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Gode Brødre! 

Et år går fort, og julehøytiden nærmer seg raskt. Det nye kollegiet har vært i virksomhet fra september, 

altså knappe fire måneder, og lærekurven har vært bratt. Jeg vil gjerne takke alle embedsmenn, valgte 

som utnevnte for godt samarbeid og vel utført tjeneste!  

Nytt av året er samarbeid med Loge 18 Varna om enketreff i desember. De enker som ikke deltar her vil 

også få en julehilsen sammen med en slik tradisjon tilsier. Så en hjertelig takk til Nemd for utadvendt 

arbeid som har gjort en flott innsats. 

Det har vært mange hyggelige opplevelser. Spesielt er det inspirerende å se at så mange logebrødre 

kommer på våre møter og deltar på brodermåltidet etterpå. På vårt møte den 16.november hadde vi besøk 

av 40Vern og 12Kongssten. Og 12 Kongsten hadde en logebror som fikk Den Gode Vennskaps Grad hos 

oss. Det var over 60 brødre samlet i logesalen. Dette viser at vi støtter våre brødre når vi drar på besøk til 

andre loger, vi blir bedre kjent og på den måten får vi et rikere loge liv. Det bør også nevnes at vi har fått 

en 50 års VeJu ved Charles Michalsen, vi har hatt innvielse og vi har hatt gradspasseringer. 

Men samtidig er det også en logebror som har gått bort. Våre tanker går til de etterlate og de som stod 

Hans Wold nærmest. 

Når det gjelder Landssaken føler jeg at vi har kommet godt i gang! Brødrene har vist et stort engasjement 

både når det gjelder matservering, loddsalg, pins-salg og det var meget hyggelig å besøke Moss Kirke og 

overvære konserten med Marinemusikken. En oversikt over hvordan status er på innsamlede midler står 

et annet sted i Bindeleddet.  

Mens vi lever i overflod, er det mange andre som ikke har det like bra. Benytt julehøytiden til litt 

ettertanke og ikke vær redd for å gi en hjelpende hånd til en som trenger det!  

Avslutningsvis vil jeg ønske Brødrene en fredfylt og hyggelig julehøytid og et riktig godt nytt år! Jeg vil 

samtidig benytte anledningen til å oppfordre så mange som mulig til å delta på vår nyttårslosje den 4. 

januar. Ta med ledsager og gjerne venner også. Det blir en fin start på det nye året! 

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Petter Hagmann 

OM Loge 51 Folden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Forfremmelse til logens høyeste grad. 

 

På logemøte torsdag 05.10.2017 ble bror 

Dag Eilert Sandli forfremmet til logens 

høyeste grad – Den Høye Sannhets grad. 

Vi gratulerer og ønsker bror Dag lykke til i sin videre vandring i 

logen og Ordenen. 

 

 

 

Forfremmelse til Den Gode Sannhets grad. 

 

På logemøte torsdag 19.10.2017 ble bror 

Petter Tvete forfremmet til Det gode vennskaps grad. 

 

 

 

 

 

På logemøte torsdag 16.11.2017 ble brødrene 

Per Erik Falkenbo og Odd Kjetil Valen 

forfremmet til Den Gode Vennskaps grad. 

 

Vi gratulerer brødrene Petter, Per Erik og Odd Kjetil med 

forfremmelsene, og ønsker de lykke  

til i deres videre vandring i logen og Ordenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Befordringer til Den Gyldne Leveregels grad. 

 

På leirslagning onsdag 22.11.2017 ble patri - 

arkene Ivan Brevik og Bernt Bakken befordret til 

Den Gyldne Leveregels grad. 

   

 

 
Torsdag 30. november 2017 var en stor dag for Loge 51 Folden med Innvielse av en ny 
bror. Meget gledelig var det også med besøk av 9 brødre fra Loge 18 Varna. Gjennom 
en meget flott og verdig seremoni ble Terje Cato Voll innviet og tatt opp som ny bror 
av Loge 51 Folden. Dette var den første innvielse for våre nye embedsmenn, og de 
gjorde dette meget bra. På ettermøtet var det en god og hyggelig tone, med taler av 
bror OM Petter Hagmann og fadder Roy Vestlund. Til slutt takket også vår nye bror 
Terje Cato Voll for tilliten og en flott kveld. Vi ønsker bror Terje hjertelig velkommen 
inn i Ordenen og vår loge. Håper at vi får innvielse ganske snart igjen. Det er alltid 

hyggelig med festdager for vår kjære loge. 

