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Kjære Logebrødre! 

Julen nærmer seg, OM ønsker velkommen til ny termin våren 2018:

Mandag:

http://www.oddfellow.no/


08.01 19:00 Nyttårsmøte Galla
22.01 19:00 Arbm. Brannøvelse. Rapp nemder. Regnskap. Budsjett.
12.02 19:00 =+
26.02 19:00 Galla
12.03 19:00 Venneaften
09.04 19:00 40 Ve. Ju. Galla (Trygve Jacobsen).
23.04 19:00 Galla
14.05 19:00 25 Ve. Ju. Galla (Alf Richard Rimstad)
28.05 19:00 Galla
11.06 19:00 Sommermøte

Torsdagstreff hver torsdag fra 11.00 til 13.00
Treffet holdes på Glassmesteren fra 11 januar 2018 og inntil videre.

OM Ragnar Lie
of26om@oddfellow.no
Tlf arb: 123 41 234 Tlf priv: 464 49 014 Mobil: 464 49 014
UM Tor Sverre Johnsen
of26um@oddfellow.no
Tlf arb: Tlf priv: 900 80 670 Mobil: 900 80 670
Sekr. John Wintherbo
of26sekr@oddfellow.no
Tlf arb: Tlf priv: 900 20 791 Mobil: 900 20 791
Webansvarlig: Arild Wagn Petersen
aripeter@online.no

Jubilant Trygve Jacobsen 90 år

Innvielse 13.03.1978
OM gratulerte Trygve Jacobsen under sammenkomst mandag 18 desember, i 
Bøkeskogen, og overrakte 2 flasker vin.

Sett av dato 9 april 2018 for å hedre 40 års V.J  Trygve Jacobsen

Det lyser i stille grender
Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusen små barnehender
mot himmelen ljosa held.
Og glade med son dei helsar
sin broder i himmelhall

mailto:aripeter@online.no


som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.

Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds son, vår sonar,
som døden for evig batt.

Jacob Sande (1906-1967) diktet 1931

Jacob Sande, dikter sjømann og lærer
Jacob Sande ble født 1. desember 1906 i Dale i Sunnfjord, kommunesenteret i Fjaler Kommune.
Han giftet seg i 1942 med Solveig Ytterlid og de fikk datteren Siri i 1943.
Sande debuterte i 1929 med diktsamlingen Svarte Nætter og skrev mer eller mindre 
sammenhengende fram til 1961.
Etter å ha avlagt cand.philol.-eksamen i 1931 dro han til sjøs, for å bli sjømann hadde alltid vært 
hans drøm.
I 1934 ble han lektor i Fredrikstad og etter krigen jobbet han som lektor på Ulleren Gymnas i Oslo.

 Intervju med Per-Henrik Fredriksen. 

 Per-Henrik Fredriksen ble medlem i Odd fellow 28.01.80. Han har da vært medlem i 37 år. Han har
hatt mange em beder i logen. Stor/rådsrepresentant.eks om om.um.sk.m.etc. Bare for å nevne noen. 
I dag er han samfunnets eldste, en oppgave han behersker meget godt. Vi har stilt han en del 
spørsmål om Logen og noen andre ting som du kan lese om.

Hvordan synes du utviklingen i logen har vært ?

Logen har forandret seg som naturlig er  . Også en loge må følge med i tiden. Men det er ikke alt 
som kansje er til det bedre, sett med mine øyne. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få nye 
medlemmer. Det er ikke bare vår egen skyld men utviklingen i samfunnet har gjort at man har mer 
travelt med andre ting enn å tenke på å gå inn i en loge. Unger skal i dag kjøres til og fra skole, 
trening og andre fritidsaktiviteter. Begge foreldre er travelt  opptatt med karriere og sine 
fritidssysler. Og så skal vi ikke glemme hvor bekvemt det er å sitte i sofaen og se på TV.

Hva setter du mest pris på i logen ?



Først og fremst følelsen av å være blant mennesker som bryr seg om deg. Man føler at man er blant 
riktige venner. Våre ritualer ,som til tross for at jeg har hørt dem utallige ganger , gir meg titt og 
ofte en a ha opplevelse. Er det fordi jeg ikke i første omgang har tatt ritualet alvorlig  nok.?, ikke 
tenkt godt nok over hva de egentlig skal formidle.?

Hva ville du ha vektlagt i samtale med en resipient ?

