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Kjære Logebrødre! 
 
En valgperiode er over og en ny er påbegynt.  Overmester og Embedskollegiet for 
valgperioden 2005 – 2007 har utført sine plikter.  Vi har brukt mye av vår tid og vår innsats 
på logearbeid til beste for logen og derved til beste for brødrene.  Jeg takker brødrene for den 
tillit de har gitt.  Vår loge er et godt og givende sted for den som søker fellesskapet blant 
brødre.   
En ny Overmester er valgt og et nytt Embedskollegium har startet sitt virke. Jeg ønsker vår 
nye Overmester og Logens Embedsmenn lykke til med de ansvarsfulle verv de har påtatt seg.   
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Jan-Urban Sandal 
Overmester 
valgperioden 2005 - 2007 
 

Hilsen fra Overmester 
 

En ny valgperiode har startet og et nytt embedskollegium har tatt plass.  
Jeg ser frem til ser frem til å ta fatt på logearbeidet sammen med både 
brødre og embedsmenn. Vi har hatt en travel start med flere besøk fra 
Storlogen samt at vi har feiret vårt 50-års jubileum, en feiring som ikke 
ville være mulig å gjennomføre uten all den hjelp som brødrene har ytt i 
forkant av og under selve festen.  
 
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  
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En hjertelig takk for god innsats gjennom lang tid 
 
I logemøtet 10. oktober ble Ove Lund takket av Br OM for de år han har vært Redaktør av 
Bulletinen. 
   

 
Bulletinen har gjennom de år Br Ove Lund har vært Redaktør fungert 
som en sentral informasjonsgiver til brødrene, og han har lagt ned mye 
arbeid for å få til en så god avis for logen. Bulletinen har vært 
innholdsrik og givende for alle brødrene. 
                   
 
Takk for utmerket innsats gjennom mange år.  
 

 
 

Den nye redaksjonen 
 
Den nye redaksjonen skal så godt den kan følge opp de gode tradisjoner logen har med å lage 
en internavis. 
 
Vi tar med takk imot forslag til innlegg i Bulletinen, og setter ekstra stor pris på innlegg fra 
den enkelte bror. 
 
Kontakt oss på et logemøte, eller send oss forslag til emner vi bør ta opp.  
Forslag og innlegg kan sendes Redaktøren jana.fla@online.no eller som vanlig post til  
Jan Arne Flattun Arnebråtveien 78C 0771 Oslo. 
 
 

Distribusjon av Bulletinen 
 
Bulletinen sendes nå ut som elektronisk post til de som har registrert sin e-post adresse hos  
Br Sekretær, og i vanlig post til øvrige brødre. På den måten kan vi få sendt den ut veldig 
raskt, og vi sparer store portokostnader.  
 
Det er viktig at din e-post adresse er korrekt, så husk å meddele  
Br Sekretær endringer så snart som mulig dersom du bytter e-postadresse.  
Da har han mulighet til å få sendt ut meldinger raskt hvis det er nødvendig. 
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50 års jubileet 
 
Fredag 19. oktober 2007 ble logens 50 års jubileum feiret.  
 
Stor Sire Harald Thoen og Deputert Stor Sire Morten Buan (som også er Eks OM av vår loge) 
beæret oss med sitt nærvær, og det var til sammen over 120 logebrødre og gjester. 
 
OM ønsket gjester og brødre velkommen og møtet i logesalen ble gjennomført som Festloge 
II, noe som innebærer at alle Embedsmenn og brødre bærer sine regalier, samt at gjestende 
logebrødre og Rebekkasøstre også bærer sine regalier. Det ga en helt spesiell følelse å se 
utover en fullsatt A-sal, med brødre og Rebekkasøstre i regalier, og gjestene i fine gallakjoler, 
deriblant mange i bunad. 
 
Stor Sire, Debutert Stor Sire, Stor Arkivar og Distrikts Stor Sire ble ført inn, og det ble 
gjennomført en meget stilfull Festloge II, der musikken og sangen gjorde at 
høytidsstemningen fikk ekstra dimensjon. Det gir en egen følelse å høre så mange mennesker 
synge Deilig er jorden i logesalen. 
   
I lobbyen ble det etter møtet servert en aperitiff, og det var en fullsatt A-lobby som så fram til 
et festmåltid. 
 

