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50 års Veteran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 12. desember ble Eks Skattmester Øystein Hartvedt tildelt 50 års Veteranjuvel. 
 
I neste nummer har vi reportasje fra tildelingen og et intervju med Veteranen. 
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Kjære brødre. 
 
Det første halvåret av dette 
embedskollegiet sin periode er over. Vi har 
hatt ett innholdsrikt program så langt med 
logen sitt 50-års jubileum, 25-års veteran- 
og 50-års veteranjuvel tildeling og de 
tradisjonsrike møtene Sosialaften, 
Kulturaften og Julemøte. Det har vært en 
travel tid, men lærerik for oss alle. Vi skal 
nå inn i en kort pause før vi starter på igjen 
tidlig neste år. Her kan vi glede oss til 
fellesmøter med loge 40 Vern, loge 132 
Albert Schweitzer, og så skal vi holde 
innvielse sammen med resten av 
onsdagslogene. Vi skal også tildele 25-års 
og 40-års veteran juveler. Vi gleder oss til 
å gjennomføre disse møtene sammen med 
dere. 
 
Julen står for døren og mange har allerede 
startet med forberedelsene og noen har 
kanskje pyntet allerede. Noen gleder seg til 
å gi gaver og til å se reaksjonen hos de som 
mottar dem, noen gleder seg kanskje mer 
til å motta gaver enn det å gi. Kanskje man 
gir gaver og venter å få gaver tilbake. Vi 
Odd Fellow brødre vet at noen av de beste 

gavene vi gir er de man gir uten å vente å 
få noe tilbake! 
 
Noe av det beste ved Julen er å tilbringe tid 
sammen, sammen med familie, sammen 
med venner eller bare sammen med andre. 
Ha det hyggelig, spise god mat og kose seg 
ett sted man kan føle seg hjemme. For de 
fleste en tid med glede, samvær og gode 
tradisjoner, men vi må ikke glemme at 
dette også kan være en av de mest triste 
periodene for andre. Dette er en periode 
hvor alle rutiner snues på hodet.  
TV programmet, avisene, butikkene, selv 
logen er fokusert rundt Julen. La oss ikke 
glemme de som ikke har det like godt, tenk 
på hva du kan gjøre for dem og la det ikke 
bli med tenkingen. Gå fra ord til handling! 
Ta kontakt med noen du vet, eller som du 
mistenker at sliter i denne perioden, vis at 
du bryr deg om og at du tenker på dem. 
 
La oss sende hverandre en varm tanke når 
Julen ringes inn, la oss ta en stille stund og 
minnes de som ikke lengre er hos oss. 

 
Jeg vil ønske dere alle sammen en riktig God Jul og ett Godt Nytt år! 
 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
OM Espen Rud 

Onsdag er logedag 
 

Logens valgte embedsmenn 
Storrepresentant   OM   Sekretær  Skattmester 
Øivind Vinje    Espen Rud  Einar Steen-Olsen Per Chr. Alpers 
 
Fung.Eks OM   UM   Kasserer   
Jan-Urban Sandal  Lars M. Bemer  Espen Næss Larsen  

 
JM Bulletinen er et internblad for Loge nr. 56 Johan Middelthon   I.O.O.F. 

 
Ansvarlig redaktør OM Espen Rud                           Redaktør Jan Arne Flattun 
Redaksjonsråd: Randulf Meyer, Hans Juel Næss, Dag Bjørnerud, Arne Rebnord 
Redaksjonen ønsker stoff til Bulletinen, helst på e-postadresse jana.fla@online.no
 
Innlegg i bladet står for innsenderens egne meninger uten at redaktøren eller redaksjonskomiteen tar stilling til 
innholdet såfremt det ikke åpenbart strider  
mot Odd Fellow Ordenens etiske prinsipper. 
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ETIKK / MORAL / ETIKETTE 
 
Pr. definisjon er dette tre vidt forskjellige 
begrep. 
 
Det første kommer av det greske ord ethos, 
som betyr skikk. Til daglig settes det 
likhetstegn mellom etikk og moral. 
 
Moral betegner vår moralske væremåte i 
motsetning til de juridiske og religiøse 
normer. Etikk derimot, beskriver 
forskjellige teorier om moral. 
 
