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Flott gave fra bror Johan Thue til 
støtte for Landssaken  
 

Bror Johan Thue ble av Nevnd for 

utadvendt arbeid forespurt om han var 

villig til å male et bilde av Odd Fellow III 

i forbindelse med Landssaken, og det 

ville han gjerne gjøre. Den 31. august 

2017 avduket han sitt bilde i losjesalen, 

og alle losjebrødre var meget fornøyd 

med bildet.  

Johan Thue har fortalt at tanken bak 

bildet har vært å vise redningsskøytas 

oppgaver i all slags vær. Dette beskriver han slik:  

 Redningsselskapets skøyter går ut i solskinn og godvær for å hjelpe ved motorstopp, 
tau i propellen og ting som blir mistet over bord.  

 Så kommer uværet med storm og høye bølger. Da hører skøytene MAYDAY, MAYDAY, 
MAYDAY og rykker ut for å redde skip og mennesker i fare.  

 Da er det godt å vite at Odd Fellow har støttet Redningsselskapet med bidrag til 
selskapets nye skøyte Odd Fellow III.  
 
Vi antar at maleriet blir et felleseie for alle Rebekka- og 

Odd Fellowlogene i Moss, og at det får en sentral plass i 

våre ordenslokaler. 

  

Bror Johan Thue ved avdukingen av maleriet 31.08.2017. 

 

 

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!  
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Pins  

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 
 

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. 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  Sommermøte 2017. Reklame Ringstad og Autolakk. 

S  5  In memoriam 

S  6   Vi gratulerer.  Landssaken 2017 – 2019: “Kunstauksjon”. 

S  7 -  8 Sommertur til Engelsviken Brygge og Kråkerøy. 

S  9  Konsert i Moss kirke fredag 20.10.2017. 

S 10  Møteprogram og reklame. 

 
  

Redaksjonskomite: 

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

Roksvåg – Steinar Hagnes 

 

Frist for stoff til neste Bindeledd: 15.12.2017 
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Bror Overmester har ordet. 

 

  

 

Når disse ord skrives er det nye kollegiet allerede godt i gang 

med logearbeide, og som dere ser av programmet blir det mange 

hyggelige  

møter fremover! Det er slik at et godt oppmøte er til stor 

inspirasjon for kollegiet, og jeg håper brødrene møter så ofte 

dere kan. Jeg ser med glede og forventning frem til høstens 

møter. Og Sofie er allerede bestilt til julemøtet! Gode tradisjoner 

skal føres videre. 

Jeg vil gjerne rekke en stor takk til det forrige kollegiet med Eks 

OM Johnny Pedersen i spissen. Embedsmenn, og de valgte og 

utnevnte nemnder har utført et bra stykke arbeide. Vi skal heller 

ikke glemme PN, de sørger for de gode brodermåltidene. I 

tillegg alle de som har sine oppgaver i forbindelse med 

gradspasseringer. Å drive en Loge er i høyeste grad teamwork.  

Da jeg skulle overta som OM hadde jeg mange hyggelige 

samtaler med brødre som var villige til å ta på seg verv i nemder. Dette arbeide er viktig, 

det kommer oss til gode på flere områder, og jeg ønsker at dette arbeidet videreføres.  

Så har vi landssaken: 20.oktober er det konsert i Moss kirke. Marinemusikken spiller og 

Lars Klevstrand er solist. Temaet er havet, noe som passer godt siden det er en ny 

redningsskøyte som er målet for innsamlingen. Vi har allerede kommet godt i gang! Men 

det er flere billetter igjen, så oppfordringen til brødre er å dele dette på sosiale medier, 

informere slekt og venner og ikke minst kjøpe billett selv!  

Jeg vil oppfordre alle, unge som eldre, om å tenke etter om de har noen kjente som kan 

passe i vår loge. Venneaften er et viktig møte som vi må slutte godt opp om alle sammen. 

Det er viktig å tilføre Loge Folden nye brødre, ny kunnskap og nye erfaringer. Uten nye 

innvielser vil Logen stagnere og derfor vil jeg allerede nå minne om venneaften 

7.desember. Tenk nøye igjennom dine bekjentskaper om det er noen du tror vil passe inn i 

Odd Fellow Ordenen. Ikke vær for kritisk. Å innvie nye brødre er alltid hyggelig! 

På den triste siden kommer at en våre brødre – Hans Wold – døde den 18.09.17 etter en 

tids sykdom, bare noen dager før han skulle tildeles 25 års VeJu. 

Logene i Moss har fått tilbud om å flytte logelokalene ned i 2.etg. Dette skal taes opp på 

OM/UM møte den 11.oktober. På nåværende tidspunkt er det sparsomt med opplysninger, 

men jeg lover å komme tilbake med tidsplan, kostnader etc. Vi må regne med å bruke 

ekstern hjelp til dette. 

Vel møtt til mange hyggelige møter og brodermåltider utover høsten! 

