
 

 

  

 

 

       Odd Fellow Ordenens  

          jubileumslandssak.  

 Vi markerer Ordenens 200 års jubileum i 2019. En del 

av markeringen er en felles landssak der vi sammen 

mobiliserer og viser ved handling hva Odd Fellow 

Ordenen står for.  

Kriterier for valg av landssak:  

1. Et formål i tråd med budordene  

2. En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele    

landet  

3. Et formål som evner å profilere Ordenen på en god 

måte  

4. Landssaken gjennomføres med en organisasjon som 

evner å administrere et så stort prosjekt  

Tidsplan for landssak 2016 – 2019. Odd Fellow Ordenens jubileumslandssak.  

1. Presentasjon av de tre pre kvalifiserte kandidatene ble gjort på Storembedsmannsmøtet 2015 for Storlogens 

valgte og utnevnte embedsmenn. De tre kandidatene er: Redningsselskapet, SOS barnebyer og Unicef.  

2. DSS orienterer Storrepresentantene i Distriktsrådene i perioden november 2015 til februar 2016.  

Presentasjonsmateriell gjøres tilgjengelig både på nett og i dette heftet som sendes ut i februar 2016.   

3. Presentasjon av kandidatene i DTK i desember 2015.  

4. Storrepresentantene fremlegger kandidatene for informasjon og diskusjon i loger og leire i vårterminen 

2016.  

5. Storrepresentantene får tilsendt stemmemateriell og stemmer på fritt grunnlag i september 2016.   

6. Avspark ny landssak på Storembedsmannsmøtet i oktober 2016  

7. Innsamling, arrangement og ulike inntektsbringende tiltak samt verdimobilisering i perioden 2016 – 2018.  

8. Målet er minimum 300 kroner pr. medlem hvert år. Til sammen kr 1000,-  

9. Gaveoverrekkelse i april 2019 koordinert med Odd Fellow Ordenens 200 års jubileumsmarkering.  

Jeg håper på et stort engasjement i alle loger og leire både i valg av kandidat og ikke minst selve 

gjennomføringen av denne Landssaken. Et felles formål men der den enkelte enhet må finne sin metode og 

form for å kunne nå ett felles mål om over tre år, å samle inn 1000,- kroner pr. medlem.  

Med broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

Morten Buan  

Stor Sire             1 
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Side 1 – Hovedoppslag – Landssaken 2016 – 2019       

Side 2 – Innholdsfortegnelse. Oversikt redaksjonskomite. 
                Dato for innspill til neste Bindeledd – 12.12.2016. 
Side 3 – Bror OM har ordet. 
Side 4 – Meningsutveksling 01.09.2016. 

Side 5     In memoriam Arne Flesjø. 

Side 6 - Venneaften 17.november 2016. (Brev fra Storreprt. og OM) 

               Grasrotandel. 

               Lovendringer. 

Side 7 - Vi gratulerer. 

      Ny bror av Det Gode Vennskaps grad. 

      Nye patriarker. 

      Sommeravslutning (bilder side 8) 

Side 8 – «Gjør mot andre ……….» 

Side 9 – Vi søker din stemme – oppfordring fra Odd Fellow koret. 

Side 10 – Oversikt over møter og innbydelser i høstterminen. 

 

      Redaksjonskomiteens medlemmer: 

      Steinar Hagnes, Leif Andersen, Jan-Christian Hjorth, Torkel Fintland,            

      Robert Ljungqvist og Odd Roksvåg. 

 

     Frist for bidrag til neste Bindeledd: 12.12.2016 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

Et kvalitetsprodukt 
sydd av 50% ull og 

50% polyester. 
Vi leverer størrelsene 46, 
48, 50, 52, 54, 56 og 58. 

Livkjolen kommer med 

sort vest og benklær 

direkte fra importør 

til kun kr 2.490,- + 

porto og oppkravsgebyr. 

