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I dette nummer kan du bl. a. lese om disse sakene: 
 

• 50 Års Veteranjuvel 
• Jule og Nyttårsmøtet 
• Etikk og moral 
• Nyttårsball 
• Reisebrev 
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Kjære brødre. 
 
 
Jeg har snakket om forskjellige temaer i forbindelse med Logemøtene våre, blant annet om 
det å være åpen for nye impulser, det å være åpen for andre mennesker. Av og til kan man gå 
og tro at en person man møter ofte, men knapt nok hilser på, ikke er så vennlig innstilt til deg, 
at de ikke vil prate med deg, at de kanskje er sure for ett eller annet. Sannheten kan være en 
helt annen, kanskje er det en selv som ikke er åpen for å starte en samtale, kanskje den andre 
tenker det samme som deg! Ta initiativet, start en samtale og se hvor det fører hen. Kan hende 
du har rett i din antagelse, men da har du en mulighet til å rette opp inntrykket.  
Det er en stor mulighet for at det hele er en misforståelse, at man rett og slett ikke har vært 
åpen for den andre personen, kanskje man ikke ser et mulig nytt vennskap, kanskje man går 
glipp av en ny logebror. 
 
En mulighet som byr seg for alle sammen er prosjektet "Ærefrykt for livet". Her inviteres alle 
søstre og brødre til å delta i dugnaden. Enten ved å hjelpe til med selve arrangementet eller 
ved å delta på de forskjellige aktivitetene i perioden fredag 18. April til søndag 20. April.  
 
Jeg vet hvor jeg er på onsdagskveldene, vet du hvor du kommer til å være? 
 

 
 
 
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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Sekretæren informerer  
     Kjære brødre 

 
 
Vinteren har endelig kommet til Osloregionen. Det er fantastiske skimuligheter i marka og jeg 
anbefaler alle til å ta seg en flott tur i det flotte området vi har rundt hovedstaden vår.  
Vinter/vår terminen er nå i god gjenge.  
Alle nevnder, valgte og utnevnte er nå på plass slik at logen står godt rustet til arbeidet for 
resten av 2 års terminen som embetskollegiet er valgt for.  
 
Høstens/vinterens møter har hatt en gjennomsnittlig fremmøteprosent på 37%, men julemøtet 
vårt hadde svært god oppslutning på nesten 50%. Med det gode fremmøtet ble det et svært 
hyggelig møte.  Det ville være hyggelig å se flere av dere, slik at vi kunne bli 40 - 50 brødre 
på møtene. Brødre husk – møt så ofte du kan – onsdag er loge dag! 
 
Veteranjuveler.: 
 
Bror Terje J. Christoffersen vil bli tildelt 25 års Veteranjuvel på møtet den 27. februar.  
Møtet er samtidig vår torskeaften (invitasjon kommer snart) og det kommer brødre fra vår 
vennskapsloge i Horten på besøk. Husk at møtet starter kl. 1900 og det er Galla. 
På møtet den 26. mars vil bror Jan Kjell Bakke få tildelt 40 års Veteranjuvel og  
brødrene Svein Harry Brodin og Knut Torgeir Jacobsen få tildelt sine 25 års Veteranjuveler. 
 
Ingen endringer i medlemsmassen siden forrige Bulletin. 

Jubiléer  - våren- sommer  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  
30.06.2008  60  Rehder, Lasse  
02.08.2008  80  Hjetland, Sverre Steen  
 
En fortsatt God vinter  
 

 
 
Med broderlig hilsen i 
 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Einar Steen-Olsen 
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 50 Års Veteranjuvel 
 

12. Desember 2007 ble Øystein Hartvedt tildelt 50 års Veteranjuvel. 
 
Det var en meget stilfull tildeling i logesalen av Fungerende 
Storembedsmenn; Randulf Meyer, Oddmund Reppe, Sverre N. Haug  
og Terje Christoffersen 
 
 
 
 

 
 
Overmester overrakte blomster, og sa at Øystein imponerer med 
sin fenomenale husk, og er en mester når han deltar i våre spill.  
 
