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w Onsdag er logedag

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Melvin Henriksen
OVERMESTER

Gode 
brødre!
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Storrepresentant 
Øivind Vinje

OM 
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Sekretær 
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Skattmester 
Inge Laskemoen

Fung. Eks OM 
Torstein Kallåk

UM 
Terjen Volden

Da er første etappe for det nye Embeds- 
kollegiet tilbakelagt. Jeg sitter igjen med 
en god følelse av at det vi har utført av 
oppgaver hittil har fungert ganske bra. 
Det vil vel nesten alltid være detaljer 
som kunne vært utført på en bedre måte, 
så utfordringen blir da å arbeide med 
forbedringer i neste etappe. 

Foruten ordinære møter i Embedskollegi-
et har vi også innført formøter foran alle 
logemøter. 

Handlingsplanen for 2017 til 2019 ble 
gjennomgått på siste logemøte i novem-
ber og 7 nye tiltak ble vedtatt å ta inn i 
den nye handlingsplanen. Bl.a. ett av til-
takene ble å flytte møtetidspunkt for alle 
logemøtene fra 19:30 til kl 19:00. Planen 
er oppdatert og oversendt til Distrikt Stor 
Sire. 

I høst innførte Embedskollegiet et krav 
om at alle valgte og utnevnte Embeds-
menn skulle gi beskjed om fravær fra 
logemøtene, og aller helst finne en sted-
fortreder. Vi er godt fornøyd med at dette 
har fungert veldig bra ved at Embeds-
mennene har respektert dette pålegget. 

I gjennomsnitt har Embedsmennene 
hatt en fremmøteprosent på 82 i denne 
perioden.

Vi arrangerte sosialaften i høst med et 
meget godt resultat ved at det totale 
innkommende beløpet var veldig nær det 
målet vi hadde satt oss på kr 30 000. 

22. november innviet vi en yngre bror 
som bidro til å redusere gjennomsnittsal-
deren i vår Loge som for tiden er noe i 
høyeste laget. Vår utfordring fremover 
blir å skaffe flere nye og yngre brødre.
Embedskollegiet vil igjen minne om at 
dersom man av ulike årsaker ikke kan 
benytte offentlig kommunikasjon til eller 
fra logemøter, har logen gjennom Stiftel-

sen Margit Soelberg og Christian Sand, 
fått muligheten til å dekke slike utgifter.

Vår loge er nå blitt medlem av den såkalte 
“grasrotandelen” i Norsk Tipping. Det 
betyr at alle som er medlem og som har 
registrert seg i Norsk Tipping, gir 5 % av 
spilleinnsatsen til egen loge.

Minner om Landssaken 2016-2019 hvor 
vi har et mål, over tre år, å samle inn over 
1000,- kroner pr. medlem. Tilsammen må 
Odd Fellow Ordenen samle inn minst 
25 millioner for å få retten til å bestemme 
navnet på den nye redningsskøyta. Skal 
vi lykkes med denne målsetningen, er vi 
avhengig av at alle slutter opp om saken.

Ved å ta en vakt på Radiumhospitalet i regi 
av Siriusprosjektet, kan du bidra positivt til 
å gjøre situasjonen for kreftpasientene noe 
lettere. Samtidig får du en hyggelig prat 
med takknemlige pasienter og pårørende. 
Ta kontakt med UM Terje Volden som er 
kontaktmann for prosjektet. 

Vi nærmer oss jul med raske skritt. Om 
ikke så lenge sitter vi rundt bordet på 
julaften og spiser tradisjonell julemat som 
f.eks. ribbe, pinnekjøtt eller torsk. Julen 
er en tradisjonell høytid hvor familien er 
samlet, både store og små.

Med disse ordene ønsker jeg alle 
brødrene og deres familier en 
riktig god jul og et godt nytt år. 
Ser også frem til et interessant 
logeår i 2018. 
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w Redaktørens hjørne

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inge Håkon Gjørva
SEKRETÆR

Sekretæren 
informerer
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Et nytt embedskollegium er installert, og 
jeg takker for at jeg nok en periode får lov 
til å besitte sekretærstolen.

Hva har skjedd i høst?
Vi har hatt mange gode møter med fine 
innslag både i og utenfor logen. En vel- 
lykket venneaften er gjennomført med 
flere gjester, og dermed potensiale til å få 
flere brødre. 

Et av høydepunktene var derfor innvielse 
av Ansten Slaathaug 22. nov., og ikke å 
forglemme: Vår loge rundet 60 år 19. aug.

Dagen ble markert med et flott historisk 
tilbakeblikk ved vår Storarkivar. 
Også i år gjennomførte vi en flott 
Sosialaften hvor familie og venner deltok 
med stor giverglede. Vi kunne ha ønsket 
oss flere til stede, men likevel kom det inn 
hele kr 28.960.

Vi teller nå 71 medlemmer, og har i 2017 
økt vår medlemsmasse med 3 brødre, en 
vekst på nesten 4,5 %. Det er bra.
Fremmøte må vi også si oss fornøyde 
med. Et snitt for året har vært 38 % med 
en topp på hele 48 %.  

Det har vært mange fine innlegg både i 
sal og på ettermøtene, og dette skal vi 
fortsatt ha.

Ellers forsøkte vi oss på en lutefiskaften, 
men denne måtte vi dessverre avlyse pga 
manglende interesse.

Forøvrig kan vi gratulere flere brødre som 
har rundet år i 2017.

Nå nærmer julen seg igjen – et lite 
avbrekk fra logen er sikkert bra. Nå kan 
familie og venner få være helt i fokus.
Så får vi håpe på at snekker Andersen og 
julenissen også i år finner på noe lurt til 
oss alle, slik Alf Prøysen har beskrevet.

Bulletinen

Høstens nummer av Bulletinen er ferdig. Jeg vil takke spesielt br Frank 
Arnesen, Knut Aslak Wickmann og Jan Arne Flattun for fantastisk hjelp. 

Jeg vil også si takk til alle som sender inn bidrag og som kommer med 
kreative innspill og kommentarer.

Har dere noe å bemerke til innholdet, savner noe eller artikler dere vil 
sende meg er det til: pahaugs@online.no

Pål Haugs, redaktør

JM -  BULLET INEN

n

God Jul til dere alle, og et riktig godt nyttår, 
og ikke minst vel møtt i logen på nyåret.



Vi går tilbake i historien og ser nærmere på:
•  E N D E S TA S J O N  F O R  D R A M M E N S B A N E N  •

•  V E S T B A N E S TA S J O N E N  •
•  N O B E L S  F R E D S S E N T E R  •

n DRAMMENBANEN
betegner, ikke overraskende, jernbanelinjen 
fra Oslo til Drammen. Den åpnet den 7. 
oktober 1872. Da gikk den fra Oslo V og var, 
som mange av våre jernbaner på den tiden, 
smalsporet. Ved åpningen forbandt den lan-
dets hovedstad med Randsfjordbanen som 

var åpnet trinnvis fra Drammen til Rands-
fjord (Jevnaker) i perioden 1866-1868.

I dag føles det mer naturlig å tenke på 
Drammenbanen som første del av Bergens-
banen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 
ut av Oslo. Sistnevnte åpnet fra Drammen 

til Larvik i 1881 og ble forlenget til Skien i 
1882. Den var da også smalsporet.

n  VESTBANEN
ble åpnet som endestasjon på Drammens-
banen i 1872. Stasjonsbygningen i pusset 
tegl ble tegnet av Georg Bull. Herfra gikk 
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01.06.2017

Sommeravslutningen for logen ble et besøk på Nobels Fredssenter
og et velsmakende måltid i Villa Sandvigen.

Vestbanestationen.Kristiania 1903
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altså tog til Drammen og forbi, det vil si på 
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Bygnin-
gen for lokaltrafikk ble tegnet av Ivar Næss 
og kom til i 1917.

For en som bodde på østkanten og tok de 
fleste togturer nordover fra Østbanen, var 
det forbundet med litt høytidsstemning de 
få gangene man tok turen over til Vestbanen 
for å kjøre tog sørover. Ellers gikk det faktisk 
et spor over Rådhusplassen og rundt Vippe-
tangen også en gang i tiden. Men det kjørte 
ikke passasjertog der. Når det en og annen 
gang kjørte noe på denne linjen, stoppet all 
biltrafikk opp.

n  NOBELS FREDSSENTER
er museet om Nobels fredspris. Vi presen-
terer fredsprisvinnerne og deres arbeid, 
samt historien om Alfred Nobel og Nobels 
fredspris. Senteret fungerer også som arena 
for samfunnsdebatt. Gjennom skiftende 
utstillinger, omvisninger, arrangementer, 
undervisningsopplegg og familieaktiviteter 
ønsker vi å skape refleksjon og engasjement 
omkring temaer knyttet til krig, fred og konf-
liktløsning. Senteret har blitt internasjonalt 
anerkjent for sin satsing på dokumentarfoto-
grafiet og interaktiv teknologi.

t5

JM -  BULLET INEN

Brødre og ledsagere samlet foran Fredssenteret før omvisningen

1875 1877

1825 1965

Nobels Fredssenter er en uavhengig stif-
telse, finansiert gjennom en kombinasjon av 
privat og offentlig støtte. 

Nobels Fredssenter ble åpnet av Kong Harald 
11. juni 2005. Men idéen ble født langt tidligere.

