
 

 

Loge nr. 51 Folden – 60 år 07.02.2017 

Da logen vår nærmet seg sitt 60-årsjubileum, oppnevnte bror OM Johnny 

Norman Pedersen følgende komiteer som skulle forberede markeringen av 

jubileet: 

 En festkomite bestående av Eks OM Hans Krugerud, Eks UM Petter 

Hagmann og UM Ronny Kristoffersen, som skulle forberede de praktiske  

tiltak. 

 En redaksjonskomite bestående av Eks DSS Gunnar Gjølstad og Eks 

Storrept. Steinar Hagnes, som skulle sammenfatte en påbygning av 50-

årsberetningen og den utgitte «Logehistorien», basert på logens utvikling 

og spesielle hendelser de siste 10 år. 

Det er all grunn til å takke begge disse komiteene – godt støttet av øvrige brødre 

etter behov – for det arbeidet som ble gjort for at 6o-årsjubileet skulle bli så 

vellykket som det ble. 

Festkomiteen tok seg som nevnt av de praktiske gjøremål, med hovedansvar for 

å lede ettermøtet med alle de ingredienser som hørte til (se nedenfor). 

Redaksjonskomiteen løste sin oppgave med å sammenfatte logens historie fra 

etableringsfasen fram til 60-årsjubileet, med spesiell vekt på de siste 10 år, i et 

eget hefte. Dette heftet – «En reise gjennom 60 år» -  ble tildelt alle som var til 

stede på festlogen, og vil senere bli sendt/delt ut til brødrene i vår loge som ikke 

deltok på dette møtet. 

 

 
  

 

Festloge torsdag 09.02.2017 

 
Gjester: DSS Jon Erik Holm, DR 7 Østfold – HP Lars Gøran Arenås, Leir 7 

Østfold – OM Anne M Evensen, Rebekkaloge 10 Semper Ardens – OM Tove 

Frosthammer, Rebekkaloge 66 Milka – OM Arne Palm, Loge 18 Varna – OM 



Tom A Brubak, Loge 138 Christian Frederik – OM Hans-Tore Vang, Loge 40 

Vern – OM Per Chr. Frøshaug, Loge 62 Håkon Håkonsson – OM Christer 

Sorbring og 3 andre brødre fra Loge 37 Pontus Wikner. 

 

 

Rituell Festloge. Etter at deltakende brødre og gjester var ført inn i logesalen, 

ble den rituelle delen av festlogen gjennomført – ledet av OM Johnny Norman 

Pedersen. Etter denne høytidsstund med tekstlesing, sang og musikk, ble 

deltakerne ført ut til spisesal og salonger. 

Ettermøtet. Dette ble ledet av Eks UM Petter Hagmann som visevert. Han 

ønsket innledningsvis alle velkommen til bords, og ga praktiske opplysninger 

om bespisning, kulturelle innslag og taler – herunder kveldens meny som besto 

av «Kremet blomkålsuppe som forrett – Røkt svinekam som hovedrett – Iskake 

til dessert». 

  

 

Før bespisning startet, spilte 

logens husorkester – ledet av 

bror Kjell Olav Martinsen – 4 

små musikkstykker, samt 

akkompagnerte ved synging 

av «Loge-sangen». 

Deretter utbrakte DSS en skål 

for Hans Majestet Kong Harald, som umiddelbart ble fulgt opp med unison sang 

av Kongesangen. 

Logens Storrepresentant utbrakte deretter en skål for Den Uavhængige Norske 

Storloge. 

 

Etter at forretten var servert og inntatt holdt DSS Jon Erik Holm sin tale til 

«Jubilanten». Han berømmet loge 51 Folden som en meget godt organisert og 

drevet loge, og han fant det alltid trivelig å være på besøk i denne logen. DSS la 

også inn noen etiske betraktninger i sin tale. Avslutningsvis gratulerte han 51 

Folden med 60-årsjubileet, og overrakte logen v/OM en gave fra Distrikt nr 7 

Østfold. 



 

Deretter ble hovedretten servert, og det ble avsatt god tid til å nyte denne i ro og 

mak, samtidig som det ble utvekslet samtaler mellom de som deltok. Det var 

også åpen bar under hele måltidet, slik at de som ønsket påfyll derfra fikk tid til 

dette. Etter at maten var inntatt, ble bordene ryddet før øvrige taler begynte. 

