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LOGE 32 VIKEN      

         Julen 2016 

 

 

Kjære bror, gode venner! 

 
Først vil jeg takke dere alle for all støtte og hyggelige hilsner i forbindelse med min 

opperasjon og fravær. UM Frode Ringstad har gjort en glimrede jobb som OM og EXOM 

Knut Olav Gulbrandsen har tredd in i rollen som UM på en flott måte, hjertelig takk begge to. 

Julen nærmer seg med stormskritt, og det er like før roen senker seg etter noen travle uker. Jeg 

vil takke alle brødre som i en hektisk førjulstid hjelper til med julehandel og stiller opp som 

grytevakt for Frelsesarmeen på Egertorget. 

 

Det har vært ett spennende år med, vi har fått 7 nye brødre, tildelt 25 års veteranjuvel til Harry 

Andersen, 50 års veteranjuvel til Roar Hestholm og 60 års veteranjuvel til Ivar Spolen Nilsen, 

det har vært noen høytidlige og minnerike møter . 

Vi har også feiret 60 års vennskap med vår vennskapsloge 115 Libertas. 

PRIVATNEMDEN leverer på hvert eneste møte, og sammen med UM har de arrangert noen 

fantastiske ettermøter. 

 

2017 blir ett spennende år, gradspasseringer og utdeling av 25 års veteranjuvel.  

Det skal også bli tid til arbeidsmøter med foredrag på ettermøter, og vi skal velge nytt kollegie 

til våren. 

 

Loge Viken er en god loge å være med i. Vi har fått nye og unge brødre som virkelig er tente 

og som jeg tror vil trives hos oss. La oss ta vare på våre nye brødre, - la dem føle at de er 

omgitt av VENNSKAP, - la dem føle at de blir satt pris på og at de blir behandlet som 

BRØDRE! 

 

Embedskollegiet vil benytte anledningen til å takke alle brødrene for et fantastisk logeår med 

meget godt oppmøte. Dette er  ytterligere en styrking av Loge nr. 32 Viken så vel 

ordensmessig som i sosial sammenheng! 

 

Vi vil ønske alle brødrene en riktig God og fredfylt Jul og et riktig Godt Nytt år! Nyt noen 

rolige og fredfulle dager sammen med familie og venner. 

 

Vel møtt til det første møtet i 2017 som er tirsdag den 10. januar. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 

 

 

 

Sverre H. Pedersen      

OM Loge 32 Viken 


