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 NYHETSBREV 2-2017 MAI 2017   

 

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019.  

Storlogen observerer at det allerede er stor aktivitet ute i enhetene, og vi ser allerede at 

penger begynner å strømme inn. Takk til dere alle!  

 

Resultat så langt Innsamlet pr i dag er kr 1,3 mill. Den logen som hittil har samlet inn 

mest per person er Odd Fellow loge nr. 56 Johan Middelthon som har samlet inn kr. 

1.014,- pr. person i gjennomsnitt, og ligger best an til å vinne drømmedag med 

redningsskøyta og deltakelse på dåpen. Konkurransen avsluttes 1.mars 2019.  

Loge 51 Folden har nå samlet inn ca. Kr. 30,000,- Årets målsetting er Kr. 50.000,- 

   

Pins – 27mm  
Vi har fått laget en pins som dere kan selge både internt og eksternt. 

Pinsen skal selges for kr.100,- og tilfaller landssaken i sin helhet. 

Pinsen kan bæres av alle, også utenforstående som også har full 

anledning til å kjøpe pinsen. Pinsen kan bæres på logeantrekk, men 

da kun i landssaksperioden.  

 Pinsen kan bestilles/kjøpes av bror Skattmester Kjell I Nygård  

-Tlf 93039190 – E-post kjell@pemasol.no 

 

Registrering av gaver i Focus (Skattmester)  
Storlogen er godkjent som frivillig organisasjon hos Skatteetaten. Dvs at 

medlemmer/organisasjoner og andre som betaler mellom kr. 500 og 30.000,- kan få 

fradrag på skatten. Fradragsprosenten for 2017 er 24%.  

I vår loge administreres dette av Skattmester/kollegiet 

  

Utlån av materiell til stands/arrangementer  
Storlogen har til utlån noen få beach-flagg og bannere 1,5mx4m. Her blir det først til 

mølla, - kontaktperson for utlån: helle@oddfellow.no .  

I tillegg har vi brosjyrer for utdeling. Disse bestilles vederlagsfritt i god tid hos 

helle@oddfellow.no .  

Odd Fellow Utstyr har flotte refleksvester til salgs – kr. 120,-. Bestilles i nettbutikken.  

 
 

Ny informasjonsvideo fra RS til bruk i logene 

Redningsselskapet har dessverre ikke anledning til å imøtekomme alle 
henvendelser om besøk i logene. De har derfor utarbeidet en informasjonsvideo 
på 18 minutter som kan benyttes. Denne finner på www.oddfellow.no – 
landssak – informasjonsmateriell – «presentasjon fra RS i stedet for besøk»    s.1 

mailto:kjell@pemasol.no
http://www.oddfellow.no/


 

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. 
 

Kontaktpersoner i RS 

Hovedkontaktperson i RS – 

arjao@rs.no Nettside: 

redningsselskapet.no 

Lykke til med innsamlingen videre! 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

S  1 -  2  Landssaken 2016 – 2019  -  Info fra Nyhetsbrev 2 – 2017. 

S  2  Oversikt redaksjonskomite. Dato for stoff til neste Bindeledd. 

S  3  Bror OM har ordet. 

S  4  Nye brødre fra Vårterminen 2017. 

S  5  Besøk i Pontus Wikner. 

S  6 -  10 Reisebrev fra Cha-am, Thailand. 

S 11   Sammenkomst med våre avdødes koner/samboere. 

S 12  Bror Hans Gunnar Skaug hedret på 17.mai. 

S 13 Loge Foldens valgte og utnevnte embedsmenn, samt valgte nevnder, for 

perioden  2017 – 2019. 

S 14  Utnevnte nevnder for perioden 2017 – 2019. 

S 15 Leir nr 7 Østfolds valgte embedsmenn og valgte nevnder for perioden 2017 – 

2019. 

S 16  Møteplan for Høstterminen 2017 i Loge 51 Folden 

Redaksjonskomite: 

Leif Andersen – Robert Ljungquist – Jan-Christian Hjorth – Torfinn Fintland – Odd Roksvåg 

– Steinar Hagnes 

 

Frist for stoff til neste Bindeledd: 18.09.2017 
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Bror Overmester har ordet. 

 

Kjære brødre. 

Vårterminen er allerede på hell.  