     Torkel Fintland 

Besøk fra loge nr. 92 Romerike 

På logemøtet 19.10.2017 hadde vi besøk av 7 brødre fra loge nr. 92 Romerike. Både besøkende loges OM 

– Einar Nordstad Radem – og vår egen OM – Petter Hagmann – uttrykte glede over at disse to logene har 

kommet inn i et gjensidig besøksforhold, og at dette nå er i ferd med å utvikle seg til et godt vennskap 

mellom logene. Vår egen bror Petter Tvete ble forfremmet til DGV grad på dette møtet (se ovenfor) På 

ettermøtet – som ble ledet av bror UM Ivan Brevik - ble det servert «Trøndersodd» med tilbehør, samt 

«Iris kringle» og kaffe til dessert. Alt fremskaffet og servert av våre to dyktige «matbrødre» Per Ringstad 

og Lars-Jørgen Skøien. Overskuddet av dette skulle i sin helhet gå til den pågående landssaken, og 

Nemnd for utadvendt virksomhet med bror Hans Krugerud i spissen, kunne glede seg over et pent 

overskudd gjennom denne gaven. 

 

  

 

 

 

 

Etter bespisningen var det taler av de to overmestrene 

og settefadder Kai Hermansen. 

    

 

 

 

 



Rebus på hjemmesiden 

 

Bror Roy Vestlund orienterte om oppgaven som hadde stått på logens hjemmeside, og resultatet av 

tilhørende konkurranse. Her viste det seg bla at bror Bjørn Ramsland fra loge nr. 92 Romerike var 

den eneste med riktig svar på «Trekantoppgaven». Han og de øvrige premievinnerne ble belønnet 

med fine gevinster. 

Før taffelet ble hevet takket bror Leif Andersen for maten og et trivelig ettermøte, ikke minst 

takket være brødrene Per og Lars-Jørgen for god servering og et vakkert pyntet bord.. 

Helt til slutt resiterte bror Erik Lauritsen to gamle revyviser, samt fortalte et par morsomme 

historier – alt til glede og stor munterhet. Vi hadde – som bror Erik selv sa – gjort som kua når den 

spiser: «Gjemt det beste til slutt!» (SH) 

 
 

Konsert med Marinemusikken. 

Takket være et meget godt arbeid av en arbeidsgruppe på 6 personer fra Odd Fellow logene i 

Moss, ble det fredag 20.10.2017 arrangert en veldedighetskonsert med Den Kongelige Norske 

Marinemusikk i Moss kirke, til inntekt for den pågående landssaken. Her er hovedhensikten – 

som kjent – å skaffe midler til en ny Redningsskøyte – ODD FELLOW III. 

Arbeidsgruppen – med vår egen bror Kjell Martinsen i spissen – hadde lyktes i å få 

Marinemusikken under ledelse av svenske Andreas Hanson som dirigent og musikalsk leder, til å 

gi denne konserten til inntekt for den gode saken. Og ikke bare det – trubadur og kunstner Lars 

Klevstrand stilte også gratis opp til formålet. 

Det ble en meget vellykket og trivelig konsert med et maritimt preg, og hvor Lars Klevstrand som 

solist, fremførte noen av Erik Byes mest kjente og kjære viser. Konserten ble relativt godt besøkt, 

men det hadde vært plass til mange flere Ordensmedlemmer som ville fått en positiv opplevelse – 

både gjennom gode prestasjoner fra de opptredende, samt gleden av å bidra til landssaken. 

Bror Kjell Martinsen introduserte de verkene som korpset fremførte, mens Lars Klevstrand 

introduserte de visene han sang. Avslutningsvis «måtte» korpset bøye seg for publikums 

utrettelige applaus og – til glede og ny stor applaus - gi et ekstranummer. 

Solister og dirigent ble tildelt hver sin vakre blomsterbukett. (SH) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 oppkravs gebyr. 