 

Med Broderlig hilsen i Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 

Petter Hagmann   3 



             

 
 
         
         

 Sommermøte 2017.  
Fredag 02.juni 2017 var det duket for avslutning på 
Vårterminen 2017. En fin blanding av ledsagere og brødre – i 
alt 28 deltakere – ble mottatt i logens lokaler av vår 
eminente UM Ronny Kristoffersen, som på det kulinariske 
område bød på reker med tilbehør, drikke etter eget ønske, 
samt kaffe til slutt.  
Alle som deltok hygget 

seg i hverandres selskap 

med mat og prat, slik at det ble et fullverdig sosialt 

samvær i beste Odd Fellow ånd. En trivelig avslutning 

på Vårterminen, som hadde fortjent bedre 

oppslutning. (SH)  
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   In memoriam 

 

 
I løpet av årets sensommer og høst har 3 av våre eldre brødre gått bort.  
Det sier seg selv at dette er store tap for vår loge, men våre tanker går først og fremst til 
våre avdøde brødres etterlatte, nære familie og venner. 
 
  

Bror Odd Øiestad Berger døde 18.07.2017. 
Han ble bisatt fra Moss krematorium 25.07.2017. 

Bror Odd Ø Berger ble innviet i vår loge 02.04.1981. 
I sin medlemsperiode hadde han embeder i logen som Indre Vakt 1985 – 1987 og som 

Skattmester 2005 – 2007. 
Han var medlem av Revisjonsnevnda 2009, samt Nevnd for hjelp og støtte 2009 – 2011. 

Bror Odd Berger ble tildelt 25 års Veteranjuvel 06.04.2006. 
 
 

Bror Kåre Kristian Sveli døde 17.08.2017. 
Han ble bisatt i stillhet etter eget ønske. 

Bror Kåre Kristian Sveli ble innviet i vår loge 06.04.1972 
I sin medlemsperiode hadde han embeder i logen som Ytre Vakt 1974 – 1975, Inspektør 

1975 – 1977, Sekretær 1977 – 1979, Skattmester 1980 – 1981 og som Arkivar 1981 – 
1989. Bror Kåre Kristian Sveli ble tildelt 25 års Veteranjuvel 17.04.1997 og 40 års 

Veteranjuvel 19.04.2012. 
 
 

Bror Hans Aleksander Wold døde 18.09.2017. 
Han ble bisatt fra Jeløy kapell 26.09.2017. 

Bror Hans Aleksander Wold ble innviet i vår loge 17.09.1992. 
I sin medlemsperiode hadde han embeder i logen som Inspektør 1997 – 1999, Kasserer 

2001 – 2003, Skattmester 2003 – 2005, Undermester 2008 – 2009 og 2011 – 2013. 
 
 
 

Vi lyser fred over deres minne. 
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Vi gratulerer – og ønsker vel overstått 

 

Bror Robert Ljungqvist 70 år 09.08.2017  

Bror Terje Harald Kristiansen 70 år 18.09.2017  

Bror Ivar Kristiansen 70 år 05.10.2017 

 

 Landssaken 2017-2019. 

Kjære bror! 

Målsettingen med denne Landssaken er at hver loge skal bidra med 

en sum tilsvarende kr tusen pr medlem. For å nå dette målet har 

Nevnd for utadvendt arbeid planlagt diverse tiltak som iverksettes 

utover høsten. Resultatet blir forhåpentlig RS  Odd Fellow lll 

 Blant tiltakene prøver vi å arrangere en «kunstauksjon». 

For å få til dette trenger vi din hjelp: har du malerier/bilder som du 

kan tenke deg å gi bort er vi takknemlig for det. 

I løpet av høsten vil vi så prøve å arrangere en auksjon.  

Dette vil vi komme tilbake til når vi kommer i gang med høstens 

møteprogram.  

For å få en oversikt kan du kontakte følgende brødre:  

 

Arne Ødegaard -69251469/93622777-arneodegaard1@gmail.com 

Webjørn Kaldhusseter-69257500/98485197-vebtor@online.no 

Med broderlig hilsen 

 i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Arne Ødegaard og Webjørn Kaldhusseter 
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                       Sommertur til Engelsviken Brygge og Kråkerøy. 

Tilstede: Anne Veel Helgesen, Gerd Bakke, Liv Reinbakk, Barbara Rolfsøn, Karin Berg Flesjø, Unni Kase Evensen, 

Bjørg Svensson, Britta Ulriksen og Bjørg Thorgersen 

Fra Folden: Gunnar Fledsberg, Lars-Jørgen Skøien, Hans Krugerud, Webjørn Kaldhusseter, Arne Ødegaard, Eigil 

Lyngholm og Rolf Sekkelsten 

 

Den 3. mai hadde Nevnd for utadvendt arbeid sammenkomst med noen av våre avdøde brødres koner/samboere, 

hvor hensikten var å styrke kontakten mellom de innbudte koner /samboere og vår Loge.  

Det ble der snakket om aktiviteter som Loge 51 Folden kunne arrangere. Det kom frem at det var stor stemning 

for en tur til Engelsviken Brygge Fiskerestaurant for å besøke stedet, samt for å spise den berømte fiskesuppen. 