Da Geir Lundestad tiltrådte som direktør 
ved Nobelinstituttet i 1990 kom han ganske 
raskt på idéen om å opprette et eget mu-

seum for Nobels fredspris i Oslo. Men det 
skulle ta mange år før idéen ble virkelighet. 
Først i november 2000 vedtok Stortinget 
å be «Regjeringen i samarbeid med Den 
Norske Nobelkomité legge til rette for at et 
fredsprissenter kan etableres i den gamle 
stasjonsbygningen på Vestbanen, med sikte 
på åpning 7. juni 2005». 11. juni 2005 ble 
Nobels Fredssenter åpnet, som en del av det 
offisielle programmet for hundreårsmarke- 
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ringen av unionsoppløsningen mellom 
Norge og Sverige. Både den svenske og den 
norske kongefamilien var til stede. Det var 
også fredsprisvinneren fra 2004, kenyanske 
Wangari Maathai. Hun besøkte oss hele 
7 ganger før hun døde i 2011, og hun pleide 
å si at «Fredssenteret er mitt hjem når jeg er 
hjemmefra».
Vestbanen var jernbanestasjon frem til 
1989, og bygningen er fredet. Det bød på 
utfordringer da museet skulle utformes. 

Den nå verdenskjente britiske arkitekten 
David Adjaye fikk oppdraget, og ved hjelp 
av det han kaller «spacial manipulation» 
(rom-manipulasjon) brukte han flater, farger 
og materialer til å omforme bygningens 
interiør. Bak de nye veggene er de gamle 
bygningsstrukturene bevart, og i mange av 
rommene kan man se de gamle tretakene fra 
den gang det var togstasjon her.

Siden åpningen i 2005 har 1,6 millioner 
besøkende vært innom Nobels Fredssenter. 
Vi har laget over 60 utstillinger, hvorav 
11 fredsprisutstillinger, og tatt imot en rekke 
fredsprisvinnere og statsledere. I juni 2015 
ble muséets tiårsjubileum markert med 
en stor folkefest og en offisiell feiring der 
Kong Harald, statsminister Erna Solberg og 
fredsprisvinnerne Shirin Ebadi og Kailash 
Satyarthi var til stede.

Medaljen som tildeles 
fredsprisvinnerne

En serie fotografier beskrev situasjoner fra reiser over hele verden.

Inne i den gamle ankomsthallen 
ble vi ønsket velkommen til Nobels 
Fredssenter av vår guide. Vi ble 
spurt hvor mange som hadde vært 
på Fredssenteret før og det viste 
seg å være veldig få. De fleste 
hadde ikke vært der siden jern-
banestasjonens dager,
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n  HISTORIE
Villa Sandvigen ble bygd da Mosseveien sto ferdig i 1860. Det var en svenske, Nils 
Nilsen Aaslund, som da kom fra Hobøl som bygde huset og startet gjestgiveri. Fra ca. 
1900 til 1951 drev Hanna Michelet, ”Hanna på Sandvigen”, stedet og tok imot veifaren-
de til alle døgnets tider. I 1951 ble det solgt til Sigurd Waage hvis kone Elsa Sødring 
gjenåpnet stedet i 1956 og drev det som sitt hjertebarn i mange år.

I 1970 åpnet motorveien og Gamle Mossevei fikk mindre trafikk. Stedet fikk en park-
messig utformet have tegnet av professor Karen Reistad (NLH) og med en ”sukkenes 
bro” over en liten bekk som sildrer gjennom haven, Fra 1977 ble stedet drevet av John 
Normann Henriksen som solgte det i 2008. Fra 1922 og langt ut i 30-årene var Villa 
Sandvigen sentrum for KNAs billøp på Gjersjøen. Stedet er skilt ut fra Dal gård.

Den danske foto-
grafen Mads Nissen 
reiste til Colombia 
og FARC-gerilajen. 
Han reiste rundt i 
3 uker i nesten hele 
Colombia. Han 
reiste fra president-
palass, regnskog 
og til slummen. 
Overalt ble han 
møtt av folk som 
ønsket og lengtet 
etter fred, en tøff 
erfaring og reise.

Vi kom inn i et mørkt rom med små skjermer hvor hver Nobel fredsprisvinner ble presenetert (Nobels hage). 
Omvisningen ble avsluttet foran den innholdsrike Veggavisen med bilder, tekster og videoklipp fra alle fredspris- 
vinnernes liv og arbeid, 

Vi ble møtt av sterke fotos fra FARC-geriljan. Den består ikke bare av menn i uniform, men også av mange kvinner og 
barn. En skal ikke la seg lure av de 3 damene som stiller seg opp til fotografering. De er også tøffe geriljasoldater som 
dreper på stedet. Mellom alle fotografiene var en personlig hilsen fra president Juan Manuel Santos.



t8

JM -  BULLET INEN

Villa Sandvigen 
med utsikt 

til Gjersjøen

Etter en drøy times omvisning på Fredssenteret gikk vi til Rådhuset hvor en buss ventet på oss. Nå hadde både sulten 
og tørsten begynt å merkes og etter en kort busstur ankom vi Villa Sandvigen. Her ønsket UM Melvin Henriksen alle 

velkommen til restauranten og så var det bare å huske om vi hadde bestilt fisk eller kjøtt. Et herlig måltid 
og stemningen var god. UM ønsket OM Torstein Kallåk og hans familie en god sommer. 

Rundt kl. 23 ble kvelden avsluttet og bussen kjørte oss inn til sentrum igjen. En hyggelig kveld. 

n
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Vi fikk gratulert 
br Arne Rebnor med 

hans 70-årsdag 
før han dro til Florida 

for noen uker.

4.10.2017

Høstenterminen
2017 ......

Høstterminens første møte begynte med OM Torstein Kallåk 
ønsket alle velkommen tilbake til logen og spennende høst.
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For dem som ikke har vært i Un-
garn og Budapest, og kanskje har 
tenkt seg en tur, har de noe fantas-
tisk å glede seg til. Det gjelder 
både kulturelt og kulinarisk, og 
kanskje ikke minst prismessig i 
forhold til norske priser.
Da min kone er født her, oppdager 
jeg alle ting og ser en masse 
som kanskje ikke en vanlig turist 
opplever på et korttidsopphold. 
Nå tar vi en tur rundt i byen, og 
temperaturen ligger rundt 
25-30 O, det er godt med sol og 
varme, og shorts og t-skjorte er 
nødvendige plagg. Innimellom er 
det alltid muligheter for en øl (ca 
10 NOK) og deilig is til 1/3 del av 
prisene hjemme.

Byen er full av museer med inn-
hold som slår det meste, og om 
kvelden er det alltid en morsom 
operette med god musikk eller 
operaen som er i gammel ærver-
dig og flott stil.  Det finnes også 
et nybygget operahus her som 
dessverre må jeg si, danker ut vårt 
i Oslo innvendig. Dessuten har de 

et fullstendig renovert til opp- 
rinnelig stil Franz Liszt musikk- 
akademi hvor det spilles fantas- 
tiske konserter. Budapest har 
også Europas største synagoge, 
som er en flott bygning, mange  
besøkende og fri guiding.

Det finnes mange muligheter 
for å ta seg et bad her, ikke som 
hjemme ved sjøen, men i badean-
legg med geysirvann som det 
finnes flere av rundt i byen. Dess- 
uten har de også noen spahoteller 
her, de også med geysirvann.
Når det gjelder restauranter og 
puber, finnes de i mengder i nes- 
ten alle gater - deilig mat, god vin 
og hyggelig servering. Det finnes 
også noen restauranter hvor du 
kan spise og drikke så mye du vil: 
and, steker, fisk, gåselever og en 
masse annet samt et overdådig 
ost- og dessertbord inklusive vin 
champagne, øl, kaffe, te etc, og 
prisen ligger på ca. NOK 150!! 
Noen steder med litt høyere priser 
spilles også sigøynermusikk. 
Vanligvis kommer fiolinisten bort 

til deg og ber deg om å oppgi et 
stykke du gjerne vil høre. Hvis 
du vil synge med er du alltid 
velkommen til det og han får 
gjerne tips etterpå.
Min kone synger og hun kan alle 
operetter og sigøynermusikk- 
stykker. Hun overrasker som regel 
med å synge som også belønnes 
med applaus fra de andre gjestene. 
(Hun sang i kor, og opptrådte med 
Per Aabel også i sin tid).

Byen deles av Donau med flere 
broer  mellom BUDA og PEST. 
Midt i Donau rett imot bl.a. 
Parlamentet med 365 rom, og 
som er en veldig flott bygning 
og sies å være en kopi av Par-
lamentet i England, ligger en 
fantastisk øy, Margaretha-øya.
Der finnes det et flott og stort 
badeanlegg (Palatinus) med gey-
sirvann, et stort amfiteater, 2 spa-
hoteller med geysirvann, en blom-
sterprakt av en annen verden på 
øya, flere 100 år gamle trær med 
kjempestammer, store grønne 
haver hvor folk ligger henslengt 
og soler seg eller har picnic osv. 
I tillegg er det et svømmeanlegg 
med internasjonale mål. Det er 
også en japansk have med gull-
fisker. Det finnes også et vann- 
orgel som sies å sprute høyest 
i Europa. Spiller hver hele time 
i ca 15 minutter. 

Reisebrev fra 
BUDAPEST
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Rundt hele øya langs vannet er 
det anlagt bane for gående og 
løpende som benyttes til fulle. 
Min kone og jeg tar ofte turen dit, 
og kan gå langs hele øya langs 
vannet på ca 1 1/2  time. Orker 
en ikke, er det også mulig å ta 
en buss som går rett igjennom. 
Privatbiler er forbudt. Dessuten er 
det mulighet å ta en rutebåt (som 
en trikk), som stopper flere steder 
på vei til eller fra øya. Det som 
også er fantastisk, i hvert fall for 
oss, pensjonister i Ungarn og EU/
tilknyttede over 65 år vi betaler 
ikke for trikk, buss eller t-bane. 
Til og med tog innen Ungarn 
er gratis for oss.

Transportsystemet her er helt 
utrolig. Omtrent hvert 5. minutt 
kommer trikkene til holdeplas-
sene, og i rushtiden ofte 2 etter 

hverandre. 
Dette er ledd-
trikker med 
ca. 5-6 vogner 
og aircon- 
dition på det 
varmeste. Kan 
være nærmere 
40 grader noen 
dager.  Det 
samme gjelder 
både busser 
og T-baner. 

