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Nr. 1 – 20 torsdag 15.03.2018 

 

bindeleddet 
Julemøte 2017 

 
 

Logens tradisjonelle Julemøte ble gjennomført torsdag 

21.desember, med sedvanlig meget god oppslutning av brødrene. 

Den rituelle delen av møtet ble sikkert ledet med OM Petter 

Hagmann og UM Ivan Brevik i spissen. Under denne delen av 

møtet ble det blant annet lest opp enda en ny søknad om medlem- 

skap, et resultat av gjennomført Venneaften tidligere i desember 

måned. Videre ble det utvekslet tradisjonelle jule- og nyttårs- 

hilsninger – herunder hilsen til bror OM og det øvrige kollegiet 

fra logens brødre. 

Etter den rituelle delen av møtet ble logen gjort rede til å gi oss 

en fin opptakt til julen, etter en modell som vi trygt kan kalle 

«Tor Bjerketvedt-modellen». 

Etter at Sofie Bjerketvedt var ført inn (dette var 18. gangen at en 

av søstrene Bjerketvedt deltok i julemøtet), utførte følgende aktø- 

rer sine innspill under stjernehimmelen: 

Bror Erik Lauritsen leste Juleevangeliet. 

Sofie Bjerketvedt sang først «Jul. jul, strålande jul» og tente 

deretter adventslysene med resitering av medfølgende 

vers. Til slutt sang hun «Du strålande stjärna». 

Bror Eigil Lyngholm leste «Bønn for julen» av Bjarne Run- 

hovde. Dette diktet har bror Eigil fremført uten manus 

utallige ganger på en utmerket og imponerende måte. 

Diktet gjengis her i sin helhet: 
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Til slutt sang alle unisont Deilig er jorden. 

 

 
 

Gjest og brødre ble deretter ført ut til spisesalen, 

som var gjort klar til brodermåltidet med 

særdeles vakkert pyntet langbord og småbord. 

Taffelet ble sikkert ledet av UM Ivan Brevik. 

Menyen var tradisjonell – julemat og riskrem til 

dessert – fra vår faste restauratør bror Knut- 

Ragnar Gulbransen. Valgfri drikke etter eget 

ønske og behov. Alt smakte som vanlig 

fortreffelig. 

På slutten av taffelet fikk vi enda en tradisjon – 

Erik Lauritsens fremføring av fortellingen om 

Marte Svennerud. Han får oss – gjennom sin 

fortellerkunst - til å oppleve denne historien som 

den er ny hvert år. 

Det er vanskelig, og heller ikke riktig, å 
sammenligne møter, men det er ingen tvil om at Loge Foldens julemøte er noe av det 
beste logens brødre opplever, både rituelt og sosialt, og gir de som er til stede en god 
grunn til å si etter møtet: «Nå er det jul igjen». (SH) 
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Overmester har ordet. 
 

 

Gode Brødre! 

Når disse ord skrives har våren så smått begynt å gjøre sitt inntog. Endelig vil jeg si, etter en lang vinter. I 

løpet av vinteren har vi hatt mange hyggelige møter med et godt fremmøte. Spesielt vil jeg nevne 50 års 

VeJu til Bror Charles Michalsen og 40 års VeJu til Bror Hans Krugerud. Det er høydepunkter i logen når ve- 

teranene får sine juveler. Vi må tro at de trives. Dette var møter som var gode på flere måter: mange 

brødre tilstede, Oddfellowkoret bidro med god stemning og det var hyggelige ettermøter. Vi har i denne 

perioden forfremmet brødre både til Den Gode Vennskaps Grad og til Den Edle Kjærlighets Grad. Her vil 

jeg rette en stor takk til Bror CM og hans «mannskap» for flotte gradspill. 

Det skjer ting på flere fronter: 

Nytt av året er en lovstudiegruppe som Eks OM Roy Vestlund har startet. Her deltar det brødre som på 

denne måten får mer kunnskap om loge og logeliv. Dette er kunnskap som kommer alle brødre til gode, 

slik at vi kan bli bedre på flere områder. 

Det har vært avholdt Kurs i bruken av hjertestarter. Her var det deltagere fra alle logene i Moss. Det er 

nyttig med slike kurs all den tid dette kan være med på å redde liv. 

