
                                                                                                                                 

 

                            

 

Odd Fellow Loge nr. 51 Folden fyller 60 år. 

(Omtale i Moss Avis 07.02.2017). Den nest eldste av byens tre 

Odd Fellow loger – Loge 51 Folden – feirer sitt 60-

årsjubuileum torsdag 9.februar med festloge i logens lokaler i 

Dronningens gate 27. Logen ble etablert 7.februar 1957, og 

navnet «Folden» ble valgt ut fra at Oslofjorden i sin tid het 

Foldenfjord. 

I starten ble medlemsmøtene holdt i Moss Hotell, men ønsket 

om eget logelokale var sterkt, og logene i Moss gikk derfor 

sammen med Moss Handelsstand Forening om å oppføre et 

eget bygg i Dronningensgate 27. Lokalene ble innviet i 1960, 

og her holder ordenen fremdeles til. Medlemmene representer 

de fleste yrker, og et bredt spekter av kunnskap og erfaring, hvilket beriker logen og gir 

brødrene et stort nettverk. Medlemstallet har de senere år holdt seg stabilt på på ca. 95. 

Gode relasjoner. 

Etter de rituelle møtene i logesalen har vi ettermøter hvor vi inviterer foredragsholdere, eller 

hvor brødre holder innlegg om yrker, hobbyer eller andre ting av interesse, sier overmester 

Johnny Norman Pedersen. Disse ettermøtene er med på å bygge relasjoner, vennskap og 

samhold mellom brødrene, mens den rituelle delen gir oss den etiske påfyll vi trenger i 

hverdagen. Odd Fellow-ordenen baserer sitt etiske innhold på fundamentene «vennskap, 

kjærlighet og sannhet», og her blir vi også minnet på Den Gylne Leveregel; ”Alt hva dere 

vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem”. 

Internasjonal. 

Som medlem av en Odd Fellow loge har du tilgang og besøksrett til alle Odd Fellow Loger 

i hele verden. Nr 51 Folden har vennskapsloger både i Sverige og Norge. Dette er loger som 

vi jevnlig besøker og er til stor glede for brødrene. I tillegg besøker vi lokale loger, noe som 

er både utviklende og interessant for alle som deltar. Samtidig har det sosiale aspektet stor 

betydning. 

Støtter redningsselskapet 

Odd Fellow ordenen yter betydelige midler til humanitært arbeid. Vår store oppgave 

gjennom de kommende tre år går ut på å samle inn penger til en ny redningsskøyte som skal 

få navnet Odd Fellow III. Dette er en landsomfattende oppgave som har skapt stort 

engasjement blant logebrødre lokalt og sentralt. Målet skal nåes i 2019, samme år som 

Ordenen feirer sitt 200 års jubileum. I tillegg er det årlige bidrag til lokale formål, hvor 

Mosselogene som regel arbeider sammen.         1 
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          OM har ordet                           Kjære brødre!  

Vi har startet på et nytt år, som gir oss nye muligheter og 

utfordringer. Året har startet godt for 51 Folden 

Vi avholdt vår venneaften torsdag 17. 

november 2016, med 6 besøkende. Fire av disse har søkt 

om medlemskap. De er alle godkjent av vår 

undersøkelsesnevnd, og vil bli innviet i mars og april i år. 

Vår nyttårsloge ble avhold torsdag 5. januar. Det var en 

hyggelig nyttårsloge med god mat og drikke og flere 

aktiviteter. 30 brødre og 17 gjester hadde en fin kveld 

sammen. 

60 års jubileet ble behørig feiret med festloge 9. februar.   

Rapport fra nevnder ble lest opp på vårt møte 19. januar. Alle nevnder har 

rapportert, og har gjennomført de fleste planlagte aktiviteter. Jeg er meget godt 

fornøyd med det arbeid som er utført. Det er viktig at dette videreføres til det nye 

kollegiet som overtar til høsten. 

Torskeaften ble avhold 2. mars med 43 brødre og god stemning. 

Landsaken 2016 -2019. 

Arbeide er her godt i gang. Felles aktivitet mellom Mosselogene vil bli avholdt 

høsten 2017. Her er det fra vår loge Petter Hagmann,  Ronny Kristoffersen og Kjell 

Olav Marthinsen som er primus motor.  