Vi har hatt et tett og fyldig vårprogram. Vi har feiret 51 

Foldens 60 års jubileum.    Hans Johnny Holt har fått 

sin 3. grad. Det mest gledelig er at vi har hatt hele 4 

innvielser.  Status for de siste 2 år er 7 nye brødre. 

4. april besøkte vi vår vennskapsloge 37 Pontus 

Wikner. Vi var 14 brødre som ble fraktet i minibuss 

med bror Per S Thorvaldsen som sjåfør. Han fraktet oss 

trykt tur retur Uddevalla til en ”sympatisk” pris. En stor 

takk til Per. 

I denne periode har det vært lagt ned mye arbeide for å få aktivisert nevnder, noe vi 

hat lykkes med. Det er viktig at dette arbeidet videreføres i den kommende periode. 

Det har vært avholdt nominasjon og valg av nytt Embetskollegie og valgte nevnder.  

Jeg ønsker det nye kollegiet og de valgte nevnder lykke til i deres viktige arbeid for 51 

Folden i de kommende to år. 

Landsaken er kommet godt i gang. I skrivende stund har vi allerede samlet inn 30.000 

kr. Målet for 2017 er 50.000 kr, noe jeg ser som en grei oppgave, uten at vi belaster 

brødrene økonomisk. Nevnd for utadvendt arbeid, med Hans Krugerud som leder, 

samt Storrepresentant Kjell O Martinsen er ”nøkkelpersoner” i dette arbeidet. Logens 

koordinator mellom Storlogen og Redningsselskapet er Fung. Eks OM Roy Vestlund 

Siden min Overmester tid nå er på hell, vil jeg benytte anledningen til og takke 

Embetskollegiet og de øvrige embetsmenn for deres bidrag og et godt samarbeide.  

Oppslutningen fra brødrene har vært meget god, noe fremmøte-prosenten viser. 

Jeg ønsker alle brødrene en god ”sommerferie” med mye sol og varme. 
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Nye brødre i Vårterminen 2017. 

Vår loge har i løpet av mars og april måned i år blitt beriket med i alt 4 nye brødre. 

 

Torsdag, 16.03.2017 ble følgende 2 nye brødre innviet: 

                    Petter Tvete  309 

                    Sjøgata 31, 1516 MOSS 
  Tlf.: 90627661 E-post: pettertvete@ymail.com 

  Født: 23.11.1952 

  Ansatt som IT-konsulent      

  Fadder:   Kjell Olav Martinsen 

 

  Ole Tommi Tragethon  310  

                      Festeveien 29, 1525 Moss 
   Tlf.: 95002646   

        E-post: tommi@sonmarineservce.no 
  Født: 16.04.1982 

  Ansatt som Daglig leder i Son Marine Holding AS   

  Fadder: Johnny Norman Pedersen 

 

 

Torsdag, 06.04. ble følgende 2 nye brødre innviet: 

  Per Erik Falkenbo  311 

  Solielunden 56, 1523 Moss 

  Tlf.: 95409296  

                      E-post: per-er-f@online.no 
   Født: 10.08.1955  

   Ansatt som butikkmedarb./HMS-ansvarlig i Flügger AS 

   Fadder: Roy Vestlund  

 

 

             Odd Kjetil Valen 312 

  Tingstuveien 14 B, 0281 Oslo 

            Tlf.: 99525171   

            E-post: odd.kjetil.valen@bymisjon.no 
  Født:  30.04.1964 

  Ansatt som sosionom i Kirkens Bymisjon    

  Fadder: Johnny Norman Pedersen 
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 Besøk i Pontus Wikner  
Tirsdag, 04.03.2017 var i alt 14 brødre – med OM Johnny Norman Pedersen i spissen 

– på besøk i vår vennskapsloge nr 41 Pontus Wikner i Uddevalla.  

Det ble på alle måter en trivelig og vellykket tur. Etter en «nødvendig stopp» på Torp, 

ble vi i  

Pontus Wikner mottatt med kaffe og kanelboller og hyggelig gjensyn før selve 

logemøtet. 

  

Hovedsaken i det rituelle møtet var forfremmelse av i alt 5 – fem – brødre til Den 

Gode Vennskaps grad. Selv om spillet avvek litt fra vår fremstilling, var det meget 

gjenkjennelig og de hadde gode aktører og – ikke minst – flotte og riktige drakter til 

aktørene.  