 

Første taler etter hovedretten var logens OM – bror Johnny Norman Pedersen. 

Hans tale gjengis i sin helhet nedenfor. 

 

 

«Bror DSS - Kjære Gjester - mine brødre. 

Loge 51 Folden fylte 60 år 7. februar. I dag feirer vi denne begivenheten. Å få 

være overmester i jubileumsåret er for meg en stor ære og ikke minst glede. 

Jeg ble innviet 15.02.2007, så jeg har 10 års fartstid i 51 Folden. For meg har det 

vært en krevende og spennende vandring. Ikke bare med logearbeide, men også 

med salg av logehuset og som styreleder i Husselskapet a.s. 

For 10 år siden, var vi i 51 Folden 107 brødre med en gjennomsnittsalder på 65 

år. Allerede da var gjennomsnittsalderen høy. På landsbasis var de samme 

tallene i 2007 - 12.422 brødre med gjennomsnittsalder 60 år. Pr. i dag er de 

samme tall for 51 Folden 92 brødre med en gjennomsnittsalder 68 år, og på 

landsbasis 11.720 brødre med gjennomsnittsalder 64 år. Antall brødre går ned 

og gjennomsnittsalderen stiger. Jeg kan ikke unnlate å si at dette er en 

urovekkende utvikling.  



Kanskje burde vi på en bedre måte synliggjøre Odd Fellows grunnleggende 

tanker om etikk, sosialt ansvar og humanitære sinnelag både lokalt og nasjonalt. 

Dét ville kanskje være med på å bidra til å rekruttere yngre brødre, og til å få 

beholde de. Loge 51 Folden har i denne periode hatt gode kollegier som har 

ledet og utviklet 51 Folden godt. Jeg må få fremheve at vi er meget gode på 

innvielser og gradspill. Sist torsdag hadde vi gradspassering til DEK-grad, som 

ble gjennomført prikkfritt. Dette fordi vi har og har hatt flinke  Ceremonimestere 

i denne perioden.  

Lojaliteten til 51 Folden er meget god, det fikk vi et godt bevis på for kort tid 

siden. Vi har 2 brødre som i det siste 10 årene har bodd på Tenerife. Bror 

sekretær var i kontakt med de for å oppdatere adresser. Han fikk da en 

tilbakemelding fra begge brødrene om at han skulle hilse til Brødrene i 51 

Folden og si at de ville være medlemmer så lenge de levde. Slike holdninger og 

lojalitet gjør meg glad. 

Noen ord om Husselskapet a.s.  

Eierne av Dronningensgate 27 var Moss Handelsstand, Rebekka og Odd Fellow 

logene i Moss med hver sin eierandel på 50 %. Husselskapet hadde over mange 

år store problemer med utleie av lokaler og i tillegg høye vedlikeholds 

kostnader. Dette i seg selv er en svært kostnadskrevende situasjon som måtte få 

konsekvenser. 

Driften gikk med underskudd, så vi måtte låne penger for å drifte bygningen. En 

overtagelse var ikke mulig å finansiere. For å løse ut Moss Handelsstand og å 

oppgradere bygningen til dagens krav, krevdes det en investering på ca. 20 

million kr. Logenes kapital var ca. 1 mill kr. Bygget ble solgt 01.05.2012, og fra 

den dato har vi vært leieboere. Vi har en god leiekontrakt, med en rimelig 

husleie. Kontrakten kan forlenges frem til 2032 om vi ønsker det. 

Økonomien i Folden er god, noe som er en styrke for de kommende år. Logene i 

Moss har en felles kapital etter salget på ca. 4,9 mil kr.  Her har vi en stor 

utfordring for de kommende år med å forvalte disse pengene på best mulig måte. 

Med den avkastning vi har pr. i dag vil verdien av kapitalen imidlertid være 

redusert med ca. 1,5 mil kr. i løpet av de neste 10 år. Slik jeg ser det bør det 

være en prioritert oppgave for våre loger i Moss å søke en omforent løsning på 

avkastningsspørsmålet. 

