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OG AKTIVITETER OVER DET GANSKE LAND, 

I REGI AV ODD FELLOW OG REBEKKA LOGER, 

FOR INNSAMLING AV MIDLER TIL LANDSSAKEN 

2016 – 2019, OG FOR MARKEDSFØRING AV 

ODD FELLOW ORDENEN OG EGNE LOGER 
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Arendalsuka 2017 er over og roen har igjen senket seg over byen. 

Arendalsuka er blitt en stor hendelse; 

med 770 arrangementer og nærmere 

100.000 besøkende. Odd Fellow 

Ordenen var der – i år igjen! Vi høstet 

erfaringer i fjor, og vi har høstet nye 

erfaringer i år. I fire dager har søstre 

og brødre fra Distrikt 22 stått på stand 

og gjort en flott jobb. Bare blide 

ansikter å se. Dette er gøy!  

Alle logene i distriktet hadde i år laget egne informasjonsbrosjyrer, nå er 

samlingen komplett. Og vi hadde sogar fått bidrag fra bror Viggo Bårdseng på 

Rena, et bilde som ble til flyers.  

Hele mannskapet hadde på forhånd fått i «lekse» å lytte til/lese intervjuet med 

Stor Sire (Podcast høsten 2015 som vi har transkribert, veldig nyttig).  

Vi arrangerte foredrag på Mør Biffhus – 

åpent for alle: UM Britt Eva Bjerkvik 

Haaland fra Rebekkaloge 65 Teresa holdt sitt 

foredrag «Hva kan Odd Fellow Ordenen gi 

til yngre medlemmer?». Utrolig inspirerende – dette burde alle få høre! Og etter 

foredraget inviterte OF DSS Åge Munch-Olsen foredragsholder med følge på 

båttur «ront elva», en veldig hyggelig avslutning før regnet bøttet ned igjen. 
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Deltakelse 

ELVEFESTIVALEN i 

Drammen 

 

Helgen 25.-27. august 2017 gikk årets 

Elvefestival av stabelen i Drammen. 

 

 

De 4 Odd Fellow logene i Drammen, 

Rebekkalogene 78 Hebe og 29 Iris, samt 29 

Drofnum og 64 Olaf Hallan gikk sammen 

om å ha en stand ved siden av RS Rednings-

selskapet ved Bybrua på Bragernes lørdag 

26.august. 

 

 

Redningsselskapet lå med redningsskøyta 

«Einar Staff Sr» og 2 små «Elias»-båter 

som selvsagt trakk mange folk til 

elvebredden. Det var også mulig å gå om 

bord i redningsskøyta, men det var spesielt 

populært for barna som fikk en kort 

kjøretur på elva med «Elias»-båten.  

 

Målet med deltakelsen var å informere om vår 

Orden samtidig som vi solgte pins til inntekt for 

Landssaken.  Det var god hjelp i å stå ved siden av 

RS-standen når det skulle fortelles om innsamlingen 

til Odd Fellow III. Været viste seg fra sin beste side 

og logesøstre og -brødre koste seg med «oppdraget» 

denne lørdagen. 

 

 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13230107/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/08 August/28/01/Elvefestivalen_Hebe_ESA_2017 (36).jpg
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13230094/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/08 August/28/01/Elvefestivalen_Hebe_ESA_2017 (21).jpg
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13230120/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/08 August/28/01/Elvefestivalen_Hebe_ESA_2017 (27).jpg
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13230081/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/08 August/28/01/Elvefestivalen_Hebe_ESA_2017 (22).jpg
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De fire Odd Fellow logene på Hamar har hatt felles 

oppstartmøte for Landssaken og tar i bruk et nytt 

innsamlingsverktøy: www.Spleis.no 

Vi skal nå innsamlingsmålet i felleskap og oppnår samtidig styrket samhold og 

oppmerksomhet om Ordenen på Hamar, – sier Lars Erik Hermansen, leder for 

den felles prosjektgruppen 

 

De fire logene på Hamar, har 

oppnevnt en felles prosjektgruppe 

som består at de fire UM i hver 

loge. Sammen med logenes 

kontaktpersoner mot Storlogen, 

skal disse koordinere logene i 

innsamlingsperioden til 

oppfyllelse av målsettingene. De 

fire logene på Hamar: Maud, 

Kirsten Flagstad, Hermann Anker 

og Heidmork har som mål å 

samle inn 400.000 kroner. 