Forklart at logen ikke er en forening, Jeg vil lese opp vår formålsparagraf. Så må vedkommende 
selv avgjøre om han vil gå inn for det som står der. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at vi ikke er 
noen form for menighet . Og så klargjøre hvad det koster i kroner og øre og være med. Jeg vil også 
fortelle hva OF bidrar med til fellesskapet som for eksempel vårt bidrag til den nye redningsskøyta. 
Det hører også med å si at vi heger om familien.

Din mening om rekrutering ?

Som jeg sa før det er ikke lett i våre dagers samfund å ta oppmerksomheten vekk fra det matrielle 
jag. Vi kunne til våre venneaftener be eventuelle kandidater  ta med samboer ,ektefelle og det ville 
muligens ikke være så dumt om logebrødrene ikke møtte opp i sort dress den dagen . Personlig er 
jeg i mot å vise frem logesalen under en venneaften. Jeg synes det skal være en a ha opplevelse ved 
en eventuell opptakelse.
Brødre som tror at de vet om en som kan bli medlem hos oss men ikke riktig kan ta seg sammen til 
å spørre  ( ikke  vil være fadder ) kan eventuelt gi navn og adresse til OM så kan logen sende vår 
lille pjese til kandidaten med et lille hyggelig brev om at OF vil sette pris på om han vil bli en  
OF. Det finnes garantert mange bedre ideer enn de jeg har. Det er helt klart at sitter vi bare med 
hendene i fanget så går det ikke mange år så er loge 26 Svenør en notis i historien eller helt 
uteglemt.

Torsdagstreffets betydning /historie.

Se nå håper jeg du har god tid for dette er noe jeg brenner for ,nesten mer enn logen.  I det herrens 
år 1985 fikk jeg en god ide etter et besøk hos loge Dag i Porsgrunn . Der hadde de formiddagstreff 
for brødrene . Dette kan vi få til i Svenør . Jeg la det frem for vår OM , men det skulle jeg ikke ha 
gjort for da fikk jeg klar beskjed på at det ville aldri gå i Svenør. Men heldigvis så har vi 
finnmarkinger ikke for vane å gi opp sådan med  det samme.
Så det korte og det lange var at jeg sa til OM at det her ville jeg prøve uansett hva.
OM var en fornuftig mann og sa ja,ja, så prøv dog.
Jeg la det fram for Lillian og hun ville stille opp når jeg ikke kunne bruke lunchpausen
Menuen for det første Torsdagstreffet så sådan ut .  30 stk egg ,salat, sild agurker, margarin, fløte og
kringle. 60 stk rundstykker 3 poser kaffe alt i alt kr.247.77  overskudd kr. 54,23.
Jeg måtte på jobb før Treffet var ferdig så siste mann låste og jeg dro etter jobben opp og vasket 
opp. Se det er vesentlige enklere i dag. Men den gang var vi sjelden mindre enn 20 som møtte opp. 
Det var ikke bare pensionister men de brødre som jobbet i nærheten stakk . innom med sin 
madpakke og jaggu betalte de ikke også for maten 10 kr.
Så lad oss slå fast en gang for alle at det som står om hvem som startet Torsdagstreffet i vårt  50 års 
jubileumshefte ikke er riktig. Først mange år senere var det mange brødre som tråtte til og hadde det
ikke vært for det så hadde Torsdagstreffet vært en saga blott.
Jeg tror at Torsdagstreffet har hatt en hvis betydning for logen da en del av den eldre generation 
som ikke følte seg bekvem over å gå ut om aftenen møtte opp om torsdagen og holdt dermed 
kontakt med logen.  Sådan er det også i dag .Nei nok om Torsdagstreffet.

Hva er favorittmaten din.?



Lettsaltet torsk med Lillian`s makaronistuing med gulrøtter og poteter og smeltet smør , nam,nam.

Har du noen hobbyer. ?

Hagen i vårt sommerhus i Danmark .Når vi kommer dit i april så står det 800 ,ja du hørte riktig 800 
tulipaner i blomst, da føler jeg at vinteren er over. Om vinteren leser jeg en del. 

Din største bragd/prestasion. ?

Overtalt Lillian til å bli min kone.

Hva med data ?

Hva er det ?

Hvor koser du deg best ?

