ordenen. 
Mange barn i Norge vokser opp i meget vanskelige forhold 
med mobbing, vold, rus og psykisk sykdom. Statistikk viser 
meget store tall. 450 000 vokser opp eller har vokst opp 
i familier med store problemer som ikke gir god omsorg 
for sine barn. Barn med store skader kommer nå også med 
fl yktningestrømmen.
«Den ene» handler om å få en (minst en) omsorgsperson til 
et utsatt eller såkalt «vanskelig barn». Odd Fellow kan bli en 
hovedaktør i målsetting om å skaffe voksenkontakt som kan 
gi omsorg og kjærlighet til slike utsatte barn.
 
Landssakens mål er å samle inn 1000kr/medlem, ca 22 
mil. kr. ( pr dato 11751 br. + 10623 søstr), i løpet av 3 år 
til fi nansiering av det valgte prosjektet.

Mer informasjon i brosjyren utsendt fra Storlogen utlagt i 
salongen, info. tavla, er tidligere utsendt på e-post eller ta 
kontakt med undertegnede.
                                      Arne Aafoss, Storrepresentant

Kære brødre i loge nr. 99 Petrus Beyer – kære logevenner.
I den skrivende stund, som er i marts måned, er det stadig 
vinter i Danmark – men helt sikker både koldere og med 
sne i Norge.
Brødre i nr. 99 ved sikkert at broder Ernst Hundrup har 
været syg, men han er nu i god bedring og vi håber snart, 
at se ham i logen igen. 
Broder Ernst Hundrup er meget aktiv i kontakten med vor 
logevenner i nr. 99. 
Vort årlig Danehof, som er en positiv og muntre ”kritik” 
af vor Overmester, blive desværre afl yst i år, da broder 
Ernst Hundrup er ”tovholder” i dette arrangement. 

Nytt fra vår vennskapsloge i Viborg
Vort logearbejde går planmæssigt. Vi er meget aktive for 
at fi nde nye brødre. Det er svært generelt i Danmark, men 
især i Viborg området, hvor der er 2 Odd Fellow Loger og 
5 frimurerloger/Ordnerer. Men vi arbejder videre.
Vi har i januar haft den glæde, at tildele 40 års hæderstegn 
til vor Storrepræsentant Bent Larsen. Det er vor loges 
første 40 års hæderstegn og det var en højtidelig og fl ot 
aften.
I har måske hørt at den amerikanske IT-gigant Apple (Ip-
hone!) vil investere næsten 1 milliard Euro (6,3 milliarder 
kroner) i et helt nyt datacenter nær Viborg. 

Forts. side 4
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Det starter op i år og skal være færdigt i løbet af 2-3 år.
Apple forventer det skal køre på 100 procent vedvarende 
energi.
Det bliver den største investering, som Apple til dato har 
foretaget i Europa.
Det samme gælder for en anden ting, der tales meget om 
I Viborg – en motorvej til, eller forbi Viborg. En Hærvejs-
motorvej.
Der er ved at blive færdiggjort en motorvej på tvær af Jyl-
land – øst/vest – ca. 35 km syd for Viborg. 
Men – det kræver meget omhyggelig planlægning, 
enighed og gode argumenter, at opnå samspil mellem de 
mange kommuner, det vil berører.
De ”kloge hoveder” diskuterer om, hvor stor trafi kud-
viklingen bliver i fremtiden, hvor meget kan jernbanen 
udbygges til eller kan det bedre betales sig, at udbygge 
det bestående vejnet.
Især diskuteres der meget om, hvor meget trafi kken på 
vejene, vil øges de kommende år.
Et andet meget stort byggeri i Viborg i øjeblikket er en 
udvidelse af Viborg Sygehus.
Det omfatter blandt andet et nyt, stort akutsygehus med 
fælles modtagelse, hvor speciallæger døgnet rundt kan 
behandle akutpatienter. 
Afdelingen for strålebehandlingen af kræftpatienter bliver 
også udvidet meget kraftigt.
Byggeriet omfatter 30.000 nye m2, samt ombygning af 
34.000 eksisterende m2. 
Prisen på projektet er budgetteret til 1,3 milliard danske 
kr. Det er mange penge i Danmark.

