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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

Å gå en tur er lærerikt og en 
får tid til å reflektere og tenke 
igjennom den tid som har gått. 

Det var på en slik tur jeg kom til å tenke på 
det en bror sa til meg. “Jeg trives i logen”. 
Det er godt å høre slike ord, ja trives du? 
Jeg håper det.
Det er så mange ting man kan få med seg i 
logen. Jeg nevner i fleng sosialt fellesskap, 
varme vennskap, kulturelle gleder, stilige 
og verdige samværsformer, stemnings-
fulle ritualer, etisk refleksjon og utadvendt 
sosialt engasjement, men ikke minst det å 
være engasjert selv.

Vi har mange uløste oppgaver og ut-
fordringer i vår loge. Jeg tenker da på de 
viktige og betydningsfulle oppgavene som 
nemndene har og ikke minst hvor viktig 
dette arbeidet er.

Aktørene i de ulike spill og ritualer er også 
viktig. Vi vet hvor praktfullt våre ritualer 

virker når de blir fremført med dyktighet 
og engasjement. Det kreves god planleg-
ging og mye øvelser for å få dette til, ja 
et skikkelig arbeid. Der er vi gode, noe vi 
fortsatt skal jobbe videre med og være. Jeg 
tror alle medlemmene har glede av dette.
Embedskollegiet har også mange ulike ut-
fordringer og oppgaver som skal løses og i 
dette arbeidet er vi avhengige av brødrenes 
engasjement og innsats både verbalt og 
skriftlig.

Men brødre, tenk over hva dette gir oss 
av etiske og moralske holdninger som vil 
prege oss livet ut. Holdninger vi kan stå for 
og bringe med oss i hverdagen.

Mine brødre, la oss arbeide for logen og de 
oppgavene vi skal gjøre, så kan vi si til oss 
selv at. Ja, jeg trives i logen. Ja, trives du, er 
jeg sikker på at ditt engasjement vil føre til 
at nye brødre vil finne veien til vår loge

Jeg ønsker alle brødre en 
riktig god sommer
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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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Da er vi halvveis i vår 
embedsperiode.
Ikke til å tro! 

Mye har skjedd og oppgavene har vært 
varierende så langt. 

Høydepunkter:
Vi har gjennomført Venneaften og 
Sosialaften, arrangementer vi kan være 
stolte av, godt med innsamlede penger, 
men dessverre ikke noen nye kandidater 
i vårterminen. Vi får tro at noen av våre 
gjester vil søke opptak til høsten.
Av andre hendelser denne vårterminen, 
bør nevnes besøk av Loge 40 Vern Horten, 
gradering av John Thomas Bjørkmann til 
DGVG, 25 års VJ til Alf Gunnar Whist, 
og tildeling av DHSG  til Bjørn Eckhoff 
og ikke minst ”Gutta På Tur” til Strømmen 
hvor vi hadde en flott aften sammen med 
brødrene der.
Nevnes må også den årlige våravslutningen 
med våre kjære. Denne gang med om-
visning i Oslo Rådhus og derpå hyggelig 
middag i Gamle Rådhus. 

Fremmøte:
Fremmøteprosenten har i snitt økt denne 
terminen. Dette er bra, og er nå nær vår 
målsetting på 40 %. Pr dags dato teller vår 

losje 70 medlemmer, med en snittalder på 
67 år. Det betyr at vi ”alle” er snittpen-
sjonister!! 
Det som fortsatt tynger oss, er at hele 36 % 
av medlemmene ikke har vist seg i losjen 
denne terminen. Dette til tross for rimelig 
god innsats fra kollegiet om å få disse 
brødrene til å møte.
Forøvrig bør nevnes Logens 5 min. Dette 
synes å ha blitt et hyggelig innslag i det 
ellers tradisjonelle logeprogram. Det er 
mye interessant våre brødre kan bidra med 
her, og dette håper vi vil fortsette i lang tid 
framover.
Et nytt innslag i logesammenheng, er 
presentasjon av de ulike Embeder i form 
av innhold og krav. Dette håper vi vil gi et 
godt innblikk i hva som kreves til de ulike 
verv, og forhåpentligvis også gi inspirasjon 
til at flere ønsker å ta seg slike posisjoner 
når anledningen byr seg. 
Det går nå mot forhåpentligvis en fantastisk 
sommer og kanskje blir det slik Prøysen 
skrev:

Bulletinen

Det er lett å være redaktør for Bulletinen når jeg får tilsendt tekster og 
gode innspill på artikler og emner.

Jeg vil gjerne takke alle som bidrar med tekster og innspill til Bulletinen. 