Halvparten av de innsamlede 

midler i hamarregionen skal 

hentes inn ved aktiviteter i 

samarbeid logene i mellom, og den andre halvparten ved aktiviteter i hver av 

logene. Medlemmene skal bidra gjennom ulike arrangementer, utlodninger, 

konserter og personlige bidrag. 

 

Som første fellesaktivitet ble det arrangerer et Oppstartmøte (kick-off) søndag 

23. april, i Odd Fellow Ordenshus Hamar, med kulturinnslag, kaffeservering og 

god informasjon om landssaken og hvordan vi skal nå våre mål. Her møtte 

bortimot 130 medlemmer med ledsagere og venner. Frem mot oppstartmøtet ble 

det arrangert et internt lotteri blant logens medlemmer, og i døra ble det solgt 

lodd «i stedet for» inngangspenger. Dette bidro med kr 67.000,- som utgjør det 

første innskudd av fellesbidrag i samarbeidet. Gevinstene var innsamlede 

sponsorgaver. 

 

 

Vi håper mange vil støtte opp om denne dugnaden, sier 

undermestrene i henholdsvis loge Hermann Anker, Maud, 

Kirsten Flagstad og Heidmork: Stig Harry Jakobsen, Gunn 

Toril Fossum Pedersen, Randi Løviknes og Lars Erik 

Hermansen. 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13224966/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/11/01/Bilde 01.jpg
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Samtidig ble det presentert et nytt elektronisk innsamlingsverktøy 

www.Spleis.no, som Sparebank1 Østlandet har tatt i bruk. De er vår lokale 

hovedsponsor og har allerede satt inn 10.000 kroner på «Spleis» kontoen, og gir 

i tillegg 100 kroner for hver bidragsyter i Spleis.no, begrenset oppad til kroner 

50.000,-.  Alle som bidrar gjennom Spleis.no hjelper oss til få å utløst disse 

50.000 kronene fra Sparebank1. Du går inn på www.Spleis.no , og søker «Odd 

Fellow Hamar». Der kan du gi det beløpet du ønsker. Dette er vår tids 

«loddsalg», sier Hermansen som oppfordrer alle til å gå inn på www.Spleis.no 

og i det minste spre den videre ved deling på Face book eller e-post. 

Vi har god erfaring med at samarbeid gir god stemmingen blant medlemmene og 

styrker felleskap og samhold om ordenen på Hamar. Sist var det ved bygging av 

Ordenshus, nå gjentar vi grepet i forhold til Landssaken, sier Hermansen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spleis.no/
http://www.spleis.no/
http://www.spleis.no/
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Loge 52 Catena Haugesund  

 

Brødre av Loge 52 Catena i Haugesund, i 

aksjon under Havnedagene 2017, der vi 

selger pins til inntekt for landssaken 

2016-2019  
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Loge nr. 131 Grip i Kristiansund hadde arrangement 

for Landssaken 29.06.2017. 

Dette på samme dag som Kristiansund hadde bursdag 275 år. Bistand også fra 

Redningsselskapet med RS Erik Bye samt en gammel skøyte RS Christiansund. 

Vi solgte pins, kaffe og vaffler.  

Bistand også fra Redningsselskapet 

med RS Erik Bye samt en gammel 

skøyte RS Christiansund. Et flott 

arrangement i sol men kald 

nordavind. Vellykket likevel. 