   
 

 
 
 
Br Jan P Christiansen har fødselsdag samme dag som logen, og blir 
her gratulert av Br OM. 
 
 
 
 

 
 
Stor Sire og Overmester med følge på vei inn til 
festbordet. 



Br UM ønsket velkommen til bords, og festmåltidet startet med at Stor Sire utbrakte Hans 
Majestet Kongens skål, etterfulgt av Kongesangen. 
 

Stor Sire takket for invitasjonen, og sa at når man ser i arkivet i 
Storlogen så er loge Johan Middelthons et av de fyldigste. Det 
eldste brevet er fra 10. desember 1956, der det anmodes om å få 
stifte en Broderforening, og allerede 7. januar 1957 var 
Broderforeningen innstiftet. Logen ble innstiftet 19. oktober 1957, 
altså under ett år etter at Broderforeningen ble innstiftet, noe som 
er meget kort tid. 
Den gang ble det til Storlogen betalt kr 1000.- ved innstiftelsen, 
men nå får logene kr 20 000.- i gave ved innstiftelser. Tidene har 
endret seg! 
Johan Middelthon hadde en meget stor betydning for Storlogen, og 
Odd Fellow Ordenen hadde vært en helt annen i Norge etter krigen 
dersom Johan Middelthon ikke hadde gjort det han fikk gjort den 
gang.  
Vår orden er meget spesiell og setter store krav til medlemmene, 

både søstre og brødre, og vi skal alle skal kunne gi noe tilbake til Ordenen. Stor Sire ba om at 
alle, innenfor gitte rammer, viser kreativitet i sitt ordensarbeid. Vi settes daglig på prøver – 
selv i vår Orden – og vi må gjøre det beste ut av vårt Ordensarbeid.  
 
Storlogen har ved slike anledninger en gave til logen, en plakett med segl. Denne ble overrakt 
OM, hvoretter Stor Sire utbrakte logens skål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Eks DDSS Oddmund Reppe fortalte at det er utgitt et Jubileumsskrift 
som tar for seg noe av logens 50 årige historie, og holdt deretter en 
flott festtale. 
 
 
 
 
 
 



Loge nr.56 JOHAN MIDDELTHON, - 50 års jubileet, - Festtale ved O. Reppe. 
 
Bror Stor Sire, kjære gjester, bror Overmester, mine brødre: 
 
Da Stor Sire Harald Østreng instituerte denne loge for 50 år siden, var det 120 brødre til stede, 
fra 30 loger. 
Det ble ved anledningen utvekslet gode ord og ønsker, og vi fikk mange gaver. I logens første 
protokoll står det følgende å lese: 
Overmester Kaare Aslaksby ga på vegne av Oslologene en løftebok, Overmester Thuman 
overrakte to vakre blomsterglass fra Østfoldlogene. Stor Sekretær U. de Paolis ga på vegne av 
Bergenslogene Bunten av staver. Fra Loge Voluntas i Gjøvik fikk vi en vakker 
Undermesterklubbe. Fra logene Kong Sverre, Svenør og Kongshaug fikk vi vakre 
blomsterhilsener. Fra Leir Norge fikk vi en Overmesterklubbe. 
Og fra Restaurant Kaba fikk vi en regning på kr.1048,47. 
 
Noen av oss har snekret sammen en jubileumsberetning som i det vesentlige beskriver hva 
logen har syslet med i disse 50 år. Beretningen ligger utlagt, tilgjengelig for alle, så jeg skal 
ikke hefte dere med disse detaljer nå. 
 
Tid og alder er relative begrep. Et barn ser på en 50-åring som en nedstøvet olding, mens han 
for meg fremstår som en ungdommelig energibunt med mye ugjort foran seg. 
 
Vår loge har eksistert i nesten halvparten av den tiden vi har hatt Odd Fellows i Norge. Den 
ble stiftet som den 7.loge i Oslo og nr. 56 i landssammenheng. 
 
Den romerske keiser Markus Aurelius sier følgende om tiden: 
"En elv, en brusende strøm er tiden. Knapt har noe dukket opp før det skylles bort og annet er 
drevet frem, - som i tur og orden skylles bort". 
Denne tese som er nesten 2000 år gammel, er fortsatt en god beskrivelse av den generelle 
samfunnsutvikling, som i våre dager endrer seg raskere enn noen sinne, - på godt og vondt 
kan man kanskje si. 
 