 

Under forretningsorden ble det blant annet opplyst at logen har fått inn i alt 8 – åtte – 

nye søknader om opptak. Disse planlegges alle opptatt samtidig ultimo mai i år. Det 

ble opplyst av flere at dette først og fremst ikke bare var svært gledelig, men også 

nødvendig, i det Pontus Wikner «sliter» med samme problematikk som vi har – høy 

gjennomsnittsalder på 

medlemmene og relativt stor 

naturlig avgang.  

 

Brodermåltidet fulgte umiddelbart 

etter avslutt møte i logesalen. Her 

ble det skålet og utbragt 

hilsninger til både «Konungen og 

Kongen», og begge lands 

nasjonalsanger ble avsunget. I 

tillegg var det tradisjonelle taler 

fra «berørte parter». Et smakelig 

måltid besto av en sildeanretning 

til forrett, etterfulgt av en god plankstek med tilbehør. Drikke etter behov ble utdelt 

og/eller innkjøpt i baren. 

  

Brodermåltidet ble så avsluttet med kaffe og kaker i salongene – og under hele 

ettermøtet var det «internasjonal forbrødring».  

Vi må også nevne og berømme vår bror Per Skau Thorvaldsen, som brakte oss sikkert 

og godt både til Uddevalla og hjem igjen. Stor takk til han for god sevice. (SH).     
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Reisebrev fra Cha-am, Thailand. 

Klokka er sju om morran, og jeg sitter på 

terrassen ved poolen med en kopp 

Evergood filterkaffe medbrakt fra Norge. 

Moskitoen har trukket seg tilbake for 

natten og gjemt seg i hekken mot poolen. 

Temperaturen er på rundt 25 grader og 

vifta i taket suser nesten lydløst og sender 

en sval bris over meg. Opptak av 

dagsrevyen går stille på iPaden mens jeg 

hører Cha-am våkne. 

Rundt omkring er det ubebygde tomter 

som gror igjen av ugress. Det er der 

hanene holder hus. Blant plastikk, 

isoportallerkener og mye annet rask 

spankulerer de rundt og markerer sitt revir 

med en kakofoni av hanegaling. Våkner 

man ikke av dette er man død. Hønene 

løper vettskremte rundt og lurer sikkert på 

hvilken hane som skal voldta de i dag. 

Men hønene er også ganske disiplinerte. 

Når hanen endelig har fått tak i ei høne 

stiller hun seg villig opp. Eggene de legger 

har de fast plass til, og det er de samme 

eggene vi senere får kjøpt i nærmeste 

sjappe. Gode frokostegg synes nå vi.  

De mobile thaikjøkkene fyrer opp trekøla.  

 Det lukter sterkt av chili, grillet kylling og 

av svinekjøtt. Svært velsmakende - om 

man ikke er så sær i matveien da. Litt 

senere på formiddagen kommer det også 

fisk på menyen. Den holder vi oss unna. 

Men grillet grisetryne smaker veldig godt. en

 

Klokka åtte presis brytes stillheten. 

Nasjonalsangen spilles over store 

høytalere som er plassert på hvert 

gatehjørne i hele byen. Etterpå kommer 

det en lang lovprising av kongefamilien. 

Thaidiktaturet vet å holde orden på 

formene og folket. Nasjonalfølelsen skal 

ikke tulles med.  

Høytalerne tier omsider stille, og 

thaifolket fortsetter å pusle med sitt. 

Strandselgerne gjør seg klare til dagens 

arbeid. Hele dagen går de i solsteiken på 

stranda, godt innpakket i klær og store 

hatter. Sol vil de ikke ha på seg. Å være 



solbrun er lavstatus. Blide og høflige er de 

alle uten unntak. Iskrem, fersk frukt, kaffe, 

cognac, øl, vann, kaker, ballonger, drager 

og smykker i skjønn forening. Alt kan 

kjøpes eller bestilles. Restaurantene gjør 

seg klare til lunch og middagstid. Alle 

driver med ett eller annet for å tekkes 

turistene og stille deres behov.  

 

Så er vi ferdige med frokosten med de 

nevnte egg og brunost fra Norge. Kona 

gjør seg klar til å gå på stranda som ligger 

100 m. fra leiligheten vi leier, og er seks 

kilometer lang. Jeg får handlelista for 

dagen.  

For å komme rundt har jeg leiet en lett 

motorsykkel. 