Knapt noe emne blant verdens store 
tenkere har vært viet større interesse enn 
nettopp moralfilosofien. 
 
Jeg har ikke tenkt å gi meg i kast med 
spekulasjoner rundt de konklusjoner som 
"de store" allerede er kommet frem til, men 
jeg vil, for å gjøre livet enklere for meg 
selv, konstatere at det hele koker ned til et 
spørsmål om menneskenes opptreden i 
forhold til hverandre. 
 
Etikette derimot, er enklere å forholde seg 
til fordi det er konkret. Det handler om 

vedtatte regler for omgangsformer i 
selskapslivet. Ordet var opprinnelig knyttet 
til diplomatiet 
 
Selv har vi vår Ordensetikette å forholde 
oss til. Den har til hensikt å fremme 
ensartede, sømmelige forhold i alle norske 
loger, men når sant skal sies så er det ikke 
alle "påbud og forbud" som går hjem hos 
alle. 
 
Det er min hensikt og mitt håp ved dette 
innlegg at disse og lignende spørsmål skal 
danne grunnlag for en fast spalte i vår 
Bulletin, hvor man kan bidra med innspill, 
slik at vi kan få i gang en levende debatt 
om forskjellige tema som vi er opptatte av. 
 
Skal vi kunne opprettholde en levende  
J M Bulletin, må alle bidra. 
Bulletinen skal være en katalysator for 
tanker og ideer som vi hver for oss sitter 
inne med og gjerne vil dele med andre. 
 
 
Med broderlig hilsen i V. K. og S. 

 
Oddmund Reppe 

 
 
Det finnes ingen moralske fenomener, kun en moralsk fortolkning 
av fenomenene. 
 
       Friedrich Nietzsche 
 
Livet har kun verdi når det har noe verdifullt som ledesnor. 

 
Hegel 
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Sosialaften 
Årets Sosialaften fant sted fredag 02. november og nytt av året var plasseringen som denne 
gang ble C-lobby.  Grunnet klargjøring til annen aktivitet i A-sal og lobby lørdag ble vi spurt 
om å forflytte oss, noe som gikk veldig greit.  Med et oppmøte på beskjedne 18 brødre og 7 
gjester ville det blitt svært glissent i A-lobby, og forflyttningen var derfor velkommen. 
 
Tradisjonen tro var det et kort møte inne i logesalen. Overmester ønsket velkommen, og 
minnet om budordene til Ordenen, og i denne sammenheng pekte han spesielt på ordene om å 
– Besøke de syke – som vi alle gjerne skulle gjort oftere. 
Det ble spilt fine musikkstykker, og Johanna Lundereng fra Fransiscushjelpen fikk overrakt 
kr 10.000,- til bruk i deres arbeid. Hun takket for gaven, og gav oss noen fine skildringer av 
det arbeidet de gjør. 
 
Brødrene hadde gjort en fremdragende innsats med å samle inn gaver i alle størrelser og 
varianter, og det ble et veldig innholdsrikt gavebord som gikk under hammeren.  Dette ga 
sikkert også inspirasjon til storinnkjøp av lodd, hele 21.700,- kroner ble samlet inn i løpet av 
kvelden – nesten 900,- kroner pr. hode.   
 
 

 
 
 
Johanna Lundereng mellom Br OM og Br UM 
 
 
 
 

Et velfylt gavebord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kakene var populære, og bordet ble raskt tømt da kjøpevilligheten på lodd var stor. 
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Eks OM bordet var som vanlig flott, og vi ser her den glade vinner. 
 

 
 
 
Br Espen Næss Larsen kjørte Lykkehjulet med en 
dreven hånd og et godt humør.         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Br Svein Brodin fikk som vanlig med seg mange gevinster og smørbrødene smakte godt 
mellom loddkjøpene, 
 
Utover inntektene fra kvelden kom det inn ytterligere kr. 6500,- over konto og det samlede 
bidraget ble intet mindre en kr. 28.400,-       
 
Jeg vil takke alle de som bidro til å gjøre dette til en trivelig og innbringende aften.  Spesielt 
hyggelig var det å treffe brødre vi sjelden ser i logen.  Sist, men ikke minst, det blir ennå 
hyggeligere å arrangere neste års Sosialaften om flere av våre 94 brødre finner veien til 
Stortingsgaten 28. 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Lars M. Bemer 
UM 
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Sekretæren informerer  
Kjære brødre 
 
Selv om snøen lar vente på seg har vinteren kommet og julen står for tur.  Nok en termin er 
ved å ta slutt og det nye embetskollegiet er på plass.   
 