Men passer denne beskrivelse inn i vår virksomhet som Odd Fellows? - Neppe. Vi har fra vår 
Ordens opphav mottatt og konservert et sett leveregler som er upåvirkelige av tidenes 
omveltninger i mellommenneskelige relasjoner. Vår filosofi står fast, uberørt av ytre forhold. 
 
Fremskritt skapes i det enkelte menneske og ikke av massene. 
 
Som en mulig metafor kan vi tenke oss at vi står på en strand og ser skipene seile forbi, men 
vi ønsker ikke å være med. 
 
Det skjer dessverre meget negativt i vår tid, som vi hver for oss har problemer med å kunne 
akseptere, enn si gjøre noe med. Kanskje burde vi som en verdensomspennende Orden i 
fellesskap reagere utad på hvordan menneskene forvalter skaperverket. Men dette tema ligger 
utenfor vårt festprogram, så jeg skal la det ligge, - denne gangen. 
 
Vår styrke ligger først og fremst i gjensidig påvirkning og oppfordring til innsats i det godes 
tjeneste, - og her har vi en arv å ta vare på. 
 
Når jeg blar i protokollene fra logens tilblivelse og frem til våre  
dager så ser jeg for meg en rekke høvdinger som i sin tur har vært toneangivende 
inspirasjonskilder for logens øvrige medlemmer, og vi er disse dedikerte pionerer stor takk 
skyldig, ingen nevnt og ingen glemt. 
 



Det er flere brødre til stede her som kan huske og med glede gjenoppleve ansikter og stemmer 
fra den første tiden. 
 
Hvis noen spør om hvorvidt logen har gjennomgått noen utvikling i løpet av disse 50 år, så vil     
jeg for min del bli svar skyldig. Kanskje ville jeg stille følgende motspørsmål: 
Utvikling til hva da? Som jeg allerede har sagt så er vi en konservativ Orden hvor 
retningslinjene er trukket opp en gang for alle. Men det forhindrer ikke at vi som en autonom 
enhet innen Ordenen, forbedrer og perfeksjonerer oss i fremføringen av det skrevne ord og at 
vi blir stadig flinkere til å organisere og administrere våre utadvendte sosiale ytelser. I så 
henseende kan vi uten forbehold si at det har vært en gunstig utvikling. I fare for å bli 
oppfattet som en skrytepave, vil jeg gjerne ha sagt at Loge nr.56 JOHAN MIDDELTHON på 
mange måter har vært en foregangsloge. Men alt kan bli bedre. Kort sagt: Det hele er et 
spørsmål om flid og arbeid. 
 
Når sant skal sies så har vi nok tatt noen snarveier en gang iblandt, ut fra det prinsipp at det er 
lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Det har med toleranse å gjøre. At vi har hatt noen 
protestanter blandt oss opp gjennom årene kan også bekreftes, 
og jeg vil takke brødre som sitter ved dette bord, som ved visse anledninger har gitt sitt sterke 
besyv med bl.a. ved Storlogens behandling av enkelte kontroversielle saker. 
 
Men nå skal vi ikke dvele lengre med det som var, - la oss heller se fremover. 
 
"Jeg liker drømmene om fremtiden bedre enn historiene om fortiden" sier Thomas Jefferson. - 
Ja kjære venner, - la oss drømme om fremtiden. La oss drømme og håpe at Odd Fellow 
Ordenens udiskutable etiske prinsipper kan få gjennomslag også utenfor våre egne rekker. La 
oss bevare troen på at våre bestrebelser vil lykkes,- 
 

at det en gang vil råde god vilje mellom menneskene, forståelse mellom alle folkeslag, 
og dermed fred på jorden ! 

 
Disse tilsynelatende uoppnåelige mål bør være et insitament og en utfordring til vårt unge 
embedsmannskollegium, - som skal lede vår loge i de kommende to år. Vi forventer ikke 
mirakler, men personlig er jeg overbevist om at ungdommelig entusiasme, paret med 
livserfaring, vil gjøre vår loge til et enda bedre sted å være i fremtiden. Søk råd der dere tror 
dere kan få gode råd! - I fellesskap skal vi arbeide for menneskenes forbedring og 
fullkommengjørelse. 
 