Bildene viser at folk koste seg og båtene var på plass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13228668/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/07 Juli/14/01/Landssaken 29.06.jpg
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Logesøstre overtar drift av Båtforeningens søndagskafé i sommer 

Søstre fra Rebekkaloge nr. 8 Midnatsol har fått avtale om å drifte Narvik 

Båtforenings søndagskafé i sommer, og overskuddet går uavkortet til 

Landssaken. 

 

28. mai var åpningsdag. 

Søstre bidro med hjembakst i 

tillegg til nystekte vafler og kaffe. 

Mange besøkende og godt salg, 

gjorde dagen meget vellykket, 

selv uten særlig markedsføring. 

Så dette lover godt. Vi håper på 

mange besøkende gjennom 

sommeren som i tillegg til det 

sosiale, kan bidra til inntekt for 

Landssaken. 

Takk til alle Søstre og Brødre 

som gjorde en flott innsats i regnværet på Aker Brygge. Selv om det var lite folk 

på Aker Brygge, ble resultatet bra. Vi fikk opp en fin stand som kan brukes i 

ettertid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå var også RS på plass med Redningsskøyte og Elias båten.  

Fortsatt god sommer til dere alle 

Mbh Knut Olav 

Fra venstre: Inger Vanje Andreassen, Anne Lise 

Christensen, Tove Birkeland og Brit Kroken. 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13226182/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/31/01/kake_01.JPG
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Landssaksarrangement i Porsgrunn lørdag 13.mai 

Lørdag 13.mai arrangerte Rebekkalogene nr. 16 Urd og nr. 24 Baugeid Dagsdatter i 

Porsgrunn lørdagskafé til inntekt for Landssaken 2017-2019 

 

Redningsskøyta "Stormbull" fra Stavern 

ønsket store og små velkommen ombord 

og barneTV-båten "Elias" tok de minste 

med på tur på Porsgrunnselva. 

Tusen takk til Anders Westrum Økstad 

for interessant foredrag om 

Redningsselskapets arbeid og hans 

kolleger for omvisninger og tur med 

"Elias"! 

Takk også til søstrene for imponerende 

innsats med forarbeid og gjennomføring! 

BarneTV-båten "Elias" tok de minste 

med på tur på Porsgrunnselva 
Tusen takk til Anders Westrum Økstad 

for interessant foredrag om 

Redningsselskapets arbeid og hans 

kolleger for omvisninger og tur med 

"Elias"!  

 

  

 

Redningsskøyta "Stormbull" fra Stavern 

ønsket store og små velkommen ombord 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225299/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/14/01/IMG_0461.JPG
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225348/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/14/01/IMG_0486.JPG
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225336/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/14/01/IMG_0457.JPG
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225323/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/14/01/6A83EB94-8F94-4D6E-A359-1657D07A44A7.JPG
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225311/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/14/01/IMG_0460.JPG
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Offisielt avspark for Landssaken i Vest-Agder 

Landssaken 2016-2019 ble offisielt sparket i 

gang i distrikt nr. 14 Vest-Agder torsdag 

12.januar, da DSS Selle Marie Horntvedt og 

DSS Dag-Runar Pedersen inviterte til Kick-

Off for de prosjekt-ansvarlige i hver loge. 

Redningsselskapet var godt representert, 

med President Nicolai Jarlsby i spissen  

Redningsselskapet var godt representert, med President Nicolai Jarlsby i 

spissen,  regionleder Halvor Rismyr og Kari Skår Dahl som er førstestyrmann i 

Redningsselskapet.  I tillegg så hadde vi med Lars Fjellgård fra Loge nr 125 

Ryvingen som i tillegg til å være prosjektansvarlig også er frivillig mannskap på 

Redningsskøyta i Mandal. 

Jarlsby satte scenen ved å takke for at Redningsselskapet ble valgt som vår 

Landssak og at vi skal finansiere en ny redningsskøyte – Odd Fellow III. 