Høstens møter har hatt en gjennomsnittlig fremmøteprosent rett i overkant av 38%.  
Det er fremdeles plass til flere brødre på møtene våre og vårt håp er mellom 40 og 50%.  
Brødre husk – møt så ofte du kan – onsdag er loge dag! 
 
Døde: 
Bror Erik Lømo avgikk ved døden den 1. desember.  
 
Nye brødre: 
Bror Torstein Kallåk ble innviet i vår loge den 21. november. Vi ønsker han hjertelig 
velkommen i vår loge. 
 
Forfremmelser:  
Bror Øyvind Røsje ble forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad den 28. november.   

Jubiléer  - våren 2008 
 
Dato       År      Navn 
 
18.03.2008      75   Dahlin, Leif Christian  
22.03.2008 60  Henriksen, Melvin  
24.03.2008 80  Reymert, Halvor Bjørn  
07.05.2008 60  Jørgensen, Aage, Sofus Kristian  
23.05.2008 80  Bakke, Jan Kjell  
19.06.2008  65  Mjåland, Harald  
22.06.2008 65  Didriksen, Toralf Maldevin  
30.06.2008 60  Rehder, Lasse    
06.07.2008 40  Løvseth, Nicolai     
 

 
Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Einar Steen-Olsen 
Sekretær 
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Innvielse  
 
Den 21. september ble Torstein Kallåk innviet i vår loge. 
 
 
Br Kallåk er 50 år. Hans fadder er CM Henning Augestad. 
Han er konsulent i Unibind, og jobber bl. a. med kontormaskiner.  
Han er gift, og har to barn. 
Da en datter spiller håndball er han stert interessert i sporten, og aktivt 
med i arbeidet i håndballklubben.  

 
Fadder ønsker bror Torstein velkommen, og etter å ha kjent han i 
mange år er han sikker på at han vil være til glede for vår loge, og at 
han på den annen side vil sikkert få mange fine møter i logen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tradisjonen tro fikk Torstein 
Informasjonsmappen og et jakkemerke  
(de tre kjedeledd) overrakt av  
Eks OM Jan-Urban Sandal. 

 
 
 
 
 
 

Seniorene, og en av våre ”ferske” brødre 
koste seg med god middag (andebryst). 
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Eks OM Aften – Det Gode Vennskaps Grad 
 

Den 28. november var det det Eks OM Aften og 1. grads passering for Br Øyvind Røsjø. 
 

 
 
Eks DDSS Oddmund Reppe 
fungerte som OM, og her gikk 
dere virkelig glipp av noe, 
våre brødre som ikke var 
tilstede. Det er ikke ofte man 
opplever at en OM resiterer 
hele ritualet uten å bruke 
boka. En fantastisk 
opplevelse. 
 
 
 

Resepienden står her sammen med embedskollegiet som fungerte denne kvelden. 
 
 
 
 
Vår nye bror av Det Gode Vennskaps grad, står her sammen med  
fadder Bjørn Sommer. 
 
 
 
 
 

 
 
Som Fung UM holdt Stor Arkivar Sverre Hjetland en tale 
på ettermøtet, og vi har er et utdrag av talen. 
 