Innsamlingen til Landssaken går sin gang. Vi nærmer oss en avslutning med kun ca 8000 kroner igjen til 

målet. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle brødrene for initiativ som er utvist. Vi ligger som 

sagt svært godt an, og leder av nemnd for utadvendt arbeid Hans Krugerud har planlagt en innspurt i høst 

med en auksjon. Pr i dag er det ca 30 malerier, akvareller, trykk og foto som skal auksjoneres bort. Her er 

det verker av bla bl a Ebba Ryst og Karl Anstensen. Nevnd for utadvendt arbeid tar gjerne imot flere ob- 

jekter om det er noen som har. 

Det jobbes med å få til en felles donasjon fra Logene i Moss til et godt formål. Dette vil styrke samarbeidet 

mellom losjene og summen vi gir blir større. Planen er å få til den første donasjonen til jul i år. Det arbei- 

des for tiden med statutter for denne «Oddfellowprisen», og mer informasjon kommer. 

Avslutningsvis vil jeg oppfordrer alle 3. gradsbrødre gamle som nye– å arbeide for å skaffe medlem- 

mer, til berikelse både for logen og Ordenen. Vi skal arrangere «Åpent hus» på forsommeren sammen 

med de andre logene. Dette er en ypperlig anledning til å ta med seg venner og bekjente å vise frem loge- 

lokalene våre. nye 

 

 
Med Broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Petter Hagmann 

OM Loge 51 Folden 
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Nyttårsloge. 

Torsdag 4.januar innledet logen sin vårtermin 2018 med å arrangere Nyttårsloge for brødre med 

ledsagere og venner. 

Etter ankomst og hilserunder før møtestart ble alle ført inn i logesalen i henhold til fastsatt rituale. 

«Ritual for nyttårsloge» ble gjennomført inne i logesalen under ledelse av OM Petter Hagmann. 

Dette ritualet gir de som er til stede, en god påminnelse om - og innføring i - de grunnleggende ver- 

diene i vår Orden. 

Alle ble deretter ført ut til et vakkert pyntet langbord i spisesalen. 

 
Ettermøtet ble ledet av UM Ivan Brevik, og han ønsket alle sammen hjertelig velkommen til en 

hyggelig nyttårsloge, hvor vi blant annet skulle innta et godt måltid bestående av kalkunfilet m/ 

tilbehør, samt en spennende dessert og kaffe. Desserten ble presentert av bror Ronny Kristoffersen 

som opplyste at den besto av «Appelsin marinert i cognac, portvin og pernod, smaksatt med chili, 

dandert med en kule vaniljeis og toppet med flaket maldonsalt». Intet mindre! 

Både hovedrett og dessert smakte fortreffelig, og var som vanlig tilberedt av bror restauratør Knut 

Ragnar og servert av Privatnevnda med bror Ronny Kristoffersen i spissen. 

Før måltidet ble det arrangert et lotteri til inntekt for Ordenens pågående Landssak – skaffe midler 

til en ny Redningsskøyte (Odd Fellow III). Kjøpelysten av lodder var upåklagelig, og lotteriet inn- 

brakte en pen sum som i sin helhet går til nevnte formål. Etter måltidet ble det foretatt trekning på 

gevinstene, som ble delt ut til de heldige vinnerene. 

 

Avslutningsvis takket bror Jan Helseth for et trivelig og tankevekkende møte inne i logesalen, samt 

at han roste Privatnevnda for det arbeidet de hadde gjort før møtet og under selve ettermøtet. På al- 

les vegne takket han også for et smakfullt måltid og et hyggelig taffel, samt at han ga til beste et par 

gode historier. 

Konklusjonen på dette møtet må bli at det var en svært trivelig start på årets vårtermin, med både 

alvoret i de ritualer som ble fremført inne i logesalen og som er en del av vår Ordens grunnlag, samt 

det sosiale samværet på ettermøtet. 

Et tankekors er det at oppslutningen til nyttårslogene i de senere år har vært relativt liten. Dette kan 

ha flere naturlige årsaker – vær og føreforhold , jule- og nyttårsferie, sykdom mv . Tilsvarende for- 

hold er også kjent i andre loger, så derfor er det kanskje en tanke å samarbeide om felles nyttårsloge 

for to eller flere loger. (SH) 
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Torskeaften 2018. 

 
Vårterminens store kulinariske opplevelse – torskeaften – gikk av stabelen 

15.02.2018. Da sørget vår utmerkede restauratør Knut Ragnar for at de fremmøtte brødre 
som ønsket å delta i dette matgildet, fikk dekket sine behov for god skrei og rogn med 
tilbehør. 

Det ble et trivelig taffel med god mat og gode samtaler, krydret med noen historier – godt 
ledet av fung. visevert Per Ringstad. 