Når det samlede byggeri er færdigt, vil Viborg Sygehus 
være vokset til i alt 120.000 m2.
Det er nogle af de ting, der rører sig uden for Logen om-
kring Viborg.
Vort Venskabsudvalg er i gang med planlægning af vort 
besøg i Gjøvik i september. Det glæder vi os meget til.
Nu venter vi på våren og lyset. Vinteren er altid en trist 
periode, men man kan virkelig mærke solen og varmen i 
denne tid.
Jeg vil gerne slutte med at ønske alle brødre en forsat god 
termin med forsat fremgang for nr. 99 Petrus Beyer.

Med broderlig hilsen i VKS
                          Mads Salling, Fungerende eksmester

Er vi oppmerksomme nok, 
og gir vi våre nærmeste 
den ros og oppmerksomhet 
de fortjener? Vi sier ofte 
ifra når noe klikker eller 
går galt. Noen har proble-
mer med å gi anerkjennelse 
til andre, men ved å yte litt 
ros blir man et større og 
bedre menneske! 
Vi gleder oss alle over an-
erkjennelse, ros og kom-
plimenter. Ærlig talt å få 
en klapp på skulderen gir 
varme og en god følelse. 

Man er glad når man lykkes fordi man har kunnet gi noe 
til sine nærmeste.
Tenk bare på historien om den barmhjertelige samaritan. 
Han ga av sin godhet -  han hadde god tid. Det er her vi 
skal granske oss selv. Har vi det så travelt at vi faktisk lever 
med en timetabell i hånden og alltid har en unnskyldning 
for ikke å strekke til.
Det sies av og til om en eller annen: Han er et godt men-

Bror Eks. Overmester: Etiske ord på veien . . .
neske, det er vel det største man kan si om noen, en som 
brakte glede med seg, en vi er glade for å ha møtt, en som 
hadde noe godt ved seg og var et godt menneske. La oss 
derfor være varsomme, tenk før du taler.
La Vennskap, Kjærlighet og Sannhet vokse i oss og trekke 
frem det gode.
Vi har jo alle påtatt oss å arbeide i det godes tjeneste.
Derfor er det så viktig at vi ikke etterlater et negativt inn-
trykk hos andre mennesker.
For oss brødre er det viktig at vi forstår og forsøker å prak-
tisere Ordenens etiske lære og legger vekt på dette når vi 
arbeider i logen. Alt vårt arbeide er tilrettelagt av Ordenens 
grunnprinsipper, det etiske innhold og verdigrunnlag, en-
ten vi arbeider utad i samfunnet eller innad på oss selv.
Vår Ordens beste synliggjøring skjer gjennom hva det den 
enkelte Ordensmedlem står for.
Jeg synes at arbeidet i logen hjelper meg til å tenke meg  
litt om før jeg handler enn det jeg ellers ville gjort, - og det 
samme håper jeg at også andre brødre opplever!

                                                                      Tore Engen
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Torsdag 31.03.2016 ble logemøtet i Nr. 99 Petrus Beyer 
ledet av et sammensatt Embedskollegium bestående av 
Bror Eks.Overmester Eirik Asplin ( i midten)  med øvrige  
eldste medlemmer av logen. Dette er blitt en tradisjon 
som samler mange eldre logebrødre til møte. Nok en gang 
ble fremmøte stort. Til venstre hilser Bror Distrikts Stor 
Sire Johnny Lund på bror Arild Haugen som i samme 
møte passerte 2. grad i en fl ott gjennomført seremoni.

De eldste brødrene tar over 
logemøtet

Langt oppe i Vardal innen-
for Gjøvik kommune om-
gitt av åkrer, skau og gar-
der holder Jørn Børresen 
hus med sin familie – kona 
Line.  To utfl yttede barn på 
20 og 23 år som begge fris-
ter hybelliv og studenttil-
værelse har tidligere vært 

en del av hverdagen til Jørn. 
Huset ligger riktignok mange steinkast og ut av sikt fra 
Vardalsvegen men har likevel adressen nr. 557. Mulighe-
ten til å ferdes i utmark og skogsterreng er absolutt til stede
fra utgangsdøra. Det er nok en fi n plass for en bror som 
ellers står i et hardt og krevende arbeidsløp gjennom hele 
dagen.

