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bindeleddet 
Nr. 2 – 20                 torsdag 20.06.2018 

Einar Mathisen 100 år. 

Søndag 22. april fylte Eks Stor Skattmester Einar R. Mathisen 100 år. Br. Eigil Lyngholm og undertegnen-

de var invitert hjem til familiselskap i Jederveien for å feire jubilanten. 

Det var en kjekk jubilant som 

møtte oss da vi kom inn i stua. 

Dette var ettermiddagsselskap, på 

forhånd hadde det vært en sam-

ling på Melløsparken Bo og Ser-

vicesenter kl 12.30, og jeg må si 

han var en svært våken person 

som mottok gratulasjoner denne 

ettermiddagen også.Tidligere på 

dagen hadde Moss by´s ordfører 

møtt opp med ordførerkjede og 

gratulert br. Einar med dagen. 

Han uttrykte at han likte at hun 

hadde tatt seg god tid på Mel-

løsparken sammen med de øvrige 

gjestene. Han hadde invitert alle beboere i sin avdeling til kake og kaffe, og som han sa til meg, «Jeg tror 

alle kom, gitt». Det hadde strømmet på med gratulanter hele tiden så lenge arrangementet holdt på.  

Oppe i Jederveien ble familieselskapet holdt, og med en så stor familie ble det mange tilstede der også. Jeg 

følte kanskje at det ble mange for han med oss tilstede også, men det så ikke ut for at det tok kreftene fra 

ham.  

Br Eigil og jeg har med jevne mellomrom besøkt br Einar de siste årene, dette til glede for oss alle. Under 

kaffen ble det lest opp hilsen fra HM Kongen til vår bror på åremålsdagen. Svært høytidelig for vår bror. 

Det ble også gjort klart at hadde noen noe å si, så var det fritt frem å ta ordet. Jeg reiste meg og gratulerte 

fra Loge 51 Folden og fra alle brødrene der, samt overbrakte hilsen fra Stor Sire Morten Buan og blomster 

fra Storlogen. På Loge 51 Folden´s vegne hadde vi med en nydelig blomsteroppsats som skapte glede hos 

jubilanten. Jeg gjorde en rask repitisjon av hans meritter i Odd Fellow Ordenen, hvilket ingen i Østfold har 

maken til. Jeg poengterte også at hvis det går som vi håper, så vil br Einar den 14. oktober 2018 ha 70 år 

medlemskap i Odd Fellow Ordenen. Og så måtte det jo også tas med hans store engasjement i skyttersa-

ken, kanskje det som pr dato sitter best festet i minnet hos ham. I hjemmet er ham omgitt av premier alle 

steder, så glemme skyting tror jeg ikke er mulig. 

Etter hvert ble det tid for å takke for seg, vi var takknemlige for at vi hadde blitt invitert av familien for å 

hedre vår kjære bror, og ved avskjeden sa jeg, «vi sees vel om ikke så lenge». Da fikk jeg til gjensvar. 

«Skulle ikke forundre meg». 

Hilsen to glade besøkende. 
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Faksimile av side 3 i Moss Avis 07.05.2018 – Einar (100) debuterte på 

dataspill – Utfordret ordføreren 



3 

Innholdsfortegnelse  

Side 1  og 2  Bror Einar Mathisen 100 år. Besøk og opplevelse. 

Side 3   Innholdsfortegnelse. Møteprogram for Høstterminen 2018. Oversikt over                         

   redaksjonskomiteen og tidsfrist for innlegg til neste Bindeledd. 

Side 4   Bror OM har ordet. 

Side 5   Valg av ny UM. Forfremmelser i grader og befordring i Leiren. 

Side 6   Eks OM-aften inklusiv innvielse. Besøk av Stor Kapellan  og besøk fra loge 47   

   Pontus Wikner. 

Side 7   Rapport fra Military Tattoo. 

Side 8   Vurdering av lokaler for Odd Fellow i 2.etg.  

Side 9.  Meningsut veksling på ettermøtet 

Side 10.  Sommeravsluttning 

Side 11   To dikt – et for årstid og et til ettertanke.  

 

Redaksjonskomiteen (Infonevnd) 

Steinar Hagnes – Petter Tvete – Robert Ljungqvist – Jan Chr. Hjorth – 

Odd Roksvåg – Torkel Fintland 

Frist for stoff til neste Bindeledd: 14.09.2018 

 



4 

Bror Overmester har ordet. 

 

Gode brødre. 

 

Endelig har våren kommet og sommersesongen står for døren! 

Det er bare å glede seg til sommerlige sysler før vi møtes igjen. 

Siden det nye kollegiet tiltrådte kan vi se tilbake på både 1+, 2+ 

og 3+ tildelinger, samt tildeling av både 40 og 50 års veteranju-

veler. Her vil jeg benytte anledningen til å takke Oddfellowkoret, 

som satte en ekstra spiss på disse høytidelige anledningene. Og 

så har vi fått to ny Brødre. Her har vi alle et ansvar for at disse 

trives i vår Loge. 

Noen av våre brr er syke. Det gleder meg da at vi etterlever ordenens budord om å besøke de syke… Det-

setter de stor pris på, og jeg vil rette en stor takk til de som bidrar. 