 
 
 
 
 
Erik Fuglseth holdt en tale for Veteranen, der han kom inn på 
Øysteins rolle som en fantastisk formidler av ritualer og spill. 
Der er han en 1-er. Han sammenlignet han med Bjørnsons Bård 
Skolemester – som var elsket og respektert. 
Det er alltid givende når Øystein er med, for han lever seg inn i 
rollen så vi tror på det han fremfører. 
Dette er ikke noe som kommer av seg selv, men det er resultatet 
av lang trening og god forberedelse.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frank Arnesen representerer brødre med et ungt logeliv, og gleder seg 
over alt han opplever, og ser at det er mye som kan oppleves. 
Hans førsteinntrykk av Øystein er at dette er en fantastisk kar, og 
kanskje spesielt i spillene. Han er den han spiller. Vi unge setter pris 
på dette, og det sikrer at vi som er nye blir i logen – og det blir også 
brødre som har vært lenge. Til lykke med dagen!  
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Oddmund Reppe fortalte en liten historie, 
som vakte stor munterhet blant brødrene. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bjørn Fossan overrakte blomster til Jubilanten, og 
påpekte at Øystein er en viktig del av loge Johan 
Middelthon sin historie, da han var blant de aller første 
som ble tatt opp i logen og har hatt et veldig aktivt 
logeliv. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubilanten takket for en flott seremoni. I sitt logeliv har han konsentrert seg om spillene og 
ritualene, og fremføringen av disse. Det har vært givende å være med i seremoniene, og han 
synes derfor at det er artig å få slik anerkjennelse for dette.  
 
Han avsluttet med å takke for alle de vakre ordene som var blitt han til del denne kvelden. 
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Julemøte 
Det ble gjennomført et tradisjonelt Julemøte i logesalen.  Etter at logen var lukket ble 
Juleevangeliet lest, og når hele logen stemmer i med Deilig er jorden så er dette for mange av 
oss den virkelige starten på julehøytiden. 
 

                         
 
Overmester gjorde seg noen betraktninger om tiden, med en gammel irsk bønn.  
Han avsluttet med en skål for de brødre som ikke kunne være tilstede på møtet, og for de 
brødre som ikke lenger er blant oss. 
 

          
 

                                              
Br Sommerfelt fortalte en fin historie. CM Augestad fikk en ”miniCM” i glass av Br Meyer. 

 
Vår bror Finn Olsen og han kone Inger ble takket av 
OM for deres ekstraordinære innsats for logen. De 
stiller alltid opp, uten å forvente noe tilbake.  
 
Det ble spesielt pekt på deres store innsats i 
forbindelse med logens 50 års jubileum, og den 
fantastiske innsats de da gjorde. 
 
 

OM overrakte blomster og en gavesjekk til hver av dem. 
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Nyttårsmøte 
 

Nyttårsmøtet ble gjennomført på tradisjonell måte i logesalen, og ga oss mulighet til å tenke 
over vårt logeliv og den utvikling vi der har.  
 

                                
 
Stemningen var som vanlig fin på ettermøtet. 
 

 
OM så frem til et fint nytt 
logeår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Br Sommerfelt fremførte en munter historie om ”Kalsen”. 
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ETIKK/MORAL 
 
Som oppfølging av mitt innlegg i Bulletinens desembernummer, skal jeg forsøke å belyse 
hvordan begrepet etikk/moral styrer våre handlinger i alle livets forhold og fremstår som våre 
refsere og dommere når vi går på akkord med vår egen samvittighet. 
 
Temaet er uuttømmelig og vil kunne gi grunnlag for debatt så lenge vi har en felles Bulletin 
som katalysator for våre tanker og handlinger. 
 
Som utgangspunkt denne gang kan vi ta for oss det brennaktuelle problem som truer vår totale 
tilværelse, nemlig den menneskeskapte globale oppvarming. 
 
Og spørsmålet som vi hver for oss bør stille oss er følgende: "Hvordan er min samvittighet i 
forhold til miljøvern?" 
 
Jeg sier "menneskeskapte" uten å ha full dekning for det, men når fire uavhengige 
vitenskapelige utredninger konkluderer med at oppvarmingen skyldes våre CO2 utslipp og at 
dersom vi ikke tar drastiske forholdsregler i løpet av få år, vil det ende med katastrofe, så bør 
vi godta denne advarsel uten for mange innvendinger. 
 