Når Jørn ikke sykler langs landeveier, fi sker i fjellvann el-
ler rusler ute i naturen i nærområdet er det nok jobben som 
daglig leder i virksomheten Caverion avdeling Gjøvik med 
75 ansatte og en omsetning på 100 mill. i året som opptar 
mye av tida. 
Ellers tar Jørn sin oppgave som CM i Loge Nr. 99 Petrus 

Intervju med Bror CM Jørn Børresen
Beyer for andre termin med stor engasjement og alvor. 
Som Jørn selv sier er logen en fi n avkobling fra jobb og 
mange fi ne samtaler med gode brødre som også gir ytterli-
gere inspirasjon til felles innsats.
CM er blitt en del av Embedskollegiet og han deltar derfor 
på EK-møter. Jørn ønsker å formidle at oppgaven han har 
byr på mange forberedelser til hvert logemøte. Med innlæ-
ring av nye tekster har han også fått øynene opp for tekste-
nes budskap og ikke minst Logens mening og innhold på 
en slik måte at betydning og sammenheng fremstår klarere. 
Denne forståelsen og innsikten er noe Jørn har fått med seg 
gjennom sin utmerkede utførte CM-jobb.
I spørsmål om hva Jørn ønsker for logens fremtid svarer 
han :  «Jeg ønsker at logens får god rekruttering i tida frem-
over. De gode opplevelsene brødrene får med seg på møter 
kan også styrke deltakelsen logen er avhengig av.
Så til slutt stiller vi spørsmålet: Er det noe du vil at dine 
brødre skal vite om deg ?
Jørn svarer på sin trauste måte: «Det må være at jeg er en 
vanlig vardøling på 52 år – som altså egentlig er født og 
oppvokst på Biri». 

                                                          Håkon Rønnevig
         

Første helgen i juni skal vi på sangerfestival i Skien. Dette 
foregår hvert 3. år.
Det er Telemarkskoret som står som arrangør denne gan-
gen.
Vi har øvet jevnt og trutt i vinter på de sangene som vi 
skal fremføre alene, og «Sørlandets hemmelighet og Sla-
vekoret» som er fellesnumrene som alle korene fremfører 
samlet.
Vi har full oppslutning i koret og 11 ledsagere og 20 sange-
re reiser i felles buss for å skape best mulig samhold. Dette 
er et av de store høydepunktene for koret, og noe som vi 
ser frem til med glede og forventning hver gang.

Nytt  fra  PB-koret
Siden vi meldte oss inn i Odd Fellow sang og musikkfor-
bund har vi deltatt på alle festivalene som har vært arran-
gert.
Vi deltok første gang på Hamar i 2004, og senere har vi 
deltatt i Stavanger, Harstad og Ålesund og nå i Skien.
Ellers synger vi ofte for logene i Gjøvik, og vi har i vinter 
og vår sunget i egen loge og også i Arnica og Sarah.
Ellers vil vi igjen takke vår eminente dirigent og arrangør 
Nils Erik Lister for den innsatsen som han gjør for koret, 
uten ham så hadde vi ikke hatt noe kor i logen.

                                                                Øyvind Schnell
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På logemøte i nr. 99 
Petrus Beyer ble det 
denne aftenen hele 7 
personer som viste sin 
interesse for Odd Fel-
low Ordenen.
Møtet ble holdt som et 
arbeidsmøte uten sere-
monier og stemningen 
hos de 7 forhåpentlig-

vis fremtidige medlemmene var god. Vi bringer fram bilde 
av to av de besøkende; 
Gunnar Rennan t.v. og Bror Overmester Svein Frislie på 
det ene bildet og Lars Fredrik Olsson t.v. med Bror Under-
mester Jan Erik Karlsen i forgrunnen på det andre.
For øvrig fi kk logen besøk av Per Olav Uggen, Vegard 
Prestegård, Lennart Solli, Frantz Hoelstad og Trond Eng-
strøm – alle åpne for å vite mer om Odd Fellow Ordenen 
vår. Overmester holdt en fi n orientering i møtesalen for de 
fremmøtte. I etterkant fulgte de besøkende med til ettermø-
tet med servering av land-
gang og drikke. De fi kk også 
med seg et musikkinnslag av 
to stedlige trubadurer og ble 
tatt god hånd om av logebrø-
drene.