Har dere noe å bemerke på innholdet, savner noe eller artikler dere vil 
sende meg er det til: pahaugs@online.no

Pål Haugs redaktør

JM -  BULLET INEN
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Ønsker alle brødrene og deres familier 
En Riktig God Og Solfylt Sommer! 

”Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari
Nå går vi ut i skauen for det er så mye bær
Så får vi med oss Lillebror og Kjellemann og Mari
For det er nok å ta av, det er mange tuer der.”
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Br. Christian Wulff-Pedersen

TANKER TIL
ETTERTANKE

Jeg er blitt bedt om å holde en brors 
5 minutter. Dette er for meg ikke 
bare en ære, men også en utfordring. 
Å oppta mange brødres tid, tanker 
og oppmerksomhet i flere minutter 
krever at jeg har noe å bidra med,- noe 
som kanskje kan gi tanker til etter-
tanker.

OM sier i sin åpning av logen blant 
annet .... religion, politikk og annet 
her upassende emne er forbudt. ... 
Skal jeg holde meg borte fra religion, 
politikk og annet upassende emne 
så er det sannelig ikke mye jeg kan 
snakke om. For, ærlig talt, så berører 
vel det meste her i verden en av 
disse tre faktorer inkludert upassende 
emner, - hva nå det måtte være om 
det altså ikke allerede er inkludert i 
nettopp politikk eller religion.

Jeg drister meg likevel til å berøre re-
ligiøse aspekter aldri så lite. I sommer 
har jeg brukt mange timer på å lese 
Koranen. Ikke fordi jeg har tanker 
om å konvertere, å nei, - men fordi 
jeg har blitt lei av å høre om at slik 
og slik gjøres fordi det står i nettopp 
Koranen. Nå tror jeg at jeg vet bedre. 
Jeg skal ikke diskutere religion, men 
heller peke på det faktum at såvel 
Bibelen som Koranen inneholder 
kjøreregler for hvordan mennesket 
skal leve sitt liv. Så kan man jo være 
rykende uenig i hvilke veivalg som 
gis. 

Men uansett religion eller politikk. En 
klar fellesnevner har vi alle, vi må alle 
stadig foreta veivalg og vi blir eldre 
for hvert år som går. Slik har det alltid 
vært og slik vil det alltid bli, -. selv 
om tid som begrep er en menneskelig 
oppfinnelse. Jeg er derfor fristet til å ta 
for meg Idrants filosofi og gjøre dets 
ord til mine:

Har du tenkt på at den eneste tiden i vårt 
liv hvor vi ønsker at vi er eldre enn vi er, 
er når vi er barn. Når du er yngre enn 10 
år så er du så aldersfiksert at du regner 
deler av et år. Hvor gammel er du? Jeg 
er fire og et halvt. Du er aldri seksog-
tredveogethalvt. Du er fire og et halvt på 
det femte. Det er det som gjelder.

Når du kommer i tenårene blir det van-
skelig å bremse. Du hopper frem et år, 
kanskje flere. Hvor gammel er du? Jeg 
kommer til å bli 16. Du er kanskje 13 år. 
Men hallo, du KOMMER til å bli 16. 
Og så er det den fineste alder, det beste 
året: 21. Visst blir du 21. YEEES!

Siden passerer du 30. Hva hender? Han 
passerte 30 og vi var nødt til å kaste ham 
ut. Hva gikk feil? Utgått på dato!

Det er ikke fullt så morsomt lenger. Du 
er blitt til overs kanskje? 

Hva er forandret?
Du blir 21 – du passerer 30 – du går mot 
40. Alt liksom glir videre. Før du vet 
ordet av det er du 50 og endel drømmer 
viskes bort på en måte. 

Men vent litt:
Du klarer deg bra som 60 åring. Det 
trodde du ikke da du var ung,- eller?
Du har nå så mye tempo og energi i 
kroppen at du springer mot 70. 
Etter det er det bare å ta dagene som de 
kommer. 
Om alt går bra blir du 80 og hver dag 
blir et komplett kretsløp. Du våkner, 
spiser frokost og lunsj, - tar en høne-
blund kanskje og ser litt på tv. Så er det 
søndag igjen.
Og det slutter ikke der: Er du frisk nok 
så kan du bli 90.

Nå hender noe merkelig Overlever du 
100 så blir det litt som barn igjen. Jeg er 
100 OG ET HALV ÅR,- NEMLIG!

