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Kjære Viken-bror! 
 

Sommeren står for døren og brødrene skal ha en velfortjent ferie.  

Dessverre har vi mistet flere av våre brødre i år br. Roar Berg gikk bort 13.januar, br. Knut 

Steinar Horne gikk bort 17. januar og br. Werner Kumle gikk bort 24. mai. Vi lyser fred over 

deres minne. 

Det sittende kollegiet har gjennomført sitt siste ordinære møte og nytt kollegie er valgt for 

perioden 2017-2019. Det nye kollegiet blir som følger; 

OM Frode Ringstad, UM Stein Henriksen, Sekretær Ketil Valestrand, Skattmester 

Trond Erik Eriksen, CM Thomas Lindahl og Storrepresentant Rolf Akeren. 

Vi har også valgt medlemmer til valgte nemnder for kommende periode.  

Jeg ønsker alle de nyvalgte lykke til og føler meg sikker på at de kommer til å gjøre en flott 

jobb for loge 32 Viken. 

Det har vært et spennende år i vår kjære loge Viken!  

Vi har innviet 4 nye brødre siden i høst: Andreas Bengtsson, Daniel Nils Buskas, Kristian 

Myhre og Ole Aleksander Østhassel. Jeg håper at dere nye brødre vil trives i vår loge! Det er 

godt å få nye brødre innviet, ikke bare for å få flere medlemmer, men vi trenger nye 

impulser fra dere nye for å kunne gjøre vår loge til et godt og hyggelig samlingssted både 

inne i logesalen så vel som på ettermøtene. 

Hjertelig velkommen alle sammen. 

Vi har tildelt 25 års Veteran Juvel til Bror Gunnar Haugen i mai  

Sommermøte ble i år holdt 30. mai på Herregårdskroen i nydelige Frogner parken hvor vi fikk 

en flott omvisning i bymuseet. En stor takk til festkomiteen!  

Vi vil også denne sommeren ha våre ukentlige treff på tirsdager kl. 18. Stedet blir som i fjor 
på Café Skansen. Tradisjonen tro frister også i år Lisbeth og Terje med sommerfest hjemme 
på Frogner lørdag 12. august og som om ikke det er nok har bror Odd Rustad reservert bord 
for brødre med følge på Hovedøya og Revierhavnens Kro mandag 4. september. Det går båt 
fra Aker Brygge til Hovedøya kl 17:15  

 

Jeg vil også oppfordre brødrene til å støtte opp om Landssaken, det er aktiviteter på Aker 
Brygge hver lørdag i tidsrommet 11-16. Ønsker du og bidra litt ekstra med en vakt eller 
andre ting, ta kontakt med br. Gunnar Solvang eller br. Knut Olav Guldbrandsen 
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Til slutt vil jeg takke for meg som Overmester. Det har vært en fornøyelse og det har vært 
lærerikt å være loge 32 Vikens Overmester! Jeg vil rette en takke brødrene og kollegiet for 
støtte og hjelp under mitt fravær i vinter.  
 
En stor takk til alle avtroppende embedsmenn – dere fyller viktige oppgaver som er helt 
nødvendig for at vi skal kunne ha en velfungerende loge. Så vil jeg få takke vår utmerkede 
Privatnemnd – for den flotte jobben dere gjør. Jeg vil også rette en takk til en lang rekke av 
dyktige forgjengere som har lagt grunnlaget og som villig har delt av sine erfaringer.  
Og sist men ikke minst vil jeg takke alle brødrene i loge 32 Viken som er med på å skape den 
hyggelige, levende og velfungerende logen vi har i dag. 
 
Jeg minner om at vårt første møte til høsten blir tirsdag den 12. september i A-salen. 

  

En riktig GOD SOMMER ønskes Viken-brødrene! 

 

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

 

Sverre Henning Pedersen 

OM 

 

 

 

 