Her må en være nøye med å kjøpe 
billett dersom en ikke er pen- 
sjonist. Det kommer ofte 
kontrollører og boten erca. 
NOK1500,- tror jeg. Taxi er også 
en mulighet - de finnes det mange 
av og prisene er meget rimelige.

Dette er et lite glimt av opp-
holdet her nede, men en må huske 
på å kontrollere priser og være 
oppmerksom på at det er lett å 
bli lurt. Når det gjelder veksling 
av penger, kan det lønne seg 
å bruke norske kroner og finne 
vekslingskontorer som er overalt, 
Men sjekk prisene. De varier-
er, men gir mer her nede enn i 
Norge. Ikke veksle på flyplassen 
som alltid har dårligst kurs.
Jeg glemte å nevne, for dem som 
er matinteresserte at Eiffel som 
tegnet tårnet i Paris også har 
tegnet et fantastisk innetorv som 
absolutt bør besøkes. Videre at 
det er utallige flotte bygninger 
og store flotte boulevarder. Vest-
banestasjonen her ble også 
tegnet av den samme Eiffel.

Husk logen kan trenge din Grasrotandel!

Jeg håper at 
dette gir et inn-
blikk i livet her 
nede, og kanskje 
gjør at noen 
synes at reise-
brevet er så 
interessant at 
de tar en tur.

Med vennlig 
hilsen i VK&S
Steinar Plenby
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Flere uker i forveien startet forberedelsene til denne 
Venneaften. Brødrene har lett etter nye, potensielle brødre 
i sin nærmeste krets av bekjente i familie, blant venner, 
naboer, treningskamerater, tidligere eller nåværende 
arbeidskolleger osv.

Derfor var det hyggelig at vi hadde 5 gjester i vår loge, 
men noen hadde også måtte melde avbud i siste liten.

Opplegget for kveldens Venneaften var meget bra, både 
inne i logesalen og på ettermøtet. God og lett stemning 
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Det er helt avgjørende at det er en kontinuerlig rekruttering til logen. Derfor 
arbeides det hele året fra komiteer og brr på nye måter å få flere brødre inn i logen

Per Christian Alpers 
underholdt som vanlig på 
pianoet!
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slik det skal være og naturligvis relevant informasjon til de 
besøkende. Og vi vet i ettertid at møtet førte til 1 innvielse 
og flere potensielle brødre til neste Venneaften.

Til slutt en kraftig oppfordring til alle brødrene. 
Start arbeidet med å få nye brødre til vår loge og start nå! 
Venneaften er allerede det 2. møtet i vårterminen!
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HUSK VENNEAFTEN 17.1.2018 OG START ARBEIDET NÅ!
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Storrepresentant Øivind 
Vinje utbrakte en skål for 
Den Norske Uavhængie 
Storloge som han rettet til 
DSS Espen Rud.

DSS Espen Rud sa at det er 
ikke lite de nye embedsmenn 
har lovet i dag. Det er alltid 
noe spesielt og høytidelig 
med Installasjon, og han 
ønsket alle lykke til – via vår 
nye OM Melvin Henriksen.

Eks OM Torstein Kallåk sa 
at det var hyggelig å se DSS 
Espen Rud i sin egen loge. 
Med vår nye OM Melvin 
Henriksen og UM Terje 
Volden – og øvrige Embeds- 
kollegie – var han sikker på 
at dette blir et fint Embed-
skollegie. Han takket alle 
som har støttet han i disse to 
år, og takk til kollegiet. 

En spesiell takk til Eks OM 
Frank Arnesen for all hjelp 
han har fått av han. Han 
overrakte så OM kjedet til 
vår nye OM.

OM Melvin Henriksen takket 
DSS Espen Rud og funger-
ende Storembedsmenn for en 
minnerik seremoni. Å gå på 
som OM er et stort ansvar, 
og det er med stor ydmyk-
het han har tatt på seg dette 
ansvaret. En viktig opp- 
gave blir å få alle til å ta 
ansvar, og han vil følge opp 
gode tradisjoner i logen. Han 
oppfordret brødrene til å 
holde innlegg på ettermøtet. 
Han håpet at vi får møter 
som gir brødrene noe å ta 
med seg, og oppfordret alle 
til å komme med forslag til 
emner. Han avsluttet med et 
dikt av Stein Mehren.Foto og tekst: Jan Arne Flattun
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Eks OM Frank Arnesen sa at han nå 
var blitt «gammel Eks OM» og var 
flyttet over til «tørkelofte». Han 
gratulerte OM og Embedskollegiet 
med jobben og arbeidet fremover. 
Han henvendte seg til vår nye Eks 
OM Torstein Kallåk og sa at han nå 

kunne slappe litt mer av. Han over-
rakte en «nakkepute» med streng 
beskjed om å kun bruke den i logen.

Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann 
ønsket OM og det nye embedskolle-
giet lykke til. Han minnet om at det 

ikke bare er embedskollegiet som 
skal bidra, men alle i logen. Han 
hilste fra OM Randulf Meyer i vår 
vennskapsloge Vern, som håpet at 
vi kunne videreutvikle samarbeidet 
mellom våre loger.
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Det er med “logefødselsdager” som 
med andre fødselsdager. Det bør 
markeres og man retter gjerne blikket 
bakover når 60 år er tilbakelagt. Den 
19. oktober 1957 hadde chartermed-
lemmene i denne logen nådd sitt 
felles mål. En ny loge så dagens lys 
- loge 56 Johan Middelthon. En loge 
som siden har bidratt betydelig til 
både brødres utvikling og ikke minst 
med sosialt og humanitært arbeide.
I logesalen kunne Stor Arkivar Knut 
Aslak Wickmann denne kvelden gi 
oss et fyldig historisk tilbakeblikk fra 

logens tilblivelse. En meget interes-
sant reise gjennom viktige årstall og 
begivenheter. Dette var vår loges his-
torie og nå er dagens brødre med på å 
skrive de neste 10-årene. Tidligere var 
det en tradisjon å besøke graven til 
Johan Middelthon på hans fødselsdag 
2. mars (f. 1982). Stor Arkivar ga 
uttrykk for at denne tradisjonen kan-
skje kunne tas opp igjen. Likeledes 
brakte han til torgs en ide om å lage 
et logemerke av symbolet på vår 
CM-stav. Gode forslag som EK 
sikkert vil ta opp til vurdering. 

Kveldens gjest var 
OM Per Kallestad 
som på vegne av sin 
loge 132 Albert 
Schweitzer gratulerte 
med jubileet. 
Denne loge er som brødrene vet utgått 
fra kveldens jubilant og lever idag et 
godt logeliv.
Det ble en lærerik og hyggelig aften 
og vi følte at vi tok et skritt nærmere 
logens ånd.

Og det er en god følelse.
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Vår loge runder enda et 10-år
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Logens chartermedlemmer, EKS OM Ola P. Berger og EKS OM Harald Lynegard. 
Foran: EKS OM Egil Meyn, EKS OM Thorolf Bielenberg og EKS OM Knut Braathen.
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Værdige OM.
Til Dem bror OM og alle brødrene i 
loge nr. 56 Johan Middelthon – 
Gratulerer med 60 års dagen i morgen.
Ser vi ett døgn frem i tid så runder Loge 
nr. 56 Johan Middelthon sine første 60 
år i morgen kveld. La oss derfor skru 
tiden 60 år tilbake i tid og minnes denne 
begivenheten som fant sted lørdag 
den 19. oktober 1957. Det var en sterk 
vekst i denne perioden i Odd Fellow 
Ordenen i Oslo, og spesielt i loge nr. 
1 Norvegia som på denne tiden i 1950 
årene hadde ca. 180 medlemmer og 
som utløste dette ønske om å danne en 
ny loge i Oslo. Norvegia ble stiftet den 
18.02.1908, loge nr. 2 Eidsvold den 
15.11.1913, loge nr. 10 St. Hallvard den 
15.05.1920, loge nr. 20 Fridtjof Nansen 
den 10.10.1936, loge nr. 22 Thomas 
Wildey den 15.01.1948 og loge nr. 32 
Viken den 24.11.1950 og med dette 
ville vår loge komme som loge nr. 7 i 
Oslo den 19. oktober 1957. 

Det var høsten 1956 at EksOM Thorolf 
Bielenberg fra loge nr. 1 Norvegia fikk 
en forespørsel fra formannen i Nevnden 
for Ordenens utbredelse – Spesial 
Deputert Stor Sire Carl Fuglesang – om 
muligheten for å danne en broderforen-
ing med det mål – helst innen ett år – å 
stifte en ny loge i Oslo.

Thorolf Bielenberg samlet brødre 
rundt seg som han hadde tro på kunne 
være interessert i å danne en ny loge, 
og allerede den 10. desember 1956 
ble et brev til Stor Sire avsendt med 
en anmodning om tillatelse til å starte 
en broderforening i Oslo med navnet: 
Broderkjeden.

Ved dannelsen av Broderkjeden var det 
23 aktive brødre og ved installasjonen 
den 19. oktober 1957 var det 30 brødre 
som var medlemmer – 28 brødre fra 
Norvegia, 1 bror fra loge Viken og 1 
bror fra loge St. Hallvard.

Hva logen skulle hete kan jeg ikke 
finne i de gamle dokumentene var noen 
diskusjon. Da forslaget på Eks Stor 
Sire Johan Middelthon ble fremmet var 
enigheten stor blant brødrene. Med lo-
gens og familien Middelthons samtykke 
ble navnet Johan Middelthon antatt 
som logenavn.

Eks Stor Sire Johan Middelthon var 
en ruvende skikkelse i sin levetid i 
Ordenen. Han ble innviet 17. februar 

1908 av den danske Stor Sire Petrus 
Beyer, og som dere da skjønner var 

han med på å stifte loge nr. 1 Norvegia 
den 18. februar 1908. Han bekledte 
senere embedet som OM i denne logen, 
og i 1919 var han med på å stifte leir Nr. 