Men hvordan holder man seg ung? 
Her vil jeg gjerne igjen gjøre Idrants 
filosofi til mine:

Unngå alle dumme tall slike som 
alder, vekt og høyde. La legen ta seg 
av de bekymringene. Det er jo det du 
betaler ham for.
Skaff deg glade og spreke venner, - 
ikke de sure og grinete som bare drar 
deg ned.
Lær deg data, hobby, håndverk,  ja 
hva som helst som du liker og som 
holder deg i vigør.
La aldri hjernen gå på tomgang. 
En hjerne på tomgang er djevelens 
verksted.
Nyt enkle saker: Le ofte høyt og 
lenge.
Tårer forekommer naturlig iblant. 
Hold ut med sorg og smerte for det er 
også en del av livet.
Gå videre for du er den eneste som er 
tilstede der og da hele tiden. Lev mens 
du lever!

Omgi deg med dem du elsker, - famil-
ien, venner, dyr hobby ...
Pass på helsen og gjør det du kan. 
Reis, les, lytt, se, observer. Ta godt 
vare på din familie og dine venner.

For:
LIVET MÅLES IKKE I HVOR 
MANGE ÅNDEDRAG DU TAR, 
MEN DE STUNDENE SOM GJØR 
AT DU MISTER PUSTEN.

Ja, verdige OM. Kanskje har jeg 
gitt litt til ettertanke? En ting er jeg 
imidlertid helt sikker på:
Mens jeg snakket ble vi alle 
6 minutter og 20 sek. eldre. 
Beklager overtiden!

Takk for at du lånte meg ditt øre! 

5
min
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OM Torstein Kallåk ønsket alle 
velkommen til logen og den årlige 
juleavslutning. Juleevangeliet ble lest 
og “Deilig er jorden” ble sunget. 

Vi hadde også en fin opptreden av 
Emilie R. B. Kleveland som sang 
“Where are you Christmas?”, “The 
Christmas Song”, “White Christmas” 
og “Have yourself a merry little 
Christmas”. Martine-Aurora 
Andersen spilte piano og begge sang 
“Home for Christmas”.

Spente besteforeldrene, Anne-Berit 
og Chris overvar fremføringen til 
stor applaus. 

Etter en vellykket kveld med god 
mat og fin sang var alle kommet i 
julestemning.

Jule-
avslutning

16.12.2015

13.01.2016

En ny vår 
har begynt 

i logen
n



n
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Grasrotandelen
Hvis du vil at 5% av innsatsen på Lotto etc skal gå til logen registrer deg her!

Eks OM Frank Arnesen 
tildelt Storlogegraden 

19.02.2016

Erik Arff-Pettersen 
ble tildelt Patriarkgraden

03.03.2016

Dag Otto Rue og Pål Haugs tildelt 
Den Gyldne Leveregels grad
06.04.2016

Ove Lund
Vår bror Ove Lund gikk bort 11.3.2016 
etter lengre tids sykeleie. De siste årene 

tilbrakte han på Stabekktunet bo- og 
behandlingssenter.

Br. Ove Lund ble tatt opp i Loge nr. 56 
Johan Middelthon 23.11.1988, og fikk  

25 års Veteranjuvel 11.12.2013.

Br. Ove Lund var aktiv i logen frem til 
han ble dårlig, og helsen hindret 

ham i å reise på loge- og leirmøter.

Som Arkivar i 1995 – 1997 og 
Skattmester i perioden 1997 – 1999 

gjorde han en utmerket jobb. 

Han var Redaktør av Bulletinen 
gjennom flere år, og bidro sterkt til å 

spre informasjon om logen og dens liv. 
Bulletinen var krydret med dikt 

og ordtak  relatert til logearbeidet.

Br. Ove var veldig sosial og logens 
Sosialaften lå ham sterk på hjertet.

Logen reiste tidligere på “Trelandsmøte” 
der våre vennskapsloger i Sverige 
og Danmark ble besøkt. Sammen 
med sin kone deltok han gjerne på 
dem, og var et godt bidrag til det 

sosiale samvær på turene.

Vi lyser fred over 
Br. Ove Lunds minne.

Brr. Øivind Vinje og Jan Arne Flattun
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Onsdag 16.03. ble en aften der det 
skjedde mye. Og det ble en hyggelig 
aften, både for våre logebrødre fra 
Horten og br. Jan Thomas som ble 
tildelt DGVG.

Fungerende Eks OM Odd-
mund Reppe ledet seremo-
nien sammen med den meget 
rutinerte Vidar Grette som 
CM. Et sterkt team denne kvelden!

Med et mannsterkt fremmøte 
fra gjestene ble det folksomt i 
D-sal og lobby. Det er trivelig 
å treffe logebrødre fra Vern 

og det er alltid plass nok!