Etter maten ble det holdt taler til ære for bror Petter Tvete, som på kveldens logemøte ble 
forfrem- met til Den Edle Kjærlighets grad, samt at den nye bror av kjærlighetsgraden takket 
for tilliten. 

Måltidet ble avsluttet med en fin «takk-for-maten-tale» av bror Trond Evensen. (SH) 
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Ord til ettertanke 
 

v/Eks OM Rolf Inge Thorvaldsen 

 

 

«Bare tull å ikke gjøre kort prosess med landssaken. Send regningen på en giro og 
bli ferdig med det. Det er jo vi som skal betale uansett.» 

 

Omtrent slik lød det fra en Ordensbror (merk - ikke losjebror) forleden. 
 

Ja, det kan jo sees slik, men det underfundige med tilværelsen er at det som ser enkelt 
ut, ikke alltid er det. Vi må være forsiktige - ikke la oss lure til å tro at vi kan sette 
prislapp på alle ting. Det vi opplever i Folden og som Folden, er det gode miljøet - 
resultatet av mange brødres arbeid i lang tid - og det kan ikke kjøpes. 

 

Jeg har sett det i andre sammenhenger, at lettvintheten tar over. I stedet for dugnad så 
kjøper man seg fri. I stedet for å ta båtpussen er det lettvint å få en til å ta jobben osv. 
Men det handler om "teambuilding", og det er noe helt annet. 

 

Uansett motivasjon for et Ordensmedlemskap, følelse av trivsel og samhold vil være 
avgjørende for oppslutningen om Ordenens arbeid - også med landssaken. Jeg vil på- 
stå at det ikke er noen i vår losje, eller Orden, som ikke har anledning til å avse noen 
timer. DET er spørsmål om prioritering. 

 

Kanskje også om å oppdage at aktiv deltagelse er mer givende enn å sitte på tribunen. 
Vi kan ha så mange vervekampanjer og venneaftener vi vil, om ikke miljøet i losjen 
fremstår attraktivt blir det ingen vekst. 

 

Så hvordan beholder og bygger vi videre på det vi har oppnådd? Sikkert med et nytt 
paradoks. Nemlig, ikke stå som kirketjeneren i "Den Store Barnedåpen» å rope KOM 
TIL VÅRS! (Teaterstykke og film av Oscar Braathen, samfunnsrefser). Det gjør jo 
alle, nei la oss fokusere på å bygge egen attråverdighet. 

 

For å holde meg til litteraturen, fritt etter Ibsen «I FOLDEN OLIVIA, DER ER DET 
GODT Å VÆRE»! 

 

Hva jeg prøver å si er i grunnen bare: Si ja når du blir spurt, og del med oss når du 
har tanker og ideer. Involver dine nærmeste, det er ikke nødvendig å røpe ordens- 
hemmeligheter av den grunn. (Hos en avdød losjebror tok det seks måneder før fami- 
lien fant ringer og annet utstyr enn livkjolen som hang i skapet!) På den andre siden, 
litt tilbakeholdenhet som pirrer interessen kan jo også være en fordel. 

 

Så til slutt, en kjepphest: Inviter ektefelle/samboer med så ofte som mulig til losjens 
sosiale arrangementer. Skill mellom de nærmeste og venner/vennepar. 

 

Litt stygt sagt - ta med venner om det er loddsalg, ta med kona om det skal være hyg- 
gelig! Da blir det som i sangen "Dine venner er mine venner og jo mer vi er sammen 
jo gladere vi blir." 
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Vi gratulerer. 

 

 
Fung. Eks OM Johnny Norman Pedersen, som på Storloge- 

møte i Moss 14.03.2018 ble tildelt Ordenens høyeste grad -

Storlogegraden. 

 

 

 
Bror Petter Tvete som på logemøtet 15.02.2018 ble forfremmet 

til Den Edle Kjærlighets grad. 

Vi ønsker bror Petter lykke til videre i 

sin vandring i logen og Ordenen. 

 
 
 
 
 
 
 

Vi gratulerer med runde dager.  

Bror Torbjørn Lilleås 80 år 02.03.2018 

Bror Per Rolf Christensen 85 år 20.03.2018 

Bror Trygve Tveit 75 år 26.03.2018 

Bror Leif Andersen 75 år 12.04.2018 

Bror Arne Kristian Sagnes 75 år 15.04.2018 

Bror Roger Likvern 60 år 19.04.2018 

Bror Einar R Mathisen 100 år 22.04.2018 
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Ny 40-års veteran. 