SKJORTEPAKKE (Skjorte, hvit 

sløyfe og hvite bukseseler) 

for kun kr 750,- . Kan nå 

bestilles separat 

MØTEPLAN FOR VÅRTERMINEN 2018 - 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 

 

 

   

 

 Grad Øvrige opplysninger Antrekk 

04.01  Nyttårsloge m/ledsager/venner  

18.01 0  Rapport Nemder – regnskap 2017, budsjett 2018.  

22.01 - + Besøk □ 30 Grimkell. NB. Mandag  

01.02 0 Foredrag  

15.02 = + Torskeaften.  

01.03 0 40 Ve. Ju. Hans Krugerud. G 

15.03 - +   

05.04 0 + Eks OM aften.  G 

19.04  = + Besøk fra □ 37 Pontus Wikner.  

03.05 0 Aktuell debatt.  
01.06  Tur m/ledsager. NB. Fredag  
16.08 0 ½- års regnskap.  

    

mailto:of51om@oddfellow.no
mailto:of51um@oddfellow.no
mailto:of51sekr@oddfellow.no


RS 1 Colin Archer  

Sharbat Gula av Liz Lunde P. 

 

Loge 51 Folden og Landssaken 2016 – 2019 

Det var på Storembedsmannsmøte den 28-30 oktober 2015 at det 

ble avgjort hva Odd Fellow Ordenens landssak skulle være. Det 

stod mellom UNICEF, SOS-BARNEBYER og REDNINGS-

SELSKAPET, som alle holdt en presentasjon av hva og hvordan 

de kunne hjelpes. Kriterier for valg av landssak var at Formålet var 

i tråd med budordene, at Saken evner å samle Odd Fellow Ordenen 

i hele landet, at formålet evner å profilere Ordenen på en god måte 

og at landssaken gjennomføres med en organisasjon som evner å 

administrere et så stort prosjekt. Storrepresentantene i loger og 

leire var de som hadde stemmerett og det var nesten 90 % 

avdelegatene som stemte for Redningsselskapet og en ny redningsskøyte. Det var allerede 

avgjort fra redningsselskapets side at den nye skøyta skulle få navnet Odd Fellow III, 

siden dette var skøyte nr. 3, innsamlet av Odd Fellow Ordenen. 

Det ble da bestemt at hver loge skulle ha en kontaktperson 

som skulle være den prosjekt-ansvarlige i hver enkelt loge 

og denne skulle være bindeleddet inn til Kanselliet og 

Rednings-selskapet. Denne har da ansvaret for å motivere 

og inspirere slik at det lykkes med landssaken i den enkelte 

loge. Denne skal følge opp at logen når målet om minst 

1000 kr pr medlem innen 1. desember 2018, samarbeide 

med Skattmester om rapportering og sørge for at 

informasjon om arrangementer med videre, bekjentgjøres 

ved bruk av logenes hjemmesider, facebook, nettavisa osv. 

Folden startet sitt arbeid med å samle inn penger til Odd Fellow III 

allerede i mars 2016. Det var på et medlemsmøte at Nemnd for 

Utadvendt Arbeid med Eks Overmester Hans O. Krugerud i spissen, 

avholdt det første internlotteriet. Siden har det vært avholdt flere 

lotterier hvor brødrene har bidratt med gevinster, og en auksjon ble i 

tillegg holdt på julemøte i 2016 av et vakkert maleri av Sharbat Gula, 

malt og donert til Landssaken av Elizabeth «Liz» Pedersen. 

 

I tillegg ble alle økonomiske gaver innkommet til Foldens 60. års 

jubileum 7 februar 2017, avsatt til Landssaken. Denne våren var 

Folden av de første logene til å bestille OF-III pins, et støpt merke av 

Redningsskøyta, for videresalg. Pinssalget har foregått på «Bryggekanten» i forbindelse 

med at «Lille-Emil» var på besøk og på byens Handlesentre. «Pinsgeneral» Arne 

Ødegaard melder at av de 300 pins vi kjøpte inn, er det i dag kun 5-6 stk igjen, så de som 

ikke har fått kjøpt, må nå være raske. 