Venneaften torsdag 28. april
GLEDEN  
av Hans Børli

Den frostbrente gleden ved livet
søker deg ved vadestedene,
ved leirbålene, ved korsveiene,
alltid -
Selv i sorgens dager,
selv i motgangens bratte døgn
og våkenettenes matrende timer
søker gleden deg, kvidende
lik en trofast hund
som løper med blødende poter
gjennom rimfrosten
og svømmer mellom isfl akene
i strie elver
for å fi nne sin husbond.

Årsmøtet ble avholdt i Ordenshuset på Gjøvik lørdag 30. 
januar 2016.Styret for Sirius Øst er Storrepresentantene og 
Distrikts Stor Sirene i Distrikt 10. En Distrikts Stor Sire er 
styrets leder, og det skiftes  for hver valgperiode mellom 
de to. Distrikts Stor Sire Johnny Lund har vært styreleder 
i 2015. 
Etter godkjenning av innkalling og saksliste ble Distrikts 
Stor Sire Johnny Lund valgt til ordstyrer. Eks OM Reiner 
Eichler ble valgt til referent.
Årsberetning ble lest av Johnny Lund og godkjent. Regn-
skapet ble lest av Reiner Eichler og dette ble også godkjent 
med en merknad. 
Det ble også i 2015 gitt bidrag fra Drosjesentralene i Hed-
mark og Oppland med tilsammen 10.000 kroner. 
Sirius Øst vant i 2015 GOOBs Samfunnspris på hele 
40.000 kroner. 
Hver av logene i distriktet samt 2 loger i Kongsvinger bi-
drar med 2.000 kroner hver i driftsstøtte. I tillegg har vi fått 
gaver på tilsammen nesten 14.000 kroner.  
Alt dette ga en beholdningen per 31.12.2015 på  hele 
128.309 kroner, noe som igjen ga et resultat på 43.664 kro-
ner. 
Dette var meget bra, men med stadig fl ere pasienter til be-
handling ser vi en klar tendens til vesentlig høyere utgifter 

Referat fra årsmøte i Sirius Øst
i årene fremover. Dette gjorde at budsjettet for 2016 ble 
godkjent med et underskudd på 20.000 kroner. 
Det ble derfor vedtatt at logene også i 2016 fortsatt skal 
bidra med 2.000 kroner hver i driftsstøtte. I tillegg forsøker 
styret å fi nne andre og nye inntektskilder. Arbeidsutvalget 
består av en representant fra hver av de fi re Gjøviklogene 
samt innkjøpsansvarlige. Øyvind Schnell hadde bedt om 
avløsning og Ole W. Kavli tiltrår i hans sted. Utvalget for 
2016 består da av Ragnhild Fremstad fra loge nr. 35 Ar-
nica, Gurli Skattum fra loge nr. 128 Sarah, Ole W. Kavli 
fra loge nr. 99 Petrus Beyer, Egil Holthe fra loge nr. 37 
Voluntas (Innkjøpsansvarlig) og Reiner Eichler fra loge nr. 
37 Voluntas, som også fortsetter som gruppas leder.                                                             
Styreformann Johnny Lund er valgt for 2 år og var ikke på 
valg. Dag Edler og Svein Hellerud fra vår loge fortsetter 
som henholdsv. kasserer og revisor. 3 nye logebrødre fra 
loge nr. 37 Voluntas underholdt før jul for pasientene med 
sang, musikk og diktlesing og dette ble veldig godt mottatt 
og frister til gjentakelse. Både ansatte og pasienter på Strå-
leenheten setter umåtelig stor pris på det arbeidet som vi 
gjør, og deltakerene fra logene ser på dette som et givende 
arbeid i aller beste logeånd.

                                                            Øyvind Schnell
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Distrikts Stor Sire har ordet:
Gode brødre!