Den går som ei kule. Men her er vi på 

venstre siden av veien så det blir defensiv 

kjøring. Det er tusenvis av disse på veiene, 

og det er ikke uvanlig at det sitter opp til 

fire stykker på, pluss bagasje. 

Minsteungen mellom bena til sjåføren og 

resten av familien bak. Bikkja sitter gjerne 

i kurven foran. Ja - det er mange 

dødsulykker her. Bare i nyttårshelga 

omkom 536 mennesker i trafikkulykker i 

Thailand. Mye skyldes dessverre 

fyllekjøring. Thaimyndighetene er jo 

selvfølgelig klar over problemet. Så de har 

trafikk kontroller hver eneste dag flere 

steder i denne lille byen. Men 

korrupsjonen blant polisen gjør at de som 

kan betaler seg ut på stedet. 

Jeg tar meg en tur opp på det lokale 

markedet der thaiene selv handler. 

Nyslaktede griser og kyllinger ligger på is. 

Det samme gjør fisk, krabber, blekksprut 

og en underlig blanding av for oss ukjente 

vesener som lever i havet. Det bugner av 

kjente og ukjente grønnsaker og det 

samme med en hel drøss av frukter. Det 

blir kjøpslått og forhandlet over en lav sko 

med engasjerte stemmer og alltid med et 

smil. Dette er virkelig eksotisk. Jeg har 

mine faste selgere jeg handler av. De lyser 

opp av glede når jeg dukker opp, hilser 

meg med vaing (hendene samlet i 

hodehøyde) og ”sawedi ka” (velkommen) 

og de finner alltid de beste ”bitene” til  

 

  



meg. Prisene er jo for oss latterlig lave.  

 

Så blir det straks tid for massasje. Jeg har 

brukt samme dama i fem år. 

Kung Nena Nena, 37 år gammel og veldig 

flink med slitne muskler og dårlig rygg. 

Hun smører meg inn med tigerbalsam og 

urteoljer. Noen ganger med nennsomme 

sterke hender, andre ganger med knær og 

albuer. Hun er god på å finne de vonde 

knutene. I to timer ligger jeg der og blir 

”dulla” med. Litt ør i hodet etter 

behandlingen følger hun meg ut på sin lille 

terrasse mot gata. Parkerer meg i en stol 

og serverer et glass kaldt vann og en kopp 

urtete. ”Tea good fol body Lobert” sier 

hun. De kan ikke si R så da blir det L i 

stedet. For denne herligheta vil hun ha 

350 bath.  Ca. 84 norske kroner. Så hun får 

det dobbelte. Hun tar i mot med et 

alvorlig ansikt og stor takknemmelighet.  

 Minstelønna i Thailand er for øvrig 300 

bath pr. dag, eller omregnet i norske 

kroner – 72. 

Fotgjengere er en utsatt gruppe. 

Fortauene er okkupert av handleboder og 

mopeder.  

 Så da må vi gå i gata. Da lønner det seg å 

øyne i ryggen. Spesielt på kvelden. Da har 

mange thaiere forsynt seg godt av 

thaiwhiskyen. De tar det ikke så nøye. Sist 

kveld var det promillekontroll i strandgata 

av spesielt unggutta på moped. En av dem 

var så dum at han langet ut et slag mot en 

polis. Da kom kølla fram, og i dag mangler 

han flere tenner i tillegg til knust leppe, 

rød nese og en saftig bot. Dessverre er det 

også mange ”falanger” (utlendinger) som 

kjører i fylla. Det virker som om noen 

legger igjen alle hemninger hjemme. Det 

blir for mange en svært dyr fornøyelse, og 

noen av dem kommer hjem i urne. Men 

det må også sies at de fleste er  
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hensynsfulle og oppmerksomme i 

trafikken. 

Ettermiddagen kommer gjerne med den 

sterke varmen. Ofte opp i 35 grader. Da 

trekker jeg meg inn for å skrive reisebrev 

fra Cha-am. Under airconditionen er det 

behagelig kjølig. Jeg tar meg en rask 

dukkert i poolen rett ut for døra, leser ei 

god bok og har det i grunnen veldig greit.  

I kveld skal jeg en tur til skredderen rett 

ned i gata her. For det å fornye 

garderoben etter behov er svært billig i 

forhold til hjemme. Dessuten får man da 

klærne skreddersydd i god kvalitet og godt 

tilpasset. I det hele tatt er det aller meste 

billig her. Det gjelder for eksempel 

tannlegetjenester (en femtedel av prisen i 

Norge), og anskaffelse av nye briller. 