RS 55 Olav Østensjø 



Den Kongelige Norske Marine i Moss Kirke 

nemnd for Utadvendt Arbeid oppfordret på forsommeren, 

Foldens eminente kunstmaler Johan Thue, til å male den nye 

Redningsskøyta slik at dette maleriet kanskje kunne være inn-

bringende for saken. Som sagt, så gjort. Johan Thue skapte et 

nydelig og beskrivende maleri av Redningsskøyta og de 

forskjellige arbeidsforhold den har å «jobbe» under. Maleriet 

er fra Nemnden tenkt kjøpt av alle de fem logene i fellesskap 

slik at det kan bli hengende i våre selskaps-lokaler til minne 

om landssaken og målet. 

Den store happeningen var å realisere et samlende 

arrangement. Det endte med et samarbeide mellom Varna, 

Christian Frederik og Folden. Med Foldens 

Storrepresentant Kjell O. Martinsen i spissen ble en 

konsert i Moss kirke realisert. Den Kongelige Norske 

Marine stiller opp gratis og med Lars Klevstrand 

fremfører de stykker fra «I dur og brott», en utgivelse av 

Erik Bye’s tekster og melodier. 

Videre har nemnd for Utadvendt Arbeid tanker om å 

avholde en kunstauksjon til våren, trolig i mars, og her 

oppfordres brødrene til å komme med bidrag, om det er bilder eller antikviteter. 

Avslutningsvis kan det oppsummeres at vi i Folden, i skrivende stund, har samlet inn totalt 

i overkant av kr. 80.000,-. 

. 

 

 

 

 

Prosjektansvarlig Roy Vestlund. 

 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel. 

Torsdag 02.november 2017 ble bror Charles Michaelsen tildelt sin meget 

velfortjente 50 års Veteranjuvel – nøyaktig 50 år etter at han ble innviet i Ordenen. 

Det høytidelige og stilfulle ritualet for tildelingen ble ledet av DSS Jon Erik Holm, 

med assistanse av fungerende. Stor Marshall Kjell Våge, fungerende Dep. Stor Sire 

Gunnar Gjølstad, samt logens egne embedsmenn. 

Bror Charles Michaelsen har vært en aktiv og meget avholdt logebror i vår loge, og 

på ettermøtet ble han varmt hyllet for sitt arbeide i og for logen. Han ble tildelt 

Storlogegraden 01.01.1987, 25 års Veteranjuvel 03.12.1992 og 40 års Veteranjuvel 

15.11.2007. 

Han har hatt følgende embetsverk i logen: CMHA 1970-73, CM 1974-77, Kap. 

1981-83, UM 183-85, OM 1985-87 og Fung.Eks OM  1987-1989. 

Odd Fellow III av Johan Thue 



I Leiren har han hatt ett embete som 1.leirvakt 1981-83. 

I tillegg har han deltatt i ulike nemnder og utvalg, men det som de fleste av den 

«yngre garde» i logen kanskje best husker av bror Charles, er møtet med han i rollen 

som «Samfunnets Eldste» under innvielsen. De viktige budskap som SE her gir, har 

blitt utført på en utmerket måte, og er vel noe de fleste ny innvidde husker best fra 

opptaket i Ordenen..  

På ettermøtet ble det servert svinekam m/tilbehør, samt kaffe og småkaker, og bror 

Gunnar Gjølstad avrundet en trivelig kveld og et smakfullt taffel med å takke for 

maten.(SH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dilling 30. oktober 2017 
 

 
  

 

 

Resyme etter besøk i Broderloge nr. 4 Progres i København 9. oktober 2017. 

 

Tredjegradsbror Jan Ingolf Helseth i Loge 51 Folden besøkte mandag 9. okt. 

2017 "Broderloge nr. 4 Progres" i Odd Fellow Palæet i København. 

Møtet begynte klokken 19.30 men overmester Sune Kaj Harild fortalte meg i en 

mail at brødrene normalt møttes kl 18.30 og at kveldens møtet var et arbeidsmøte, 

men at de innledningsvis skulle ha en minneloge for en nylig avdød bror 

 

Jeg ble ført inn i logelokalene av en godt dekorert bror etter et lite avhør, og etter 

en liten prat i hallen, hvor brødrene tydeligvis møttes før møtene, kom jeg i 

kontakt med Br. Overmester Sune Harild. Han spurte om jeg ønsket en omvisning 

i Palæet, og det takket jeg ja til. En av seniorene i loge Progres, Svend Guldager-

Nielsen, ga meg en meget interessant omvisning i store deler av Palæet. Han 

orienterte spesielt om brannen i Palæet i 1992, som oppsto i den store 

konsertsalen. Da ble store deler av Palæet totalskadd. 