Vi Eks OMere prøver å følge de tradisjoner som har gått i 
vår tid. I pakt med gammel tradisjon i vår loge skal UM si 
noe, eler sørge for at en annen sier noe til resepienden og 
brødrene ved en gradspassering. 
Jeg benytter meg av denne tradisjon. 
Den første graden vi har, Troskapsgraden, setter fingeren 
på hva troskap betyr, og det å bygge opp tillitsforhold. 
Godt vennskap kan ikke bygges uten at tilliten er tilstede. 
En annen forutsetning for vennskap er at vi kvitter oss med 
brynjen av selvforsvar. Vi må prøve selv å være en god 
venn. 
En god venn er en som lytter aktivt, er interessert i mitt liv 
og er en jeg kan betro meg til. Jeg kan stole på ham, - han 
tier med det jeg ønsker skal være mellom oss to. For å 
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bygge opp vennskapet må vi være klar over at kontakten må gå begge veier. Overlater vi til 
vår venn å sørge for all kontakt er det fare for at vennskapet skranter. Da stiller vi oss kanskje 
spørsmålet om den sviktende part ikke setter pris på vårt vennskap. 
En av de gode læresetningene i Hovamål lyder: ”Hev du ein ven så far å finn han ofte, med 
gras og kratt han gror den veg der ingen vankar.” 
I denne sammenheng vil jeg får minne om at vi må holde skikkelig god kontakt med alle 
brødrene, - ingen må utebli fra møtene fordi vi svikter her. 
 
Vi tenker kanskje ofte at vi skal være snille og greie her i logen. Og det skal vi selvsagt være. 
Noen mener at de vil ikke kritisere sin gode venn, - det får andre gjøre som ikke står ham så 
nær. Vel jeg vektlegger sterkt og tåler nok bedre kritikken når den kommer fra en god venn,  
- da er den ærlig og blir lettere oppfattet som velment. 
 
Politikerne må nødvendigvis kunne skille mellom sak og person.- hvis ikke kan det vel ikke 
være mulig å være på Stortinget. Stortingspresident Hambro, som var leder for Høyre sa om 
Oksvik, som var leder for Arbeiderpartiet: - Han er min beste venn. 
Det er klart at vi også har forskjellig syn på ting her i logen, men heldigvis synes jeg vi har 
lært av politikerne, - vi klarer å skille mellom sak og person og vi er gode venner om vi skulle 
se forskjellig på en sak. 
 
Det som etter min mening karakteriserer et god vennskap er: tillit, ærlighet, fortrolighet, 
samhørighet, vennlighet og beskyttelse. 
 
Vi gratulerer vår nye bror av Det Gode Vennskaps Grad og ønsker lykke til. 
 

 
Eks OM Otto Gjerde, en tidligere bror av vår 
loge var på besøk. Han uttrykte stor glede ved å 
besøke sin gamle loge, var noe skuffet over 
fremmøtet. Han kunne fortelle at de har hatt 
opptak av mange nye medlemmer i hans 
nåværende loge 92 Romerike. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
For å følge opp tradisjonen med program på ettermøtet resiterte 
Oddmund fra Terje Vigen, også dette uten bruk av manuskript.  
En utrolig flott avslutning på logekvelden
 
 
 

9 



Kulturaften onsdag 14. november. 
 
På årets kulturaften samlet det seg en god blanding av brødre og 
gjester på til sammen 34 stykker.  Etter en svært enkel servering i 
Stortingsgaten bar det ned til Oslo Nye for å overvære blant annet 
Anders Hatlo og Johannes Joner i Arsenikk og gamle kniplinger.  
Disse herlige to ”tantene” som for anledningen er ovennevnte i drag, 
gjør på ingen måte skam på denne gode gamle farsen.  Trolig deler 
ikke de fleste Odd Fellows deres syn på hvordan man skal vise 
omtanke for sine medmennesker, men for disse to gamle damene er 
”barmhjertighetsdrap” den klart beste veien ut av det de ser som 
miserable liv i ensomhet.  Etter hvert som deres uhyggelige 
hemmeligheter kom i fare for å bli oppdaget møtte vi mange artige 
personligheter og det er liten tvil om at alle gikk hjem med et lite smil 
om munnen denne kvelden.   
 
UM 

 
 

Livet har lyse og mørke sider 
og slik har det vært i uminnelige tider. 

Sånn blir det så lenge verden består, 
men kjenner du vennskap  - kan høst bli vår. 

 
En venn har en åpen og utstrakt hånd 
i virkelig vennskap knyttes det bånd. 

Og noe av meningen med det å leve er heller å gi enn å kreve. 
 

Noen ser lykke i ære og makt. 
Andre ser lykke i glitter og prakt, 

og den som tilfreds vandrer rundt uten venner, 
det er det fattigste mennesket jeg kjenner. 