En kveld med loge 40 
Vern, Eks OM aften og 
gradspassering i DGVG
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Samtidig synes det å være en egen hyggelig stemning 
når vi treffes.

Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann ledet ettermøtet på 
sin rutinerte og stødige måte og humoren er aldri langt 
unna der i gården. Det liker vi!

Vi ser allerede nå frem til vår gjenvisitt i Horten.
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Hele 8 uker i forveien skal forberedelsene starte og ikke 
14 dager i forveien! Hver bror må tenke nytt og søke 
etter nye, potensielle brødre i sin krets av bekjente som 
familie, venner, naboer, treningskamerater, tidligere 
eller nåværende arbeidskolleger osv.

Derfor var det kanskje litt skuffende at vi kun hadde 
3 gjester i vår loge, men det skal sies at ytterligere 
3 måtte melde avbud i siste liten, men vi har en ny 
Venneaften 21. september.

Opplegget for kveldens Venneaften  var meget bra, 
både inne i logesalen og på ettermøtet. God og lett 
stemning slik det skal være og naturligvis relevant 
informasjon til de besøkende. Foreløpig er ennå ingen 
søknad fra noen av disse mottatt, men de bør følges 
opp i den utstrekning det er naturlig.

Til slutt en kraftig oppfordring til alle brødrene. Start 
arbeidet med å få nye brødre til vår loge -og start nå! 
Venneaften er allerede det 2. møtet i høstterminen!

HUSK VENNEAFTEN 21.9. OG START ARBEIDET NÅ!
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Alle vet at det er helt avgjørende at 
rekrutteringen til logen skyter fart og det 
temmelig raskt. Derfor er det iverksatt en 

ny plan som skal bidra til dette. Denne 
planen skulle 56JM følge for første gang.

ONSDAG

FEBRUAR
24.

ONSDAG

MARS
2.

ONSDAG

MARS
16.

ONSDAG

APRIL
20.

ONSDAG

DESEMBER
11.

ONSDAG

JANUAR
13.

ONSDAG

MAI
25.

ONSDAG

FEBRUAR
26.

ONSDAG

MAI
18.

ONSDAG

MARS
19.

ONSDAG

SEPTEMBER
16.

ONSDAG

JANUAR
20.

ONSDAG

MARS
19.

ONSDAG

MARS
26.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

APRIL
13.

ONSDAG

APRIL
27.

ONSDAG

NOVEMBER
25.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

MARS
19.

ONSDAG

MAI
27.

ONSDAG

APRIL
23.

ONSDAG

APRIL
2.

n

Venneaften



Denne kvelden skulle 
stå i Kulturens tegn, 

noe som er blitt en årlig 
tradisjon i vår loge og 

temaene varierer 
fra år til år. 

Nå var det duket for 
musserende vin som 
vi hygget oss med til 

en Minikonsert av 
2 fremragende musi-

kere. Deretter fortsatte 
kvelden med torske-

aften med fersk skrei og 
«en liten følgesvenn» 
for de som ikke kjørte 

bil. UM hadde lagt 
alt til rette for at 

brødrene med led-
sagere skulle få en 

passe dose kultur midt 
i en helt vanlig uke. 

Og det ble naturligvis 
godt mottatt.
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aldri riktig helt fornøyd med resten av versene!

Bjarne Magnus Jensen avsluttet sine masterstudier ved 
Norges Musikkhøgskole i 2009. Han har idag stilling som 
høgskolelektor ved samme skole med undervisningsansvar 
for master- og  bachelorstudenter i utøvende fiolin. Han ga 
til beste historier om Bach og avsluttet med «Seterjentens 
søndag». Etter måltidet vartet han opp 
med «Brudemarsjen fra Lødingen». 
Det ble en fantastisk oppvisning!

Dette var en flott Kulturaften 
og takk til br UM Melvin Henriksen 
for kreativiteten.

Musikkansvarlig Jan Helge Østerhagen fra loge 
132 Albert Schweitzer har et meget omspennende 
kontaktnett av musikere og sangere.
Takket være br Jan Helges hjelp kunne Helge Lien 
(piano) og Bjarne Magnus Jensen (fiolin) stå for kveldens 
musikalske innslag. 

Helge Lien er en norsk jazzmusiker 
og komponist med 20 utgivelser 
bak seg samt 1 Spellemannpris. 
Han kunne fortelle historier fra Alf 
Prøysens liv og røpet at Prøysen 
selv først skrev bare ett vers av «Du 
skal få en dag i mårrå». Men presset 
til å skrive sangen helt ut, ble han 
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Da jeg gikk til sjøs i 1946 møtte jeg mange flotte mennesker som var lykkelige over å ha 
overlevd det inferno som som krigen 1940/45 representerte. Men alt var ikke rosenrødt. 