Til stor entusiasme og tidvis positive overraskelser, presenterte han 

Redningsselskapets virksomhet.  Mange ble faktisk imponert over størrelsen på 

Redningsselskapets oppdragsmegde og ikke minst den store forskjellen 

Redningsselskapet utgjør langs norskekysten, på Femunden og i Mjøsa. 

Regionleder Halvor Rismyr fortalte om aktivitetene på Sørlandet og pekte på 

arrangementer der det er fullt mulig for Odd Fellow å være med.   Han utfordret 

også på å lage arrangementer som en Odd Fellow Dag – på stasjonene til 

Redningsselskapet. 

Førstestyrmann Kari Skår Dahl 

fortalte så om livet som styrmann og 

redningsmann om bord i 

redningsskøytene.  Hun hadde 

erfaring fra mange stasjoner og ga 

en herlig beskrivelse av livet om 

bord.   Hun presenterte seg selv og 

sin spennende bakgrunn – med 

bachelorgrad i både litteraturhistorie 

og i nautikk.    Kari S Dahl var også 

med på Kon tiki 2-ferden som skipper.  

 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13212853/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/01 Januar/13/02/President Nicolai Jarlsby.jpg
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13212827/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/01 Januar/13/02/Kari Sk%C3%A5r Dahl.jpg


LOGE 51 FOLDEN 

13 

Etter presentasjonene fra Redningsselskapet, samlet deltakerne seg for en 

diskusjon om mulige aktiviteter.   Landssaken har 2 hovedmål:  Samle inn 25 

millioner kroner og å synliggjøre Odd Fellow Ordenen for våre 

omgivelser.   Det er viktig å ha begge hovedmålene i synet under 

planlegginging.  Videre ble det understreket at fellesskapet i Ordenshuset også 

var en viktig målsetting,  at Rebekka-søstre og Odd Fellow brødre kunne jobbe 

sammen om et felles mål. 

    
                    Lydhør forsamling                                             Diskusjonen går «høyt» 

Prosjektet er lett å «selge inn».   Det er stor entusiasme og glede over å kunne 

jobbe sammen med Redningsselskapet.   Det er stor begeistring for det faktum at 

vi skal være med å sikre menneskeliv, verdier og miljø langs den norske 

kystlinjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13212840/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/01 Januar/13/02/Lydh%C3%B8r forsamling.jpg
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Vårkonserten i Søm kirke, Kristiansand ble en suksess 

Tredje gangen gjelder, ble bekreftet i Kristiansand sist søndag.  Endelig fikk 

konserten det antall publikummere det fortjener. 

«Fra mørke til lys» er tittelen 

på konserten som Distriktsrådet 

for Rebekka og Odd Fellow har 

arrangert, nå for tredje 

gang.   Denne gangen ble 

konserten markedsført som et 

tiltak for innsamling til 

Landssaken 2016 -2017.  Nytt 

av året var også at søstrene i 

Loge nr 56 Camilla Collett 

rigget til kafe i forkant av konserten. 

Og publikumstilstrømmingen var imponerende.  

 

Nærmere 300 publikummere strømmet inn i den vakre Søm kirke, der 

kunstneren Kjell Nupen selv har satt tema – Fra mørke mot lyset.   Med 

fantastisk glasskunst fra gulv til tak, speiler solen seg i alle regnbuens farger i 

kirkerommet. 

Organist Reidar Skaaland satte tonen for konserten 

med åpningsnummeret Toccata i d-moll.  Et mektig 

musikkstykke som setter publikum i rett stemning. 

DSS Selle Marie Horntvedt ønsket i sin velkomst at 

denne konserten skulle gi sjelens fred og 

ettertanke.   Det er musikken som står i forsetet og 

med den en vandring fra mørke til lys. 

Rolf Løvland er kjent for mange som komponist, 

låtskriver og leder av Secret Garden. Fiolinisten 

Ragnhild Ek Zeiler framførte sammen med 

Skaaland tre små stykker av den mer seriøse delen 

av Løvlands komposisjoner. 