 
For dagen vil komme for alle og som en 

at lykken er nettopp å eie en venn, 
som trøster i sorg – og jubler i glede 
med alltid et ja – og alltid er rede. 

 
Noen blir født til gods og til gull. 
Andre blir født til intet og null. 

Men den som i motgang og medgang vant venner, 
det er det rikeste menneske jeg kjenner 
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Gode logebrødre 
 
Lykkelig er den som har funnet et vennesamfunn i livet. Det er neppe noen hemmelighet at et 
betydelig antall mennesker går venneløse gjennom livet med all den smerte det medfører seg. 
Samfunnsvitenskapelig datatjeneste forteller at nordmenn stadig får færre venner. Antallet 
venner har sunket, og ensomheten sprer seg som en farsott. Den som er medlem av en Odd 
Fellow loge har mulighet til å knytte vennskap i et omfang og en kvalitet som de fleste bare 
kan drømme om. Vi er priviligerte. Det gjelder bare å gripe anledningen hver gang du får 
muligheten til det. 
 
Leiren er annerledes enn logene. Leiren skal lære oss noen lekser om hvor barsk og 
ugjestmild denne verden og vårt samfunn kan være. Når vi kaller hverandre for patriarker, er 
det fordi de gamle patriarker levde i en ørken hvor livsvilkårene var mer enn brutale. For å 
overleve måtte man ha utvalgte venner, man måtte vite hvor man skulle gå og hvem man 
skulle omgås. I et slikt miljø blir Tro, Håp og Barmhjertighet ganske noe annet og 
meningsfullt enn i under velferdsstatens dyne. 
 
For dere som allerede er patriarker, står Leir nr. 1 Norge der med sitt tilbud om lærdom.  
Vi er nå bare fem loger igjen i vår leir.  
Derfor appellerer jeg til alle patriarkene om å møte flittig opp.  
 
Hvorfor det?  
 
Ikke for å være snille mot Hovedpatriarken og hans kollegium.  
• Men fordi vi i stigende grad legger vekt på å fremstille leirens lære og etikk gjennom 

fordypning i våre ritualer. 
• Fordi vi arbeider intenst med å få et godt og tidsmessig Utviklingsprogram for leire. 
• Og fordi vi legger vekt på at våre partriarkmåltider og ettermøter skal ha et kulturelt og 

lødig innhold. 
 
Vårt mål er:  
• Ikke ett likegyldig leirmøte! 

 
Hvorfor skal du komme? 
• Ganske enkelt fordi du ved ikke å komme, går glipp av impulser til din egen utvikling. 

 
Vel møtt i 2008. 
 
Hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 
 
 
Kjell-Henrik Hendrichs 
Hovedpatriark 
Leir nr. 1 Norge 
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Tilgang til Odd Fellow Ordenens nettsider for medlemmer av Ordenen 
 
Er du klar over at Odd Fellow orden har sin egen nettside, og at du som medlem i tillegg kan 
logge deg inn for å finne informasjon som ikke er åpen for alle? 
 
Ved å bruke  
 
http://www.oddfellow.no/
 
kommer du til den åpne nettsiden. 
 

 
På denne siden kan du gå inn og se åpen informasjon om og fra Storlogen, den enkelte leir og 
loge. Bl. a. kan du ta ut møteprogrammet for egen loge. 
 
Ved å bruke  

 
kommer du til den lukkede nettsiden. 
  
Storlogens ID nummer finner du bak på Odd Fellow bladet – De Tre Kjedeledd -  og på den 
faktura du har fått fra logen. Passordet er ditt fødselsnummer, skrevet dd.mm.aaaa. 
 

Du får da tilgang til  
 
Under Odd Fellow Utstyr kan du da se og bestille de artikler. 
 
Under Adm. hjelp kan du gå inn på 
 

 
Under Kontakt oss får du opp aktuelle telefonnummer og e-post adresser. 
 