Sent på ettermiddagen er det tid for en 

liten høneblund. Man trenger det for å 

lade batterier for kveldens eskapader. I 

kveld skal vi spise middag langt ute i 

jungelen hos Bjørn. Han driver en liten 

restaurant, ”Suwanna”, sammen med sin 

thaikone. Dagen meny er fiskebufè. Torsk, 

laks og kveite. Langreist fra Norge. Der 

serverer de uten unntak alltid god mat og i 

store porsjoner. Desserten er alltid 

riskrem. Den er viden kjent blant 

nordmenn og andre ”falanger”. Vi er 

hjemme igjen ca. halv ti på kvelden. Da er 

det tid for nyheter og kontakt med venner 

og familie i Norge via Skype eller Face 

Time. Thailand ligger 6 timer foran Norge 

på denne tiden av året. 

Jeg må ta med noen ord om prostitusjon i 

Thailand. På de store turistdestinasjonene 

er det mye og godt synlig prostitusjon. 

Imidlertid er det lite av det her i Cha-am. 

Det som er her, er stort sett lokalisert på 

ett sted i en gate langt syd i byen som 

kalles ”busstation”. Også kalt ”lycliga 

gatan”. 

Her ligger det ”beer bars” i rekke og rad på 

begge sider av gata. Gjestene som for det 

meste kommer fra Norge, Sverige og 

andre nordeuropeiske land, blir servert 

både det ene og det ”andre”. Også det de 

definitivt ikke vil ha med seg hjem. De 

fleste oppfører seg bra. Men det kan ikke 

underslås at det er en del fyll og spetakkel. 

Det var dette med unntakene da, de som 

etter hundretalls forsøk ennå ikke har 

oppdaget at en ”pils” i Thailand 

inneholder 7 % alkohol, og ikke som i 

Norge 4 %. I varmen utgjør det en 

betydelig forskjell. Når man i løpet av 

dagen har fått i seg 10/15 øl og et 

tilsvarende antall ”shots” blir det gjerne 

mye tåkeprat!  

Jeg kommer ikke unna uten å si noe om 

jentene som jobber her.   De fleste er unge 

jenter fra Isan, distriktene nord i Thailand. 

De kommer som regel fra lutfattige 

familier. Jeg vet at de fleste av jentene 

godt kunne tenke seg et helt annet yrke, 

men noen liker det også. Det har faktisk 

med kultur å gjøre. Jentene er forpliktet til 

å ta vare på familien og spesielt mora. 

Gutta har ikke de samme kulturelle  
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forpliktelsene. Tragisk, men slik er det 

altså. Man skal være veldig forsiktig med å 

dømme disse jentene. De har ikke så store 

valgmuligheter. Det meste av denne 

trafikken foregår i denne ene gata. Resten 

av Cha-am er stille og rolig med stort sett 

hyggelige mennesker av mange 

nasjonaliteter. De fleste ”falanger” er 

imidlertid norske. Her er det bridge, golf 

og dartturneringer. For ikke å glemme den 

årlige dansegalla med norske kjente 

artister. Nissa Nyberget er et kjent fjes 

som har ukentlige ”jamsessions” i 

nabobyen Hua Hin. For den golffrelste 

finnes det flotte baner i umiddelbar 

nærhet. Det er med andre ord noe for alle 

i alle aldersgrupper.  

Noen praktiske opplysninger til slutt: 

Norwegian og Thai Air har direkte fly til 

Bangkok. Flytid ca. 12 timer. Ellers er det 

Qatar Airways og Emirates som er mye 

brukt. Da blir det imidlertid mellomlanding 

i henholdsvis Doha og Dubai. Prisene 

varier selvfølgelig, men det er fullt mulig å 

få tur retur for ca. 5000 kroner på 

turistklasse. Business vil koste rundt 17 

000 kroner tur retur. Man får automatisk 

30 dagers visum ved ankomst. Ønsker man 

lengre opphold ordner man dette enkelt 

på Thaiambassaden i Oslo enten ved 

besøk eller via posten. 

Vi leier en rekkehusleilighet av en norsk 

eier. Leiligheten er på 130 m2, og 

inneholder tre soverom, tre bad, stue og 

kjøkken med vestlig standard. En liten 

terrasse ut mot poolen har vi også.  