Det nærmer seg sommer, og 
tid for en velfortjent ferie for 
alle embedsmenn og øvrige 
brødre. 
For valgte og utnevnte em-
bedsmenn kan et logeår til 
tider være hektisk og kre-
vende.
Det er ikke bare selve loge-
møtet som skal gjennomfø-
res så godt som mulig. Det 
er mye arbeid og øvelser i 

forkant, - noe som er meget viktig for at dette skal gå så bra 
som vi ønsker.

Det er hele tiden et ønske om at vi skal ha et høyt nivå på 
våre møter, og på våre spill under gradspasseringer. Dette 
har vært Loge nr 99 Petrus Beyer’s varemerke i mange år.
For å oppnå dette er det øvelser og godt forarbeid som må 
til. Her må OM gå foran som et godt eksempel.

Jeg vet at CM til tider sliter med å få folk til å komme på 
øvelser, og det er ikke tilfredsstillende.
Det er særdeles viktig at de som har sagt ja til å medvirke, en-
ten i spill eller som embedsmann, også møter opp på øvelser.  
Det er helt avgjørende for at dette skal bli bra.

Et logeår går fort, og det sittende embedskollegiet har snart 
gjennomført 50% av sin embedstid, og arbeidet med å fi nne 
deres etterfølgere er vel sikkert i oppstartsfasen.
Får du spørsmål om du kan være kandidat til et embede, så 
takk ja til det, og se på det som en tillitserklæring. Det er 
veldig givende å delta som embedsmann i Loger og Leir.

I skrivende stund er arbeidet med å sette opp terminlister for 
høst 2016 og vår 2017 i gang.
Datoer for installasjon av nye embedskollegier høsten 2017 
er også i gang.
På denne måten ser vi at tiden går fort framover.

Vi går nå i en fi n tid med sommeren like rundt hjørnet.
Jeg vil i den forbindelse ønske alle brødrene i Loge nr 99 
Petrus Beyer en riktig god sommer!

                                    Johnny Lund, Distrikts Stor Sire.

                           

Dette er forkortelsen for «Venneforeningen for Odd Fel-
low Ordenens Museum»
Museet har opphold i Ordenshuset i Oslo og har 222 kvm. 
areal fordelt på 8 fakta rom med hvert sitt særpreg, samt et 
meget innholdsrikt bibliotek.
Leder av museet er Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann, og 
han har stor hjelp av Venneforeningen som har et eget styre 
med Anne Brit Thoresen som leder.
En av styrets oppgaver er å vurdere innkjøp av gjenstander 
til museet.
Foreningen har også opprettet en egen Facebook-side.
Undertegnede som er medlem av VOFOM var tilstede på 
årsmøtet i foreningen som ble holdt i Storlogens lokaler 
den 25. januar i år.
Foreningen har per dags dato 35 medlemmer og ønsker 
selvfølgelig at fl ere melder seg inn. Inngangsbilletten er kr, 
500,14 som sendes konto 8200.01.56600.
Merk giro med navn og venneforening. Hvorfor kr. 500,14 
er det naturlig å spørre, det er fordi foreningen ble stiftet i 
2014 og for enkelt å skille ut beløpet fra alle andre innbeta-
linger til Storlogen. Det er ingen øvrig kontingent.
Er du generelt interessert i historie og i Odd Fellow Orde-
nens historie spesielt, er det mye å lære og ikke minst mye 
å se ved å besøke museet, og å være medlem av venne-
foreningen. Stor Arkivar Wickman tar gjerne imot besøk. 
Men avtal på forhånd på telefon 911 53 714. Museet  hadde 
besøk av ca. 1.000 søstre og brødre i fjor.
På årsmøtet holdt Stor Kapellan Dag Virik og SDSS Ran-

dulf Meyer to korte, men svært interessante foredrag. 
Meyer om aktuelle artefakter=gjenstander skapt av men-
nesker.
Foredraget til Virik dreide seg om Thomas Wildey, vår 
Ordens grunnlegger, og en del ukjente sider ved hans liv. 
Hvor mange visste for eks. at han drev fl ere østersrestau-
ranter i Baltimore. 
På Storlogemøtet i USA i 1903 ble det delt ut medaljer 
formet som østers.
Fra vårt distrikt er foruten undertegnede og bror Arild Hau-
gen fra vår loge også Eks OM Tore Høgetveit i Herman 
Anker medlem.
Kunne du tenke deg å bli medlem i VOFOM og hvis du 
har noen Odd Fellow bøker eller gjenstander som du tror 
måtte passe å gi som gave til museet, så kan du ta kontakt 
med undertegnede.