Jeg vil også benytte denne sjeldne anledning til å rette en hjertelig takk til de hustruer og 
samboere som låner ut sine menn til logen hver onsdag. - Vit at også dere arbeider i det godes 
tjeneste. 
 
Men kjære venner, - nå skal vi feire vår fødselsdag og vi skal glede oss over at vår kjære loge 
står godt rustet til fortsatt arbeide innenfor vårt motto: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Og brødre av vår loge , - ta godt vare på våre gjester. De er her for å kaste glans over festen. 
 
Bror Overmester: må det være meg tillatt at utbringe en skål  
for Loge JOHAN MIDDELTHON ! 
 



 
Gjester og brødre koste seg ved festbordet. 

 

  
 
 

      
 
 

      
 
 

         
 
 

    



Logen har vært uten Overmesterkjede etter at forrige kjede ble stjålet i forbindelse med et 
innbrudd i Stortingsgt. 28. 
 
Dagens Eks OM’ere ønsket derfor å få laget et nytt Overmesterkjede som OM kan bruke på 
ettermøtene. 
Storrepresentant Øivind Vinje overrakte på vegne av dem et nytt Overmesterkjede samt en 
plakett der alle Eks OM som har bidratt har undertegnet, med ønske om at kommende OM’ere 
vil få glede av dette kjedet. 
 

       
 

 
Eks Stor Sekretær Bjarne Brunborg var med i stiftelsen av 
Broderforeningen, men han forble medlem i loge nr 1 Norvegia. 
Han fortalte om en gang da han overbeviste en om å fortsette i vår Orden, 
og at det er viktig at den enkelte jobber med seg selv for å bli et bedre 
menneske. 
 
På 50-års dagen til loge nr. 56 Johan Middelthon ville han utrykke at det 
er en loge som har utrettet mye for vår Orden, og ønsket lykke til med 
nye logeår. 
 
 
 
OM Truls Teilman fra loge nr 132 Albert Schweitzer påpekte at han kom 
fra logen som er loge Johan Middelthons enebarn. Han takket for mange 
fine møter sammen, og så fram til fortsatt godt samarbeid. 
 
Han overrakte blomster fra logen, og en gave på kr 2000.- som kan 
bruke til innkjøp av kapper eller lignende, som logene sammen kan ha 
glede av i årene fremover 
 
 
 

 
 
OM Dag Rojahn vår venneloge loge nr 40 
Vern gratulerte og overrakte OM tre glass 
som en hilsen fra logen som et tegn på vårt 
vennskap, og fortalte at de var gravert av 
en bror i logen. Glassene skal symbolisere 
at vennskap må pleies. 



 
Han presiserte at det var en forutsetning at disse skulle brukes av OM på ettermøtene. 
Våre loger har utviklet et godt vennskap, og han synes det er spesielt hyggelig at stadig flere 
brødre er med når vi besøker hverandre. Stemningen blir stadig bedre på møtene og 
vennskapet øker.  
 

 
 
 
OM Runar Pettersen overrakte på vegne av 
onsdagslogene en hilsen og en gave som kan 
brukes til innkjøp av utstyr til logebruk 
 
 
 
 
 
 

 
OM Espen Rud rettet en takk til Stor Sire og 
Storembedsmennene samt til alle brødrene 
gjennom tidene som hadde gjort det mulig for 
OM å kunne stå å takke i dag. En spesiell takk til 
mannen Johan Middelthon for det han har betydd 
for Storlogen og logen. 
En takk til de som har bidratt til Jubileet, 
gjennom arbeid i nevnder, komiteer og som 
enkeltmedlemmer.  
 
En stor takk til Storlogen for det den gjør for vår 
Orden, og for at vi alltid får klare og greie svar 

når vi tar opp noe med dem, og for det arbeidet de nå har gjort i forbindelse med opprettingen 
av en Europeisk Storloge. 
En stor takk til alle koner og samboere, venner og familie som lar oss være med i Odd Fellow 
Ordenen. Håpet er at det gjør oss til bedre mennesker å være sammen med, og at vi blir bedre 
som mennesker. Vi hadde ikke klart det vi gjør uten støttespillere som Stortingsgt 28, 
kjøkkenet og arbeidsgivere (som nok ikke vet hvor mye de bidrar). Også en takk til fremtidige 
brødre, både de som blir sammen med oss, og som skal drive logen når vi ikke er der. Tusen 
takk alle sammen, og ikke minst til søstre som stiller opp for oss. Det ble så utbrakt en skål for 
Storlogen.    
 