For dette betaler vi med dagens kurs ca. 

23. 000 kroner inkludert vask, skift av 

sengetøy og håndklær en gang i uka. 

Strømforbruk må man betale for i tillegg. 

Dette beløper seg til ca.1200 kroner for 8 

ukers leie. 

Cha-am ligger ca. 16 mil sørvest for 

Bangkok mot Hua Hin. Taxi tur retur 

flyplassen koster ca. 1200 kroner, men det 

finnes gode og langt rimeligere 

alternativer med buss. 

Om noen vil ha flere og mer detaljerte 

opplysninger er det bare å ta kontakt med 

undertegnede. 

Robert Ljungqvist. 

robelj@online.no 

P.S. 

Til slutt et bilde fra det lokale 

”Vinmonopolet”. Her får man alt fra 

badedyr til brennevin. Brit er i 

forhandlinger om ett eller annet  

 

Det endte opp med en flaske gin til 50 

kroner! 

R.L. 

 



 

Sammenkomst med våre avdødes koner/samboere. 

Til stede: Britta Ulriksen, Barbara Rolfsøn, Evy 

Nilson, Anne Veel Helgesen, Gerd Bakke, Unni 

Kase Evensen, Kari Berg Flesjø. 

Fra Folden: Hans Krugerud, Johnny Norman 

Pedersen, Rolf Sekkelsten, Gunnar Fledsberg, 

Lars-Jørgen Skøien, Arne Ødegaard 

 

Onsdag den 3. mai hadde Nevnd for utadvendt 

arbeid et enkelt treff for noen av våre avdøde 

brødres koner/samboere i våre logelokaler. Det 

ble servert kaffe, rundstykker og «Verdens beste kake». Det var Hans Krugerud, som 

er leder for Nevnden, som hadde tatt initiativet til treffet. Det ble først sendt ut en 

innbydelse og så fulgt opp med telefon noen dager før treffet. 

Hensikten med treffet var å styrke kontakten mellom de innbudte koner/samboere og 

vår Loge. Nevnden ønsket også å få vite hvilke aktiviteter som kunne være aktuelle 

fremover. 

Barbara Rolfssøn berømmet initiativet fra Nevnden og sa at hun satte veldig stor pris 

på å kunne komme sammen med andre enker, men også å få treffe personer fra Loge 

51 Folden. 

Kari Berg Flesjø nevnte at det var hyggelig å få besøk ved juletider, men så ble det 

ofte stille. En telefon eller besøk i de andre vintermåneder kunne også være fint. Hun 

sa at da hun fikk brevet fra Nevnden om treffet, var det som å få en julegave. 

Fra andre kom det også frem at når det ble levert ut konfekt ved juletider var det viktig 

at en hadde tid å snakke med hverandre. Det var også stor interesse for å få tilsendt 

Bindeleddet i posten. 

Da det ble snakket om aktiviteter var det stor stemning for en tur til Engelsviken 

Brygge Fiskerestaurant som ikke er så langt unna. Det var enighet at en dato fra 15. 

juni og utover kunne passe mange og Nevnden skulle jobbe videre med saken. Det var 

også interesse for å være med på julemøter 

og sosialaften. 

Treffet varte ca 1.5 time og det var spesielt 

veldig hyggelig for våre brødre og få hilst 

på så mange blide damer. 

Rolf Sekkelsten 
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En musikkens ildsjel fikk årets 17. maiblomst i Nesparken. 

– Han er en som alltid smiler, han har spilt i 40 i år, han inspirerer andre, og han 

er en som vi setter så utrolig stor pris på: Hans Gunnar Skaug! 

Det sa korpsansvarlig i 17.-maikomiteen, Trine Sveinar, etter å ha fortalt om 

prisvinneren: 

– Han begynte i Mossekråkene Skolekorps i 1977, var i signaltroppen i Garden i 1990, 

og har spilt i Sarpsborg Janitsjarkorps, Ungdomskorpset og JJ Jam and Blues Band.  

Han har vært instruktør for Ekholt Skolekorps, Mossekråkene Skolekorps og 

Mossekråkene Veterankorps, samt gjestedirigert i flere andre korps.  