Vår kollektive samvittighet bør lede verdens politikere og næringslivsledere til øyeblikkelig 
handling før det er for sent. Men også vi som enkeltmennesker har en tilsvarende utfordring. 
Du og jeg har et moralsk ansvar som vi ikke kan fraskrive oss, vi blir nødt til å stille noen 
kritiske spørsmål til hverandre og til oss selv: 
 
1. Kan du komme deg greit til jobben uten å bruke egen bil, eller kan du eventuelt  
    klare deg med en mindre bil? 
2. Slår du av lys og varme i rom hvor du ikke oppholder deg? 
3. Må du dusje hver dag? 
4. Hvor ofte reiser du på sydentur? 
5. Bruker du "sparepærer" på utelys og andre steder som ikke krever leselys? 
 
Dette er bare noen få eksempler på hva som kan ha innflytelse på våre individuelle CO2 
utslipp globalt, men vi har også et lokalt ansvar overfor våre medmennesker når det gjelder 
miljøet som vi puster og beveger oss i, og da er vi inne i et område som har direkte innflytelse 
på vårt daglige velbefinnende, - nemlig den lokale luftforurensning, støy, utilbørlig opptreden, 
bakvaskelse osv. osv.   
 
Det bor ca. seks milliarder mennesker på denne planeten, og alle er avhengige av hverandre, 
 
Og så kan vi stille et siste spørsmål:" Sover du godt om natten?" 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
                                                 Oddmund Reppe  
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Barn diskuterer kropp, familie og hverdagsliv: 

  
Mathilde, 8 år: Lykkepille er det motsatte av p-pille. Man tar den for å bli lykkelig. P-pille tar man for 
ikke å bli ulykkelig. 
  
Håvard, 9 år: Jeg var bare så vidt nær søsteren min med litt suppe en gang. Så ble hun helt spinnvill og 
følte seg okkupert. 
  
Sander, 7 år: Hjernen gjør at vi husker å kjøpe epler. Uten hjerne så hadde man kanskje bare tatt med 
seg en kilo med appelsiner.  
  
Fra boken KROKODILLER SNAKKER IKKE NORSK av Unni Lindell. 
Barn er intervjuet om dyr, universet, tidsklemme, vikingtiden, religion, oppvekstvilkår og diverse 
andre vederstyggeligheter. 
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Juletrefest 
Lørdag 05. januar avholdt logen juletrefest i samarbeid med Loge nr. 2 Eidsvold, nr. 9 Caritas og  
nr. 102 Constantia. 
 
Det var 130 påmeldte og av dette 36 stykker fra vår loge.  Det er tydelig at arrangementet engasjerer 
brødre og søstre, for også i år var det flere voksne enn barn som kom.   
 
Ved siden av servering og loddsalg hadde vi Shebop’s big band som sørget for musikk og ulik 
underholdning før nissen kom og rundet av kvelden.  Det så ut til at både store og små var fornøyd 
med festen da de takket for seg. 
 
Takket være godt loddsalg ble det et lite overskudd på toppen av beholdningen fra tidligere år.  
Dette er besluttet å benytte til utstyr vi kan ha glede av til neste års juletrefest.  Det ble en del 
pølser, mye boller og julekaker til overs.  Dette fikk vi levert til Frelsesarmeen som serverte det til 
hjemløse og trengende fra sitt kjøkken i Urtegata på søndagen. 
 
Neste års juletrefest er planlagt til 03. januar kl. 1600. 
Vel møtt! 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Lars M. Bemer 
UM 

                    
 

      
 

       
 

  Bilder: Espen Rud 
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Møte 16. januar 
 
Møtet i salen bestod vesentlig av et meget fint etisk innlegg av Br Melvin 
Henriksen. 
 
På ettermøtet takket Br Christopher Rayner-Battle for all oppmerksomhet da 
han var syk, og minnet oss på at det er ikke alle som har mulighet til ha en 
slik etisk standard som vi ønsker f eks dersom du er i stor fattigdom i Afrika 
eller land med stor nød.                     
 