 

SKJORTEPAKKE (Skjorte, 

hvit sløyfe og hvite 
bukseseler) for kun kr 

750,- . Kan nå bestilles 

separat 

http://stats.theletter.se/?q=61315403103187480023
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Gode Brødre  

Høsten er over oss med ”sommer” temperaturer. Vi 

er godt i gang med våre møter. På vårt første møte i 

høstterminen hadde vi meningsutveksling, hvor 

emnet var «Privatnevnden». Her var det et stort 

engasjement. Et resymé følger i dette Bindeledd.  

Gradspasseringen DGVG som er avholdt ble 

gjennomført på en overbevisende måte. Det er bare 

og konstatere ar dette er vi gode på.  

Vi har et fyldig og godt møteprogram for høsten. 

Dessverre må vi utsette gradspassering til 3. grad på 

grunn av sykdom, derfor blir det møteendring den 6. 

oktober. Men jeg ber dere om å holde av denne 

dato, da vi har den meget anerkjent professor i kjemi - Unni Olsbye, som på ettermøtet skal 

holde foredrag om emnet ”Tre tennisbaner i et gram”.  Skreddersydde materialer for 

energisektoren! 

Vi har flere krevende oppgaver foran oss, Landssaken, Venneaften og Foldens 60 års 

jubileum. Inntektene fra landssaken ble tildelt” Redningsselskapet” noe som gjør saken 

enklere for oss, da dette er nasjonalt, og velkjent for de fleste. Om noen uker skal vi avholde 

Venneaften. En vellykket avvikling er helt avhengig av at brødrene deler ut invitasjoner til 

sine venner, naboer og bekjente, arbeidskollegaer og forretningsforbindelser, slik at møtet 

bærer preg av og «fylles opp» av Venner. Om du sender ut 10 invitasjoner, og får en deltager 

er det verdt” jobben». 

Loge 51 Folden fyller 60 år 7. februar 2017. 

Dette markeres ved at det avholdes festloge den 9. februar. Det er nedsatt en 

jubileumskomité som er ansvarlig for gjennomføringen av jubileet. I komiteen sitter 

brødrene Petter Hagmann, Hans Krugerud og Ronny Kristoffersen, mens brødrene Gunnar 

Gjølstad og Steinar Hagnes er anmodet om å fullføre logens historie etter 50-årsjubileet. 

Våre embetsmenn og nevnder fungerer og arbeider godt, og logens økonomi er god. 

Nevnder fyller sine målsetninger og oppgaver meget bra. Spesielt må jeg nevne den harde 

tiltrengte oppgradering og vedlikehold på utstyrsiden som er utført. Bra jobbet! 

Ønsker brødrene en god høst! Håper dere prioriterer møtene fremover – det er alltid 

hyggelig med en velfylt logesal. 

 

Johnny Norman Pedersen  
Overmester 
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Storrepresentant Kjell Martinsen innledet over temaet som skulle opp til diskusjon – Tjeneste i 

Privatnemnda. 

Privatnemnda har store utfordringer med å få nye brødre til å delta regelmessig i denne 

nemndas meget viktige funksjon. Systemet med at nye brødre etter en innkjøringstid på ca. 6 

mnd. skulle inn i en” tjenesteperiode” virker ikke lenger etter hensikten. Og hensikten er rett 

og slett ingen annen enn 

- at nye brødre blir kjent med alle logens medlemmer, og  

- at ettermøtene får ønsket kvalitet.  

Han mente videre at den samfunnsutvikling vi ser generelt, vil gjøre det vanskelig å 

opprettholde det systemet vi har. Han skisserte to løsninger på problemet: 

 Inkludere alle brødrene i privatnemnda, eller 

 Kjøpe tjenesten av andre mot høyere kostnader på mat og drikke. 

UM mente vi burde beholde den gamle ordningen. Vi er i en spesiell situasjon nå fordi nye 

brødre – av ulike grunner – ikke kan delta i privatnevnda som forutsatt. Han pekte på og 

understreket at tjeneste i privatnemnda er å betrakte som en meget viktig del av 

logevandringen. Han opplyste samtidig at kostnadene ved å kjøpe hjelp av andre vil koste den 

enkelte broder fra 15 til 25 kr pr. måltid. 