Torsdag, 01. mars 2018 ble en ny stor dag for Loge nr. 51 Folden, i og med at bror Hans Krugerud 

på logemøtet denne dagen ble tildelt sin vel 

fortjente juvel for 40 års medlemskap i lo- 

gen og Ordenen. 

Den høytidelige og flotte rituelle delen av 

tildelingen ble ledet av DSS Jon Erik Holm, 

med bistand av Storembedsmennene Paul 

Jan Narum, Gunnar Gjølstad, Kjell Våge og 

Arne Roger Glomdal. 

Etter den rituelle delen ble logen lukket, og 

Odd Fellow-koret fremførte, under ledelse 

av sin dirigent, 3 sanger til ære for den nye 

40-årsveteranen. 

Bror Hans Krugerud har en imponerende «merittliste» fra sitt Ordensliv. Han ble innviet i logen 

16.02.1978 og fikk 3.grad 04.10.1979; ble tatt opp i leiren 04.09.1984 og fikk DKP 03.03.1987. 

Han fikk Storlogegraden 01.01.1992, og ble tildelt 25-års Veteranjuvel 06.03.2003. 

I logen har han hatt følgende embeder: Inspektør, Kasserer, Sekretær, Overmester, Fung. Overmes- 

ter og Storrepresentant. 

I Leir nr. 7 Østfold har han hatt følgende embeder: Sekretær, 1. Høveds-mann, Hovedpatriark og 

Fung. Eks Hovedpatriark. 

I tillegg har han vært – og er fortsatt – medlem og leder av en rekke nevnder både i loge og leir. 

 
På et trivelig ettermøte ble det servert middag som jubilanten selv hadde ønsket, nemlig wiener- 

schnitzel m/tilbehør, og til den etterfølgende kaffen spanderte jubilanten en smakfull og vakkert 

pyntet marsipankake. 

Underveis ble den nye 40-årsveteranen gratulert, hyllet og takket for hans store innsats i loge og leir 

gjennom taler av DSS, logens OM Petter Hagmann og hans fadder bror Erik Lauritsen. Jubilanten 

ble herunder beskrevet som en raus, arbeidsvillig og pliktoppfyllende logebror og patriark. Ordet 

«nei» var en sjeldenhet når han ble spurt om å bidra til noe, og når han sa ja til noe ble det gjennom- 

ført. 

Jubilanten selv takket i sin tale for 

det Ordenen hadde gitt ham, og at 

alle de verv og embeder han had- 

de hatt hadde gitt ham mye glede 

og livser-faring. 

Ved taffelets avslutning takket 

bror Morten Amundsen for maten 

i velvalgte ordelag, hvor han hyl- 

let både jubilanten og Privatnevn- 

da for et smakfullt og vakkert til- 

rettelagt ettermøte og måltid.(SH) 
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Den kalde krigen og faren for en ny kald krig. 

På logens ettermøte torsdag 

01.02.2018 hadde logen gleden av å 

ha besøk av eks generalmajor Tor Arnt 

Sandli, som holdt et foredrag om 

overnevnte emne. Sandli er i dag pen- 

sjonist, men er en aktiv samfunnsbor- 

ger på mange områder og arbeider 

også en god del for Folk og Forsvar. 

I den første delen av foredraget be- 

skrev Sandli det som i hovedsak pre- 

get «Den kalde krigen» fra tiden etter 

2.verdenskrig fram til 1990. Selv om 

han tok for seg alle de store begiven- 

hetene innenfor hvert tiår innenfor 

denne tidsepoken «med harelabb», 

klarte han å vekke tilhørernes 

«gjenopplevelser» av disse til dels store, viktige og betydningsfulle hendelser for den utvikling ver- 

densbildet hadde fått – herunder de blokkdannelser mellom øst og vest som oppsto, og det som 

skjedde både innenfor og mellom disse blokkene. Han påpekte herunder spesielt forholdet til 

norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt hvorfor Norge valgte å gå inn i NATO i 1949. 

Deretter tok Sandli for seg utviklingen etter at «Den kalde krigen» kunne sies å ha opphørt. Han 

tok herunder spesielt for seg det som skjedde/har skjedd i Russland under presidentene Jeltsin og 

Putin, og om hvorfor sistnevnte har «skiftet retning» fra å være vennlig stemt mot vesten til å bli 

det motsatte – en stor og sterk motspiller mot vestlig politikk og forsvarstiltak. På den annen side 

uttrykte Sandli seg kritisk til den krigføring amerikanske og vestlige styrker har gjennomført i land 

som Afghani-stan, Irak, Libya og Syria. 