 

Tenoren Bjøro Hildebrandt tok oss med til svenske klassikere, med bl.a. «Alt 

under himmelens fäste»og den velkjente «Tonerna» av C Sjøberg, 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13222149/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/04 April/24/02/Organist Reidar Skaaland ved orgelet.jpg
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DSS Dag-Runar Pedersen ga en etisk betraktning om begrepene «Fra mørke til 

lys» der han vist til Nupens melding risset inn i alteret i kirken, se det 

mennesket. 

Konsertens andre avdeling startet i en noe lettere tone, med Hildebrandts 

tolkning av «Der bjørarna susar» og et par italienske klassiske 

kjærlighetssanger.   Ragnhild Ek Zeiler tok oss med inn i Løvlands musikalske 

verden, før organist Skaaland spilte hovedinstrumentet, orgel, i sin egen 

komposisjon «Nytt liv». 

Konserten ble avsluttet med to vakre, populære stykker – Intermezzo fra 

Cavalleria Rusticana og Nella Fantasia med  fiolin, tenor, piano og orgel – en 

mektig avslutning på en fantastisk musikalsk reise. 

Publikum takket med 

stående applaus og 

aktørene fikk velfortjent 

blomster og ros for 

konserten. 

Det økonomiske 

resultatet av konserten er 

ennå ikke klart, men det 

anslås at konsert og kafe 

bidrar med over 30.000 

til Landssaken 2016-

2017. 

Vi mener vi har et grunnlag for å arrangere konsert også neste år. 
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En flott lørdag i Marvika 

Rebekka- og Odd Fellow logene i Kristiansand arrangerte Åpen Dag i Marvika 

med godt besøk og fantastisk resultat. 

 

Marvika i Kristiansand er en litt gjemt perle. 

Siden Sjøforsvaret la ned sin virksomhet, har 

området blitt åpnet for befolkningen og det er et 

fantastisk turområde rett utenfor sentrum. 

 

Redningsselskapets aktiviteter ligger akkurat her og 

det er her de frivillige mannskapene som bemanner 

redningsskøyta Bendt R. Rasmussen har sitt tilhold 

når skøyta ikke er ute på oppdrag. Det er her de 

ligger i beredskap. 

 

Alle logene i Kristiansand har jobbet aktivt med 

Landssaken 2016-2019 helt siden det ble kunngjort at 

Redningsselskapet var vår partner i Landssaken.  Med 

stor iver og entusiasme har Kristiansandslogene hatt 

fokus på å bidra til Landsaksjonen og å profilere Odd 

Fellow Ordenen i Kristiansand. Og med god hjelp av 

Halvor Rismyr i Redningsselskapet, har de lagt opp et 

fantastisk program for denne dagen. 

 

Elias og en «svevende» kajak 

Lørdag 26. august var det rigget til 

Åpen Dag i Marvika. Det var 

aktivitetstårn i vannet, det var 

omvisning på Redningsskøyta, det 

var kajakker til utlåns, det var trå-

båter på vannet og det var kafe med 

salg av godsaker. 

 

 

Redningsskøyta Bent R. Rasmussen 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13230484/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/08 August/30/01/Bendt R Rasmussen redningssk%C3%B8yta.jpg
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Hennig Olsen Iskrem hadde gitt oss iskrem, «Bageren i 

Byen» hadde gitt oss boller både med og uten rosiner, 

det var hamburger, pølser, vafler, kaffe, saft og frukt 

som ble solgt. Og det var lotteri. 

 

Ikke en dråpe regn, barn og voksne koste seg i 

Marvika. Salget gikk strålende – både hva gjaldt føde 

og lodder. Og trekningen på gevinstene ble 

spennende. Hele 10 iskaker donert av Norges beste 

iskremfabrikk og hovedgevinsten – en kajakk.                     Vinner av hovedgevinsten 

   

En stor takk til alle som var med for å få dette 

arrangementet til. En kjempeflott jobb av alle frivillige i 

Redningsselskapet, en glimrende konferansier Frank og 

takk til alle som kom å delta en fin dag med oss. 