Husk å bruk Logg ut når du avslutter.  
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Tenk gjerne litt over dette; 
 
Hvis vi så på verden, som et sted, hvor det kun var én landsby med akkurat 100 mennesker, ville den 
se ut omtrent slik; 
 
Det ville være: 
57 asiater, 21 europeere, 14 fra Amerika, både nord og sør, 8 afrikanere 
 
52 kvinner, 48 menn 
 
70 ville være ikke-hvite, 30 ville være hvite 
 
70 ville være ikke-kristne, 30 ville være kristne 
 
89 ville være heteroseksuelle, 11 ville være homoseksuelle 
 
6 mennesker ville ha 59% av hele verdens rikdom – og alle 6 ville være fra USA. 
 
80 ville ikke bo i hus 
 
70 ville ikke være i stand til å lese 
 
1 ville være nær innpå døden; 1 ville være nær innpå fødsel 
 
1 (ja, kun 1) ville ha en utdannelse ut over grunnskolen 
 
1 ville eier en computer 
 
Hvis vi ser på vår verden ut fra et slikt kompakt synspunkt, blir behovet for aksept, forståelse og 
utdannelse plutselig mer tydelig. 
 
Litt mer å tenke på: 
 
Hvis du våknet opp i morges, og følte deg mer opplagt enn syk, så er du mer heldig enn den million 
mennesker, som ikke overlever denne uken. 
 
Hvis du aldri har opplevd faren ved krig, redselen ved tortur eller smerten ved sult, så er du heldigere 
enn 500 millioner mennesker verden over. 
 
Hvis du kan gå til et kirkemøte uten å frykte terror, arrestasjon, tortur eller død – så er du bedre stilt en 
tre milliarder mennesker verden over. 
 
Hvis du har mat i kjøleskapet, klær i garderoben, et tak over hodet og et sted å sove, så er du rikere 
enn 75% av verdens befolkning. 
 
Hvis du har penger i banken eller din egen lommebok, og penger til å bo et sted, så hører du til blant 
verdens 8% rikeste. 
 
Hvis du kan lese denne beskjeden, så er du heldigere stilt enn over 2 milliarder mennesker i denne 
verden – som slett ikke kan lese. 
 
Sverre Hjetland 
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"FIRERBANDEN" 
 
I midten av 1970-årene oppsto en fraksjon i det 
kinesiske kommunistparti, som ledet til den 
såkalte Kulturrevolusjon i Kina. 
 
Utbrytergruppen besto av fire fremstående 
kommunister, med partiformann Mao-Tse-
Tungs kone, Chiang Ching i spissen. De ble 
kjent verden over som "Firerbanden" og lå til 
venstre for Maos politiske retning. Da Mao 
døde i 1976 forsøkte de å ta makten i Kina, 
men slik gikk det ikke. Alle fire, som hadde 
høye stillinger i partiapparatet, mistet sine 
stillinger og ble ekskludert fra partiet. 
 
Men hva har dette lille intermesso i 
internasjonal politikk med oss i Loge Johan 
Middelthon å gjøre? 
 
Ja det er et godt spørsmål som jeg skal forsøke 
å besvare, siden betegnelsen "Firerbanden" 
fremdeles sporadisk dukker opp i vår loge, 
uten at så mange kjenner bakgrunnen. 
 
I slutten av 1980-årene var vi en gruppe 
entusiastiske Eks Overmestre som hadde 
synspunkter på det meste som rørte seg innen 
Ordenen. Gruppen besto av Eks Overmestrene 
Erik Fuglseth, Sverre Hjetland, Bjørn Fossan 
og undertegnede. 
 
 
 

Vi hadde ubegrenset selvtillit og "visste" 
hvordan ordensledelsen burde styre utviklingen 
i fremtiden. Vi benyttet enhver anledning, både 
skriftlig og muntlig, til å gi uttrykk for våre 
meninger. 
 
Jeg skal ikke komme nærmere inn på 
enkeltsaker som vi var opptatte av, men det 
foreligger en del arkivmateriale som kunne ha 
vært interessant lesning for mange. 
 
Når vi ser tilbake på denne tiden, - på vårt 
forhold til driften av A/S Stortingsgaten 28, på 
restauratørspørsmålet, på Storlogens 
behandling av ritualene, på storlogemøtenes 
sammensetning og mandat, på etablering av ny 
logesal i Oslo, osv. osv., så er vi i prinsippet av 
samme mening idag som den gang, men 
kanskje ville vi ha formulert oss litt rundere 
idag. 
 