 

Nevnden syntes at det var en fint forslag, så den 20. juni møttes noen brødre på Engelsviken Brygge  med egne 

biler. Det var på forhånd delt opp grupper hvilke biler de forskjellige deltakere skulle sitte på med fra Moss.  

Da vi kom inn på restauranten fikk vi tildelt et langbord med fin utsikt, og brødrene blandet seg så godt en kunne 

med damene.  

Fiskesuppa er blitt en gedigen suksess, og nesten halvparten av gjestene som besøker restauranten, bestiller 

suppe. 

Av de hyggelige servitører fikk vi fortalt at når suppa skal serveres, legges 

grønnsakene (hovedsakelig gulrot og vårløk) rå i bunnen av tallerkenen. Deretter 

tilsettes den kokte suppefisken (for det meste laks og steinbit) og eventuelle skalldyr.  

Avslutningsvis helles fiskekraften over disse ingrediensene. Suppa serveres alltid med 

brød og smør. 

Suppa vi fikk servert var meget god, og to av våre brødre bestilte stor tallerken, mens 

resten klarte seg med liten.  

 

Webjørn Kaldhusseter koser seg med fiskesuppa. 

 

                                                Liv Reinbakk foran. Bak Hans Krugerud i diskusjon med sin borddame. 

Etter at alle hadde spist ferdig satte vi oss i bilene igjen. Gerd og Arne 
Ødegaard hadde invitert oss   til sommerstedet sitt på Kråkerøy. Det tok oss 
ca. 30 minutter å kjøre dit, og vi kjørte i kolonne for det var bare Arne som 
kunne veien. Sommerstedet ligger på det som på folkemunne i Fredrikstad blir 
kalt Blomsterøya. Stedet ligger på Sandviken ikke langt fra Rød skole. 

Når vi kom frem fikk vi en fin omvisning av Arne. Utsikten var meget flott, og 

han fortalte at de blant annet hadde utsikt til 4 fyr.  

Vertene hadde nok jobbet mye før vi kom, for det ble servert bl.a. 

hjemmelagede kaker, kjøpekaker, sjokolade, mineralvann og kaffe. 
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Arne Ødegaard serverer Britta Ulriksen 
hjemmelaget kake. 

                                                       

 

Bjørg Svensson og Britta Ulriksen 

 

 

Britta Ulriksen, Unni Kase Evensen og Gerd Bakke 

 

 

 

             Hans Krugerud overrekker 
klokkebusken. 

 

 

 

Lederen for Nevden for utadvendt arbeid - Hans Krugerud - hadde kjøpt en 

klokkebusk som takk for at vi fikk komme på besøk, og som han overrakte 

vertskapet Gerd og Arne Ødegaard. 

Babara Rolfsøn takket på vegne av gjestene for et flott opplegg av 

sommerturen til Loge 51 Folden. Alle reiste så ca kl. 16.00 tilbake til Moss 

etter en hyggelig sommertur. 

 

Rolf Sekkelsten 
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I dur og brott med Lars Klevstrand og Marinemusikken - 

Moss kirke 

Ny Redningsskøyte 

Marinemusikken inviterer, i samarbeid med Odd Fellow logene i Moss, 18 Varna, 51 Folden og 138 

Christian Frederik, til konsert i Moss kirke fredag 20. oktober kl. 19:00. Konsertens inntekter går i sin 

helhet til Odd Fellows prosjekt med å samle inn penger til bygging av en ny redningsskøyte. (Billettsalget 

vil foregå på TicetCo.no) 

Lars Klevstrand og solister fra egne rekker 

Solist på konserten blir Lars Klevstrand som vil framføre noen av visene Erik Bye og Marinemusikken ga 

ut på platen I dur og brott, en plate som vant Spellemansprisen. 

Under konserten vil Marinemusikken også presentere et variert program med solister fra egne rekker. I 

anledning Odd Fellows innsamlingsprosjekt har mye av programmet et maritimt tema. 

Dirigent Andeas Hanson 

Dirigent for konserten er Andreas Hanson. Hanson tiltrådte stillingen som fagdirektør for Forsvarets 

stabsmusikkorps 1. april 2014.  Han studerte trompet og direksjon ved Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm. Hanson har også studert direksjon i Storbritannia under Sir Andrew Davis, med praksis ved 

The Royal Opera, Covent  Garden.  Hanson har dirigert de fleste av Sveriges store orkestre og har også 

hatt dirigentoppdrag i Danmark, Russland, England og Polen. Hanson er en ettertraktet opera- og 

ballettdirigent, og han har ledet produksjoner ved Kungliga Operan og Folkoperan i Stockholm, for å 

nevne noen. Hans store engasjement for moderne musikk har resultert i seksti svenske og internasjonale 

urfremfremførelser. Han var dessuten kunstnerisk leder for Marinens Musikkår 1998-2010, og underviste 

i direksjon ved Kungliga musikhögskolan i Stockholm 1996-2008  Billettsalget vil foregå på 

TicketCo.no     9 

 



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 

MØTEPLAN FOR HØSTTERMINEN 2017  - LOGE 51 FOLDEN 

  

   

 

 

 

              

 

 

 

 

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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 Grad Øvrige opplysninger Antrekk 

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  
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