
Festloge! Lørdag 4. november ble vår loges 33-årsdag markert med en tradisjonell festloge for våre 

brødre, deres ”bedre halvdel” og inviterte gjester - nesten 50 til sammen. Det startet med det faste 

festritualet i logesalen med god musikk. Spesielt avslutningsnummeret, Slavekoret fra Verdis opera om 

kong Nebukadnesar, satt godt i ørene til deltakerne da de toget ut fra logesalen. I salongene ble det 

servert en aperitiff før festlyden gikk til det festdekkede bordet i spisesalen hvor det ble servert grillet 

kamskjell med blomkålkrem, frisk salat og kaviarsmørsaus ,  en skikkelig innertier! Som hovedrett kom 

en godt mørnet oksefilet med grønnsaker og rødvinsaus. Velsmakende var også de små, nette mini-

Pavlovaene som ble servert som dessert. Til dette ble det servert et glass hvitvin, to glass rødvin og ett 

glass dessertvin, selvsagt med andre valgmuligheter for dem som ønsket det. Ved bordet var det som 

seg hør og bør taler og tradisjonell sang  - og en til! av bror Arnold. Et innslag som høstet applaus. Bror 

Gunnar Ødegård holdt takk-for-maten-talen, krydret med lun humor. Da vi reiste oss fra bordet, var vi 

enige om at vi hadde fått valuta for pengene. Man skal ikke bestille mye ”ute på byen” før det blir at-

skillig dyrere enn det deltakerne måtte ut med. Etter matenble det ryddet og gjort klart til dans i spise-

salen mens festlyden koste seg med kaffe og noggo attått i salongene.  Her kommer noen bilder fra 

festbordet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Tre gradpasseringer i høst for det nye embedskollegiet 

                  Nils Stokke                                                            Bård Riise                                     

Jørn Erik Norangshol     og                   Ragnar Moan  

Det nye embedskollegiet fikk en oppstart  etter installasjonen som ikke alle nye embeds-

kollegier får—dessverre! Jeg sier dessverre fordi jeg skulle ønske at vi fikk tre gradpasseringer 

hver høst slik som vi hadde denne høsten! Ja, hver vår også, for det vitner om at logen vår har 

fått jevn tilgang på nye brødre, og det trengs! Torsdag 28. september ble Nils Stokke tildelt 

Den høye sannhets grad. Bror Nils og hans fadder Einar Thomasgård, har svært godt oppmø-

te, til tross for at de har laaaaaang vei til logen, godt og vel 100 kilometer og 1,5 time hver vei!!  

Den 12. oktober ble Bård Riise tildelt Den edle kjærlighets grad.  

Torsdag 26. oktober var så turen kommet til  Jørn Erik Norangshol og Ragnar Moan som 

ble tildelt Det Gode Vennskaps Grad . Alle gradpasseringene ble gjennomført med stil og ver-

dighet av aktørene. Logekvelder med gradpasseringer er spesielle kvelder, og da er det godt å 

se at vi har gode aktører, men kanskje er det flere som kan hjelpe bror CM med å fylle de for-

skjellige rollene. Det er ikke farlig, og så snart du har fått en grad kan du i prinsippet delta i det 

aktuelle gradspillet, så meld deg på, og ikke si nei når bror CM spør! Du kan også si fra om du 

vil delta! 

t.v. Bror Arnold sang De næ-

re ting og en morsom før-

julsvise.        T.h UM Kjell Erik 

Schjelvaag takker søstrene 

for hjelpen med serveringen. 

t.v bord-sjefen: UM 

Kjell Erik Schjelvaag 

og fru Anne S.  

T.h blomster til en 

fast deltaker Eks  

DSS Knut Rotås  

(som fylte 75 den 

3/10 ) og fru Säde. 
 

 Fra           

hovedbordet” ; St.rep. Arnfinn E.Jørgensen og fru Liv, EKS ST Marshall Wenche  Størseth, OM Thor 

Olsen, EKS OM Paul T. Hulsund og fru Wenche. 
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Vår nyvalgte Undermester, Kjell Erik Schjelvaag, har ordet:  
 
Kjære brødre! 
Vi nærmer oss slutten på det første semesteret i den nye embedsperioden. 
For min del startet høsten ikke akkurat slik jeg hadde sett for meg, og det var 
ikke uten betenkeligheter jeg sa ja til å gå på som UM. Læringskurven har 
vært bratt (og er fortsatt stigende), og jeg vil benytte denne anledningen til å 
takke alle dem som bistår både med praktiske gjøremål og med gode råd. Det 
er forresten påfallende hvordan man ved å ha ulike roller i logen ser ting fra 
ulike sider som på en måte supplerer forståelsen av våre ritualer og tekster. Å 
ha vært UM i høstens gradspasseringer har vært givende i så måte. I skriven-
de stund er det noen dager igjen til vi skal ha venneaften. Jeg har fått melding 
om to gjester, kanskje blir det flere. Viktigheten av jevn tilgang av nye brødre 
kan ikke overvurderes. Det handler ikke bare om medlemstall. Minst like viktig 
er det at det gir innhold til logemøtene i årene som kommer. Jeg håper vi alle 
ser det som vår felles oppgave å bidra her. Alle kan tenke godt gjennom sin 
bekjentskapskrets og se om det ikke er en fremtidig bror der – noen vil da se 
noen som også kan ønske å få vite mer om Ordenen.Når dette leses er vi inne 
i adventstiden, lys tennes og vi ser fram mot jul. Vi skal benytte høytiden til å 
hygge oss og nyte det tradisjonene byr på, uten å glemme julens budskap. 
Dette er også en tid hvor kontrastene blir veldig tydelige.  Å se seg rundt etter 
noen som trenger litt ekstra hjelp eller omtanke i denne tiden er i beste Odd 
Fellow-ånd. Jeg ønsker alle brødre og deres familie en riktig God Jul og et 
Godt Nytt År! 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Kjell Erik Schjelvaag 
Undermester 

Vi ser at en av våre brødre har rund dag nå  rett før jul,  og vi gratulerer! 
Lenger utpå etterjulsvinteren kommer kanskje enda flere runde jubilanter 

 

Vi blir eldre, kjære brødre, og takk for det!  

         

              

Rolf Henriksen 03.des 76 år 

Finn Børmark 03.des 78 år 

Thor  Eggen 04. des 76 år 

Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 68 år 

Arnold Godhavn 12.des 80 år 

Egil Jostein Ramberg 15.des 77 år 

Jan Schjølberg 16.des 78 år 

Torgeir Dybvik 17. des 55  år 

Wilfred Nebelung 29.des 77 år 

Roger Larsen 29.des 66 år 

Morten Erling Eklo 05.jan 66 år 

Tor Eivind Johansen 10.jan 58 år 

Jøran Hilmar Burø 13.jan 46 år 

Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 77 år 

Thor Arild Skaset 24.jan 58 år 

Logedressen finner du hos  

Nytt år og nye sjanser! Vi starter allerede den 4. januar med et arbeidsmøte, og 

allerede onsdag i uka etter er det nyttårsloge med vår loge som arrangør, så da er 

det viktig å møte opp! Nyttårsritualet har et vakkert og tankevekkende innhold 

som det er vel verdt å oppleve. Der er det, for å si som vår EKS DDSS Bjørn Eugen 

Johansen sa: Mange gode og kloke ord!  

Det kom bare to gjester på vår venneaften i november, så da får vi se om det blir 

en, to eller kanskje tre nye brødre på innvielsen litt utpå nyåret.  