At vi etter hvert fikk hengt på oss betegnelsen 
"Firerbanden" og at vår kjære loge ble kalt 
"Johan Middelthon Ordenen" syntes jeg var 
urettferdig. 
 
Det er imidlertid tilfredsstillende å kunne 
registrere i ettertid at mye av det som vi gjorde 
oss til talsmenn for har utviklet seg slik vi 
ønsket. 
 
Men vi må ikke tro at vi er noe. 

 
 
 
                                     

                       

Fotograf: Ukjent 
I V. K. og  S.   Oddmund Reppe. 

14 



Redaktørens hjørne 
 
Dette er andre nummer av Bulletinen som denne redaksjonskomiteen er ansvarlig for. 
 
Vi håper at vi har klart å lage en Bulletin som gjenspeiler vårt logelive, med reportasjer fra 
store begivenheter som Veteranjuvel tildelinger, Innvielser og Gradspasseringer. Målet vårt er 
å fortelle noe om de som foregår i logen, og forhåpentligvis inspirere til et økt fremmøte. 
 
Gi oss tilbakemeldinger – ris eller ros – begge deler er velkomment når det kan bidra til at vi 
kan forbedre oss i vårt arbeide. 
 
Vi ønsker innlegg/artikler som kan berike oss, og som kan gi oss noen tanker i hverdagen.  
De må gjerne være litt utfordrende, så lenge de holder seg innenfor vår retningslinjer. 
 
Vi har brødre som gir oss flotte innlegg, men vi tar svært gjerne noe fra deg og.  
Du må gjerne ta initiativ til egne innlegg eller forslag til artikler som vi kan lage sammen. 
 
Red 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stor Sire Johan Middelthon, som vår loge har fått sitt 
navn fra. 
 
I jubileumsåret kan vi la dette bildet være en inspirasjon 
til oss alle om å yte vårt bidrag til Ordenen og logen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Det moderne menneske tror det mister noe, 
tid, når det ikke gjør ting like raskt; og like fullt 

vet ikke hva det skal gjøre med tiden 
som spares – annet enn å slå den i hjel 
                                      Erich Fromm 
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 Denne artikkelen stod i Norsk Odd Fellow blad nr.1 1927, men den er like aktuell ennå. 
Artikkelen har vi fått fra Stor Arkivar Sverre Hjetland 
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Møteprogram våren 2008 
 
 

17 



Kjære Brødre. 
 
Året 2007 er snart ved veis ende. Vi går snart inn i freden og 
gledens tid.  - Julen -  
Etter julen kommer nytt år med løfte om nye arbeidsoppgaver og 
framgang for vår Loge. 
Når man står ved slutten av det slitne gamle året er det kanskje 
bra å se seg tilbake, på den tiden som er borte for alltid. 
Kanskje spørre: Var det et godt år?  
For meg selv kan jeg svare: Ja, hvert eneste møte er en kilde til 
glede, glede over å få muligheten til å være tilstede, og å få være 
med i arbeidet og fellesskapet i Logen. 
Jeg vil takke for det gamle året og ønske et produktivt nytt år for 
vår Loge med to dikt av Inger Hagerup:   
 
Hilsen  i. Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Bjørn Jarman Kristoffersen. 
     
                          
 
 
 
                        
Julekveld 
Fra 1929 
 
Jorden venter, jorden smiler    Barnefryd og barnelatter, 
vinterhvit og juleklædt.           barnesang om juletræ, 
Hus og hytter er beredt             da Vårherre selv var med,                   
Underet er atter skjet:              trødde ut av himlens skatter. 
Verdens store hjerte hviler. 
 
Dype, tunge klokkeklemt             Jorden venter, jorden smiler. 
vekker underlige minner                  Sneen faller bløtt og lett. 
fra en barndomstid som skinner      Og en trett og fattig tviler 
ofte fjernt men aldri glemt.              drømmer barnets drøm og hviler 
                                                      -    Underet er atter skjet 
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Nyttårs – salme 
Av Inger Hagerup 
                                                                 
I den nådeløse              Ingen vei tilbake. 
loven om forvandlin g         Ingen utvei heller. 
ligger vår bestemmelse        Vi er blinde fanger 
og skjebne gjemt.              samlet på et hvelv. 
Utenfor vår tanke             Men et sted i mørket                         
går en drift mot handling     bortenfor det borte 
som vi kanskje selv har        møtes kanskje tiden 
villet men har glemt.          engang med seg selv. 
 