Dep SS Morten Buan takket for maten, og med 
et slikt måltid som vi nå hadde fått så han det 
som meget enkelt – da maten var meget 
smakfull. 
Loge Johan Middelthon var den loge som 
innførte ”Det gode vennskaps skål”, og den 
savnet han denne kvelden. 
Som Eks OM i logen hadde han selv opplevd 
at denne logen var en god skole å gå i, og en 
god kultur som er bra å ha med seg. OM skal 
nå ta vare på en 50 årig kultur. og selv om det 
har vært noe opportunisme i denne logen, har 

den tradisjon for å være meget oppløftende for Storlogen. Tradisjonen har vært å finne gode 



sitater, og i den anledning ble OM overrakt boken ”Profeten” – for å kunne videreføre denne 
tradisjonen. 
 

 
 
Måltidet ble avsluttet med Det gode vennskaps skål – for deretter å avsynge logesangen. 

 

    
 
Br UM takket søstre fra loge nr 18 Ragnhild og opplyste at de ikke ønsket noen belønning nå, 
men at de snart har 50 års jubilum – så brødrene vet hva de har i vente i desember. 
 



Så var det dans og koseprat i salongen. 
 

       
 

    
 

  
 

  
 

        



Kjære logebrødre 
 
En ny Embedsperiode er nå begynt. 
Vår loges tradisjoner skal føres videre. Nye oppgaver, med Embedskollegie, som tar 
stafettpinnen videre. Mange vil sikkert spørre seg ”Hva kan logen gi meg?” – men vi skal 
heller tenke ”Hva kan JEG gjøre for min loge? 
På denne måten berikes vi med Ordenens lære og dens mål. Jeg tenker da på budordene. 
I logen har vi mange ulike oppgaver og plikter som skal gjøres, som fordeles på 
Embedskollegiet og Brødrene. 
 
Noe av det sentrale i vårt arbeid er spillene – med ord og bilder – de gir oss lærdom. 
Tenk alt som blir sagt oss gjennom disse, mange av oss har sett dem og hørt disse ord en 
rekke ganger – så kan man vel spørre – blir vi ikke lei av disse ordene? Nei, det er ord sagt på 
rett tid og sted – og de gir oss noe – på det ETISKE PLAN. 
En bror avlegger et løfte til disse gradene, og vi andre kan vel si at vi fornyer våre løfter. 
Når jeg retter søkelyset på spillene våre er det en tanke med det – vi trenger hele tiden nye 
aktører, brødre som er med i spillene over en viss periode, så kommer det nye inn. De som 
takker av har fått være med å fordype seg i spillet, noe som er en viktig del av vår lære i Odd 
Fellow Ordenen.  
Så min bror, ikke vær redd for å være med i spillene – ”DE GIR DEG NOE”. Jeg vet at det 
kan være tøft for mange å lære seg utenat i voksen alder, mange av oss har ikke pugget utenat 
siden vi var på folkeskolen og skulle kunne våre salmevers. 
Så en del arbeid er det til de forskjellige rollene, men det er verd det. Øvelse til spillene er en 
viktig del av vårt logeliv, ikke minst er det hyggelig å være med på disse, du blir kjent med 
brødrene på en fin måte. Vi i loge nr 56 Johan Middelthon har i mange år vært kjent for våre 
gode spill. La oss fortsette med det – slik at vi med stolthet kan gjennomføre disse, og med 
glede se på disse slik at budskapet komme frem, uten huskelapper. Med dette vil vi skape mer 
interesse for vårt logearbeid, og flere brødre møter opp. 
Jeg vil referere til logemøtet 2. mai hvor vi hadde forfremmelse til Den Høye Sannhets Grad 
med 5 resepiender, 2 fra loge Albert Schweitzer og 3 fra vår loge. Det var en nesten fullsatt 
sal og en seremoni som var meget godt gjennomført. Og vi satt igjen med en følelse av at 
dette ”GA OSS NOE”. 
Det samme opplevde vi den 25. april hvor Br Jessen og Br Reppe fikk sin 40 Års 
Veteranjuvel. Denne aftenen ble også en meget fin logekveld, da Stor Sire og hans 
Embedsmenn gjennomførte en meget stilfull og verdig seremoni – da er det fint å gå i logen. 
Husk – Onsdag er logedag. 
 