Diskusjonen gikk friskt for og imot, og mange brødre deltok. Et viktig poeng var at mange av 

brødrene så på tjenesten i privatnemnda som den beste tiden i sin logevandring. Imidlertid ble 

det også sagt at en ny bror ikke burde tiltre privatnemnda før etter ca. ett år. På denne tiden vil 

man etter hvert bli kjent med logelivet generelt og viktigheten av privatnemndas funksjon. 

Noen pekte også på at informasjon om denne delen av logens vandring måtte tas allerede på 

hjemmebesøk før innvielse. Andre var imot dette. Det er vanskelig å fortelle potensielt nye 

brødre om denne oppgaven. Det må være fadders oppgave å informere osv. En sak er i alle fall 

klart, og det er at det er uredelig og ikke å informere potensielt nye brødre om oppgaver man 

forventer de skal utføre, uansett hvor vanskelig dette måtte være. 

En viktig sak å nevne er at i denne meningsutvekslingen var det stort sett brødre med relativt 

lang fartstid i logen. Nyere brødres stemmer bør også bli hørt i denne saken. 

Gunnar Gjølstad avsluttet denne diskusjonen ved å oppfordre alle brødrene til å delta i 

privatnemnda etter behov på det enkelte møtet. 

Som et P. S i denne meningsutvekslingen ble det tatt opp at flere av våre brødre har store 

vanskeligheter med å høre hva som blir sagt både inne og ute i salene våre. Høyttaleranlegget 

inne i logesalen må repareres omgående, og det henstilles til å bruke anlegget ute i spisesalen 

langt mer aktivt enn i dag. Dette er såpass viktig å ta innover seg fordi man risikerer at brødre 

med hørselsproblemer seriøst vurderer og ikke gå på møter. Man må henstille til Husstyret og 

ordne opp i dette snarest. 

Slik kan vi ikke ha det! 

R.L. 
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In memoriam 

Bror Arne Flesjø sovnet inn 31.08.2016 

Han var født 27.10.1922 og var ved sin død en av vår 

loges eldste medlemmer med nærmere 49 års 

medlemskap. Gjennom sitt embede som organist var 

han med på å berike logemøtene med sin musikk, og 

for sitt mangeårige virke i dette embedet ble han tildelt 

Storlogens Hederstegn den 01.05.1996.  

I tillegg var bror Arne aktiv både som deltaker og leder 

i Odd Fellow-koret, og var også leder for Rebekkakoret 

i en årrekke. Både hans musikalske ferdigheter og 

hans sonore røst vil bli savnet. 

Bror Arne Flesjø var tildelt både 25 års Veteranjuvel 

og 40 års Veteranjuvel. Han ble bisatt 09.09.2016 fra 

Jeløy kapell.  Vi lyser fred over hans minne. 
 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ved siden av å være en aktiv logebror, var også bror Arne et aktivt friluftsmenneske, og han var svært 

glad i å tilbringe mye av sin fritid på hytta i Tisleidalen sammen med hunden Alex. Her på bildet ser vi 

Alex som gjerne vil ha en bit av nistepakken som Arne nyter i solveggen. 
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Gode Brødre!                                                                                                      18.05.16 

Folden skal som vi alle vet, igjen ha en venneaften for å promotere Ordensliv, Odd Fellow og som for 

oss viktigst er, Loge NR 51 FOLDEN. 

Venneaften er denne høsten lagt til torsdag 19. November kl. 20:00 og det vil som sist bli et foredrag 

på ettermøtet. 

Om kostnad ved bespisning sier den nye manualen at gjestene ikke skal betale for maten. 