Kilder: Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann, De Tre 
Kjedeledd nr. 1/16 og Eks OM Tore Høgetveit sitt inn-
legg i Herman Anker-Posten April 2016.

                                                                Øyvind Schnell

Hva er VOFOM?
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Møtekalender for høsten 2016
01.09 O/≡+ Galla
16.09  Festloge 2. Besøk fra □ Erik Glipping 
 (NB Fredag) 
29.09 O/≡+ Galla 
13.10 O+ Galla. Besøk fra □ Voluntas 
27.10 O/-+ 
30.10 Kirkesøndag
08.11 M □ Felles med □ Voluntas. □ Voluntas arr. 
 (Tirsdag)
24.11 O/Arbm. Instruksjon 
03.12 Julemøte med ledsager og gjester (Lørdag)

Vi gratulerer følgende 
brødre sommer/høst 2016:
Magne Myrheim 25 års Ve. Ju.  26. mai 
Roger Rambech 60 år   9. juni  
Oddbjørn Owren 80 år 12. juli  
Tore Engen 70 år 15. juli 
Ole Anders Hoff 50 år 26. juli 
Markus Joost 50 år   7. aug.
Øistein Nettum 50 år 15. sept.
Kjell Henry Borkner 80 år 20. sept.
Jostein Sørum 70 år   4. okt.
Øyvind Schnell 80 år 25. nov.
Nils Erik Lister 75 år 10. des.
Svein Hellerud 70 år 13. des.

Informasjon fra styret i OF Gården - SAMARBEID OM 
ET FINT LOGEHUS 

2016 er allerede snart 
halvgått, og logene skal 
snart ha en velfortjent 
«sommerferie». Dette 
halvåret er preget av 
stabilitet med hensyn 
til drift og aktivitet i lo-
gehuset. Logene møtte 
en oppusset spisesal til 
sine møter høsten 2015, 
og oppussingen ble 
godt mottatt. Vi har fått 
en lys og koselig spise-
sal.

Årsmøtet i Odd Fellow Gården ble avhold den 20. april 
2016 med 23 personer til stede. 
Årsmøtet ble gjennomført som «normalt» med gjennom-
gang av styrets beretning, regnskap og valg. Tormod Bakke 
ble gjenvalgt som nestleder i styret og Erik Kristoffersen 

Odd Fellow Huset ble valgt inn som ny vararepresentant. Huskomitéen ble ut-
videt fra 4 til 8 personer, med 2 fra hver av logene. Denne 
komitéen er et «must» for å kunne drifte gården med lave 
kostnader. Huskomitéen tar seg av dugnader, uteområder, 
småpreparasjoner, blomster, rydding etc, og har det «dagli-
ge» ettersynet av huset, i samarbeid med styret. Fra Petrus 
Beyer er Magne Myrheim gjenvalgt og Dag Edler valgt inn 
som ny i huskomitéen. De utfører meget viktige oppdrag 
for at vi skal ha et fi nt og «feilfritt» hus. 
Det blir dugnad 12. juni 2016 kl 11. Etter dette skal huset 
«skinne» innvendig. De 2 HC-toalettene blir malt av hus-
komitéen i sommer. 
Av større arbeider skal oppussing av salong og dame-wc 
utredes og planlegges til våren 2017. Det skal også utredes 
mulighet for et etterlengtet stollager. Så my er fortsatt på 
gang, men 2016 blir et lite «hvileår» i så måte. 
Styret vil takke Loge Petrus Beyer for et godt samarbeid 
og ønsker alle medlemmer god sommer! 
 
   Gjøvik 21.04.2016
   Styret i Odd Fellow Gården SA
   Ida Holm Grindstrand-styreleder