Svend deltok selv i slukningsarbeidene og veiledet brannmannskapene om 

bygningen. Han skulle for øvrig motta 50 års Veteranjuvel i nær fremtid. 

 

Odd Fellow Palæet eies av et husselskap, som igjen eies av de 22 logene som 

sogner til Palæet og har sine møter der. Husselskapet driver omfattende 

utleievirksomhet til møter, konserter selskaper o.l., og jeg ser for meg at ettersyn 

og vedlikehold av dette bygget er temmelig omfattende og kostnadskrevende. 

 

Møtet startet med en egen minneseremoni / -loge for den avdøde bror. Jeg synes 

dette var et meget verdig og flott ritual, og noe vi også bør tenke på å innføre i vår 

egen loge. Minne seremonien tok ca. 15 til 20 minutter. 

Brødrene ble etter minnelogen ført ut av logesalen, og vi sto i forværelse en stund 

før vi ble ført inn i salen igjen for arbeidsmøte 

Logesalen var stor (enorm!). Jeg antar det var plass til rundt 200 brødre. 

Denne dagen var vi i alt ca. 25 brødre inkludert embetskollegiet. Innredning og 

plassering av embetsmenn var gjenkjennelig, men noe annerledes enn vi er vant 

til, bl.a. sto alteret inntil langveggen på høyere side sett fra OM. 

Det var også en egen nisje til et stort kirkeorgel bak UM, og de hadde organist 

som spilte orgel. Det var veldig stemningsfullt. 

 

Åpning av logen og arbeidsritualet var omtrent som hos oss. 

Under til beste for logen fikk jeg takket for varm velkomst og hilste fra vår OM 

og Loge 51 Folden. 

 

Avslutningsseremonien var omtrent som hos oss.. 

Etter møter gikk brødrene til et værelse med flere bord som da ble et slags vente- 

værelse (hvor bl.a. flere av brødrene tok en røyk). 

Etter hvert ble vi bedt om å gå til et så og si likt rom, hvor det var dekt på bordene 

og maten var satt fram. 

Maten vi skulle ha ble bestilt når vi kom, og det var en fire fem forskjellige retter å 

velge mellom, samt dessert. Drikke valgte man også selv av det som var satt fram. 

 

Det var et hyggelig taffel, men det var satt visse begrensninger i forhold til skåling 

e.t.c. siden denne dagen skulle holdes i sømmelige former for å hedre avdødes minne. 

Det ble holdt et par taler som omhandlet den avdøde bror og gode minner de hadde 

om han. 

 

Jeg fikk også ordet og takket igjen for varm og hyggelig velkomst og orienterte om 

Odd Fellow ordenen i Moss og i Norge. (Takk til OM Petter for samtalen vi hadde 

om dette dagen før jeg skulle besøke Broderloge nr. 4 Progres). 

 

Med Broderlig Hilsen i Venskab, 

Kærlighed og Sandhed Under logens 

segl 6Jan I Helseth Tredjegrads bror 

 



 

. 

Den store logesal i Odd Fellow Palæet i København. 

Bildet tatt fra inngangen med utsikt mot OM Stolen 
 
 

Besøk fra logene nr. 40 Vern og nr. 12 Kongsten. 

På logemøtet torsdag 16.11.2017 hadde vi «vennskapsbesøk» av 16 brødre fra loge nr. 

40 Vern i Horten, samt besøk av 8 brødre fra loge nr.12 Kongsten i Fredrikstad.  

Besøket fra 40 Vern var som nevnt et «utvekslingsbesøk», da denne logen og vår egen 

loge har en gjensidig besøksavtale. Besøket fra 12 Kongsten var primært for at denne 

logen hadde en bror som skulle tildeles DGVs grad – for øvrig sammen med to av våre 

egne brødre. 