De som kom hjem i 1945 for å feire frigjøringen, ble møtt med kalde skuldre av våre 
politikere. Det var ingen som husket hva de ble lovet av dem som satt i London da det 
røynet på som verst. Ja faktisk ble heltene som overlevde regelrett frastjålet pengene 
som de hadde spart gjennom det såkalte “Hemmelige Fond” Jeg fikk høre om mange 

tragiske skjebner hvor deres beste venner omkom mens de selv ble reddet. Ofte var det 
spørsmål om en for alle og alle for en. Det gjaldt å holde sammen og hjelpe hverandre. 
Det som fikk meg til å skrive dette verset var skildringer hvor kameratene knyttet seg 

sammen og dannet et slags fellesskap. Når skipet sank under dem fløt de omkring i timer, 
dager eller uker, alt etter temperaturen i vannet. Til sist gikk de samlet til bunns som 
buketter. Kanskje det mest tragiske med tanke på vår egen fremtid er at vi som har så 
meget å takke disse ca. 3500 omkomne heltene for, betrakter dette som et intermesso 
som ikke berører oss personlig. Det fikk vi til fulle bevis for under dette års frigjørings-
dag 8. mai, da våre politikere var mest opptatt av å dekorere våre Afghanistansoldater.

NÅR MAN HAR GITT ALT 
ER DET IKKE MER Å HENTE
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Bruk hjemmesidene!

Du åpner i www.oddfellow.no og så inn på loge/leire i Norge 
og let nedover til vår loge 

Loge nr. 56 Johan Middelthon
Stiftet den 19.10.1957
Neste møte: 25.05.2016
Loger/leire A-Å
56 Johan Middelthon
Velkommen
Møteprogram
Embedskollegiet
Kontakt oss
Bulletinen
Våre nevnder
Handlingsplan
Medlemsoversikt
Ordenshus
Grand Lodge of Europe
Øvrige jurisdiksjoner
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Da vil du komme inn på vår åpningsside og 
på høyre side se hvilke tjenester som ligger inne

Når det gjelder møteprogrammet vil det bli 
korrigert og vil være riktig til enhver tid

Her kan du åpne Handlingsplanen 
ved å klikke på produktet.

De siste utgavene av Bulletinen ligger også inne 
som PDF, bare klikk på utgaven du vil lese
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Leve – og leve i dag
I større grad enn kanskje noen annen i historien har vår generasjon fått 
oppleve en enorm sosial og økonomisk utvikling. Prisen er rastløse og 
frustrerte mennesker og en hardkokt materialisme.

Da er det lett å glemme det viktigste nemlig det å leve – og leve i dag.
Dagen i går er gått og kommer aldri tilbake. Dagen i morgen vet vi ikke 
hva bringer, men dagen i dag har vi, og det gjelder å bruke den slik at 
vi i fremtiden kan se tilbake på den – med tilfredshet og glede.
Alle har vi fått vår tilmålte tid her på jorden, og vi er forpliktet til å 
gjøre det beste ut av livet vårt. Er vi tilfredse, så smitter det over på 
omgivelsene våre og dermed får vi automatisk mye igjen. Det er en 
enkel sannhet som uttales forbløffende sjelden: ”Vi lever en eneste 
gang.” Med vårt eneste liv skal vi prøve å gjøre noe meningsfylt. Enhver 
får da spørre seg selv: ”Hva vil jeg med livet mitt”?

Det ideelle måtte være å leve hver dag som om den var den siste, 
spesielt når det gjelder samvær med andre. Vi vet alle at livet har sin 
begrensning som – heldigvis – ingen kjenner omfanget av, men dette 
gjelder for alle andre. Vi godtar liksom ikke at det også gjelder for 
deg og meg. Er vi søstre og brødre flinke nok til å ta oss av hverandre, 
besøke dem som er syke, eller støtte dem blant oss som måtte være ned-
for eller kunne trenge en håndsrekning?

Eller forholder det seg slik i logen at vi bare angår hverandre på en 
”ren” utvendig måte, men ellers har liten eller ingen kontakt, bortsett 
fra at vi møtes i logesalen til fastsatt møtedag? Det må bli hver enkelt 
søster og bror som kan svare på dette spørsmålet.
La oss alle gjøre vårt beste for å fremme godt vennskap – og utvikle en 
trang til å hjelpe og gagne hverandre.

La oss vise et kjærlig sinn overfor alle mennesker, vise oppofrelse 
– og øve barmhjertighet.