For logens egne tiltak er det en utvidet Nevnd for utadvendt arbeid, med Hans 

Krugerud i spissen, som er primus motor. Målet for 2017 er kr. 50.000. Så langt er 

vi ca halvveis til denne målsettingen. 

Besøk. 

Til besøk til vår vennskapsloge Pontus Wikner 4. april har 20 brødre meldt seg på 

turen. Leder av besøksnevnden, bror Per Skaug Thorvaldsen stiller med minibuss og 

kjører oss til Uddevalla.  

 

Logens hjemmeside. 

Takket være vår webansvarlige (Fung. OM Roy Vestlund) av logens hjemmeside 

under Odd Fellow Ordenen på nettet, er det en innholdsrik og flott hjemmeside med 

et vell av nyttige opplysninger og god informasjon. Anbefaler alle brødrene og se på 

dette. 

 

Logens emblem. 

Som vist på 1.side av dette Bindeleddet har logen endret sitt emblem. 

 

 

Overmester 

Johnny Norman Pedersen 
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Førjulsbesøk på Orkerød sykehjem. 

Fung. Eks OM Roy Vestlund tok initiativet til å arrangere et felles besøk til våre to 

«fastboende» brødre på Orkerød sykehjem før siste jul. Han ordnet alle avtaler med 

sykehjemmet om tid og sted, samt at besøket skulle holdes hemmelig for de to 

brødrene. 

Logebrødre ble invitert til å delta i den grad det passet på en travel lørdag formiddag 

midt i julestria, og oppslutningen ble svært god i det hele 16 brødre møtte opp for å 

hilse på og besøke brødrene Ivar Christensen og Odd Øiestad Berger. De to ble hentet 

inn fra sine rom, og det sier seg selv at dette ble en stor og gledelig overraskelse for 

de to. 

Etter sedvanlig presentasjon og håndhilsen på alle fremmøtte, ble det servet kaffe, 

småkaker og annet smågodt ved felles langbord. Det var en svært jovial og god 

stemning ved bordet, og bror Roy hadde tatt med seg logens sanghefter, slik at både 

Logesangen, en julesang, og til slutt En Deilig dag ble sunget unisont. 

Bror Ivar har fortsatt sine taleferdigheter «in tact», og i velvalgte ordelag takket han 

på vegne av bror Odd og seg selv for det både overraskende og gledelige besøket de 

hadde fått. Han hadde nok forventet besøk av en logebror eller to før jul, men en slik 

oppslutning var svært overraskende. Han berømmet de fremmøtte brødre for å ha 

levd opp til et av sine mål – å besøke de syke – samt i god Odd Fellow ånd fremme 

det vi arbeider med oss selv med – å vise medmenneskelighet. 

Det er god grunn til både å berømme og takke bror Roy for et vellykket tiltak. (SH)  
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Julemøte 2016 
Logens tradisjonelle Julemøte ble gjennomført torsdag 15.desember, med sedvanlig 

meget god oppslutning av brødrene. 

Den rituelle delen av møtet ble sikkert ledet OM Johnny Norman Pedersen og fung. 

UM Petter Hagmann i spissen. Under denne delen av møtet ble det blant annet lest 

opp enda en ny søknad om medlemskap, slik at det nå ser ut som vi kan få en fin 

tilvekst av nye brødre i første halvår av neste år. Videre ble det utvekslet tradisjonelle 

jule- og nyttårshilsninger. 

 Etter den rituelle delen av møtet ble logen gjort rede til å gi oss en fin opptakt til 

julen, etter en modell som vi trygt kan kalle «Tor Bjerketvedt-modellen». 

Etter at Sanna Bjerketvedt var ført inn (dette var 17. gangen at en av søstrene 

Bjerketvedt deltok i julemøtet), utførte følgende aktører sine innspill under 

stjernehimmelen: 

 Bror Erik Lauritsen leste Juleevangeliet. 

 Sanna Bjerketvedt sang først «Jul. jul, strålande jul» og tente deretter 

adventslysene med resitering av medfølgende vers. Til slutt sang hun «Du 

strålande stjärna» - denne gang med norsk tekst. 