1 Norge der han også ble valgt til HP 
etter noen år. På Storlogemøte i 1928 
ble han valgt til Stor Sekretær og i 1936 
ble han valgt til Stor Sire – et embede 
han hadde frem til sin død i 1949.  Det 
vil ta for lang tid å gå i detaljer på alt det 
Johan Middelthon utførte i sitt Ordens- 
liv, men en ting skal vi huske – han var 
en meget viktig person ved kjøpet av 
Bestefartomten som Stamhuset vårt ble 
bygget på, og han var i tillegg formann i 
byggekomiteen ved reisningen av loge-
bygningen. La oss heller ikke glemme 
hans fortreffelighet i forhandlingene 
med den tyske okkupasjonsmakten i 
krigsårene 1940 til 45 der han unngikk 
å få våre Charterbrev/Fribrev tilintet- 
gjort og brent. Derfor skal vi i dag være 
stolte av å være medlem av loge nr. 56 
Johan Middelthon. Han vil alltid stå for 
oss ordensbrødre som et lysende 
eksempel på en sann og god Odd 
Fellow. Det var således et meget 
forpliktende navn vår loge valgte. 

Før stiftelsen skulle det utarbeides et 
emblem eller segl, og hvis vi alle tar en 
kikk bort på CM staven vil dere der se 
Vekten og Sverdet bundet sammen med 
De tre Kjedeledd. 

En loges emblem og segl skal vare evig. 
Det må stilles strenge krav til dets kunst- 
neriske og etiske verdi. Det ble utlyst en 
intern konkurranse i Broderkjeden om 
dette emblem og segl på våren 1957. 
Det innkom 3 utkast, nemlig: 

«Vekten og Sverdet» - «Odd Fellow 
Bygningen» - «Innvielsen».

Valget falt som dere sikkert forstår på 
det første forslaget, nemlig «Vekten og 
Sverdet», og dette forslaget ble lansert 
av logens første utnevnte CM og han 
het Haakon Halvorsen, og hans forslag 
var utarbeidet med bistand sammen 
med førstearkivar Trætteberg i Riks-
arkivet og arkitekt M.N.A.L. Torleif 
Carlén.
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Loge nr. 56 Johan Middelthon 60 år 
19.10.2017
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I samsvar med lov for Den Uavhængige 
Norske Storloge §3 ble utkastet til lo-
gens emblem og segl forelagt Stor Sire 
som i brev av 29. juli 1957 meddelte at 
han godkjente det fremlagte utkast uten 
bemerkninger. 
Mine brødre – vi har et fantastisk 
emblem/segl som jeg synes vi burde 
utforme som et jakkemerke slik 
mange gjør. 

Mine brødre 
– hadde det vært en ide?

Med dette emblemet/segl på plass var 
alt klart for institueringen av loge nr. 
56 Johan Middelthon lørdag den 19. 
oktober 1957 med Torolf Bielenberg 
som logens første OM – ca. 10 måneder 
etter at anmodningen om å få stifte en 
broderforening var avsendt til Storlogen 
ved Stor Sire.

Institueringen ble høytidlig og stilfullt 
foretatt av Storlogens embedsmenn 
med fungerende Stor Sire Harald 
Østreng i spissen.

Som Logens Chartermedlemmer ble 
valgt den 18. september 1957: 

Torolf Bielenberg
Knut Braaten
Harold Lynegard
Ola P. Berger
Egil Meyn

Som logens første Embedskollegie ble 
følgende installert.

Stor. Rep. Torolf Bielenberg 
Eks OM S.B. Pettersen 
(spør bare Pettersen fra nr. 1 Norvegia)

OM   Torolf Bielenberg

UM Knut Braaten
Sekretær Harold Lynegard
Skattmester Ola P. Berger
Kasserer Arne Høie

Når jeg nå skal trekke frem enkelte 
begivenheter i logens historie vil det 
selvsagt være mange episoder som 
noen sikkert vil si at det eller den 
episoden burde jeg tatt med - så ber jeg 
om tilgivelse for en slik forglemmelse. 
Dette er ingen 60 års beretning, men 
kun en hederlig omtale av vår kjære 
loge på dagen.
CM staven som dere ser ved siden av 
meg ble første gang brukt under mark-
eringen av logens 5 års jubileum den 
20. oktober 1962. Da hadde vår loge 
lånt CM staven til moderlogen Norve-
gia i 5 år, og det vokste frem et ønske 
om egen CM stav. Denne staven ble 
utført etter et utkast av bror Arne Sørlie 
og er laget av sort ebonitt og oventil for-
lenget med bunten av staver omviklet 
med sølvbånd. På toppen er der plassert 
logens emblem omkranset av en ring og 
alt er i sølv.

I 1974 ble logens første sosialaften i Or-
denen arrangert – altså for 43 år siden.

JM Bulletinen som har en meget viktig 
funksjon i vårt virke ble utgitt første 
gang i 1984, og har - og har hatt mange 
dyktige Redaktører gjennom tidene.
I vår Orden finnes det mange spill 
som logene kan fremføre, og vi kan se 
tilbake på mange fremføringer både i 
egen og andre loger. Foruten å gi den 
enkelte skuespiller og bror utfordringer 
og personlig utvikling er det ingen tvil 
om at dette har bidratt til brødrenes 
økte forståelse av Ordenens rituelle 
handlinger, og jeg utfordrer logens og 
dagens EK til igjen å ta tak i dette og 
igangsette fremføringer av skuespill. 
Kanskje kunne vi fremføre et spill når 
vår Vennskapsloge nr. 40 Vern kommer 
på besøk i løpet av våren 2018?
Logen har også gjennom mange år 
besøkt Johan Middelthon gravsted på 
Ordenens stiftelsesdato – den 26. april 
hvert år og med start i 1985.  Johan 
Middelthon ligger begravet på Vår 
Frelsers Gravlund. 

Kjære brødre 
– er det på tide å gjenoppta denne 

aktiviteten 26.04. hvert år?

Vår loge hadde en sterk tilvekst av 
brødre i perioden fra 1957 og frem til 
begynnelsen av 1980 årene. Da opplev-
de vår loge den samme trenden som vi 
opplever i disse tider – nemlig en liten 
stagnasjon. Brødrene den gang tok tak 
i dette og det ble en stor oppsving med 
mange nye brødre på 1980 og 90 tallet, 
og brødrene ble godt integrert i logen 
med mange oppgaver – ja det ble en 
god sammensmeltning av gammelt og 
nytt. Nå har det gått ytterligere 25 år og 
vi er i samme situasjon som våre for- 
gjengere var i 1980 årene. Mine brødre 
- la oss sammen igjen love vår kjære 
loge at vi nok en gang skal komme 
igjennom dette generasjonsskifte og 
på ny få en fin vekst i loge nr. 56 Johan 
Middelthon. La dette forbli vår felles 
gave til loge nr. 56 Johan Middelthon.
Vår loge har alltid stått fremst i rekkene 
når det gjelder engasjement på det 
humanitære feltet og mangt kan nevnes, 
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n

men velger her i dag å trekke frem Ju-
goslavia-aksjonen som var et fellespro. 
sjekt innen Distrikt 1 der vi var meget 
aktive med innsamlingen av ulltepper 
etc. Ca. 4000 kartonger med ulltepper, 
klær og sko ble pakket og sendt nedover 
med lastebiler, og alt ble fordelt der 
nede av Røde Kors. Det kan nevnes at 
det var en bror av vår loge som var med 
som guide på reisen for se til hvordan 
det hele ble gjennomført.
Med dette som bakgrunnsteppe håper 
jeg vi også gjennom landssak 2019 med 
ny redningsskøyte til Redningsselskapet 
kan skape det samme engasjement og 
entusiasme i forbindelse med at Orde-
nen runder 200 år den 26. april 2019. 

Vi har mange skrive-/taleføre brødre i 
vår loge og jeg vil avslutningsvis trekke 
frem noen vers av Bjørn Reymerts fan-
tastiske monolog fra jubileet i 1997 der 
han så vidunderlig skriver følgende:

En ting er sikkert – vi alle kan,
å møte så ofte vi er i stand,
for husk at hver gang vi er tilstede,
så er det jo også andre til glede.
Og resultater vi vet jo det gir,
når vi i fellesskap mange nok blir.
Hva ville vi si, hvis vi en gang kom
til en logesal som nesten var tom?

Det som gir vennskap i livet sin store 
verdi er i tillegg til det man selv har å gi.
At man viser litt mer sans og gehør

for alt hva andre sier og gjør.
Ja, lykkelig er den som av naturell
har tanke for flere enn bare seg selv.

Mine brødre 
– det er ved å gi at vi får.

Med disse ordene gratulerer jeg brød- 
rene med 60 års dagen, og ønsker loge 
nr. 56 Johan Middelthon lykke til videre 
med det fortsatte arbeid i det godes 
tjeneste.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Knut Aslak Wickmann, Stor Arkivar.

Oslo 18. oktober 2017.

Har du 
problemer 

med å komme 
i logen?

Blir turen for slitsom eller 
er fysisk belastning pga av 
medisinske grunner? Dette 
skal ikke være noe problem 
lenger. Du kan kjøre taxi til 
og fra logen og få pengene 
tilbake fra et fond. Logen 
kan søke om kr 3.000,- 
i halvåret som skal hjelpe 

på dette problemet.

Når du har brukt taxi, 
tar du med kvitteringen 
til br Jan Arne Flattun, 

så får du pengene tilbake.

Sees i logen igjen!

SØKE OM STØNAD

Margit Soelberg
og Christian Sands Stiftelse 

Kjære Søster og bror

Ved Margit Soelberg og Christian Sands død ble det innen vår 
Orden i Oslo opprettet en stiftelse i deres navn. Denne stiftelsen har 
gjennom mange år gitt støtte til søstre og brødre som har kommet 

i en vanskelig økonomisk situasjon.

Hvis du selv kunne ha behov for en økonomisk håndsrekning, 
eller vet om en søster eller bror som kunne trenge litt hjelp, 

ikke vær tilbakeholden, men la oss fa vite om det.