I dag spiller han i Krapfoss Hornorkester, Mossekråkene Veterankorps og Moss og 

Omegn Janitsjar, i tillegg til å være dirigent for Jeløy Musikkorps.  

Han er medeier i Borg Musikk, har bygget om instrumenter for Dusty Cowshit, og han 

har bygget en lang trompet, som kom i Guinness rekordbok i 2009 for verdens lengste 

tone på 21 sekunder. 

– Tusen hjertelig takk. Dette var veldig 

overraskende. Jeg er privilegert som får 

holde på med musikk både på dag- og 

kveldstid. Musikk er herlig og korps er 

kuuuult! Tusen takk! Kvitterte en glad 

og takknemlig prisvinner. 
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Loge Foldens valgte og utnevnte embedsmenn, samt valgte 

nevnder, for perioden 2017-2019 

Det nye embedskollegiet: 

Storreprt.:                  Kjell Olav Martinsen 

Overmester:   Petter Hagmann  

Undermester:   Ivan Brevik  

Sekretær:   Torkel Fintland  

Skattmester:   Kjell Ivar Nygård  

Ceremonimester:  Bjørn Flesjø  

 

NOMINASJONSNEVND    NEVND FOR STYRKELSE OG 

EKSPANSJON 
Johnny N. Pedersen Gunnar Gjølstad  Kjell O Martinsen Johnny N Pedersen 

Olaf Brekstad  Roy Vestlund   Morten Amundsen Hans Gunnar Skaug 

Jan Rune Solbakken Per Sunde (Vara)  Rolf I Thorvaldsen (vara) 

 

NEVND FOR HJELP OG STØTTE REVISJONSNEVND 
FRITS Åge Blomqvist Per Ringstad   Rolf A Sekkelsten Jarle Vestlund 

Per Sunde    Arvid Andreassen  Tor-Espen Ombustvedt 

 

FINANSNEVND 
Per-Roy Winge  Morten O Bunæs 

Bernt Bakken         Arne Olsen (vara) 

 

Utnevnte embedsmenn: 

Kapellan  Rolf Sekkelsten            

Inspektør  Arne Olsen  

Indre Vakt  Anders Thøgersen 

Ytre Vakt  Per Skaug Thorvaldsen        

Org./Mus.ansv. Jan Ingolf Helseth         

Reserve Mus.ansv.Roy Vestlund               

Arkivar  Arne Ødegaard       

OM H ass.  Jan Rune Solbakken       

 OM V ass.  Dag Sandli         

UM H ass.  Hans Johnny Holt        

UM V ass.  Odd Roksvåg        

 CM H ass.  Tor Espen Ombudstvedt   

CM V ass.  Bernt Bakken         

Insp.ass  Trond Einar Evensen        
 

Andre Utnevnte 

Fører            Arvid Andreassen  reserve:  Erik Lauritsen 

Samf.Eldste Charles Michalsen  reserve: Steinar Hagenes 

Sanger  Erik Lauritsen    (forbehold om helsetilstand) 
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Utnevnte nevnder for perioden 2017 – 2019 

 
Nevnd for Utadvendt arbeid 

 

Hans Krugerud (Leder) 

Rolf A. Sekkelsten  

Gunnar Fledsberg  

Arvid Andreassen 

Robert Ljungqvist 

Frits Blomqvist 

Knut-Ragnar Gulbransen 

Trygve Tveit 

Jarle Vestlund 

Arne Ødegaard 

Rolf I. Thorvaldsen 

Olaf Brekstad 

Webjørn Kaldhusseter  

Lars-Jørgen Skøien 

Per Ringstad 

 

Undersøkelsesnevnd 

 

Fung. Eks OM Johnny N. Pedersen 
Bjørn G. Solem ? 

Arne Olsen 

Kai Hermansen 

Trygve Tveit 

Kjell A. Kristiansen ? 