Uansett. Vi tar med oss en veldrevet loge inn i de neste 10 år. En av 

utfordringene for 51 Folden ville være å få inn yngre brødre som kan senke 

gjennomsnittsalderen. En annen vil være å sørge for rekruttering for å holde tritt 

med naturlig avgang. Når det er sagt fikk vi en opptur etter siste venneaften, 



hvor vi hadde 6 besøkende og fikk 4 søknader. De er godkjent, og vil bli innviet i 

mars og april i år. 

Hva kan så Storlogen bidra med? Etter min oppfatning er det bl a å oppgradere 

språk og musikk så de blir mer i takt med tiden.  

På tross av store 

utfordringer nå og 

i fremtiden er jeg 

likevel optimistisk 

på loge 51 Foldens 

vegne. 

Vår jubileumsgave 

på kr. 5000 vil vi 

gi til landssaken. 

 

HP Lars Gøran Arenås,  DSS Jon Erik Holm, OM Johnny N. Pedersen 

 

Jeg vil takke jubileumskomiteen som har bestått av Petter Hagmann - Ronny 

Kristoffersen og Hans Krugerud for vell gjennomført arbeide. 

Gjester, mine brødre. Jeg ber om at vi reiser oss og utbringer en skål for Loge 51 

Folden. 

Takk for oppmerksomheten.» 

 

Deretter holdt følgende gjester taler:   

HP Lars Gøran Arenås talte på vegne av Leir nr 7 Østfold. Han nevnte bl a at 

han selv «var et barn» av 51 Folden, da han var i denne logen før overgang til 

138 Christian Frederik. Han takket loge Folden for godt samarbeid – bl a i 

forbindelse med hjelp ved Leirslagninger som ble holdt i Moss – og overrakte 

gratulasjoner og en gave til «Jubilanten» fra Leir nr 7 Østfold. 

OM Anne Margrethe Evensen talte på vegne av de 2 Rebekkalogene – nr 10 

Semper ardens og nr 66 Milka. Hun takket også Folden for et godt samarbeid, 

og overrakte felles gratulasjoner og  gaver til «Jubilanten» fra de to 

Rebekkalogene. 

OM Arne Palm talte på vegne av loge nr 18 Varna. Han berømmet også godt 

samarbeid logene i mellom, og minnet om at 18 Varna var «moderloge» til 



«Jubilanten». Han overrakte gratulasjoner og en oppmerksomhet fra sin loge. 

OM Tom Andre Brubak talte på vegne av loge nr 138 Christian Frederik. Som 

de øvrige takket han også for godt samarbeid med de øvrige logene, men var vel 

ekstra glad for samarbeidet med Folden, etter som dette var «moderlogen» for 

hans nåværende loge. Han overrakte også gratulasjoner og en oppmerksomhet 

fra sin loge. 

 OM Per Christian Frøshaug talte på vegne av loge nr 62 Håkon Håkonsson. 

Han vektla bl a det gode vennskap som det hadde blitt mellom 51 Folden og 

hans loge, samt betydningen av å besøke hverandre. Han så frem til besøk fra 51 

Folden kommene høsttermin, og overrakte gratulasjoner og en oppmerksomhet 

fra sin loge. 

Eks OM Kurt 

Petterson talte på 

vegne av loge nr 37 

Pontus Wikner. Han 

berømmet også det 

gode vennskapet 

hans loge hadde fått 

med 51 Folden, og 

de årlige besøk de 

hadde til hverandre. 

Ikke minst så han nå fram til årets besøk  fra 51 Folden i april. Han overrakte 

gratulasjoner og en gave fra sin loge. 

Etter at den «offisielle talerekken» var over, takket OM Johnny Norman 

Pedersen for alle gode ord som var blitt ham og loge 51 Folden til del, samt for 

alle mottatte gaver og oppmerksomheter. 

Deretter ble det servert kaffe og dessert. 

Etter desserten holdt OM Christer Sobring fra loge 37 Pontus Wikner en 

velformulert og inspirerende «Takke-for-maten-tale» på rim. 

Det trivelige taffelet ble så avsluttet med unison sang av «En deilig dag» - 

akkompagnert av husorkesteret. Meget vellykket. (SH) 

 