Det kan bevilges støtte til følgende:

- Rekonvalesensopphold
- Tannlege eller annen lege
- Briller, høreapparat etc.
- Husleie eller andre utgifter
- Tilskudd til drosje til/fra logemøter 
 for søstre/brødre som ikke kan benytte 
 offentlig kommunikasjon.

Styret i Stiftelsen vil behandle alle innsendte søknader fra medlemmer 
i Oslologene og gi bevilgning iht. gjeldende retningslinjer. 

Siste års selvangivelse vedlegges søknaden. 

Alle henvendelser behandles strengt konfidensielt.

Søknadsskjema fås ved henvendelse 
til forretningsfører eller til logenes sekretær.
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Hvor ble det av den gode samfunnsånd 
hvor du og jeg og alle skulle yte? 

Hvor ærlig innsats knyttet sterke bånd. 
Idag er dette kun en myte.

De står med åpen hånd, men ikke for å gi. 
Vårt bud om nøkternhet de smukt forsmådde. 

De mangler ære, nidkjærhet og pli. 
De høster grådig der hvor andre sådde.

Taperen blir vinner, tyven slipper fri, 
den som ikke duger får en fallskjerm. 
Den som plaget er av arbeidsallergi 

får en lønnet langperm.

De gaper med sitt nebb og skriker etter mer. 
Som gjøkunger de rydder plass i redet. 

For egoismen styrer fler og fler, 
– for her er jeg, kun jeg tilstede.

De slåss om makten, sitter ved sitt bord, 
passer på sitt bein og setter snarer. 

Fordelingspolitikk er blitt et yndet ord. 

De tar fra dem som fortsatt sparer.
Men viljens kraft er fortsatt din, min venn. 
Snu ryggen til den grimme, griske verden. 

Bruk dine sparepenger smått om senn. 
For tomhendt drar du på den siste ferden.

En er alltid 
seg selv 
nærmest!
AV ODDMUND REPPE
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En logesekretærs drøm
Jeg visste det var en drøm, men jeg klarte ikke å 
karre meg opp til overflaten - til våken tilstand. 
Jeg satt i sekretærstolen min – for andre peri-
ode på rad. Musikken tonet opp med en feiende 
inntogsmarsj og CM og Insp. ledet stolte inn de 
lengste rekkene av brødre jeg noen gang hadde 
sett i en losjesal. Sal D ble helt fylt til randen av 
brødre i alle aldre, smilende og forventnings-
fulle. For et vakkert syn!

En hyper opplagt OM innledet med å presentere 
dagens tema: Engasjement. Vi skal idag lage 
losjen levende gjennom diskusjoner, erklærte 
han. Ordet er fritt, men gi tegn. 20 hender spratt 
raskt opp. En ung bror forkynte sin skuffelse 
over ikke å ha blitt tildelt noen roller i logen. 
En eldre bror repliserte: Så si i fra. Det er det jeg 
nå gjør, var svaret. Så deilig: Sette en eldre bror 
på plass!

Jeg savner flere innlegg i salen, forkynte en. 
Ikke bare alvorlige innlegg, men også innlegg 
med snert!. Da tar vi 5 min nå, innskyter OM. 
En erfaren taler startet opp, og fortsatte utover 
5 min. Tiden er over, TAKK! OM klubber ned. 
Flere som ønsker ordet? 

Flere hender opp. Hvorfor må instruksjon være 
så kjedelig?, spurte en fersk bror. Jeg har en 
ide, fortsatte en annen: Selv om vi ikke fronter 
en bestemt religion, kunne vi ikke invitere 
frontpersoner fra ulike trossamfunn for å fortelle 
oss litt om sine ståsteder? Vi trenger mangfold! 
Hvorfor klumper mange av oss seg sammen 
på ettermøtene? Kan vi ikke prøve å rotere litt?, 
fortsetter en annen.

Salen kokte virkelig! Et musikkstykke ble 
spilt – et muntert, og  svingende et med Svend 

Asmundsen og Jonathan Russell. Dette var lev-
ende og spennende. Engasjerte brødre – dette 
var nærmest en drøm. Eller var det virkelighet? 

Jeg våknet med et rykk av vekkeklokken. En ny 
onsdag var ankommet. I kveld var det et nytt 
losjemøte – ville det bli annerledes?

Sekr. Inge Gjørva

BR. TERJE PEDERSEN

«Du er vår loges sist innvidde bror. 
Har ditt korte logeliv til nå svart til dine 
forventninger?»

«Definitivt ja! Jeg har truffet en rekke flotte, 
hyggelige mennesker og blitt tatt imot på en 
fantastisk måte. Fra første minutt har jeg følt 
meg veldig velkommen og fått nye brødre. 

Inkludering er et bra ord på det jeg har opplevd 
så langt. Har vært heldig som fikk med meg 
tildelingen av både 25 og 40 års veteranjuvel, 
sommeravslutning og Sosialaften. Jeg trives 
og tenker at onsdagskveldene gir ny energi! 

Jeg gleder meg til fortsettelsen.

EX OM SVERRE HAUG
Som EX OM og tidligere HP i Leir 1 Norge har 
du lang fartstid i Ordenen. Derfor er det nærlig-
gende å stille deg følgende spørsmål: «Hvordan 
ser du på utviklingen av vår loge sammenlignet 
med tidligere tider»?

Det blir nesten som å sammenligne presta- 
sjoner i idretten før og nå og som kjent er dette 
vanskelig. Men la meg i hvert fall berøre noen 
viktige temaer:  

Forsøk å erindre EX OM’s ord ved innvielsen 
om logens lovnad til familien: «Og når jeg en 
gang lukker mine øyne, vil dere finne kretsen 
sluttet også om dere». I dag er vi nok ikke 
flinke nok til å følge opp enker og etterlatte, 
f.eks. invitere til spesielle møter og aktiviteter. Et 
måltid, teater eller andre sosiale aktiviteter. Eller 
var kanskje behovet for dette større tidligere? 
Jeg vet de får konfekt eller blomster til jul og det 
er naturligvis hyggelig. Hvorfor ikke knytte ekte-
feller, samboere og kjærester nærmere til logen 
og kanskje hverandre? Brødrene kan være flink-
ere til å få med disse til fellesarrangementer i 
og utenfor logen. Det kan ha en positiv virkning 
som også kan bety at brødrene vil møte oftere. 
«Han var litt trist da han dro til logemøtet, men 
da han kom hjem var han «oppglødd og i godt 
humør». Eller er dette kun en litt humoristisk 
vandrehistorie i vår loge?

Når det gjelder det som skjer i logesalen, la vi 
stor vekt på det rituelle. Dette ansvar tilfaller EK. 
Å opptre korrekt basert på gode forberedelser av 
alle involverte er helt avgjørende. Akkurat som i 

nevnte gradsspill – fra den minste til den mest 
krevende rolle. Tenk bare på hvordan du skal 
bane deg vei til logen når du kommer for sent 
og den allerede er åpnet! Vet du det? Dessuten 
må vi være mer bevisste på å gi brødrene etisk 
påfyll. Omgivelsene i logesalen er perfekte med 
lys og stemning. Du får tid til ettertanke og 
læring.

Brødrene må gjerne ta ordet oftere, både i sal og 
på ettermøte. Dette er en del av den personlige 
utviklingen man kan trene seg på i logen. Du 
vil alltid oppleve positivitet og du er garantert 
applaus. Bruk dette videre utenfor logen. Og for 
all del: Bli med i gradsspill eller andre aktiviteter 
og vis innlevelse og engasjement. Vi var flinke 
til dette tidligere.

Det er god kvalitet på dagens ettermøter og de 
blir stadig bedre. Det er viktig at brødrene går 
hjem med gode opplevelser derfra. Gjør de det, 
kommer de neste onsdag også. Det er noe som 
gir entusiasme i ditt ansvar med å verve nye 
brødre. Du vet at de vil trives i din loge.

Bulletinen ønsker vår EX OM en fortsatt trivelig 
logekveld.
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SOSIALAFTEN

“Årets heftigste 
aften i A-salen”
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23.
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Så var det igjen gått ett år, og nok en 
gang var det duket for vår tradi- 
sjonelle Sosialaften. En “tombola og 
et gavedryss” de fleste av oss  sjelden 
ser ellers i året.  Og som vanlig stiller 
UM og hans mannskap i både Sosial-
nemnda- og Privatnemnda sine krefter 
og talenter til fri disposisjon. Brød- 
rene bidrar rundhåndet med gaver slik 
at aftenens arrangement kan gjøre sitt 
til at medmennesker rundt oss, fjernt 
eller nært, kan få en litt lettere hver-
dag. Hjelpe alle er umulig, å hjelpe 
noen er mulig. Som ellers kan også 
brødre som er forhindret fra å møte 

gi sitt bidrag på bankgiro. Altså en 
Sosialaften for alle!

Etter et kort møte i logesalen ble 
brødre og gjester ønsket velkommen 
av OM Melvin Henriksen som ba om 
stor giverglede. Og slik ble det!

Det er aldri noe å si på kvaliteten på 
gavebordene. Det som skiller seg 
ut er kanskje overgangen til flere av 
disse plastkortene, du vet. De var var 
bl.a. fra gullsmeder, kjøpesentre og 
fra utsalget med aldersgrense 18 år. 
Ved siden av vekkerklokker, bilder, 

badekåper, reiser til Kiel og Fredriks- 
havn og en del “pynteting og -tang.” 
For ikke å forglemme det fristende 
EX OM-bordet der kjøkkensjef Vinje 
sørger for god mattradisjon og de 
andre  EX OM supplerte med et lite 
plastkort ved siden av.

