
Kjære bror Overmester 

2016 er snart et tilbakelagt kapittel. For de aller fleste har sikkert året vært 

sammensatt av gode såvel som mindre gode hendelser. Noe av det dere har holdt på 

med har helt sikkert endt som planlagt, mens ett og annet har kanskje endt litt 

annerledes enn tenkt. 

Uansett er det vel nå tid for det sittende kollegiet, tid for å ta frem den 

langtidsplanen dere laget ved embedsperiodens start, og da for å sjekke av om dere 

ut fra vedtatte planer er i rute. Om svaret på det blir nei har dere fortsatt et halvt år 

på dere til å nå de mål dere enda ikke måtte ha nådd. 

Som DSS er det en glede for meg å registrere at mye i Distrikt 21 går veldig bra. 

Rekruttering av nye medlemmer er bare helt fantastisk. Og som om ikke det skulle 

være nok så er gjennomsnittsalderen på de som nå kommer inn veldig lav. Dette 

lover godt for fremtiden. 

Logemøtene samt gjennomføringen av seremoniene er det også blitt en meget høy 

kvalitet på. Mange har også blitt mye flinkere til å la arbeidsmøtene få innslag med 

etisk innhold. Ettermøtene ligger for de fleste ikke langt etter i kvalitet. 

Startskuddet for Landssaken 2016 – 2019 har gått. Vi har denne gang valgt å støtte 

Redningsskøytene. Logene har valgt sine kontaktmenn – prosjektansvarlig. 

Hovedoppgaven til disse i tillegg til å være bindeledd mellom logen og 

Storlogen/Redningsselskapet, er å motivere og inspirere innad i logen, slik at vi 

lykkes med LS. Nå bør hver enkelt loge legge planer for hvordan denne landssaken 

skal kunne utnyttes på en for Redningsskøytene såvel som for Ordenen og egen 

loge, positiv måte. 

Til slutt vil jeg takke alle for samarbeidet i 2016 og gleder meg til fortsettelsen. 

Sist men ikke minst ønsker jeg alle embedsmenn og brødre med familie, en riktig 

god og fredelig jul samt et godt nytt år, forhåpentligvis med mange gode og 

positive hendelser. 

Med broderlig hilsen i V. K. og S 

Snorre Østlund DSS 

 