Med disse ord ønsker jeg alle en fin høsttermin, med den innstillingen at vi skal gi, og dermed 
få, noe ut av vårt Odd Fellow arbeid. 

 
Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Øivind Vinje 
Storrepresentant 



Tildeling av 40 års Veteranjuvel 
 

 
 
 
 

Den 25. april ble   
Eks DDSS Oddmund Reppe 

og  
Eks Sekretær Victor Jessen 
tildelt 40 års Veteranjuvel.  

 
 
 
 
 

Forfremmelse til Den Høye Sannhets grad 
 
Den 17. oktober ble Dag Maroni og Arne Rebnord forfremmet 
til Den Høye Sannhets Grad.. 
 
De nye 3. grads brødre Dag Maroni og Arne Rebnord og deres 
faddere Christian Netteland og Per Christian Alpers med  
OM Espen Rud som naturlig midtpunkt. 
 
 

 

                   
 
OM Rud gratulerte de nye brødre med graden, og Br Rebnord takket på vegne av seg og  
Br Maroni for en fin gradspassering, samt at han påpekte at det var første gang at hans fadder 
var til stede på en gradspassering, og ikke i forretningsreise. 
Br Alpers gratulerte på vegne av fadderne, og ønsket de nye 3.grads brødre en lang og fin 
logeframtid. 
 
 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. september ble vår bror  
Eks DSS Randulf Meyer tildelt 25 års Veteranjuvel 

   
Jubilanten med Embedsmennene som tildelte Veteranjuvelen ((fra venstre): 
DSS Per Arild Nesje, Eks Stor Sekr Bjørn Fossan, Eks SS Oddvar Granlund, 
Veteranen, SS Harald Thoen, og Eks DDSS Oddmund Reppe.                               
 

 
 
Jubilanten med Fadder og brr han er fadder til: 
DSS Per Arild Nesje, Eks OM Knut Aslak Wickman, Veteranen, Br Kjell 
Gjermund Haugen, Eks OM Svein Bøhlerengen og Eks OM Lars Nesje (fadder). 
 



Forfremmelse til Den Edle Kjærlighets grad 
 
 
Den 24. oktober ble Br Melvin Henriksen i vår loge,  
og Br Noralf Grein fra loge nr 132 Albert Schweitzer forfremmet til 
Den Edle Kjærlighets Grad. 
 
 

Overmester Espen Rud benyttet anledningen til å takke alle som hadde bidratt til et vellykket 
50 års Jubileum, og gratulerte de nye brødre av den Edle Kjærlighets grad. 

 
På vegne av fadderne 
gratulerte br Jan Helge 
Østerhagen, og fremsa noen 
fine ord om Kjærlighet og 
avsluttet med å lese diktet 
”Det som betyr noe”  

Br Melvin Henriksen holdt en fin tale fra resepiendene, der han la vekt på at det var viktig å 
dyrke sine gode sider og arbeide med seg selv. Han leste også diktet ”Den kvite fuglen” 
 

ER LOGEN REDE? 
 
Vi har nettopp markert logens 50-års jubileum. En feiring preget av stil og verdighet slik det 
høver seg for en loge i Odd Fellow Ordenen. En stor takk til de som over tid har planlagt, 
forberedt og som gjennomførte arrangementet på en flott måte. 
 
For en som har flyttet fra Oslo er det trivelig å besøke hovedstaden av og til, en by som i den 
siste generasjon er blitt ganske fargerik og preges av stor tilflytning av mennesker med annen 
kulturell bakgrunn enn vår. 
Vi bodde denne gangen på hotell midt i byen og kunne derfor spasere til og fra festlokalet i 
Stortingsgaten. Kontrasten mellom det vi så på våre spaserturer og det vi så inne i logens 
lokaler var påfallende. På en tur gjennom byen en tidlig fredag kveld og en grytidlig lørdag 
morgen så vi hvilket mangfold av ulike folkeslag byen består av. Oslo er blitt en internasjonal 
by i så henseende. 
Mange av innvandrerne er norske statsborgere, er født her og er like gode nordmenn som deg 
og meg. 
 