 Bror Eigil Lyngholm leste «Hymne til julen» av  Bjarne Runhovde. 

 

Alle ble deretter ført ut til spisesalen, som var gjort klar til brodermåltidet med 

særdeles vakkert pyntet langbord og småbord. Taffelet ble sikkert ledet av bror Per 

Ringstad. 

Menyen var tradisjonell – juletallerken og riskrem til dessert – fra vår faste 

restauratør bror Knut-Ragnar Gulbransen. Valgfri drikke etter eget ønske og behov. 

Alt smakte som vanlig fortreffelig. 

På slutten av taffelet fikk vi enda en tradisjon – Erik Lauritsens fremføring av 

fortellingen om Marte Svennerud. Han får oss – gjennom sin fortellerkunst - til å 

oppleve denne historien som den er ny hvert år.  

Det er vanskelig, og heller ikke riktig, å sammenligne møter, men det er ingen tvil om at 

Loge Foldens julemøte er noe av det beste logens brødre opplever, både rituelt og sosialt, 

og gir de som er til stede en god grunn til å si etter møtet: «Nå er det jul igjen». (SH) 

Erik Lauritsen deklamerer Marte Svennerud 

 

 

Sanna Bjerketvedt sammen med en stolt bestefar Tor Bjerketvedt      5  



 

Nyttårsloge. 

Torsdag 5.januar innledet logen sin vårtermin 2017 med å arrangere Nyttårsloge for i 

alt 44 deltakere, herav 19 gjester.  

Etter ankomst og hilserunder før møtestart, ble brødrene ført inn i salen først og 

deretter gjestene. 

 «Ritual for nyttårsloge» ble 

gjennomført inne i 

logesalen under ledelse av 

OM Johnny Norman 

Pedersen. Dette ritualet gir 

de som er til stede, en god 

påminnelse om og innføring 

i de grunnleggende verdiene 

i vår Orden. 

Alle ble deretter ført ut til 

vakkert pyntede småbord i spisesalen. 

 

 

Ettermøtet ble ledet av UM Ronny Kristoffersen, og han ønsket alle sammen hjertelig 

velkommen til en hyggelig nyttårsloge, hvor vi blant annet skulle innta et godt måltid 

bestående av kalkunfilet m/tilbehør, samt  iskake og kaffe til dessert. Meget 

smakfullt, og som vanlig tilberedt og  servert av Privatnevnda med bror UM og bror 

restauratør Knut Ragnar i spissen. 

Etter inntatt måltid  ble det først arrangert et lotteri til inntekt for Ordenens pågående 

Landssak – skaffe midler til en ny Redningsskøyte (Odd Fellow III). Kjøpelysten av 

lodder var upåklagelig, og lotteriet innbrakte kr 5.100,- som i sin helhet går til nevnte 

formål. Mange gevinster ble delt ut til heldige vinnere. 

Deretter ble det arrangert en «Reise – Quiz», ledet av bror Rolf Arne Sekkelsten. De 

gamle grå fikk prøve seg på hvor reisen 

gikk gjennom store deler av kongeriket, og 

ikke uventet var det bror Kjell Arthur 

m/frue fra Chartertur som stakk av med 

hovedgevinsten.   

 

Avslutningsvis takket bror UM alle som 

hadde bidratt til en trivelig festaften, 

samtidig som han på alles vegne takket for 

maten. 

Konklusjonen på dette møtet må bli at det 

var en svært trivelig start på årets vårtermin, med både alvoret i de ritualer som ble 

fremført inne i logesalen og som er en del av vår Ordens grunnlag, samt det sosiale 

samværet på ettermøtet. (SH) 
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Ny bror av Den Edle Kjærlighets grad. 

 Torsdag,  02.02.2017  ble bror 

 Dag Eilert Sandli forfremmet til 

 Den Edle Kjærlighets grad. 

 Vi gratulerer med forfremmelsen og 

 ønsker ham lykke til med den videre 

                          vandring i logen. 

 

 

 

 

Dag Eilert Sandli 

 

 

Nye patriarker med Den Kongelige Purpur grad. 