Som nevnt tidligere er det tre ting jeg tror er ganske viktige når det gjelder slike venneaftener og det å 

invitere. Jeg følger i hvert fall denne «oppskrift»: 

 Inviter i godt monn. 
Tenk på Venneaften som en blanding av «Åpent Hus» og «Informasjonsmøte». Inviter dine venner 

og bekjente av deg som kanskje kan ha glede av å få vite hva du gjør på fritiden din, i Odd Fellow, 

hvor hyggelig du har det der og hvor givende dette kan være. (Ikke legg så store veksler på 

hvordan du kjenner vedkommende og om denne vil kunne «passe inn» i vår Orden eller ikke) 

 Send ut invitasjoner i god tid. 
Det er ikke mange «åpninger» i dagens hektiske liv for tiden, og mitt inntrykk er at sjansen for 

positiv tilbakemelding er større jo tidligere en invitasjon gjøres. 

 Spander en konvolutt og et frimerke. 
Jeg tror det er ganske så viktig at brødrene ofrer en konvolutt med frimerke, på invitasjonene. Det 

er snart bare aviser, reklame og regninger som kommer i posten. Ikke engang kjærlighetsbrev 

kommer i posten lenger. Vi er blitt så konvertable med elektronikk, både på pc og tlf, at man 

bruker snart ikke annet. Jeg har troen på at et brev som "invitasjonen" i postkassa, er for de fleste 

mer personlig og "seriøst" enn en e-mail. 

Venneaften er vårt felles ansvar, og jeg håper alle brødrene bidrar til et godt oppmøte, godt med 

kandidater, og gode muligheter for fruktbar ekspansjon for Loge Folden. 

 Overmester 

 

Grasrotandel. 

Tipper du på spill under Norsk Tipping? Da kan du være med på å støtte vår loge 

økonomisk – uten at det koster deg noe. Si til din kommisjonær at du vil gi 

grasrotandelen til Loge Nr.51 Folden – Organisasjonsnummer NO989 163 639. 

Vi som allerede er med på dette har pr 31.08. generert kr 5.266,- til logen dette året. 

Småpenger? Ja – men alle monner drar sa musa og ………………. 
 

Lovendringer. 
Lovendringer vedtatt i Storlogemøte på skriftlig grunnlag, er nå inntatt i revidert utgave av Ordenens 

lover – markert med kursiv skrift og er tilgjengelig på «Adm. hjelp» på Ordenens hjemmesider. Her 

finnes også et sammendrag av endringene. Nye lover vil ikke bli trykket og utsendt, men finnes kun 

elektronisk.. 

Det arbeides nå med revidering av Forskrifter til Ordenens lover og Storlogens Sirkulærer. Dette 

forventes ferdig senere i høst. 
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Bror Morten Fossen   50 år  13.09.2016 

Bror Paal Thoresen   65 år  01.10.2016 

Bror Lars Rabstad   85 år  08.10.2016 

Bror Svein Erik S. Tangen          65 år  17.10.2016 

Bror Odd Roksvåg   55 år  24.12.2016 

 

Ny bror av Det Gode Vennskaps grad. 

 
    Torsdag, 15.09.2016 ble bror Dag Eilert Sandli      

 forfremmet til Det Gode Vennskaps grad. 

 Vi gratulerer og ønsker bror Dag Eilert lykke til 

    med sin videre vandring i logen. 

    

 

 

 

 

 

 

Brødrene Bernt Bakken, Ivan Brevik og 

Anders Thøgersen med opptagelse i Leir nr. 7 

Østfold som nye patriarker.Vi ønsker lykke til 

med deres videre vandring i loge og leir. 

 

 

Sommeravslutning. 

Fredag 03.juni var i alt 27 deltakere samlet til Sommeravslutning, for å markere 

avslutningen på Vårterminen 2016. Sammenkomsten ble gjennomført på loge-bror Knut 

Ragnars Brasseriet 2 i Storgata i Moss. 

Etter at bror UM Ronny hadde ønsket velkommen, fikk vi servert en deilig 2-retters 

middag – bestående av brassert svinenakke med rødvinssaus, grønnsaker og potetmos, 

etterfulgt av sjokolademousse til dessert.  