 
Br Reppe takket Br Fossan for alle de bildene                              
han har tatt, og de fine albumene han har laget. 

 
                             Nå skal logen selv prøve å følge opp arbeidet. 

 
 

 
 

 
 
Br Rebnord takket Br Henriksen for det tankevekkende etiske innlegget. 

 
 
 
 

Informasjonsmøte 23. januar 
 

    
 

Det var en gjest med ledsager som var på Informasjonsmøte 
som vi hadde samme med Loge nr 2 Eidsvold, og  
DSS Per Arild Nesje holdt orientering for en fullsatt sal, etter 
at Br OM hadde holdt en fin innledning om logearbeidet. 
 
 
På ettermøtet koste vi oss med god mat, og sanger ble det 
også noen av. 
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Nyttårsball 2008. 
 
Lørdag 19. januar var dagen for avvikling av Nyttårsball i Stortingsgaten 28.  Ballet ble arrangert i 
samarbeide med loge nr. 2 Urania og loge nr. 132 Albert Schweitzer. 
 
Lenge så det ut til å spøke med årets arrangement da gjestelistene var i tynneste laget.  
Påmeldingsinformasjonen i forkant hadde sviktet og mange hadde derfor lagt andre planer for 
helgen.  Etter en intensiv vervingsrunde tok det seg heldigvis opp og ballet ble gjennomført med 
suksess.  Det var 61 påmeldte på det meste, men januar er sesong for både influensa og andre 
vinterlidelser, og det medførte noen avbud i siste liten. 
 
Programmet for kvelden besto i et kort møte i logesalen i regi av loge nr. 2 Urania.  I dempet 
belysning fikk vi nyte et program som bl.a. besto av orgelmusikk og fiolin fra to dyktige musikere.  
Etter møtet ble gjestene møtt med musserende vin og fikk tid til en prat før det ble kallet til bords.  
Her åpnet OM Kirsti Uhlmann med å introdusere DSS Per A. Nesje som utbrakte HMK skål.  Som 
Toastmaster fungerte undertegnede - en lett jobb med gode talere på laget.  Først ut var vår bror 
Bjørn Reymert som holdt en glimrende prolog.  Forretten ble servert, Røkt Blåkveite på marinert 
grønsaksjulienne.  Til hovedrett ble det servert Fløtebraisert Rensdyrstek.  Vi fikk alle fart på 
smilebåndet da Storrepresentant Elna Meyer etter maten åpnet med Herrenes tale og verre ble det 
ikke da Bror Georg Uhlmann fulgte med Damenes tale.  Bror John Eriksen var siste taler ut og 
visste å få frem smilene under takk for maten talen. 
 
Etter måltidet ble baren åpnet og det ble servert kaker og kaffe.  Deretter ble dansen åpnet med 
Polonese ledet an av Randulf og Elna Meyer.   
 
Det dårlige oppmøtet dempet på ingen måte stemningen.  Alle gjestene så ut til å storkose seg, og 
det var full aktivitet til langt på natt.   
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Lars M. Bemer 
UM 

 
Alle bilder: Jan Helge Østerhagen 
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REISEBREV JULEN 2007 
 
Flyet landet støtt og trygt i Chicago etter en udramatisk og grei overfart fra Oslo via 
Amsterdam. Jeg reiste med KLM denne gang og angrer ikke på det. Eneste aber var avgangen 
fra Gardermoen før kl. 07.00. Min tanke hadde vært å overnatte på flyplasshotellet (SAS ) slik 
at jeg slapp reisetid om morgenen og dermed kunne ligge noe lengre , men med en hotellpris 
på over kr. 2000,- droppet jeg den ideen og tok en drosje isteden. 
 
I Chicago møttes jeg av den vanlige immigrasjonsmyndighet på flyplassen. Jeg var litt spent 
på hva som ville skje. Søknad om visum og erklæring om hva jeg brakte med (og det var ikke 
stort) var fylt ut, - nokså uleselig mens det på begge skjemaer uttrykkelig stod at alt skulle 
være klart leselig. Om det skyldtes at ” min mann” hadde dårlig tid og at jeg var siste kunde 
vet jeg ikke, men aldri har det gått så fort gjennom noen slik kontroll som denne gang. Han så 
at skjemaene var fylt ut og det var tilstrekkelig. Han kunne umulig se hva som var skrevet, jeg 
hadde selv problemer med det. Deretter i full fart forbi tollskranken og ut til ventende venner. 
 