La oss strebe etter å være oppriktig, men tolerante.
La oss forsøke å legge for dagen tillit og pålitelighet – og dertil sannhet 
i tanke, tale og handling.

Etisk innlegg 18.05.2016 v/Kapellan Pål Haugs
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GTP dro til

GUTTA PÅ TUR gikk denne gangen til loge 
153 Olavskilden på Strømmen og vi var ikke 
den eneste logen på besøk denne kvelden. Det 
var praktisk talt fullt hus både i loge-salen og 
på ettermøtet. Det som er spesielt og hyggelig 
er at denne logen har flere brødre som har 
«utvandret» fra 56JM pga. av reiseveien. 

Etter et kort logemøte i salen ble det et litt 
annerledes ettermøte enn det vi er vant til. Et 
spennende koldtbord som bød på det meste vår 
gane tåler og et tilsvarende tilbud på drikke. 
Det lokale Odd Fellowbandet akkompagnerte 
sangvillige brødre og sånt blir det virkelig god 
stemning av. Noen av oss lekte sikkert med 
tanken om det er mulig å få til noe slikt i vår 
loge?I sin tale takket OM Torstein Kallåk for 
invitasjonen og la inn et lite ønske om gjenvis-
itt til vår loge ved en senere anledning. Som 
vanlig hadde UM Melvin forberedt seg godt 
og kunne gi til beste både historier og diktle-
sning som fremkalte både smil og humring fra  
brødre i fullsatt sal.
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Koldtbordet bød på det meste som laks, eggerøre, 
forskjellige salater, spekemat, rømmedressing, brød 
og ikke minst det store dessertfatet med fersk frukt 
til dessert. Brødrene forsynte seg godt, stemningen 
stod i taket og praten gikk livlig rundt bordene. 

Og stemningen steg ytterligere da vi tok for oss sang-
heftet med kjente og kjære allsanger. Hele tiden mens 
Odd Fellowbandet akkompagnerte og ledet oss trygt og 
godt gjennom sangens gleder. Mye trening må sikkert 
ligge bak og musikerne fremførte melodiene med stort 
engasjement og lun humor.

Men alt tar slutt en gang, også dette besøket. 
Og hva sier man så: 

PÅ GJENSYN, OLAVSKILDEN! n



Br. Terje Gunnar Andersen

LIDENSKAP
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Jeg har og har hatt mange interes-
ser og hobbyer i min tid. Men kun 
en lidenskap som har fulgt meg så 
lenge jeg kan huske.

Født og oppvokst på Røa sammen 
med mor og far, 2 eldre brødre, 
farmor og farfar i 2. etasje, onkel 
og tante, samt fetter og kusine i 
tilbygget. Ganske fullt i et hus 
bygget på 30-tallet. Med Lysaker-
elven som nærmeste nabo, ble det 
ganske vanlig at fiskestang var et 
normalt tilskudd i en liten gutte-
neve. Fulgte man elven oppover 
kom man til Bogstadvannet og 
med videre ferd Sørkedalen og 
Sørkedalselva.

Jeg vokste  opp med en enorm 
interesse for alt som handlet om 
fiske og fangst, og har vel tilbragt 
mer tid i dette vannet og de 
2 elvene enn folk flest vil regne 
som normalt.

Når man blir eldre, husker man 
ikke det som skjedde i går, men 
ting som skjedde for 50 år siden 
kan virke klart som glass.

Derfor vil jeg fortelle en liten 
historie fra mine barndoms år. 
Min fetter Lars, vår kammerat Tor 
Magne samt undertegnede, dro til 
Bogstadvannet for å fiske gjedde.

Vi hadde hørt fra de voksne at det 
var blitt tatt stor fisk ved skytter-
banen nord i vannet. Så bevæpnet 
med det groveste vi fant av fiske-
utstyr bega vi oss avsted.

Vel fremme ble fiskeutstyret rigget 
i stand, påmontert stor rød dupp og 
agnet med en kilos mort og ventet på 
at gjeddebeistet skulle bite. Vente-
tiden ble lang og lengre enn lang for 
3 gutter som bare ventet på napp.

Så kom nappet, duppen gikk under, 
men fisken slapp agnet og svømte 
vekk. Så tok jeg opp stanga og 
begynte å sveive inn for å sjekke 
om morten fremdeles hang på. Da 
beit det til på nytt og fisken stakk av 
gårde. Nå burde jeg egentlig fortelle 
om svette, fortvilelse og timeslang 
kamp for å få fisken på land. Men 
som før fortalt fisket vi med grov 
redskap, snelle som middels heise-
kran, fiskestang stiv som en stokk, 
line på tykkelse med hampetau, 
30 cm stål fortom og med den største 
kroken som var å oppdrive hadde 
fisken ingen sjanse.

