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Kjære Viken-bror! 

 

Sommeren står for døren og brødrene skal ha en velfortjent ferie.  

 

Dessverre gikk br. Andreas Quale bort 24. mai. Bisettelsen fant sted 7. juni i Store kapellet på 

Vestre Gravlund. Vi lyser fred over hans minne. 

 

Det har vært et spennende år i vår kjære loge Viken! Vi har innviet 4 nye brødre siden i høst: 

Tomas Bolkstad, Kenny Endre Granum, Wiggo Wilhelmsen og Yrjan Mirzai Sunde. Vi har 

også fått en ny bror Steffen Aune som har meldt overgang fra Loge 109 Nidaros. 

Jeg håper at dere nye brødre vil trives i vår loge! Det er godt å få nye brødre innviet, ikke bare 

for å få flere medlemmer, men vi trenger nye impulser fra dere nye for å kunne gjøre vår loge 

til et godt og hyggelig samlingssted både inne i logesalen så vel som på ettermøtene. Hjertelig 

velkommen alle sammen.  

 

Vi har tildelt 25 års Veteran Juvel til Bror Harry Andersen i februar og til høsten skal vi dele 

ut 3 Veteranjuveler, 25 år til Jan Yngve Karlsen, 50 år til Roar Hestholm og 60 års til Ivar 

Spolèn Nilsen. 

 

Når det gjelder ettermøtene i loge Viken, tar vi det kanskje som en selvfølge at bordene er 

dekket og maten er på plass når vi går til bords! Dette gjør seg ikke selv; vi har ingen 

tryllestav som vi kan bruke og si: «bord dekk deg!» Bror UM Frode Ringstad og dere i 

Privatnemnden har gjort en utrolig fin innsats for at vi brødre kan glede oss til å gå til bords 

og nyte maten og samholdet. Hjertelig takk til dere! 

 

Fredag 3. juni kom det 32 brødre med fruer fra Ørebro på besøk for å feire vårt 60 års 

vennskap med loge 115 Libertas. Det ble en fantastisk helg. Fredagen møttes vi i Odd Fellow 

gården, til et hyggelig måltid og en tur i Odd Fellow museet. Lørdag 4. juni hadde vi fest 84 

gjester i A- lobby. God mat, god drikke, nydelige bord, flott musikk, ikke rart det ble en 

fantastisk fest. 

En stor takk til alle involverte for den innsatsen som ble lagt ned for å gjøre denne festen til 

det den ble. 

 

Vi vil også denne sommeren ha våre ukentlige treff på tirsdager kl. 18. Stedet blir som i fjor 

på Café Skansen. 

 

Jeg minner om at vårt første møte til høsten blir tirsdag den 13. september i C-salen. 

  

En riktig GOD SOMMER ønskes Viken-brødrene! 

  

Med broderlig hilsen i V. K. og S. 

Overmester Sverre Henning Pedersen    