 

Økonomisk resultat - netto overskudd rett under kroner 35.000.- som går til 

Landsaksjonen. Bare ett ord å skrive: Fantastisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gøy i vannet fra tårnet                            Konferansieren 

 

 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13230552/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/08 August/30/01/Positive frivillige RS-folk.jpg
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13230542/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/08 August/30/01/Vinner av hovedgevinsten.jpg
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Familiedag på Orkanger – bidrag til 

redningsskøyta 

Orkdal Broderforening arrangerte en familiedag hos Terna 

Båtklubb på Orkanger lørdag 20. mai. 

Målsettingen for arrangementet var å skaffe inntekt til 

Landssaken, synliggjøre Odd Fellow i nærmiljøet, gi 

informasjon samt mulig rekruttering av nye medlemmer. 

 

Foruten bekjentgjørelse til våre enheter i distriktet, ble 

dette også viet oppmerksomhet i et godt oppslag i 

regionavisen «Sør-Trøndelag» 15. mai med et intervju 

med Nils Mosdahl, formann i Orkdal Broderforening. 

Intervjuet ligger også på avisens nettavis. 

 

Program for dagen var som følger: 

·       Redningsskøyta kommer 

·       Elias båten kommer 

·       Grilling, kaffe og kaker m.m 

·       Quiz om Redningsselskapet og Odd Fellow (premie: en liten tur på fjorden 

med Redningsskøyta) 

·       Sjekk av redningsvester 

·       Informasjon om Redningsselskapet og Odd Fellow 

 

Mange familier og enkelt personer fant veien til 

arrangementet. Salg av grillmat og kaffe/kaker 

gikk strålende og de besøkende så vel Odd Fellow 

medlemmer koste seg i det flotte mai været. 

 

Det viste seg fort at en tur med Elias båten var 

populær blant de yngste samt å få komme om bord 

i redningsskøyta. Inne i et tilliggende lokale til 

bevertningen, ble informasjon om landssaken vist 

kontinuerlig. 

 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225896/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/26/01/DSC_0676.JPG
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225883/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/26/01/IMG_3156_01.jpg
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225935/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/26/01/DSC_0689.JPG
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225987/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/26/01/DSC_0700.JPG
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225909/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/26/01/DSC_0694.JPG
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Quiz ble delt ut og til slutt ble vinner og de to 

påfølgende plasseringer trukket ut. Vinneren fikk 

en flott fjordtur med redningsskøyta ut på fjorden i 

en fin sommerbris. 

 

Odd Fellow’s representanter fikk gode tilbakemeldinger på arrangementet og 

spørsmål om dette gjentar seg, og det vil vi ta en snarlig evaluering av.  

 

Vi fikk innfridd målsettingen om god inntjening 

og synliggjøring av Odd Fellow i Orkanger. 

Brødre fra Broderforeningen og andre enheter 

stilte opp og bidro i arrangementet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225961/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/26/01/DSC_0701.JPG
https://www.oddfellow.no/getfile.php/13225974/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/05 Mai/26/01/DSC_0696.JPG
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4. april hadde loge nr. 34 Liv sin årlige Hyggekveld 

Svært mange søstre med venner hadde møtt fram. 

Det er flere underholdningsinnslag på 

hyggekvelden. Høydepunktet er 

mannekengoppvisning. Tre av Ålesunds butikker 

var invitert til å vise våren og sommerens mote og 

de stilte med  flotte klær. Flere av loge nr. 34 Livs 

søstre stiller hver år sporty opp og er 

mannekenger. I tillegg var det flott sang av Odd 

Fellow koret i Ålesund. Loddsalg med svært 

mange fine gevinster er også en viktig del av 

Hyggekvelden. Det serveres både smørbrød og 

kaker.  

Kakebordet bugnet av deilige kaker! 

Overskuddet  av årets Hyggekveld går i sin helhet til Odd Fellows landssak. 