Chicago er seg selv lik, i alle fall den bittelille delen av byen jeg ser. Et sted med hus av mer 
menneskelig størrelse enn du finner på Manhattan. Mine venner bor i nordlige Chicago og de 
advarte meg sterkt mot å begi meg inn i sørlige deler av byen, i alle fall hvis jeg ville ha livet i 
behold. Men Chicago nord er bra. De har en leilighet i 8 etasje i et boligsameie med en 
praktfull utsikt over Michigansjøen (som er for et hav å regne). Mellom sjøen og deres bolig 
var et grønt belte av plener trær etc. som strekker seg helt inn til sentrum, - ca 5 km.. Biler 
hadde de, men bruker dem nesten ikke. Vi tok ekspressbussen, hundre meter, fra utgangdøren 
og direkte inn til det som for meg er sentrum, - Michiganavenyen. Leiligheten på ca. 100m2 
med 2 bad etc. ville etter norske forhold være relativt rimelig. I alle fall var en tilsvarende 
bolig til salgs i samme etasje (og hadde vært det i noen tid ) for 300 000,- dollar. 
 
Så hva gjør man i Chicago. Spise ute, - ja vel meget rimelig og godt. Jeg kan anbefale et steak 
house i første etasje i Hotell Seneca rett bak Hankock bygningen (på Michiganavenyen) Litt 
lengre oppover samme aveny, se til venstre og finn et reklameskilt for Blackies populært for 
lunch. Store hamburgers selv om jeg nok syntes de var bedre før. En real amerikansk frokost 
med pan cakes, sirup, pølser og hva du ellers måtte ønske får du i utallige små restauranter. 
Du kan også stikke innom Hotell Drake og få en god matbit for eks. i baren. . 
 
Hotell Drake er et stort gammelt sted, - (ligger også på Michiganavenyen) med en atmosfære 
av  forna da’r. I julen er det et av stedene byens borgere trekker med barn og barnebarn for å 
få skikkelig førjulsstemning. Tradisjon,tradisjon og tradisjon. 
 
Chicago Art Institute; du kan ikke nevne vårt hjemlige Nasjonalgalleri på samme side. Tvers 
over gaten for The Art Institute foregikk det oppgradering av strøket, - små restauranter, 
lokaler for mindre håndverksbedrifter og for gallerier m.m. Vi var inne i 2.etg. i et av disse 
bygg. Heisen var så gammeldags at den var manuelt betjent, men vi skulle til en 
bruktbokhandel som nylig hadde etablert sig der. Vi ringte på en dørklokke og slapp inn til en 
bokhandel fra Dickens tid i London. Bøker i stabler i og utenfor overfylte gamle hyller, et par 
katter som vandret rundt og en eier som passet godt inn i det hele. Jeg hadde ikke ventet å 
finne noe slik i et strømlinjeformet U.S.A. 
 
Vi har et Messesenter på Lillestrøm. Beklager men det er ingen ting ved siden av messe og 
konferansesenteret i The Windy City. Stedet var tomt, bortsett fra vakter, da vi vandret rundt 
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der,- men ingen forstyrret oss. To eldre herrer fikk fri adgang til alt. Vi orket ikke å se på mer 
enn en liten del og stedet er under utvidelse. 
 
Fra Chicago dro jeg videre til The Twin Cities, Minneapolis og St. Paul. Det var et 
overhendig vær i Minnesota den dag. Flyplassen hadde vært mer eller mindre stengt store 
deler av dagen p.g.a. snøfall, men mitt fly dro i rute fra Chicago, Riktignok måtte vi 
sirkle rundt flyplassen i Minneapolis ca. 30 minutter men det gikk fort nok. Julen ble tilbrakt i 
familiens skjød med alt som passer inn. 
 