Tiden er et hugg i             Der vil kanskje noe 
hjertet og i blodet,          blendende og rolig 
en fortettet spenning        gjennomtrenge selve 
mellom håp og tross.          mørkets mørke hud. 
Bakom verdensrommet          Der vil kanskje alt som 
rommes evig noe              virker så utrolig 
fjernt og ubønnhørlig       l øses opp i dette  
som er uten oss.             s om de kaller Gud. 
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JULEHILSEN fra bror Dag Bjørnerud til alle brødre  
i Odd Fellow losje nr. 56 Johan Middelthon. 

 

JULESEKKEN 
 

Kjære brødre! 
 
Julen nærmer seg. For over 2000 år 
siden ble Jesus barnet født, seinere 
ble hans budskap sendt ut i verden. 
Slik ble Mesterens budskap vårt 
felles budskap; tro, håp og 
kjærlighet. 
 
Fra jeg var liten gutt (er blitt voksen 
nå) var forventningen store før 
jula. Spesielt lille julaften var dagen 
da spenningen var stor og tankene 
var kun rettet mot dagen "derpå". 
Jeg ble aldri skuffet! 
Julaften var alltid den store dagen 
med pakker og mat/drikke og 
fellesskapet som ble forsterket med 
den gleden vi hadde i hverandre. 
 
Ja, selv nå er lillejulaften 
spenningens dag. 
 
For to år siden, 14.desember var 
mine forventninger store. Da ble jeg 
Odd Fellow bror. Jeg var spent, men 
jeg viste av en eller annen grunn at 
jeg kunne "bare" glede meg. Jeg ble 
ikke skuffet! 
Søndagen etter satt min kone og jeg 
i Grefsen kirke, etter et kort 
julebudskap fortsatte programmet 
med flotte julesanger som vedvarte 1 
times tid. Utført av et utmerket 
sangkor. Min kjære kone tittet på 
meg underveis og skjønte at jeg var 
rørt. Fersk broder med julestemning. 
Jeg ble ikke skuffet! 
 
Sekken. Ingen av dere har sett den. 
Jeg har den på hytta. Den er gammel 
som "alle hauger" og er med på mine 
jaktturer og mine 3 fuglehundjenter 
er alltid spent om far har noe godt 
der når vi tar velfortjent pause. Når 
familien er med er innholdet i sekken 

litt annet, men det er alltid 
spennende når sekken blitt åpnet og 
innholdet blitt fortært.  
Som du skjønner kjære bror så er 
kunsten det og planlegge å pakke 
sekken som er det viktigste. 
 
Nå som julenissen ikke har så mye i 
sekken til meg lenger tenker jeg ikke 
så mye på hva som blir tatt opp av 
sekken og hva det kan brukes til.  
Jeg har allikevel en fordel oppimot 
den gamle gubben og det er at jeg 
kan pakke sekken selv. 
 
Onsdag er det losjedag. - men jeg er 
alltid like spent på de aktuelle 
onsdagene.  
Jeg vet hva jeg går til og hvor jeg 
skal gå. Hvem jeg treffer og som 
privatnemndsmester virker det som 
alle brødrene er fornøyde. Alt er som 
sagt bra, men jeg har fortsatt like 
store forventninger. - Nettopp som 
lille julaften!!! 
Ut og hjem igjen etter en losjekveld" 
med dere mine brødre er jeg 
storfornøyd, aldri skuffet! Er du med? 
Julaften og lille julaften på samme 
kveld!  
 
Denne jula skal jeg pakke en god 
julesekk. Jeg putter Jesusbarnet og 
broderskapet oppi samt våre 
læresetninger i Odd Fellow ordenen. 
Jeg tar innholdet opp når det er 
nødvendig. Helst veldig ofte. 
 
Blir du med og pakker sekken! 
 
God Jul! 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap 
Kjærlighet og Sannhet  
Dag Bjørnerud 
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