Avslutningsvis tok Sandli for seg den aktuelle sikkerhetssituasjonen i vårt interesse-område. Han 

beskrev herunder den russiske hybride krigføringen på Krimhalvøya, i Øst-Ukraina, ovenfor de bal- 

tiske landene og mot Norge. Det er all grunn til å tro at Russland m/Putin ikke aksepterer de 

«landavgivelser» som skjedde ved «Den kalde krigens slutt». 

Sandli uttrykte også bekymring for utviklingen av nasjonalpopulismen i visse land, noe han mener 

mangler grunnlag i disse landenes verdigrunnlag, og at dette til en viss grad er med på å øke spen- 

ningen mellom de landene det gjelder. Herunder mente han – til tross for alle negative utsagn – å 

spore en viss bedring i holdninger og utsagn fra den amerikanske presidenten som i sitt første pre- 

sidentår hadde drevet vestlige ledere til fortvilelse. 

Sandli ble behørig applaudert for sitt foredrag og ble overrakt en erkjentlighetsgave for sitt bidrag 

til et interessant ettermøte i logen. (SH) 
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Diktet «Hvis» av Rudyard Kipling 

Hvis du kan bli på post når noen forlater deg, 
å holde hodet klart når alt slår klikk. 

Hvis du kan tro når alles tvil slår mot deg, 
men også våkent lytte til kritikk. 

Hvis du kan ventetidens byrder bære. 
å møte løgn med sannhet som ditt svar. 

Å møte hat du selv ikke vil nære, 
men tie med hvor klok og god du var. 

 
Hvis du kan ferdes fritt på tankens veier, 

å drømme uten selv å bli fordrømt. 
Hvis du kan møte nederlag og seier 

som to bedragere du selv har dømt. 
Hvis du kan tåle at ditt ord forvrenges 

til usselt pjatt i demagogens munn. 
Hvis du kan se ditt livsverk søndersprenges 

og atter bygge det på naken grunn. 

 
Hvis du kan våge alt på samme terning 

et enkelt kast på livets spillebord 
Å tape alt – og gjenoppta din gjerning, 

men aldri nevne tapet med et ord. 
Hvis du kan ta din tørn og ikke gi deg, 

men sette inn hver fiber i din kropp. 
Å holde ut når alt forstummer i deg 

unntagen viljens røst «gi aldri opp». 

 
Hvis du kan si til massen hva du mener 

og selv blant konger være den du er. 
Hvis du er alles hjelper, ingens tjener 

og venn og uvenn står deg like nær. 
Hvis du kan fylle hvert minutt av tiden 

med seksti solsekunder – da – som lønn 
er jorden din med alt som finnes på den, 

og – enda mer – du er et menneske. 
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Rapport fra Informasjonsnevnd - 18.01.2018. 

Medlemmer: 

 Steinar Hagnes - leder 

 Leif Andersen - redaktør 

 Jan Christiaan Hjorth - matrikkelansvarlig 

 Robert Ljungqvist - journalist 

 Odd Roksvåg - fotograf 

 Torkel Fintland - kontakt til Embedskollegiet 

 Petter Tvete - layout og trykking 

På grunn av sykdom har Leif Andersen måttet redusere sitt arbeide. I stedet har bror Petter Tvete kommet 

inn med ansvar bl a for layout og trykking. 

Hovedoppgaver: 

 Utgivelse av medlemsbladet Bindeleddet. 

 Ajourhold og utgivelse av logens matrikkel. 

 Ajourhold av logens bildearkiv. 

 Foreta aktuelle intervjuer, samt utgi opplysninger om aktuelle begivenheter. 

Status pr 18.01.2018: 

 Bindeleddet har blitt utgitt i henhold til forutsetningene om minimum 4 nummer pr år. Med- 

lemsbladet har nå funnet sin form (A4) og innhold som blir godt mottatt av brødrene. 

NB Redaksjonen etterlyser engasjement og innlegg fra brødrene. 

 Ajourhold av logens matrikkel pågår kontinuerlig. 

 Logens bildearkiv holdes fortløpende oppdatert med bilder av nye brødre. 

 Intervjuer og aktuelle opplysninger om møter, arrangementer mv tas fortløpende inn i med- 

lemsbladet. 