 
                 

Patriarkene Ronny Kristoffer og Torkel 

Fintland ble i Leirslagning i Moss 

22.02.2017 opphøyd til den Kongelige 

Purpurgrad  i Leir nr 7 Østfold . Vi 

gratulerer.                                                                                                                             

   

 

 

 

 

         Torkel Fintland      Ronny Kristoffersen         

 

Vi  gratulerer: 

Bror Arvid Andreassen   75 år 31.03.2017 

Bror Eigil Lyngholm   90 år 13.04.2017 

Bror Einar R Mathisen   99 år 22.04.2017 

Bror Per Ringstad    75 år 30.04.2017 

Bror Ingemar Stavlund  60 år 10.05.2017 

Bror Morten Åge Hansen  70 år 25.05.2017 

Bror Kjell Ernst ØiestadBerger 80 år 05.06.2017 
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NYHETSBREV 1-2017 
FEBRUAR 2017 - Til kontaktpersonene i logene – kontaktpersoner 

Redningsselskapet  

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019.  
Storlogen håper på et stort engasjement i alle loger i gjennomføringen av denne 

landssaken. Ett felles mål men der den enkelte enhet må finne sin metode og form for 

å kunne samle minst kr 1000,- pr. medlem. Skal vi få Odd Fellow navnet på skøyta 

må Ordenen bidra med minst 60 % av kostnaden som utgjør vel kr 25 millioner. Vi 

har som mål å samle inn halvparten innen utgangen av 2017. Minner om muligheten 

for skattefradrag på beløp over kr.500.-. Nærmere informasjon om landssaken på 

oddfellow.no.  

Bidrag til Odd Fellow Ordenen via enhetene– landssakskontonummer 1203 43 

05313  

Kontaktperson- landssaksansvarlig i logene.  
Kontaktpersonen er prosjektansvarlig for landssaken i egen loge fra start til mål.  

Prosjektansvarlig loge sitt ansvar 1. Motivere og inspirere slik at vi lykkes med 

landssaken 2. Følge opp at logene når målet om minst 1000 kr pr medlem. Minimum 

500 kr innen 1.des 2017 og 500 kr innen 1.des 2018 3. Være bindeleddet mellom 

logen og Storlogen/Redningsselskapet 4. Sørge for at informasjon om arrangement 

mv. bekjentgjøres Bruke logenes hjemmesider, facebook , nettavisa osv.  

Resultat så langt Vi har i dag 800 000 kr på bok som skal gå til den nye 

redningsskøyta «Odd Fellow III». Den logen som hittil har samlet inn mest per 

person er rebekkaloge 123 Katarina med kr 583 og ligger best an til å vinne 

drømmedag med redningsskøyta og deltakelse på dåpen. Konkurransen avsluttes 

1.mars 2019.  

Loddsalg internt/eksternt  

Utover interne loddsalg i logen, har man også anledning til å arrangere dette eksternt. 

Det finnes enkle vilkår for slike smålotteri. Interne loddsalg trenger ikke registreres, 

men eksterne skal registreres hos Lotteritilsynet både i forkant og etterkant av 

loddsalget. Ytterligere informasjon finnes på: https://lottstift.no/nb/lotteri-og-

bingo/ulike-typer-lotteri/  

Foredrag fra RS  
Det har vært mange aktiviteter land og strand rundt. Redningsselskapet har holdt flere 

titalls presentasjoner hos logene, men noen må de dessverre si nei til. Det er større 

sjanse for å få foredragsholder i samme by som RS har distriktskontor, og dersom 

flere loger kan slå seg sammen. President i Redningsselskapet, Nicolai Jarlsby hadde 

mulighet til å komme til Kristiansand 
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Kunst salg i Bodø  
Elias Blix-logen i Bodø har fått med kunstner Are Andreassen til å lage bilder av 

redningsskøyta som de skal selge (se vedlegg). De tror dette vil gi et godt tilskudd til 

landssaken.  

Link  

Pins  
Vi får laget en pins som dere kan selge både internt og eksternt. Pinsen skal selges for 

kr.100. Bilde og mer info kommer i nærmeste fremtid. 

Felles presentasjon  
Det er ønskelig at så mange som mulig holder foredrag selv i egne loger. 