Etter måltidet ble Brasseriets leder og ansatte behørig takket for mat og servering, før 

praten fortsatte – både ved inne- og uteplasser – i den fine og varme 

forsommerkvelden.  En hyggelig avslutning på avsluttet møtetermin. (SH) 
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 «Gjør mot andre …………..» 

For å få en venn, må du være en venn, aller først med deg selv. 

 

Vårt dypeste behov er at noen skal ha bruk for oss. 

Prøv om du kan få andre til å føle at du trenger dem. 

Den største dyd er vennlighet. 

Du kan ikke like alle, men du kan være vennlig mot alle. 

 

Ikke forsøk å imponere andre. Unn dem gleden ved å imponere deg. 

                     Vær entusiastisk. Ingen ting av betydning er oppnådd uten entusiasme. 

Vær positiv. Positive mennesker tiltrekker seg andre, 

mens negative mennesker støter dem fra seg. 

 

Du påvirker andre mer gjennom måten du lytter på 

enn gjennom måten du snakker på. 

 

Sladder skjemmer den som sladrer mer enn den det sladres om. 

                         Tiltal folk med navn, og bruk det ofte når du snakker med dem. 

 

Vær blid og glad, og vis det. Og vær den første til å si: «Hei! Hyggelig å se deg» 

 

Uenighet er nødt til å oppstå, 

men konflikten kan løses når den takles på en høflig måte. 

 

Hvis du absolutt må gjøre narr av noen, så pass på at det er av deg selv. 

 

Vis oppriktig interesse for andre. Få dem til å snakke om seg selv. 

 

Et smil koster ingen ting, og gir stor gevinst. 

«Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg». 

Alt begynner og slutter med denne gylne regel. 
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Vi søker DIN STEMME !! 

 
Synes du det er berikende og høytidelig at Odd Fellow 
koret deltar og synger i forbindelse med bl.a. 
veteranjuveltildelinger i logen? 
Da skal du vite at for at denne tradisjonen skal kunne fortsette er vi 
helt avhengig av å få flere stemmer inn i koret. 

Vi oppfordrer DEG derfor til å bli med i et trivelig miljø 
sammen med andre sangglade logebrødre. 
Møt opp på en av våre øvelser; 
Mandagene 5/9, 19/9, 3/10 eller 17/10.  
Alle øvelsene starter 18.00 i Odd Fellows lokaler i Dronningensgt. 27 
 

VEL MØTT ! 
Odd Fellow koret i Moss. 
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Videre møteplan mv for årets høsttermin. 

Egne logemøter: 

20.10.  O 25 VeJu. Per E Aannerød og Kjell Nygård.  Galla. 

   Besøk fra loge 62 Håkon Håkonson. 

03.11.  2 +  

08.11.   Minneloge kl 1800. (Minnesamvær kl 1840). 

17.11.  O Arbm. Venneaften. 

01.12.  O +         Galla. 

15.12.  O Arbm. Julemøte. 

05.01.   Nyttårsloge m/ledsager/venner. 

 

Møter i andre loger: 

08.11.   Innbydelse til Rakfiskaften og Veteranaften 

   i loge nr 92 Romerike. (Se egen innbydelse i logen). 

23.11.  1 + Besøk til loge nr 40 Vern. 

 

Spesielle ønsker: 

Rebekkaloge nr 10 Semper ardens har anmodet om bistand til servering ved sitt logemøte: 

20.12.  Besøk fra Storlogen. Tildeling av 40 VeJu. 

                  Anmodningen har gått til alle Odd Fellow logene i Moss. 

Slik bistand vil være «hjelp til selvhjelp», for da vil sikkert søstre fra Semper ardens 

hjelpe oss med servering under vår festloge ved 60-årsjubileet i februar neste år.  

 

Seniortreff. 

12.10. og 09.11. Kl 1100 i Ordenens lokaler.  
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