Det undrer meg derfor at det er sjelden vi møter mennesker med annen kulturell bakgrunn 
som bror eller søster i vår Orden. Vel vitende om at visse krav må være oppfylt for å bli 
medlem tror jeg nok at de fleste tilfredsstiller kravene.  
 
Er det slik med dere som det er med meg; jeg har ingen i min omgangskrets som er 
innvandrer. Det er heller ikke så ofte jeg snakker med en. Hva kommer det av?  Synes vi det 
er greit at det er slik?  
Er vi så tolerante i alle forhold som vi gjerne vil være og er vi klare og villige til å åpne våre 
innerste sirkler for alle folkeslag? 
 
Er vår loge rede? 
Hans Juel Næss 



         Sekretæren informerer  
 

                 Kjære brødre 
 
Nok en termin er startet og det nye embetskollegiet er på plass.   
 
Høstens møter har hatt en gjennomsnittlig fremmøteprosent rett i overkant av 38%, som er 
bedre enn sist høst da kun 33% møtte. 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 logedag! 
 
Endringer i medlemsmassen:  
 
Døde.: 
Vår valgte OM Gunnar Holm døde den 6. august 2007 etter et lengre sykeleie. Br Gunnar 
Holm ble tatt opp i logen den18. september 1974 og har hatt embeter både i vår loge og i  
Leir 1 Norge. 
Ved begravelsen fra Vestre Gravlund var det en stor del av brødrene fra vår loge som fulgte 
Br Gunnar Holm på hans siste reise. 
 
Nye brødre: 
 

Br Vidar Grette født 03.05.1961 har meldt overgang fra loge 59 Herman Anker på 
Hamar. I møte den 10. oktober  ble han formelt tatt opp i vår losje. OM installerte 
han i vår losje den 24. oktober som var det første møtet han kunne møte. Br Vidar 
Grette ble opptatt i logen den 27. april 1993 og fikk DHS grad 6. september 1994. 
Vi er glade for at Br Grette valgte vår loge og ønsker han hjertelig velkommen. 
 

Forfremmelser:  
Brødrene Dag H. Bjørnerud , Alf J. Engrønningen og Frank Arnesen ble tildelt Den Høye 
Sannhets Grad den 2. mai 2007.  
Brødrene Arne Rebnord og Dag Maroni ble tildelt Den Høye Sannhets Grad den 10. oktober 
2007.  
Br Melvin Henriksen ble tildelt Den Edle Kjærlighets Grad den 17. oktober 2007.  

Jubiléer  - høsten 2007. 
 
 
Hans Olav Røste. født 17.11.1937  70 år. 
 
 

En fortsatt God Høst !  
 
Med broderlig hilsen  
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Einar Steen-Olsen 
Sekretær 



I 1854 holdt indianerhøvdingen Seattle en tale til President Franklin Pierce. Talen er blitt kalt: 
                                                           

Den vakreste talen om det vakreste vi har 
  

Vi er en del av jorden,og den er en del av oss. 
De duftende blomstre er våre søstre. 

Hjorten, hesten, den store ørn - de er våre brødre. 
Fjellene, saften i gresset, ponnienes kroppsvarme og menneskets, 

alt tilhører den samme familie. 
Vinden som gav våre forfedre deres første åndedrag, 

mottok også deres siste sukk. 
Og vinden vil også skjenke våre barn livets ånd. 

 
Hva er mennesket uten dyrene? 

Hvis alle dyr var borte, ville mennesket dø av åndelig ensomhet. 
For alt som skjer med dyrene, vil også ramme mennesket. 

Alt henger sammen. 
Alt som rammer jorden, rammer også jordens sønner. 

Dette vet vi: Jorden tilhører ikke mennesket. 
Mennesket tilhører jorden. 

Alt henger sammen, slik blodet forener familien. 
Alt henger sammen. 

 
Mennesket vevde ikke livet, vi er bare en tråd i veven - 

Alt vi gjør mot veven, gjør vi mot oss selv" 
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