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Hva skjedde i mai og ut vårsemesteret?
På møtet 12.05 var det tildeling av den Edle Kjærlighets Grad til Bror Jørgen Haugestad Thorkelsen og Bror Atle
Fredrik Vogl. Dette er to av våre interessante brødre som på forespørsel har skrevet noen ord om seg selv og sitt:
Bror Jørgen Haugestad Thorkelsen.
Jeg er 31 år gammel, født i Moss og har bodd i byen størsteparten av mitt unge liv. Årene jeg
ikke har bodd i Moss har det vært i Bergen, i forbindelse med pågående retorikkstudier.
Kommunikasjon og samfunnsspørsmål er temaer som er sentrale i livet mitt og er grunnen til
studievalget. Retorikken stammer fra sofistene og filosofene i gamle Hellas, og er av
mange definert som "kunsten å overtale". Min mening er at evnen til å lytte til alle meninger
må være grunnlaget for den definisjonen. Siden 2012 har jeg kombinert studiene med jobb i
det offentlige, i Forsvarsdepartementet, og nå ved Justis‐ og beredskapsdepartementet. På
fritiden er det ofte at jeg er å finne i nærheten av veteranbilen min, og sammen med venner
og familie.
Bror Atle Fredrik Vogl
Jeg er 47 år og vært gift med Helena i 16 år. Vi har 2 barn, en jente på 7 år og en gutt på 9 år. De går på Children’s
International School i Moss. Jeg er Elektroingeniør og har jobbet meg igjennom 3, nå
dessverre nedlagte, industrier i Moss. Først ved Moss Glassverk som Instrument‐ og
automasjons leder, ved Peterson Barriere som Elektroingeniør og senere under navnet
Mondi packaging som Technical Manager, og sist men ikke minst ved Peterson Linerboard
AS som Sakkyndig Driftsleder. Det meste av tiden har gått ut på optimalisering, å gjøre
bedriften mest mulig effektiv for å kunne møte hverdagens utfordring og teknikk. Alle disse
bedrifter har vært en inspirasjon å jobbe i. Å jobbe i industrien er virkelig noe jeg brenner
for. Nå er det nesten ikke Industri igjen i Moss og å begynne å pendle hadde jeg ikke spesielt
lyst til. Slik kom det seg at jeg begynte i et "lite" firma som heter Fire Fighting Systems AS,
nå som Group Manager Automation & Electric Drives Design. Dette er en nisjebedrift som
lager FIFI systemer. Hva er FIFI? Jo kort fortalt er det "brannbiler på vann". Dette innbefatter brannbåter, OSV eller
supply ship, tug boats, olje‐bolig rigger som har eksterne slukke muligheter
for vann og/eller skum med stor kapasitet. Vi snakker om pumper som
produserer og vannkanoner som sender ut 6000 liter vann i sekundet 180
meter.
Typiske steder dette blir brukt er mot Oljerigger som brenner for å kjøle
stålkonstruksjonen slik at olje utslippet kan
stoppes og slukkes. FFS har i dag ca 75% av
verdensmarkedet og det er ca 4000 skip
med slike installasjoner. Alle produkter FFS
lager er egen design, produsert og satt sammen i Scandinavia.
Jobben min medfører en del reising over hele verden, noe som går ut over mitt
fremmøte i Odd Fellow. Det fine med Odd Fellow at man alltid er velkommen selv
om ikke en har vært der på en stund.
Hobbier! Hadde jeg bare hatt tid  Vi bor i det gamle familiehuset fra 1924 på Skarmyra i Moss. Hvor barna mine nå
er femte generasjon som bor i huset. Dette tar også sin tid å fikse på.
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Møtet 26.05 var et arbeidsmøte og Loge Varna sin
stiftelses dag. Dette ble tradisjonen tro markert på graven
til vår første OM ‐ Jacob Sundby. I alt 11 brødre hadde
funnet veien til denne markeringen som alltid avsluttes
med kaffe og kjeks som "Nemnd for Eks OM Jacob
Sundbys grav" ordner.
Under logemøtet på kvelden minnet vi vår egen loge for
første gang med et rituale skrevet av bror Tor Fjeld. Dette
er noe vi skal arbeide videre med for å finne den rette
formen på markeringen inne i salen i årene framover.

Bror Kjell Våge ble valgt som ny Storrepresentant for en fem års periode på møtet 26.05.
Installasjonen vil DSS stå for på møtet 22. september.

Sommermøtet ble avlyst i år også på grunn av laber interesse.
Sommertur med enkene.
Årets sommertur gikk til Engelsviken fiskerestaurant hvor det ble
servert fiskesuppe og et glass vin til de som ønsket. Stemningen
var som vanlig god og praten satt løst. Etter et godt måltid gikk
turen til Solli Bruk for å ta utstillingen til Dronning Sonja i
nærmere skue. Det var litt delte oppfatninger om bildene som det
selvsagt alltid er når man er på kunstutstillinger. Enigheten var
imidlertid stor når det kom til kaffe og kaker. I år passet det for 6
etterlatte å bli med og de var meget takknemlige for at logen
arrangerer disse turene for dem. Damene ble fraktet rundt av Br.
Andrew Hansen og Br. Paul Erik Pettersen. Damene ble kjørt trygt hjem etter en hyggelig utflukt.

Jeg ønsker alle brødrene med familie, en riktige god og
varm sommer hvor hen dere enn velger å tilbringe den
eller hva dere har tenkt til å gjøre. KOS DERE!!!
OM Arne Palm
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