I sommerhuset . og især når barn, svigerdatter og barnebarn er der. Og ikke å forglemme når venner
kommer på besøk fra Norge da spiller vi krolf. Det vet du nok ikke hva er. Det er et spill som spilles
på en stor gressplen med store krokketkøller og en rund kule litt større enn en krokketkule. Ideen er 
å slå kulen ned i et hull i gressplenen  ( det er ca 24 huller ) . Høres det kjedelig ut ? prøv og du er 
hekta.

Når var du sist på kino ?

Når Mamma Mia  hadde premiere i Danmark.

Hva heter den siste boken du leste ?

Alv Erlingsson, en adelsmanns undergang av Tore Skeie. Det er en fantastisk middelalderskildring 
om en historisk person. Jeg anbefaler den for alle som er litt interresert i norsk historie .

Hva gjør du i helgene ?

Går tur , leser og gleder meg over at jeg har fri også på mandag og har logen å se frem til .
Sport på TV er ikke min sterke side. Før brukte jeg helgene til å vedlikeholde hus og hjem men som
pensionist bruker jeg hverdagen i stedet.

Jeg lurer på .

Hvorfor brukes ikke den store flokk av exOM vi har til noe i logen ?  
Hvorfor har vi ikke nyttårsloge med ledsager ?
Hvorfor har vi ikke julebord med ledsager ?
Hvorfor er det vanskelig å få brødre til å ta verv  i logen ?
Hvorfor er det vanskelig å få brødre til å være med i spill. ?
Hvorfor samler vi ikke service i bunker etter et måltid.?
Hvorfor tar vi ikke kaffekoppen med ut på kjøkkenet når vi går hjem ?
Hvorfor har vi problemer med rekruttering til logen ?
     
                                                                                                           



Storlogen Handlingsplan 2017-2019
Handlingsplan Distrikt 8 Vestfold 2017-2019
Handlingsplan Loge 26 Svenør 2017-2019   
                
Mål Loge 26 Svenør
Økning av medlemstall
Gjennomføre gode tiltak som synliggjør og profilerer logen som en verdibærende og 
tradisjonsbærende organisasjon. Tiltakene skal rettes så vel mot styrkelse som ekspansjon. Aktivt 
bruke det styringsverktøy som er utsendt fra Storlogen og Distriktet. Vektlegge senkning av 
gjennomsnittsalder på nye medlemmer. Bidra til at logen gjennomfører Informasjonsmøte. Gjøre 
søknadsskjema lett tilgjengelig for alle medlemmer og for potensielle søkere.  
Ansvar: OM/Storrepresentant/ N&S.
 Ordenshus
Støtte arbeidet med utvikling av tidsmessig Ordenshus. Arrangere ”Åpent Hus” sammen med 
øvrige Rebekka/Odd Fellow loger i Larvik for synliggjøring av vår Orden.
  Ansvar: OM/Storrep./Nevnd for ordenshus.
Medlemsutvikling
Gjennom erfaringsdeling gi impulser til aktiv rekruttering rettet mot yngre grupper som arbeider 
verdiorientert. Der hvor medlemmene ikke tilfredsstiller fadderordningen skal logen vurdere 
settefadder. Logens kollegiemøter bør hvert møte ha et punkt som omhandler rekruttering i egen 
Loge.
Ansvar: OM/Storrep.

1. Styrkelse

Embedsmennenes kompetanse
Gjennomføre embedsmannsskolering i tråd med Stor logens veiledninger. Gjennomføre øvelser slik
at logemøter med gradspasseringer, spill og seremoni, blir utført på en ordentlig-verdig måte.  
Foreta instruksjon minst en gang i året. 
 Ansvar: OM/CM/Storrepr.
Utviklingsprogrammene
Følge opp og gjennomføre utviklingsprogrammene etter intensjonene.
Ansvar: /OM/ Storrep/S&E.

2. Ritualer og etisk innhold

Ritualer
Instruksjon og opplæring skal bidra til at ritualer, rutiner og tradisjon opprettholdes, slik at 
Ordenens og Logens særpreg ivaretas. Ansvar: OM/CM/Kap./Storrepr
Ettermøter

1. Tilstrebe gode ettermøter i logen. Søke ideer til gode ettermøter og Venneaften/klubbaftener, 
motta impulser hos Distriktsrådet. Etikette og tradisjoner skal opprettholdes. Kapellanens 
etiske innlegg i  form av ord og toner.