Rygge, 18.01.2018 

Steinar Hagnes 

Leder 

Hei. 
Nevnd for anskaffelse er konstituert og består av undertegnede og Bror Jarle Vestlund. 
Vi finner for øyeblikket ingen behov for anskaffelser på dette tidspunkt. 

 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Arne E Olsen 
Inspektør 51 Folden 
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Loge nr. 51 Folden 

Nevnd for utadvendt arbeid 

Moss, den 18. januar 2018 
 
 
 

Til OM Petter Hagmann 

Loge nr. 51 Folden 

 
 
 

 

 Rapport 18. januar 2018. 

«Nevnd for utadvendt arbeid» består av følgende: 

Hans Krugerud, leder 

Rolf A. Sekkelsten, sekretær 

Gunnar Fledsberg, kasserer 

Arvid Andreassen 

Robert Ljungqvist 

Frits Blomqvist 

Knut Ragnar Gulbrandsen 

Trygve Tveit 

Arne Ødegaard 

Rolf I. Thorvaldsen 

Olaf Brekstad 

Webjørn Kaldhusseter 

Lars-Jørgen Skøien 

Per Ringstad 

Nevnden har blitt utvidet med 7 medlemmer i forbindelse med Landssaken. 

Nevnden har hatt 5 møter, og det er ført protokoll fra alle møter. 

Det er særlig 3 saker nevnden har hatt fokus på: 

1. Landssaken 2016-2019 

2. Utvikle kontakten med logens enker 

3. Adventfest 
 

 
Landssaken 2016-2019. 

For å bli bedre kjent med Redningsselskapet og deres fartøy, besøkte 7 brødre Redningsselskapets sta- 

sjon i Drøbak. Vi fikk først en demonstrasjonstur med Redningsskøyte 

RS 162, og deretter en orientering om Redningsselskapet. Dette var meget interessant! 

For å finansiere Landssaken, ble det bestilt 300 stk Redningsselskapet/Odd Fellow-pins hvorav embed- 

skollegiet hadde ansvaret for 100 stk. Prisen var satt til kr. 100,- pr. stk. 
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Pinssalget har forgått på våre logemøter, båthavner, Amfi kjøpesenter m.m. 

Alle våre pins er solgt. Nevndens «pinsgeneral» har vært Arne Ødegaard. 

På ettermøtet 2. mars (torskeaften) hadde vi en utlodning som ga kr. 5.550,- i overskudd. 

På oppfordring fra nevnden, har vår bror Johan Thue malt et flott bilde av den planlagte redningsskøyten 

«Odd Fellow 3» helt gratis. Planen er at det skal auksjoneres bort eller kjøpes av Logene i Moss. 

Etter en sondering med Logene i Moss har en kommet fram til at den beste løsningen er at brødrene i Lo- 

ge Folden i fellesskap kjøper maleriet og henger det opp i våre lokaler til minne om Landssaken 2016- 

2019. Nevnden arbeider videre med finansieringen. 

For øvrig samler vi inn gamle malerier for salg en gang i 2018. 

I oktober ble det på ettermøtet servert SODD og deretter kaffe og kringle. 

Alt sponset av Per Ringstad og Lars-Jørgen Skøien. Det ble også avholdt en utlodning med gevinster fra 

brødrene. Det ga et samlet overskudd på kr. 10.825,-. 

Nevndens inntekter overføres til Skattmester. 
 
 

Utvikle kontakten med våre enker. 

Det ble holdt et informasjonsmøte med våre enker 3. mai 2017. 

8 enker møtte. Det var stor interesse for å bedre kontakten mellom vår Loge og våre enker. 

Flere forslag ble fremsatt. 

Det er oppnevnt en kontaktgruppe bestående av Brita Ulriksen, Barbara Rolfsøn og Unni Kase Evensen. 

20. juni ble det arrangert en sommertur til fiskerestauranten Engelsviken Brygge. 

9 enker og 1 enkemann deltok. 

Transporten gikk med 4 privatbiler. 

Etter å ha fått servert stedets berømte fiskesuppe, reiste vi videre til Gerd og Arne Ødegaards vakre hytte 

på Kråkerøy. Her ble det en hyggelig avslutning med kaffe og kaker 

som Gerd og Arne spanderte. 

Adventfest. 

I samarbeid med Loge nr. 18 Varna inviterte vår Loge våre enker til en gratis adventfest lørdag. 16. des. 

Denne gangen var det Loge Varna som hadde ansvaret for opplegget. 

Odd Fellows seniorgruppe var også invitert. 