“Tomboladrysset” ble som alltid ledet 
av br. CM Espen N. Larsen - alltid 
opplagt som en løssluppen sirkus-
direktør med ett mål for øye: “Å 
omsette årelodd i klingende mynt.” 
Det klarte han med glans og en god 
porsjon godt humør!  Det ble som 
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vanlig servert smørbrød og drikke- 
varer underveis og det skulle bli en 
aften der alle så ut til å finne seg godt 
til rette. 7 loddbøker ble tatt i bruk 
og det ble gått mange runder langs 
gavebordene før selve trekningen fant 
sted. Det gjaldt nemlig å ta de rette 
loddene!

Det sosiale samværet er naturligvis 
viktig og når trekkemaskinen finner 
sin plass på podiet er stemningen høy. 
Ikke noen knappenålstemning der i 
gården, nei! CM og br. Jan Arne Flat-
tun stod for trekningene og når lykke-
lige vinnere spontant gir uttrykk for at 
“dette har jeg alltid ønsket meg,” kan 
en fort bli rørt og stemningsfull! Og 
når de fremmøtte er lykkelige, 
da er også logens ledelse fornøyd. 
Det økonomiske resultatet denne 
aftenen må betegnes som meget godt 
- kr 28.960 - inkludert innkomne 
bankgiro i dagene før og etter. Det 

betyr at logen kan glede noen der ute 
som har hehov for en håndsrekning. 
I skrivende stund er det ikke klart 
hvem, men vi vet at de finnes.

En stor takk går til brødrene med 
sine gjester som gjorde dette mulig, 
og ikke minst til br. UM som gjen-
nomførte Sosialaften på en strålende 
måte med god hjelp av Privatnemnda, 
Sosialnemnda og alle de andre “gode 
hjelperne.”  

På vegne av alle – VEL BLÅST.
n
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Men hvorfor ikke reise nordover f.eks. 
til Svalbard? Se og oppleve Longyear-
byen, Kongsfjorden med kalvende 
isbreer, gruvebyen Ny-Ålesund, gru-
veområdene, minnesmerkene, naturen 
og ikke minst isbjørnene om du skulle 
være «så heldig» å treffe på en eller 
flere. Alt dette mens du bor i en åle-
trang lugar på den velkjente hurtigruta 
«Nordstjernen». Det er virkelig verdt 
reisen. Strandturen og paraplydrinkene 
kan du sette på vent.

n HVORFOR SVALBARD
Gjennom bekjentskaper i «Kings Bay 
Veteranklubb», stiftet i 2003, fikk vi 
anledning til å delta på en slik tur – 
samboer Karin og jeg – noen dager i 
september i år. Veteranklubben består 
av personer som f.eks. er født der, har 
gått på skole der, har selv arbeidet i 
gruvene eller har foreldre, venner eller 
bekjente hvis historie og livsløp er tett 
knyttet til dette tidligere gruvesamfun-
net. Dette var en spesiell jubileumstur 
med ialt 106 deltagere.

n HISTORIEN
“Alle” har hørt om Kings Bay-saken 
som snudde opp ned på Norges etter-
krigshistorie. Gruveulykken på Sval-
bard i 1962 der 21 mennesker omkom, 
førte til regjeringsskifte og en slutt på 
Gerhardsen-epoken og regnes som 
starten på mediepolitikken i Norge. 
Men det lille gruvesamfunnet tenkte 
ikke på politikk, Det handlet rett og 
slett om de familiene som mistet 21 av 
sine nærmeste. Det skulle bli den siste 
av flere ulykker som førte til slutten på 
gruvevirksomheten i Ny-Ålesund og 
var et bakteppe for vår reiseopplevelse.

n OSLO – LONGYEARBYEN – NY-ÅLESUND
Det startet med direktefly Oslo-Long-
yearbyen og innkvartering på «Nord-
stjernen» som satte kurs kurs for 
Ny-Ålesund. Tidlig neste morgen – en 
flott innseiling i Kongsfjorden blant 
store og små isflak og isfjell duvende 
blant høye snøkledde fjell på begge 
sider. Digitalkameraene gikk varme fra 
baug til akter. Tett inntil den akkurat da 
kalvende Kongsfjordbreen som skapte 
store bølger mot den gamle hurtigruta. 
Dette var en god begynnelse på vårt 
polarliv.

SVALBARD 
– LITT FØR OG LITT NÅ

E X  O M  F R A N K  A R N E S E N

Verdige Overmester, mine brødre! Dagens pensjonister blir ofte anklaget for å gjøre som trekkfuglene 
–  trekke sydover - til solfylte strender, paraplydrinker, vakre damer og ditto solnedganger.
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Deretter til kai i Ny-Ålesund, oppkalt 
etter Kings Bay-hovedkontoret i 
Ålesund, derfor Ny-Ålesund. Med da-
gens rundt 30 fastboende om vinteren 
og 150 om sommeren som har sitt ar-
beid og kanskje sin familie boende der. 
I en bygningsmasse som ble oppført  
tidlig på 1900-tallet og utover, og etter-
hvert restaurert som f.eks.Telegrafen, 
Hotellet, Roald Amundsenhuset, Mel-
lageret, Butikken samt Servicesenteret 
og naturligvis Museet som er et speil 
på den utviklingen som har funnet sted 
i bosamfunnet der gjennom tidene. På 
1940-tallet var det en familiebosetting 
der på ca. 200 personer.

n ROALD AMUNDSENHUSET – OG -MASTA
En guidet tur gjennom Ny-Ålesund 
gir mange og uslettelige inntrykk. 
«Roald Amundsenhuset» var stedet der 
polfareren hadde sitt utgangspunkt for 
polferdene på midten av 1920-tallet. Vi 
kunne selv se de originale veggmaleri-
er avdekket av kulturminnefolk og 
håndverkere. Malt direkte på underlig-
gende panel i blått var det skildringer 
av kappløpet mot Nordpolen. I et  
annet rom på rødt panel malerier av 
fangst og folklore og i taket en diger 
malt kompassrose. Vi besøkte også 
minneplaten for luftskipet «Norge» og 
«Amundsenmasta» der luftskipet en 
gang var fortøyd. Den 14. april var det 
91 år siden luftskipet mellomlandet på 
Ekeberg på vei til Vadsø og Nordpolen. 
Både Oslo og Vadsø har fått sine min-
nesmerker fra bragden over Nordpolen 
i 1926.

n BOSETTING FRA 1920 - TALLET
All bebyggelse er naturligvis restau- 
rert og godt vedlikeholdt. Vi følte oss 
priviligerte som fikk omvisning og ikke 
minst få ta del i historiene. I butikken 
der arbeiderne handlet var det butikk 
ennå, men nå også for turister som 
kommer til Ny-Ålesund. Souvernirer, 
bøker med alle gruvehistoriene, livet 
på stedet og alle ulykkene i gruvebyen. 
For ikke å forglemme den spesielle 
«Svalbardakevitten og Svalbard- 
cognacen.» 

«Nesten alle» steder har sine spesial-
iteter på slike områder – selv Odd 
Fellow har jo sin egen vin? 

n MUSEUM OG NOSTALGI
Museet strakte seg over 2 etasjer og der 
ble Ny-Ålesund historien inngående 
fortalt i ord og bilder med en hel  etasje 
av utstilling med bl.a. klær, gruveutstyr, 
allehånde husgeråd og sykehusutstyr. 
For en som har jobbet med sykehus- og 
legeutstyr nesten hele sitt arbeidsliv 
var det spesielt interessant å se det 
«helmekaniske» operasjonsbordet fra 
den tyske produsenten Maquet, produ-
sert for atskillige 10-år siden.  Jeg kan 
nevne at det elektriske operasjonsbor-
det for første gang ble benyttet under 
den berømte hjerteransplantasjonen i 
Syd-Afrika i 1967 av dr. Christian Bar-
nard.  Selv markedsførte det firmaet jeg 
jobbet for  «dagens moderne Maquet 
operasjonsbord» som nå kan fjernstyres 
og reguleres trinnløst i alle høyder, ret-
ninger og vinkler. Men steke pizza kan 
det foreløpig ikke - såvidt jeg vet, da!
 
n «DRAMAET KINGS BAY»
Et virkelig interessant høydepunkt un-
der denne reisen var prof. Rolf Hanoas 
inngående beretning om ulykken som 

n OMVISNING MED GUIDER
Vi ble inndelt i grupper og fikk se de 
fleste av disse husene fra innsiden. 
Guider loset oss gjennom historiene 
og ga til beste interessante og også 
dramatiske øyeblikk fra denne tiden. 
De som arbeidet i gruvene jobbet 
egentlig ikke for Kings Bay selskapet, 
men mer for seg selv, fortalte adm. dir. 
i Kings Bay. Lønningene i gruvene var 
nemlig høye i forhold til på fastlandet 
– opptil 3 ganger - alt etter stilling og 
akkord. Derfor ble mange fristet til 
«raske penger» selv om arbeidet var 
både hardt og risikofylt. Arbeids- og 
arbeidsmiljøforholdene var naturligvis 
helt annerledes enn idag. 
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inntraff mandag den 5. november 1962, 
og som etterhvert førte til stengning av 
gruvedriften som startet 1917.  Hans 
beretning i Samfunnshuset for full sal 
var så interessant og fengende at jeg 
er nødt til å dvele ved den. Dramaet 
«Kings Bay» utspilte seg i Esthergru-
ven. Det var et tøft og farefullt yrke å 
være gruvearbeider selv i 1962. Arbei-
derne ble daglig fraktet ned til arbeids- 
plassene sittende eller nesten liggende 
i rekker av tunge skinnegående jern-
vogner - mer enn 200 meter under 
havnivået. I mange tilfelle også et par 
kilometer fra gruveinngangen i 3 skift 
døgnet rundt. 