Loge nr. 34 Liv takker alle deltakere og gjester som møtte opp denne 

Hyggekvelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13222056/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2017/04 April/20/01/Bilde 03.jpg
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Pressemelding 

Redningsselskapet ble valgt til Odd Fellow Ordenens nye landssak 2016 – 2019 

Den nye redningsskøyta «Odd Fellow III» vil redde mange liv i fremtiden og 

bety mye for tusener som ferdes på sjøen og trenger hjelp hvert år. 

Som en del av vårt utadvent arbeid samler vi inn penger blant våre medlemmer 

til denne viktige saken, og i den forbindelse arrangerer Odd Fellow i Sarpsborg i 

samarbeid med Redningsselskapet og Olseng Marina åpen dag. 

26. august 2017 på Olseng Marina fra kl 12.00 – 17.00 

DIN gave redder liv! 

Kl. 13.00 og kl. 15.00 vil Redningsselskapet holde et kort foredrag og vise film 

om Redningsselskapets aktivitet. 

Den lille skøyta som er stasjonert ved Skjebergkilen Marina vil være på plass. 

Elias båten kommer selvfølgelig, og da vil de minste få seg en liten båttur med 

Elias. 

På vegne av Odd Fellow i Sarpsborg ønsker vi alle hjertelig velkommen! 

Kontaktpersonene: Loge 100 Olav Haraldsson Johnny Lunde, loge 30 Grimkell, 

Leif-Egill Karlsen, loge Astri Ellen Borg Thime og loge 50 Kjeden Aud Kristin 

Lunde 

Mobil: 908 36 727 

 

 

Pressemeldingen for konserten «I dur og brått» med Lars 

Klevstrand og Marinemusikken som skal avholdes i Moss 

kirke, er publisert på Odd Fellow Ordenens facebook side, 

og Roy Vestlunds facebook side. Pressemeldingen: 
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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 TicketCo.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 
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Seil, banner og roll-ups hos Oslo Flaggfabrikk. 

 

Banner/Seil  

i Polyester 

m/malje pr. meter 

Str. 400 x 150 cm 

kr. 1200,00 

 

Beachflagg 

Str. 300 cm 

Komplett m/skrufot og bag 

kr. 1200,00 pr. stk 

Tillegg for kryssfot 

kr. 250,00 pr stk. 

  

Roll-up 

Str. 85 x 200 cm 

Komplett med eco duk 

pris pr. stk. kr. 1100,00 

Komplett med eco duk 

pakket en og en i veske 

v/bestilling av 5 stk 

kr. 666,00 pr stk. 

 

Prisene er eks mva. og frakt, Leveringstid er omgående 

anders.gjervan@flagg.no 

mailto:anders.gjervan@flagg.no
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Her følger et utklipp fra informasjon avlevert til Storembedsmannsmøtet 

avholdt 28. – 30. Oktober 2016, og lagt ut på Ordenens hjemmeside 

av Storlogen, informasjonsmateriell Landssaken. 

(Hele kan lastes ned som PDF eller Powerpiont) 

 

DSS sitt ansvar 

1. Finne en kontaktperson – prosjektansvarlig i hver loge. 

Rapportere til odd.fellow@oddfellow.no med id.nr. navn 

og korrekt epost adresse innen 15. november. 

2. Motivere og inspirere slik at vi lykkes med landssaken 

3. Følge opp at logene når målet om minst 1000 kr pr medlem. 

500 kr pr 1.des 2017 og 500 kr pr 1.des 2018. 

 

 

Prosjektansvarlig loge sitt ansvar 

Kontaktpersonen er prosjektansvarlig for landssaken i egen loge fra start til mål.  

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. Samarbeide med Skattmester om rapportering. 

5. Sørge for at informasjon om arrangement mv. bekjentgjøres. 

Bruke logenes hjemmesider, facebook, nettavisa osv. 

 

 

 

Hefte er utarbeidet av kontaktperson/prosjektansvarlig Roy Vestlund. 