Først var det et kort møte i logesalen, deretter et ettermøte hvor det ble servert snitter, 

kaffe og kaker. 

Det var underholdning med bl. a. vår bror Erik Lauritsen som fortalte om «Marte Svennerud». 

Et meget hyggelig arrangement som bør gjentas i 2018. 

Ved adventfestens slutt fikk alle våre enker en konfekteske som julehilsen fra vår Loge. 

De enker som ikke hadde anledning til å møte, fikk en konfekteske tilkjørt. 

Det var «Nevnd for omsorg» som hadde ansvaret for konfekteskene. 
 

Med broderlig hilsen i V. K. og S. 

Hans Krugerud, leder 
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OM Petter Hagmann. Moss, 02.01.2018. 
 
 
 

 

Rapport fra Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 

i Loge nr. 51 Folden for året 2017. 

 
 Nevndens sammensetning fra september 2017. 

Storrepr.   Kjell Olav Martinsen leder 

Eks OM Johnny Norman Pedersen  sekretær 

Eks Kap.   Hans Gunnar Skaug medlem 

Eks UM Morten Amundsen medlem 

Eks OM Rolf Inge Thorvaldsen varamann 
 

 Møter. 

Nevnda har avholdt 2 ordinære møter – 1 i vårterminen og 1 i høstterminen. På møtet i høstterminen ble 
nevnda konstituert og Eks OM Johnny Norman Pedersen ble valgt som sekretær. Det ble på dette møte 
utarbeidet en plan for «utviklingssamtaler». I tillegg har nevndas medlemmer jevnlig kontakt i forbindelse 
med logemøter. Nevndas leder og sekretær deltar i logens Embedskollegium, og har her anledning til å 
legge fram aktuelle spørsmål/saker fra Nevnda for kollegiet. 

 

 Tiltaksplan for 2017 – 19. 

Logen har med hjemmel i «Instruks for logens Nevnd for S&E», «Forskrift for S&E», samt «Lov for loger § 10-1» vedtatt følgen- 
de «Tiltaksplan» for perioden. 

 
 

Gjennomføre utviklingsprogrammet for nye medlemmer gjennom de ulike grader. 

Bistå UM med tiltak som kan berike ettermøtene, f eks ved å foreslå foredragsholdere, ulik underholdning mv. 

Bistå CM slik at våre ritualer blir formidlet på foreskreven måte. 

Arrangere minimum et diskusjonsmøte / aktuell debatt pr år. 

Delta med forberedelser til og gjennomføring av venne-aftener. 

Utarbeide årlig rapport over egen virksomhet til DSS via OM innen 31.01. 
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 Utviklingsprogrammet. 

Programmet med «etterutdanning» av nye brødre er gjennomført i henhold til fastsatte normer. Ved 
årets slutt er programmet ajour. Hver ny bror følges opp av 2 medlemmer fra nevnda, samt en 3dje 
gradsbror gjennom de ulike gradene. Det legges vekt på at faddere aktiviseres i dette arbeidet. Program- 
met anses å ha stor nytteverdi for nye brødre. 

 
 

 Styrkelse og Ekspansjon. 

Storlogen har poengtert at ekspansjon og medlemsutvikling er et viktig forbedringsområde. Det slås fast 
at langsiktig ekspansjon er avhengig av kvalitet – i alle ledd. Kvalitet i 

fremførelse av ritualer og spill, og det seremonielle arbeidet må være preget av selvopplevd kvalitet og 
høytidelighet. Kvalitativt gode ettermøter er en viktig trivselsfaktor. 

Det er nevndas oppfatning at logen, gjennom egentrening og fellestreninger til gradspill er godt tilrette- 
lagt av Ceremonimester, har oppnådd god kvalitet i sitt arbeide. 

Logen har innviet 5 nye brødre dette året. Ettermøtene har også vært preget av godt innhold, noe som 
har medført at de aller fleste brødrene er tilstede. Nevnda gjennomførte en «meningsutveksling» hvor 
tema var logens Privatnevnd. 

Nevnda finner også grunn til å rose logens ledelse med bror OM og bror UM i spissen for gode trivsels- 
messige tiltak, gjennom gode ettermøter og fellestur til vår vennskapsloge Nr.41 Pontus Wikner i Udde- 
valla i vårterminen hvor vi fikk være med på en spesiell innvielse. 

Et særdeles flott julemøte ble et verdig punktum på årets møteprogram. 
 
 

 Konklusjon. 