n METANGASS - EN STOR UTFORDRING
Metangass er et naturlig biprodukt av 
all kulldrift og oppstår ved at råtnende 
tre-, plante- og dyrerester er blitt 
presset sammen geologisk gjennom 
millioner av år. Gassen siver ut fra 
lagene av kull - fra hulrom og små 
sprekker. Ved arbeid med kullet lekker 
mer metangass ut. Gassen er luktfri, 
fargeløs og meget eksplosjonsfarlig og 
kalles ofte for «branndamp». Gru-
vene måtte ha god gjennomlufting 
av frisk luft besørget av store vifter. 
Forøvrig kan metangassen måles for 
høy gasskonsentrasjon. Var den over 
tillatte verdier, måtte arbeidet avsluttes 
og tas opp igjen senere når forholdene 
var utbedret. De tidligere gruveulyk-
kene kunne også skyldes antennelse 
av metangass ved bruk av datidens 
karbidlamper.

n MANDAG 5. SEPTEMBER 1962
Nattskiftet gikk på kl 22 denne 
kvelden, men i en del av gruven var det 

på dagskiftet målt foruroligende høy 
konsentrasjon av metangass. Prob-
lemet skulle løses av nattskiftet. Men 
allerede kort tid etter og uten varsel 
ble lyset meget sterkt i et trygt ansett 
oppholdsrom i gruven. Der forberedte 
6 arbeidere seg til nattens skift.  Der-
etter blunket det og lyset ble borte. 
Personer utenfor gruven oppdaget kort 
tid etter en voldsom røykutvikling fra 
en gruveåpning og litt senere tegn på at 
det brant i Esthergruven. På grunn av 
massiv røykutvikling og kulloksyd var 
det egentlig umulig å gå inn i gruven 
for redningsmannskapet. Allikevel gikk 
noen av de mest erfarne inn til fots med 
gassmasker og surstofflasker på ryggen 
med ett formål: Å komme arbeidskol-
leger til unnsetning. I hele 4 døgn i så 
godt som i totalt mørke og med fare for 
sine egne liv. De måtte til slutt oppgi 
forsøket om å finne flere døde eller 
sårede arbeidskamerater. 10 døde ble 
fraktet ut, deriblant de 6 fra oppholds-
rommet. Disse så nesten ut som de sov, 
uten noen synlige skader.  Det var gått 
store ras i gruvegangene som til slutt 
ble ufremkommelige. Til slutt måtte 
ledelsen i Kings Bay og redningsgrup-

pa ta den tunge avgjørelsen å sette 
gruveganger under vann for å stoppe 
brannen. Der kunne det oppholde seg 
opptil 9 arbeidere som var umulig å nå 
frem til om de i det hele tatt var i live. 
Håpet var å redde 2 arbeidere som ble 
antatt å befinne seg i en annen gru-
vegang. Dessverre ble ingen av disse 
tilsammen 11 funnet. 4 dager etter ble 
gruven stengt for alltid for  å stoppe 
brann og røykutvikling. Disse 11 arbei-
derne fikk aldri sin grav som familiene 
kunne besøke.

n OPPGJØRETS TIME
Slutten på dette dramaet er kjent for 
mange. Etter flere granskningsutvalg 
kunne årsaken til ulykken aldri doku-
menteres. Teorien er at det oppsto en 
metangasseksplosjon kombinert med 
en etterfølgende kullstøveksplosjon av 
stort omfang. Tønseth-utvalgets rapport 
måtte tåle kraftig kritikk, politikere 
måtte gå, en borgerlig regjering så da-
gens lys for en kort periode,  personlige 
tragedier ble skapt og et gruvesamfunn 
opphørte kort tid etter.. 

n DAGENS NY – ÅLESUND
Idag er dette samfunnet tilrettelagt for 
naturvitenskapelig forskning rettet mot 
arktisk natur og endringer som følge av 
global forurensning og oppvarming. 

Avtroppende statsminister Einar 
Gerhardsen og påtroppende Jon Lyng

En gruvearbeider minnes sine døde 
arbeidskamerater



sees å være det reneste kullet i verden 
og kun 1 gruve er i drift. Produksjonen 
leverer strøm til byen, resten ekspor- 
teres til Europa. I tillegg består 
næringsvirksomheten av forskning 
og turisme. Vi opplevde et område 
sterkt preget av et samfunn der kullet 
er dominerende. Man skulle tro at det 
i en slik vakker natur er det viktig med 
miljøhensyn. Men tvert imot har Long-
yearbyen et meget forurenset miljø. 
Massiv bilbruk over korte avstander 
og tusenvis av turister på lange scoot-
erutflukter om vinteren er dårlig for 
miljøet. Rundt 20 000 turister flyr årlig 
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n

43 nasjoner driver idag sine forsknings-
prosjekter her. På en 4 1/2 times utflukt 
på grusveier og i permafrostlandskap 
fikk vi se noen av disse forsknings- 
stasjonene hvor det er spesiell stor 
aktivitet om sommeren. Og for de 
som måtte lure: Under besøket i Ny-
Ålesund var vi hele tiden godt bevoktet 
av bevæpnede isbjørnvakter!

n TILBAKE TIL LONGYEARBYEN
Neste natt gikk turen tilbake til Long-
yearbyen  og på en guidet busstur var 
det fremdeles mye å se og høre. Long-
yearbyen produserer idag det som an-

langt for å komme dit. Det eksisterer 
ingen rensing av avfall i motsetning til 
NY-Ålesund som har sitt eget rense- 
anlegg. I Longyearbyen går altså alt rett 
ut i fjorden!
 
n VED REISENS SLUTT
Det var en stor opplevelse å se det 
nordligste av vårt rike land. Et Norge 
som  ikke bare har rikdom i form av et 
gigantisk oljefond, men også byr på en 
natur og omgivelser som praktisk talt 
tar pusten fra en!

Reis til Svalbard.

Dag Otto Rue, Arne Rebnord og Pål 
Haugs ble kallet til opphøyelse i 

Den Kongelige Purpurgrad (DKP)
08.11.2017

NYTT 
FRA



Denne logekvelden besto av møte i salen og et interessant 
besøk i stamhusets museum.

Onsdag den 1. november var logen på besøk i Odd Fellow 
Ordenens Nasjonale Museum der Stor Arkivar Knut Aslak 
Wickmann tok oss vel i mot. Det ble en spennende reise 
tilbake i tid – ja vi var helt tilbake i århundreskiftet mellom 
1700 og 1800 tallet med Thomas Wildy’s reise fra England 
til USA i 1817, og med oppstarten av vår Orden 26. april 
1819. En spennende historie å få ta del i.
 
Spennende var det også å få se og høre om Odd Fellow-

mynten fra 1795 og hvor den var 
gyldig betalingsmiddel. Øksen som 
ble benyttet fra 1829 gikk på rundgang 

Arbeidsmøte og 
museumsbesøk
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blant brødrene. Øksen ble benyttet til 
å samle inn kontingent samt midler til 
annet sosialt arbeid.
 
Vi fikk også se leirringen til faren 
til Harry Steenfeldt-Foss som var 
medlem nr. 114 i leir nr. 1 Norge og 
medlem nr. 7 i loge nr. 10 St. Hall-
vard, og som ble funnet for noen år 
siden i en familiesafe.

Til slutt fikk vi også kunnskap om 
for oss ukjente brødre av Odd Fellow 
Ordenen som Charles Chaplin, Win-
ston Churshill og tidligere president 
Franklin D. Roosevelt. Hvem visste 
vel at Roosevelt fikk tildelt sin 25 års 
Veteran Juvel i det Hvite hus i 1944?
 
Etter en trivelig tur i museet vandret 
vi opp til nok et hyggelig broder-

måltid i en vennskapelig tone med 
god mat og mye sang og humor.

Vi ble også fortalt at dette var en liten 
del av museet og at lignende turer 
kunne arrangeres. Dette ga mersmak 
og det blir flere turer til museet 
styrt av Stor Arkivar Knut Aslak 
Wickmann.
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UM Terje Volden ønsket velkommen 
til denne store dagen, med en gratula 
sjon til vår nye bror.

OM Melvin Henriksen gratulerte vår 
nye bror som medlem av oss i loge nr. 
56 Johan Middelthon. “Vi er en hyg-
gelig samling menn på ca. 70 stykker 
som ønsker deg hjertelig velkommen 
til vår loge. Dagen i dag vil du sikkert 
alltid huske, og du ønskes lykke til på 
veien til sannhetens mål.

Nå kommer en tid fremover hvor du 
vil bli kjent med logens omgivelser, 
omgangsformer og særegenheter, med 
andre, bli kjent på huset. Logens og 
Ordenens særegenheter vil etter hvert 
bli en naturlig del av logekvelden og 
du vil føle at tryggheten øker.

Som Odd Fellow får du personlige 
utviklingsmuligheter. Det er mitt håp 
at du finner deg vil rette blant dine 
nye brødre. Igjen vil jeg ønske deg 

INNVIELSE
Ansten Slaathaug
22. november var en stor dag for vår loge
da Ansten Slaathaug ble innviet i logen og Ordenen.
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Foto og tekst: Jan Arne Flattun



t31

JM -  BULLET INEN

hjertelig velkommen til oss i 56 Johan 
Middelthon.”

SDSS Per Arild Nesje er fadder, og 
ønsket vår nye bror velkommen. 
“Det er mange inntrykk igjennom en 

innvielse, og vi regner ikke med at du 
har klart å absorbere alt. Dette vil bli 
klarere for deg etter som du får sett 
flere innvielser.

Det at du i dag har blitt en del av 

logen gir deg noen nye muligheter. 
Logen er et unikt redskap til å utvikle 
seg selv, f eks. ved å holde innlegg og 
taler. Vi bruker mye tid på medmen-
neskelighet. Du får også muligheten 
til å utvikle et godt vennskap med 
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brødrene. Men alt dette krever at du 
møter opp på møtene. 

Jeg vil også overrekke deg et slips, 
som du kan bruke på logeantrekket. 
Hyggelig at vi nå har blitt brødre 
Ansten, og jeg ønsker deg lykke til 
videre.”