Takket være mange besøkende og godt oppmøte av egne brødre, kunne bror OM glede 

seg over en nesten fullsatt loge sal.  

Den rituelle delen av møtet ble meget godt gjennomført, og ettermøtet ble ikke mindre 

vellykket. Hele 56 brødre var samlet til brodermåltidet, som vanlig ledet av bror UM. 

Til måltidet var det forhåndsannonsert «Bakt potet m/tilbehør», og både den eminente 

gjest Randulf Meyer fra Horten og vår egen bror Arvid Andreassen, hadde «lest seg 

opp på poteten», for å bruke dette i sine innlegg/taler. Da måltidet ble endret til «Brun 

lapskaus m/brød» - som for øvrig smakte utmerket – fikk jo de to nevnte en utfordring. 

De kom begge godt fra det – selv om de brukte sine «innøvde poteter».  

 

Til dette møtet hadde vår «Quis-mester» Roy Vestlund laget en ny «Ordens.quis», som 

var utlagt i god tid på våre hjemmesider på nettet.  Ikke den helt store deltakelsen, men 

vinneren denne gang ble undertegnede (SH), mens trøstepremien gikk til bror Johnny 

Norman Pedersen. (SH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Store og små nyheter. 

Nye Ordenslokaler? I forbindelse med utbygging/påbygging og omgjøring av Dronningens gt 23, 

har byggherren tilbudt Odd Fellow i Moss og flytte fra 4. etg. ned i byggets 2.etg. Tilbudet behandles 

fra logenes side av et eget utvalg oppnevnt av representanter fra den enkelte loge.  

En så viktig og omfattende sak vil selvfølgelig også bli forelagt for og drøftet i den enkelte loge. 

 

Nye rutiner for minneloger. Fra og med årets minneloger er disse separat for Rebekka logene og 

Odd Fellow logene.  

Kunstauksjon. 
Nevnd for utadvendt virksomhet  har planlagt en kunstauksjon til inntekt for 

Landssaken. Den opprinnelige planen var at denne skulle avholdes nå i høst. Imidlertid 

har vi for få kunstgjenstander å auksjonere bort. Vi har utsatt denne auksjonen til våren 

2018 i påvente av flere gjenstander å selge. 

Vi etterlyser donasjoner. Derfor ber vi om at brødrene gir bort malerier og eventuelle 

andre kunstgjenstander de kan avse til auksjonen. 

Ta kontakt med Hans Krugerud (h-kruger@online.no) for avlevering av gaver. 

RL 

Grasrotandel. 

Pr.dato er det 25 brødre som gir sin grasrotandel fra Norsk Tipping til logen. Siden 
oppstarten i 2011 og pr.1.desember 2017 har logen mottatt fra Norsk Tipping 
kr.33.845,-. Gode tilskudd til logens driftsbudsjett. 
Torkel Fintland 
 

 

Venneaften. 

Torsdag 07. november var det igjen duket for en ny «Venneaften» - hvor hensikten er å 

informere potensielle søkere til medlemskap – «om oss selv» og hva Ordenen står for. 

Dessverre var fremmøtet av egne medlemmer ikke som ønsket rent tallmessig, og det 

er litt betenkelig med tanke på viktighetene av logens ve og vel gjennom styrkelse og 

ekspansjon. 

Fire interessenter møtte opp etter invitasjon fra brødre i vår loge, og det er å håpe at 

alle – eller noen – av disse fant informasjonene så interessante, at de vil komme tilbake 

som nye brødre. (SH) 

 

        

      

 

 

        

 

 

 

mailto:h-kruger@online.no


 

Deilig  er  jorden 

prektig  er  Guds  himmel, 

skjønn  er  sjelenes  pilgrimsgang. 

Gjennom  de  fagre 

riker  på  jorden 

går  vi  til  paradis  med  sang. 

 

Tider  skal  komme 

tider  skal  henrulle, 

slekt  skal  følge  slekters  gang. 

Aldri  forstummer 

tonen  fra  himlen 

i sjelens  glade   pilgrimsssang. 

 

Englene  sang  den 

Først  for  markens  hyrder, 

Skjønt fra sjel til sjel det lød: 

Fred  over  jorden 

Menneske  fryd  deg! 

Oss  er  en  evig  frelser  født. 

 