Fisken ble halt på land og 3 gutter 
kastet seg over den og banket livet ut 
av fisken på 2 sekunder. Det ble stille 
og vi ble stående og se på den største 
ørreten vi noen gang hadde sett.
Jeg må innrømme at jeg følte meg 
både kry, stolt og lykkelig over den 
fantastiske fangsten. Fisken var for 
stor til å passe i veska, så jeg måtte 
bære den i armene hele veien hjem.

At vi fikk kjeft på bussen fordi det 
dryppet fiskeblod på bussgulvet 
tok ikke bort noe av stoltheten og 
lykkefølelsen. Jeg kom hjem og løp 
rett inn i stua for å vise frem fang-
sten til mor og far. Far ble ble mektig 
imponert og vekt og målebånd ble 

funnet frem. Min stolthet steg ennå 
mange hakk da det viste seg at 
mors kjøkkenvekt ikke gikk langt 
nok. Men vi måtte opp til farmor 
for å veie fisken.

Far ringte lokalpressen for å 
rapportere om mirakelet som 
hadde skjedd. Vekt og mål ble 
notert og sendt til Oslo Markas 
Administrasjons fiskekonkurranse, 
“En sikker vinner,” sa far.

Dagene gikk og lokalavisen ble 
innkjøpt og lest. Det eneste som 
sto der var at en guttunge hadde 
fått en stor gjedde! Skuffelsen kom 
også igjen senere den sommeren 
da det kom et brev fra OFA der de 
skrev at, de dessverre ikke kunne 
godta vekt og mål fordi fisken ikke 
var veid på godkjent vekt og at det 
ikke lå med noen signatur fra 2 
vitner.

Den høsten leste vi resultater fra 
OFAs fiskekonkurranse. Største 
ørret tatt på stang i Nordmarka 
3,9 kg og det var vinneren.

Hjemme et sted har jeg foto av en 
stolt guttunge og en gedigen ørret 
spikret opp på en planke, tatt ved 
huset i Melumveien 2 på Røa.

Fisken var 78 cm lang og veide 
6 kg, veid på farmors kjøttvekt. 
Som ikke ble godkjent av OFA. 
Lidenskapen for fiske har bare 
økt med årene og jeg håper den 
vil vare helt til min siste flamme 
slukker.

5
min



Kort om 
Impandes 
arbeide i Sør-Afrika
Foredrag av Rolf Olsen
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På Sosialaften onsdag 14. oktober ble 
det innsamlede beløpet kr. 30.000.-. 
Det var et resultat Sosialnemnda var 
godt fornøyd med. Senere vedtok 
logen i møte at disse midlene i sin 
helhet skulle gå til bygging av en 
barnehage i Sør-Afrika. Rolf Olsen 
fra Impande, Gamalakhe Foundation 
var tilbake i logen onsdag 18. mai og 
orienterte oss om utviklingen i dette 
prosjektet.

Så langt har Impande bygd 6 barne-
hager og totalrenovert 7 barnehager. 
Ansatte i disse barnehagene har fått 
1 års opplæring gjennom program-
met ICDP (International Child 
Development Program). Det går i alt 
500 barn i  de barnehagene Impande 
har bygd eller renovert, driftet eller 
utstyrt. Det må nevnes at standarden i 
disse barnehagene ikke kan sammen-
lignes med standarden her hjemme. 
Noe av det viktigste er at barne-
hagene er et sted å være for barn i 
lavalder før de begynner på skolen.

På spørsmål om hvordan barnehagene 
blir drevet økonomisk, svarte Rolf Olsen 
at foreldrene betaler en symbolsk sum, 
ca. kr. 50.- pr. måned. Allikevel må  flere 
barn innvilges friplass. Videre er det 
etablert en fadderordning som bidrar 
til å skaffe midler for å dekke nettout-
giftene til barnehagene.
Impande står også overfor en rekke 
politiske utfordringer og den historiske 
utviklingen i dette området ble også kort 
beskrevet av Rolf Olsen.

Organisasjonens oppbygning, arbeid og 
erfaringer ble også omtalt. Han nevnte 
bl.a. at medlemmene reiser fra Norge 

for egen regning og bistår i arbeidet 
der nede. Det betyr at de innsamlede 
midler i sin helhet går til de som har 
behov for vår og andres hjelp.