Vi var også på en teaterforestilling og så Black Nativity. Det var en forestilling om julefeiring 
i en afro amerikansk familie. Den ble vist på et av de tre afro amerikanske teatre som finnes i 
U.S.A. Forestillingen var god den,- mye musikk og sang og dans. Tekstene var passet inn i det 
hele. Men også her, - det samme fenomen som jeg har sett i U.S.A. i nærmere førti år - et 
blendahvitt publikum. 

 
Hjemreisen gikk uten den store dramatikk for meg, men ikke for alle. 
Vi skiftet fly i Amsterdam og måtte i den anledning passere en 
sikkerhetskontroll hvor man så på de reisende med røntgenapparat. Av 
med alt metall hev armene, se rett frem og pust. Damen foran meg 
snudde seg mot meg idet hun gikk inn i maskinen og sa noe om at al 
qaida frykten var overdrevet. Hvem var det som ble tatt ut for 
ytterligere kontroll?  
 
Hilsen  
Sverre N. 

 
 
Redaktørens hjørne 
 
Så er denne utgaven av JM Bulletinen klar, og vi håper at dere har glede av den, og at vi 
klarer å gjenspeile noe av det som skjer i logen vår. 
 
Gi oss tilbakemeldinger og kom med forslag til hva dere ønsker vi skal skriver mer/mindre 
om. Vi ønsker oss flere bidrag, så send oss noen ord/tanker om de som engasjerer deg. 
 
Logelivet skal være til berikelse for den enkelte av oss, men det krever at vi selv gjør noe for 
å få til denne berikelsen. Er ”dørstokkmila” blitt for stor – er det lenge siden du var i logen? 
Som du ser er mye likt som da du var aktiv, men forhåpentligvis har vi og fornyet oss noe.  
 
Ta en tur innom oss, og til de som møter trofast – det er alltid en stor glede å møte dere og 
kunne ha det flotte logelivet som dere er så gode bidragsytere til. 
 

 Red 
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Vårterminens møter. 
 

 
 
Våren står snart for tur etter en hittil regnvåt vinter.  Jeg har tatt en titt 
på møteplanen og skriver her litt om hva som skjer utenfor logesalen.  
Jeg vil oppfordre alle til å se på programmet nedenfor og sette av disse 
onsdagene.  Dere er alle med på å bidra til at vi skal sitte igjen med en 
god følelse etter en trivelig og innholdsrik logeonsdag. 
 
 
 
 

 
20/02. Vi får brødre fra loge nr. 132 Albert Schweitzer på besøk.  Disse sørger alltid 

for god stemning.  Det er foredragsaften og kveldens foredrag ”Nye ord i 
språket” blir fremført av ORDBOKSREDAKTØR Tor Guttu.   

27/02. Loge nr. 40 Vern kommer på besøk og programmet for kvelden er ikke 
beskjedent.  Eks OM Terje Christoffersen skal få tildelt sin 25 års VeJu før vi 
går til bords hvor årets torskemiddag serveres. 

12/03. Det er gradspassering i DHS grad.  Det serveres et lett varmmåltid og vi kan 
regne med gode taler denne dagen. 

26/03. Ikke mindre en tre Veteranjuveler skal tildeles.  Eks OM Jan Kjell Bakke skal 
tildeles 40 års VeJu og brødrene Svein H. Brodin og Knut Torgeir Jacobsen 
tildeles 25 års VeJu.  Ikke gå glipp av dette! 

02/04. Innvielse.  Både loge nr. 1 Norvegia og nr 2 Eidsvold kommer for å overvære 
innvielsen med oss.  Storlogen kommer for en vurdering av spill og rituale.  
Dette blir garantert en stemningsfull aften. 

16/04. Det Gode Vennskaps grad.  Vi skal få lagt planer for en flott avslutning på 
kvelden. 

23/04. Kulturaften.  Vi skal se Tolvskillingsoperaen på Det Norske Teater.  Meld dere 
på!  Kaffe og snacks for den som vil i Stortingsgaten før teateret. 
 
Sett av 28. mai, både på egen og ledsagers kalender. Da er det Sommermøte. 
Egen innbydelse kommer 

 
Ettermøtene i mai er ikke planlagt ennå, men trivelige skal vi få dem.   
 
 

 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Lars M. Bemer 
UM 
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