Redningsselskapet har dessverre ikke mulighet til å besøke alle, og da kan denne 

presentasjonen være til hjelp: (Lenke til Odd Fellow sin nettside hvor presentasjonen 

2017 ligger). Her ligger også filmer og brosjyre. Det er også mulig å bestille 

strandflagg, roll-up og banner her.  

Her er det også en idébank, Link som man kan komme med idéer.  

Media og sosiale medier  
Det er flott om dere vil ta bilder av aktiviteter og legge på privat Facebook-konto, 

logen sin Facebook-side eller Instagram og merke med #oddfellow3. Og flott om dere 

melder fra til frode.pedersen@rs.no om dere har tips til saker som kan være av 

medie-interesse.  

Åpen redningsskøyte  
Dere er hjertelig velkomne ombord på nærmeste redningsskøyte for en prat og kaffe! 

Det er fint om besøket avklares med mannskapet på forhånd  

RS-aktiviteter  
Aktivitetene til Redningsselskapet for sommeren 2017 er ikke klare. Det vil være 

mulig å bli med på aktiviteter som RS arrangerer. For eksempel om dere ønsker å 

selge pins under et lokalt arrangement hvor RS har Elias-kjøring.  

Kontaktpersoner i RS – janna.aarvik@rs.no  

Nettside: redningsselskapet.no  

Østfold: Anders.Westrum.Okstad@rs.no  

Frem til da: Lykke til med innsamlingen videre. 
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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


 

Torskeaften 02.03.2017 

Vinterens store kulinariske opplevelse på denne terminens ettermøter, gikk av 

stabelen torsdag 02. mars. Da sørget vår utmerkede restauratør – Knut Ragnar – for at 

vi fikk nyte godt av en av havets delikatesser – skreien. 

Det ble et godt besøkt og trivelig taffel – godt ledet av fung. visevert Per Ringstad. 

Maten smakte godt og samtalene gikk livlig mellom brødrene – krydret med enkelte 

gode historier. Stor takk til privatnevnda for et utmerket brodermåltid.  

Bror Tor-Esben Ombustvedt avsluttet med en god og inspirerende «takk-for-maten-        

tale»  

Etter måltidet ledet Nevnd for utadvendt arbeid utlodning av gevinster gitt av 

brødrene. Salget av årer gikk strykende – det er en kjensgjerning at gode og mette 

personer lett sier ja til det meste – så knitrende sedler skiftet eiere og utlodningen 

innbrakte i alt ca kr 5.500, - til Landssaken. (SH) 
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Melding fra «Nevnd for utadvendt virksomhet». 

Gode brødre.  «Nevnd for utadvendt virksomhet» har fått en viktig oppgave i forbindelse 

med  Landssaken 2016 – 2019. Redningsselskapet – RS Odd Fellow III. 

Dette vil vi gjerne støtte. Det er en god sak i vårt eget land, og dessuten får vi positiv 

oppmerksomhet om vår Orden. 

Vi har som målsetting for vår loge å kunne samle inn kr 50.000,-  i 2017.  

 

Vi starter med en utlodning på vårt logemøte 2.mars. Har du en gevinst som vi kan få?  

Gevinsten kan leveres til undertegnede eller på logemøtet. 

 

Senere vil vi forsøke å få til et felles opplegg med Redningsselskapet, f eks i Kanalen. Vi 

har også flere andre planer, men disse kommer vi tilbake til. 

For øvrig tar vi i mot alle forslag med takk, slik at vi kan nå målsettingen til vår loge. 

 

Med broderlig hilsen i V. K. og S. 

 

Hans Krugerud 

Leder av nevnden 
 

Besøk på Redningsskøyta RS 162 i Drøbak 
 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

To blide brødre som er Hans Krugerud og Per Ringstad som gleder seg til tur på sjøen. 
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I forbindelse med Landssaken 2016-2019 møttes 7 losjebrødre fra Losje nr. 51 Folden 

onsdag den 22. februar på parkeringsplassen ved Myra. Dette er brødre som er med i 

«styrket nevnd for utadvendt arbeid», og ønsket å gjøre seg bedre kjent med 

Redningsselskapet og deres fartøy.  

Fra Myra reiste vi med to privatbiler til Drøbak. Fra brygga i Drøbak dro vi så til sjøs med 

Redningsskøyta RS 162. 