Arvid Andreassen 

Per Ringstad 

Jarle Vestlund 

Lars Jørgen Skøien 

 

 

Nevnd for Omsorg 
 

Fung. Eks OM Johnny N. Pedersen 
Kai V. Bjørling 

Per Ringstad 

Charles Michalsen 

Eigil Lyngholm 

Arne Ødegaard 

 

Nevnd for anskaffelse 

 

Arne Olsen 

Trond Einar Evensen 

Ingmar Ohlsson 

Informasjonsnevnd 

(I følge Lov for Loge, §11-6) 

 

Leif Andersen 

Jan-Christian Hjorth 

Torkel Fintland 

Robert Ljungqvist 

Steinar Hagnes 

Nevnd for Logebesøk 

(I følge Lov for Loge, §11-6) 

 

Per Skau Thorvaldsen (ønsker ikke å være 

leder) 

Per Rolf Christensen 

Kai V. Bjørling 

Knut R. Gulbrandsen 

 

Privatnevnd 

(I følge Lov for Loge, §11-5) 

 

UM Ivan Brevik (Nevndsansvarlig) 

Ronny Kristoffersen (Nevndsformann) 

 

               Lag 1.                        Lag 2. 

                  -                                  - 

-                             - 

-                             - 

(Eventuelle brødre tiltrer.) 

Gradnevnd 

(I følge Lov for Loge, §11-7) 

 

Gradnevnden er Logens Embedskollegium 
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Leir nr. 7 Østfold 

På Leirmøte 26.April 2017 i Fredrikstad var det valg for perioden 2017 – 2019, 

som ga følgende resultat: 

Kollegiet: 

Storrepresentant   Gunnar Gjølstad           51 Folden 

Hovedpatriark   Oddvar Tvete           45 Baune 

Yppersteprest   Øivind Pedersen           138 Christian 

Frederik 

1. Høvedsmann   Roy Vestlund            51 Folden 

Sekretær    Helge Sagen   18 Varna 

Skattmester    Arnt Storvik             12 Kongssten 

2. Høvedsmann   Frank Bakken   95 isegran 

 

Styrkelse og Ekspansjon:    Revisjonnsnevnd: 

Gunnar Gjølstad   51 Folden (Storreprt)  Jan Helseth   51 Folden 

Per Th. Pettersen 18 Varna   Gunnar Fledsberg   51 Folden 

Hans Krugerud 51 Folden   Johnny N Pedersen  51 Folden 

Arild Urdal  18 Varna 

Pål Narum  18 Varna (vara)  Finansnevnd: 

       Nils Hole     18 Varna  

       Kjell Nygård    51 Folden 

       Knut Solberg    95 Isegran 

Nominasjonsnevnd  

Lars Arenås        138 Chr. Fred. (Eks HP) Nevnd for anskaffelse: 

Magne Myren 18 Varna   Frank Bakken     95 Isegran 

Arne Glomdal 12 Kongssten         Jan Rune Solbakken .51 Folden 

Hans Krugerud 51 Folden   Tore Farbrot              12 Kongssten  

Pål Hoff  95 Isegran 

Ragnar Nilsen 45 baune 

Tor Fjeld  18 Varna (vara) 

Øivind Pedersen   138 chr. Fred. (vara) 
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MØTEPLAN FOR HØSTTERMINEN 2017  - LOGE 51 FOLDEN 

 Grad Øvrige opplysninger Antrekk 

31.08 O ½ års Regnskap og Instruksjon  

07.09 O EI G 

21.09 O 25 VeJu Hans Aleksander Wold G 

05.10 3+  G 

19.10 1+ Besøk fra □92 Romerike  

02.11 O 50 VeJu Charles Michalsen G 

06.11 M□ Hos □18 Varna, med □138 Chr. 

Frederik. NB! Mandag 

 

16.11 1+ Besøk fra □40 Vern  

30.11 O+ Felles med □18 Varna G 

07.12 O Venneaften  

21.12 O Arbm. Julemøte  

04.01  Nyttårsloge m/ledsager/venner  

Møtene åpnes i O grad kl. 19.00 om ikke annet er nevnt. 

OM: Petter Hagmann 

Bråtengata 41, 1515 Moss 
Mob.: 97 42 45 50 
@ = of51om@oddfellow.no                                 
 

UM: Ivan Brevik 

Brevikveien 228, 1555 Son 

Mob.: 91 72 22 89 

@ = of51um@oddfellow.no 

 

Sekr.: Torkel Fintland 

Kirkegrenda 15, 1580 Rygge 

Mob.: 92 28 01 83 
@ = of51sekr@oddfellow.no
 
Logens postadresse: Co. 
Kirkegrenda 15, 1580 Rygge 
 Logens besøksadresse: 
Dronningens gt. 27 Moss 
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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://livkjole.com/
mailto:of51om@oddfellow.no
mailto:of51um@oddfellow.no
mailto:of51sekr@oddfellow.no