Storrepresentant Øivind Vinje over-
rakte vår nye bror et jakkemerke i 
gull, med de tre kjedeledd. Han sa at 
dette nok var det eneste gull han ville 
få i fra logen, og oppfordret vår nye 
bror til å bære dette både på logeant-
rekk og i privat sammenheng, slik at 
han kunne vise at han nå er en Odd 
Fellow.

Vår nye bror Ansten Slaathaug sa at 
han måtte innrømme at det er noe 

underlig å stå der og plutselig ha så 
mange brødre.
“Men jeg ser også noe stort i det. 
Nye muligheter til bekjentskap og 
berikelse i en stor søskenflokk. Jeg 
takker for mange store øyeblikk i 
logesalen. Jeg følte at dere gjennom 
seremonien der inne forsøkte å si meg 
noe viktig. I øyeblikket tør jeg ikke 
trekke noen slutninger, men jeg ser 
frem til å lære mer av budskapet etter 
hvert.

Jeg gleder meg til fortsettelsen og vil 
gjøre det jeg kan for å bidra til at vi 
skal trives sammen. Til slutt vil jeg få 
takke dere for at dere har tatt så fint 
imot meg, og en spesiell takk til min 
fadder Per Arild som har gått god for 
meg overfor logen. Og så ønsker jeg å 
utbringe en skål for logen.”

Hovinveien 37 F, 0576 Oslo
E-post: anstensl@hotmail.com

Mobil: 977 75 408
Fadder: Per Arild Nesje

Noen stikkord 
om vår nye bror:

Ansten Slaathaug



n

n KJÆRE BRØDRE! Det er ikke mange av oss - tror jeg, som tenker på at når vi forlater losjen før sommeren, 
så er det en som blir igjen alene – helt alene i denne store bygningen. Hele senvåren, sommeren og litt av høsten, 
har han kun seg selv til selskap, kun seg selv å snakke med, kun seg selv å bry seg om. Ja, jeg tenker på kanskje 

vår aller beste venn i Stortingsgaten 28 – en venn vi ikke kan være foruten VÅR LOSJESAL

Da vi forlot losjen før  sommeren, og vårt siste møte var lukket, skulle jeg som sekretær pakke sammen mine papirer 
– og hva lå da på toppen av mitt siste referat: Jo, en konvolutt – godt limt igjen. Utenpå står følgende skrevet:

n KJÆRE SEKRETÆR! Når du  og de øvrige brødrene kommer tilbake etter en forhåpentligvis fin sommer, 
vil jeg at du åpner denne konvolutt under det første ettermøtet, og leser det som er skrevet. Det er ikke noe 

dramatisk i det jeg har skrevet, men ønsker bare å sende en liten hilsen til 56 Johan Middelthon etter alle disse 
årene jeg har tilbragt sammen med dere – jeg synes det er på tide. Mvh Losjesalen

Konvolutten ble åpnet og her kommer Losjesalens hilsen:

n Kjære Venner!

Nå lukker jeg dessverre mine dører,
Og Overmesters stemme svinner hen.
Jeg vet at snart vil våren ta det over – og så kommer:
Min hovedkonkurrent hvert år: Herr Sommer.

Da sitter jeg igjen alene - i Stortingsgaten Twenty Eight.
Det synes jeg er tomt og ensomt – nesten leit –
med andre ord: Not all right.

Min tid skal nok en gang kun fylles –
av tomhet, stillhet, ro og ensomhet.
Det finnes – vet jeg- ingen annen lei
fordi som alltid : Brødrene har dratt sin vei.

Men lykken er at alt vil ha sin ende –
en sommer er forbi, men ikke jeg.
Jeg er her – kjære venner – ventet lenge,
men aller mest på deg.

Du synes vel jeg klager litt for mye,
men det er ikke det jeg vil få sagt.
Jeg mener kun at lengselen er verdt bryet,
når sommeren omsider er tilbakelagt.
Nå er jo losje 56 å finne – her inne kun hos meg.
Mitt budskap med det hele er jo bare:
Jeg er så veldig, veldig glad i deg:

56 Johan Middelthon

Sekretæren tar seg den frihet å ta denne 
oppfordringen til: ”Å møte så ofte vi kan”
 – ikke minst pga vår praktfulle Losjesal.
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Et halvår går utrolig fort. En rekke 
logemøter er tilbakelagt med gode 
opplevelser og arbeidsmøtet 29. no-
vember var altså årets siste. Det ble et 
kreativt og effektivt arbeidsmøte. Med 
Stor Arkivars presentasjon av Han-
dlingsplanen til Nemnd for Styrkelse 
og Ekspensjon inne i logesalen ble 
brødrene invitert inn til gruppearbeid 
på ettermøtet. 

Handlingsplanen ble tilsynelatende 
meget godt mottatt, men om grup-
pearbeidet resulterte i flere og gode 
ideer vites ikke i denne stund. Men vi 
fikk kanskje mange nok i det vedtatte 
forslaget. Det hersket i alle fall relativ 
stor enighet om at logemøtene bør 
begynne kl 19 med oppstart allere-
de fra neste møte (3. januar 2018). 
Dette kan gi bedre tid til den “gode 
samtalen” på ettermøtene, men bare 

dersom brødrene ikke 
drar hjem rett etter at 
måltidet er fortært! Det 
må vi ha klart for oss.

Du kan lese den detaljerte 
planen i denne utgaven av Bulletinen.
Da gjenstår bare julemøtet med 
ledsager, venner og kanskje noen nye, 
potensielle brødre. Det blir spennende 
og deretter sees vi igjen på nyåret. Til 
en ny og begivenhetsrik logetid! 

Høstens siste 
logemøte i 2017
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«Tiltaksplan»
vedtatt onsdag 29. november 2017 

for loge nr. 56 Johan Middelthon 
for perioden 2017 – 2019

n TILTAK 1
Ethvert møte skal inneholde og ha et etisk foredrag/ingress på agendaen, og det bør bestrebes å engasjere yn-
gre brødre til å holde disse. Enten egne foredrag eller ferdig lagede fra Ordenen. Slike foredrag kan sammen-
falle med gruppesamtaler mellom brødrene rett før brodermåltidet. Kapellan har på sitt området over 100 
tilgjengelige foredrag som kan benyttes og som den enkelte bror kan avslutte med et musikkstykke.

n TILTAK 2
UM bør sammen med Privatnevnden planlegge alle ettermøtene for hvert halvår i samarbeid med OM. Alle 
brødrene bør engasjeres til å delta aktivt på ettermøtene. Ettermøtene kan godt inneholde:

- Foredrag av egne brødre
- Foredrag av eksterne foredragsholdere
- Underholdning av unge musikanter fra f.eks. Musikk skoler
- Quiz
- Kurs i bruk av Focus
- Kurs i Ordensetiketten
- Landssaken med Redningsselskapet

n TILTAK 3
For at nyvalgte/nyutnevnte brødre skal kunne utøve sitt embede raskt og effektivt anbefaler vi at det iverk-
settes en plan med hensyn til overføring av erfaringer fra en bror til sin etterfølger i embedet.

n TILTAK 4
WEB-ansvarlig bør opprette en lukket side for logens medlemmer.

n TILTAK 5
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skriver logens 60 års beretning – d.v.s. de siste10 årene.

n TILTAK 6
Logen bør vurdere å starte alle møtene kl. 19:00 slik at det blir bedre forhold for de gode samtalene på etter-
møtene. Slik det er i dag går de fleste brødre hjem etter brodermåltidet. Dette tror vi er et meget viktig tiltak 
for trivselen.

n Tiltak 7
Vi inviterer til Venneaften venner, arbeidskollegaer, naboer, familie etc og vi tar med potensielle kandidater 
på sosialaften, julemøte sommermøte osv, men Nevnden håper vi sammen kan finne frem til nye innfallsvin-
kler for å komme i kontakt med nye kandidater, men også hvordan vi kan komme i kontakt med våre «nye» 
landsmenn. Vi foreslår at vi bruker et arbeidsmøte til en slik grundig diskusjon både inne i logesalen, men 
også på ettermøtet.
En ting er sikkert – loge nr. 56 Johan Middelthon trenger nye medlemmer i årene som kommer.
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JM -  BULLET INEN

Dato Sal Grad Merknad offisiell

03.01. A 0  Nyttårsloge

17.01. D 0  Venneaften

24.01. A 0 : + 3. grad

14.02. C 0 :  XX Regnskap / 
   rapport fra nemder

21.02.    Ikke møte / Vinterferie

28.02. A 0  Arbm. Instruksjon / 
   Privatnemdens aften

14.03. B 0 – +  1. grad / Ex OM aften

21.03. C 0  40 Ve. Ju. Galla

28.03.    Ikke møte / Påske

04.04. A 0 +  Innvielse / Galla

18.04. B 0  Kulturaften / 
   Privatnemdens aften

25.04. C 0 Arbm. Spill / Smeden

02.05. D 0  25 Ve. Ju. Galla

09.05. A 0  Arbm. Foredrag ekstern

16.05. B 0  Gutta på tur

23.05. C 0  18:00  Sommermøte 
   med ledsager

2018 1. HALVÅR

JUBILANTER 1. HALVÅR 2018
07.03. Laskemoen, Inge 70
18.03. Dahlin, Leif Christian 85
22.03. Henriksen, Melvin 70
24.03. Reymert, Halvor Bjørn  90
07.05. Jørgensen, Aage Sofus Kristian 70
22.06. Didriksen, Toralf Maldevin 75
30.06. Rehder, Lasse 70

VETERANER 1. HALVÅR 2018
20.04. 25 år VJ  Ove Morten Nilsen
27.04. 25 år VJ  Vidar Grette
15.03. 40 år VJ  Ralf Willy Lien

Foreløpig program for våren 2018
Se nettsiden for eventuelle endringer

Redaksjonen 
ønsker alle brødrene

og deres familier 
en fin jul og et godt 

nytt år!

Redaksjonen 
ønsker alle brødrene

og deres familier 
en fin jul og et godt 

nytt år!

Fra 2018 begynner vanlige 
logemøter kl. 19.00