Se forøvrig Impandes egen hjemme-
side (www.impande.com) dersom du 
ønsker å vite mer om denne organi-
sasjonen og dens arbeid for de svake i 
Sør-Afrika.
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Alf Gunnar Larsen Whist
2 5  Å R S  V E T E R A N J U V E L  T I L D E L T

Den høytidlige seremonien
ble ledet av DSS Espen Rud og fungerende Stormarsjall Øivind Vinje.
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Veteranen takket for en stor kveld og 
all oppmerksomheten. Han satte stor 
pris på denne kvelden og takket alle 
som hadde bidratt til å gjøre dette til et 
hyggelig minne.

OM Torstein Kallåks tale til 
25-års veteranen

Kjære Veteran! Du er nå berettiget 
til å titulere deg som veteran. 25 år 
er en lang tid i logen. Da jeg pratet 
med deg tidligere i uken, sa du at du 
ikke ville at det skulle være for mye 
ståhei rundt 25-års jubileet, men at du 
gledet deg til dagen. Det å ikke lage 
så mye ståhei rundt denne dagen er 
jo ikke så lett, når det er deg vi feirer. 
Men det skjønner du vel.

Du har idag vært med på en seremoni 
inne i salen der du igjen ble ført rundt 
i logesalen og fikk oppleve litt av den 
samme følelsen som du hadde for 25 
år siden.

Det å være en Odd Fellow krever jo 
at man er et godt medmenneske og 
bryr seg om andre, noe jeg vet du er 
og gjør. Du er alltid hyggelig når jeg 
treffer deg noe som smitter og gjør at 
man blir i godt humør. Du er det jeg 
kaller en “bra kar,” en god Odd Fel-
low og som jeg håper vil finne veien 
til loge 56 Johan Middelthon 
i mange år fremover!

Sekretær Tore Staver hadde med en 
hilsen fra Leir 1 Norge og overrakte 
blomster til veteranen. Han var glad for 
å ha fått lov til å dele ut blomstene fra 
Leiren, et oppdrag som alle synes er 
hyggelig. Og han ønsket br Alf Gunnar 
velkommen til leiren.
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Det er alltid noe spesielt med forfrem-
melse i denne graden og det skyldes 
nok at det ikke foregår en dramatisk 
del, men seremonien har en tone og 
stemning som tilkjennegir en viss høy-
tid. Nok om det her. DHSG er et viktig 
mål for alle logens brødre og man føler 
seg som en komplett logebror med alle 
rettigheter og forpliktelser.

Br Bjørn ga uttrykk for at seremonien 
langt oversteg hans forventninger. Han 
hadde tenkt litt over Sannhet på forhånd 
– både den subjektive sannhet og den 

objektive sannhet. Han hadde sogar 
lest litt om kjente filosofer og tenkere, 
og nevnte både Aristoteles og Albert 
Schweizer i denne sammenhengen.

«Det kan være aktuelt å ta opp dette 
temaet ved en senere anledning i 
logen», sa han. Som tidligere advokat 
og dommer er jo sannhet noe som bør 
ligge disse embeder ganske nært. Det 
kom gratulasjoner bl.a. fra br OM samt 
fadder Erik Arff- Pettersen. Og som seg 
hør og bør også noen sprakende histo-
rier fra vår humoristiske br Christian 

Wulff. Slikt blir det lett stemning av.

Til slutt uttrykte vår nye bror av DHSG 
stor glede ved å møte i logen, noe som 
ga ham utrolig mye.

Redaksjonen ønsker lykke til med det 
videre logeliv.

DHSG ble tildelt br Bjørn Eckhoff i en 
høytidelig seremoni 
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Dato Sal Grad Merknad offisiell

 
14.09. D 0  Arbeidsmøte 

21.09. D 0  Venneaften

28.09. B 0  Arbeidsmøte 

12.10. C 0 : Arbeidsmøte, Regnskap, 
   Rapport fra nemnder

19.10. D 0 =  Gradspassering DEKG

26.10. A 0 –  Innvielse, Galla

02.11. B 0  Sosialaften 

16.11. A 0  Minneloge

23.11. C 0  25 Veteran Juvel, Galla

30.11. D 0 – Gradspassering DGVG

14.12. D 0  Julemøte 

2016 2. HALVÅR

JUBILANTER 2. HALVÅR 2016
29.10.  Frank Arnesen 75 år
05.11. Einar Hultberg 65 år
07.11. Henning Augestad 60 år
27.12. Oddmund Reppe 90 år

25 ÅRS VETERANJUVEL
Jan Haraldsen Innviet: 10.04.91
Lars Atle Skorpen Innviet: 09.10.91
Rolf Magnus Wespestad Innviet: 09.10.91

Foreløpig program 
for høsten 2016

Se nettsiden for 
eventuelle endringer

Redaksjonen ønsker alle brødrene
og deres familier en fin sommer!