Vi fikk en tur i Drøbaksundet og fikk testet hastigheten. Dro i retning mot Steilene, og så 

inn til skøytestasjonen på sørvestsiden av Oscarsborg festning som ligger på Søndre 

Kaholmen. Vi ble delt i to grupper hvor maskinsjef Holthe Kåsa tok med den ene gruppen 

og gikk ned i lugaren. En la fort merke til at alt var rent og ryddig om bord, og alt var 

plassert i system slik at det var lett å finne frem utstyr osv. Han viste oss hva slags 

dykkerutstyr de har ombord, og fortalte hvilke dykkersertifikater mannskapet er i besittelse 

av. Han nevnte også at mannskapet stadig ble oppdatert innen førstehjelp. Jobben i byssa 

gikk på omgang.  

Vi gikk så inn i maskinrommet hvor maskinsjefen viste oss hovedmotorene som var 

2x1000 hk Scania D 16. Redningsskøyta har også Vannjet av type Rolls-Royce. Skøyta er 

bygget i aluminium i Sverige og er fra 2015.  

Vi byttet så plass med den andre gruppen og fikk så informasjon av skipsfører Skoubo. Han 

viste oss alt navigasjonsutstyr om bord. Båten har dobbelt utstyr av alt som radar, 

kartplotter, GPS, autopilot samt VHF og mye mer. Båten har et rulleringssystem hvor 3 

personer er på vakt og 3 av til enhver tid. RS 162 har vaktområde fra Nesset i Bunnefjorden 

til Slagentangen. Den han en rekkevidde på 400 nautiske mil før den må bunkre opp, og han 

fortalte at levetiden er ca 30 år. Dagens hurtiggående fartøyer med planende skrog kalles 

fremdeles «redningsskøyte» (R/S) etter selskapets første båter som var seilfartøyer. 

Når mannskapet var ferdig med informasjonen om skøyta så gikk vi i land på Oscarsborg. 

Vi gikk inn i Redningsselskapet sine lokaler og fikk servert kaffe og boller, og for å få 

informasjon om Redningsselskapet.  

Vi hadde mange spørsmål å komme med, og de svarte utfyllende på alle spørsmål som kom 

fra den lydhøre forsamlingen. 

Redningsselskapet ble stiftet i 1891 og hadde i 2016 125 års jubileum. Selskapet har ca. 

100 000 medlemmer. 

Formålet til Redningsselskapet er å redde liv og å berge verdier på sjøen, samt å 

opprettholde og utføre redningstjeneste langs norskekysten og i tilstøtende havområder.  

Siden starten er over 6 300 menneskeliv reddet og over 3 400 fartøy berget.    Ca 100 000 

fartøyer har mottatt assistanse. Redningsselskapet har 50 redningsskøyter i Norge langs hele 

kysten fra Hvaler til Vardø.  
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De to redningsskøytene RS «Odd Fellow» og RS «Odd Fellow II» er tatt ut av daglig 

tjeneste i Redningsselskapet etter å ha reddet liv og berget verdier i over 30 år. Flere andre 

redningsskøyter i Redningsselskapet er nå også så gamle at de må erstattes av nye.RS «Odd 

Fellow III» blir en topp moderne skøyte i Ulstein-klassen med en prislapp på ca 40 

millioner som skal døpes i april 2019. Den største forandringen på den nye båten i forhold 

til de eldre er at den får en mye høyere hastighet og lenger rekkevidde slik at den kan utføre 

jobber langt til havs.  Etter at vi var ferdig med informasjonsmøte reiste vi med RS 162 

tilbake til Drøbak. Vi takket 

mannskapet for en veldig fin og 

kunnskapsrik tur. Da vi var tilbake 

i Moss var vi alle enige om at 

innsamlingsmålet til Losje 51 

Folden skal vi klare. 

Deltakere fra Losje 51 Folden er 

Webjørn Kaldhusseter, Rolf 

Sekkelsten, Gunnar Fledsberg, 

Lars-Jørgen Skøien, Hans 

Krugerud, Tor Asbjørn 

Bjerketvedt og Per Ringstad. 

Med broderlig hilsen 

Rolf Sekkelsten 
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