Nevnd for S&E vil berømme avtroppende og nye Embedskollegiet med bror OM i spissen for den måten 
loge Folden har blitt drevet på i året som har gått. Det er et jevnt godt fremmøte på logens møter, noe 
som vitner om at logen har «et godt indre liv» og god kvalitet på sine møter. 

Gjennom å ta i bruk Venneaftener i rekrutteringsarbeidet, har logen tatt grep for å øke til-gangen på nye 
medlemmer. 

 
 

Som i fjor avslutter nevnda med følgende sitater fra Ordensetiketten: 

Det påhviler oss alle å bidra til at logemøtene blir så givende og positive som mulig. 

Særlig viktig er det at vi møter så ofte vi kan. Det er gjennom frammøte at vi tilegner oss 

kunnskaper og holdninger som gjør det mulig å kjenne seg igjen i et logemøte – uansett 

hvor det måtte være. 

Det er ved å møte fram at vi styrker vennskapet. 
 
 

 
Kjell Olav Martinsen(sign) Johnny Norman Pedersen(sign) 

Storrepresentant Eks OM 

Leder Nevnd for S&E Sekretær Nevnd for S&E 
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Hei. 
Nevnd for anskaffelse er konstituert og består av undertegnede og Bror Jarle Vestlund. 
Vi finner for øyeblikket ingen behov for anskaffelser på dette tidspunkt. 

 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Arne E Olsen 
Inspektør 51 Folden 

Nevnd for hjelp og støtte 

Nevnden består av Arvid Andreassen , Per Ringstad , Per Sunde og Frits Åge Blomqvist. 
 

Det har ikke vært behov for hjelp og støtte i inneværende periode i loge 51 Folden. Vi har hatt telefonsam- 
taler og ble enige om at undertegnede står som leder. 

 

Våler 10.01.2018. 

Frits Åge Blomqvist. 
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Små og store nyheter. 

Lovstudier våren 2018. Vår energiske bror Eks OM Roy Vestlund har – med bror OMs velsignelse 

– startet en «lovstudiegruppe», som nå i vårterminen tar en gjennomgang av Lov for loger. Gruppen 

har så langt holdt 2 møter, og består av en fin blanding av yngre og eldre logebrødre under ledelse 

av bror Roy Vestlund. 

Formålet er en selvstudie med sammenkomster hvor deltakerne gjennom diskusjoner finner fram til 

avklaringer, opplysninger og forståelsen av loven. Vi roser tiltaket. (SH) 

 
Revisjon av logens matrikkel. Takket være godt forarbeid av bror Leif Andersen, samt iherdig 

innsats av flere andre brødre, er en revisjon av logens matrikkel nå snart klar for utdeling/ 

forsendelse. Vi takker brødrene Roy Vestlund, Petter Tvete, Jan Christiansen og Torkel Fintland for 

innsatsen i denne sammenheng.(TF) 

NB Vi har gått tom for omslagspermer til vår matrikkel og får ikke kjøpt nye da produksjonen er 

slutt ved opprinnelig innkjøpssted. Vi vet at det ligger mange slike permer «rundt omkring» etter 

brødre som har sluttet/meldt seg ut og gått bort. Brødre som har mulighet for «å få tak i» slike per- 

mer, bes gjøre dette og levere de til Informasjonsnevnda. (SH) 

 
Grasrotandelen. Pr dato er det 26 brødre som er registrert i Grasrotandelen til vår loge. Fra 

01.05.2011 til 09.03.2018 har vi mottatt kr 36.322,- fra Norsk Tipping – et pent bidrag til logen. 

Nytt fra i år er at vi mottar 7 % av spilleinnsatsen. (TF) 

 
Møter og arrangementer. De møter og arrangementer som gjenstår i inneværende vårtermin er i 

følge møteplanen: 

15.03. Loge møte med tildeling av DGV grad. (Mørk dress). 

05.04. Eks OM-aften med innvielse (Galla), 

19.04. Logemøte med tildeling av DEK grad. Besøk fra 37 Pontus Wikner. 

(Mørk dress). 

03.05. Arbeidsmøte. Aktuell debatt på ettermøtet. (Mørk dress). 

???? Sommermøte – Tur med ledsager. Se egen kunngjøring. 

 

 

 
En hustavle – av Arnulf Øverland. 

 
Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: 

Det at du gleder en annen, det er den eneste glede. 

 
Det er en sorg i verden som ingen tårer kan lette: 

Den at det var for sent da du skjønte dette. 

 
Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. 

Døgnet har mange timer. Året har mange dage. 