Det refereres til tiltaksplan for Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.
Ansvar: OM/ UM/Kap/Storrep.

Distriktsrådsmøter.
DR-møter avholdes i henhold til distriktets terminliste.  Storrepresentanten videreformidler 
distriktets tanker og referater til  logen.  
Ansvar : Storrepr.

Utadrettet virksomhet.

Logens utadrettede sosiale aktivitet
Kartlegge hvilke sosiale og humanitære formål logen bør støtte. Det legges vekt på lokale tiltak som
er i tråd med vår Ordens budord. Ansvar: OM/Storrep.

3. Informasjon – synliggjøring

Media
Ha en åpen holdning til media og presse og synliggjøre Odd Fellow Ordenen og logen der det er 
naturlig. 
Ansvar: OM/Storrepr.
Intern kommunikasjon
Tilstrebe god kommunikasjon mellom OM/kollegiet og medlemmene i logen. 
Ansv. OM/Kollegiet.
Kommunikasjon mellom kollegiet og logens medlemmer ved bruk av e-post og internett, 
Lyskasteren og pr post og samtaler via telefon.og Spond. 
 Ansv. OM/Kollegiet UM/Sekr/

Web ansvarlig som ressursperson for logens bruk av internett. 
Ansvar. Web.ansv./OM/Sekr. Web.ansv. gir undervisning på ettermøter i bruk av web. Siden og 
spond. 

4.   Organisasjon

Kollegiet
Kollegiet skal videreutvikles gjennom ordensfaglig skolering. OM og Storrepresentant skal fungere 
som ordensmessige veiledere for logen. Avholde Kollegiemøter 2-3 ganger pr termin (halvår).
 Ansvar: OM.
Elektroniske hjelpemidler
Kollegiet skal være kjent med logens dataprogram Focus. Sekr. og Skm. skal beherske og bruke 
Fokus, ajourholde logens protokoller, medlemslister, korrespondanse og regnskaper etc., kunne ta ut
alle rapporter og holde OM/kollegiet løpende orientert.  Og evnt. bruk av nye medier.
Ansvar: OM/Sekr/Skm./Kollegiet
Odd Fellow Akademi
Storrepr. skal informere medlemmene  om mulige nye prosjekter, som kan søkes om i akademiet. 
Det skal også informeres om Akademiets symposier, som avholdes ulike steder i landet, og 
muligheten for å delta på disse. 
Ansvar: Storrep.
Samarbeid Odd Fellow/Rebekka



Kollegiet skal delta i felles kollegiemøter med alle logene i Larvik og medvirke som arrangør etter 
avtale med de øvrige logene hver 4. gang, hvor temaer av felles art skal diskuteres og forbedres til 
beste for logene. Ansvar: OM/Sekr
Økonomi
Skattmester skal utarbeide og ajourføre logens budsjett, føre logens regnskaper i logens 
dataprogram Focus.  Holde regnskapet ajour til enhver tid. Utarbeide bevilling dokument ved 
utbetalinger.  Rapporter om logens økonomiske stilling med regnskap og budsjett fremlegges 
kvartalsvis og til alle kollegiemøter. Attestering : OM/Skm.
Sekretæriat 
Sekretær skal føre protokoll fra alle møter i logen. Holde protokoller og medlemslister ajour, forestå
logens løpende korrespondanse og søknader, holde kollegiet oppdatert mht åremålsdager og runde 
fødselsdager, medlemmenes. vitae (CV)etc., utarbeide forslag til terminlister, samle stoff og utgi 
Lyskateren 4 ganger årlig.
 Ansv. OM/Sekr
Logemøter og gradspasseringer
CM skal ivareta og påse at logens ritualer følges, utarbeide lister for medlemmer som deltar i spill 
og forestå nødvendig øvelse før møter.
 Ansv OM/CM 

5. Internasjonalt

Odd Fellow støtter studiereiser for ungdommer til FN-organisasjonenes byggverk. Organisasjonen 
”Icelatic UM aventure”  tidligere UNP utvider nå sine reiser til flere land.   
Vennskapsloger
Opprettholde eksisterende forbindelse med vår vennskapsloge. Dette vurderes som en styrkelse av 
vårt mål om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Ansvar: OM/Storrepr.
Larvik 08.11.2017
Loge 26 Svenør.
Ragnar Lie
OM
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