Et lite hjertesukk: Kollegiet har prøvd å få til tur til Tattoo. Bare 6 brødre meldte seg på til tross for 

«stormende jubel» på nyttårslogen om at dette måtte vi gjennomføre!Sommermøte: I skrivende stund er 

det meldt på 95 stykker. Det er jo kjempefint og jeg gleder meg til en hyggelig sammenkomst med våre 

brødre fra Varna!Her er alle muligheter til å lære nye Brødre å kjenne. Kanskje det er her mulighetene lig-

ger: Mer samarbeid fremover for å få opp deltagelsen? Jeg setter pris på tilbakemeldinger om det er andre 

ting vi kan finne på som engasjerer brødrene. Det er viktig å møtes utenom logen sammen med våre kjære. 

Når det gjelder PN har vi utfordringer: Vår leder for PN har sluttet. Dette krever en omorganisering i PN. 

Vi kommer til å trenge litt ekstra mannskap fra tid til annen, og jeg håper at de brr som blir spurt om å yde 

en beskjeden innsats i forbindelse med matservering sier ja. Det er ikke aktuelt å be brødre som er i PN nå 

om ytterligere innsats. Samtidig vil jeg rette en takk til de brr som har sagt seg villige til å dekke bord. Vi 

setter alle pris på en velfungerende PN!Og med det samme jeg er inne på PN: Jeg trenger en ny leder der. 

Er det noen som tar utfordringen? 

17.mai var jeg en tur i logen. Denne gang var det Loge 138 Christian Frederik som serverte oss. Dette er en 

hyggelig tradisjon som vi må ta vare på. 

Avslutningsvis vil jeg på vegne av embedskollegiet ønske alle brødre en riktig fin sommer, og velkommen 

til vårt første møte i høstterminen den 16.august. Da vil vår nye UM bli satt inn i sitt embede av DSS.   

Dette er for øvrig den siste embetsgjerningen til DSS. Han spurte i den anledning om det var mulig å bruke 

dress, ikke galla, noe som ble godkjent uten diskusjon!Jeg håper at så mange som mulig tar seg tid i en  

travel hverdag til å komme. 

Med broderlig hilsen i vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Petter Hagmann 

OM Loge 51 Folden 
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Valg av ny Undermester. 

Av private grunner måtte bror Ivan Brevik frasi seg sitt embede som 

UM. På møter i april 2018 ble bror Jarle Vestlund nominert og valgt 

som ny UM fra 01.08.2018 for resten av inneværende valgperiode. 

Vi takker bror Ivan Brevik for utmerket innsats for logen og Ordenen så 

langt, og ønsker brorJarle Vestlund lykke til i sitt nye embede. 

Forfremmelser. 

 

På logemøtet 15.03.2018 ble bror Terje Cato Voll forfremmet til Den 

Gode Vennskaps grad. 

 

 

 

 

 

På logemøtet 19.04.2018 ble brødrene 

Per-Erik Falkenbo og                    

Odd Kjetil Valen forfremmet til     

Den Edle Kjærlighets grad. 

Vi ønsker ovennevnte brødre lykke til 

videre i sin vandring i logen og        

Ordenen. 

Befordring. 

På Leirens møte onsdag 23.05.2018 ble patriark Anders Thøgersen 

befordret til Den Gyldne Leveregels grad. Vi gratulerer og ønsker den 

nye patriark av DGLs grad lykke til videre i sin vandring. 
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Eks Overmesteraften med innvielse av ny bror. 

På logemøtet 05.04.2018 var det Eks Overmesteraften med eksene Kjell Olav Martinsen (fung OM), Hans 

Krugerud (fung UM) og Roy Vestlund (fung CM) i spissen, som gjennomførte et (nærmest) prikkfritt loge-

møte – både av den rituelle delen og det påfølgende ettermøte. 

Høydepunktet på dette møtet var dog innvielse av en ny logebror – Jan Ove Hellebergshaugen – som vi 

hilser hjertelig velkommen inn i vårt Broderskap. Fadder for vår nye bror er bror Robert Ljungqvist. 

På et hyggelig ettermøte ble det servert tradisjonell, gammel mat – ertesuppe med salte knoker og flatbrød 

– som sto i stil med at det var «gamlegutta som regjerte» dette mø-

tet. Tradisjonelle taler til og fra vår nye bror, samt sanger ble sung-

et unisont – herunder blant annet logens sang til nye brødre samt 

«Eksovermestersangen». En besøkende bror fra loge 48 Færder i 

Sandefjord bidro med en flott solosang til vår nye bror, og høstet 

velfortjent applaus for dette. 

 

Opplysninger om vår nye bror 

Fullt navn: Jan Ove Hellebergshaugen  

Født: 15.08.1959 

Adresse: Bjørnson terrasse 403, 1531 Moss 

Yrke: Tekniker 

Mobiltlf.: 92293455 

Mailadr.: ohelleb@online.no 

Besøk av Stor Kapellan. 

På logemøtet 15.03.2018 hadde logen besøk av Stor Kapellan Dag Virik. Han bidro blant annet med 

Etisk post under den rituelle delen av møtet, hvor han fremsa tanker rundt budskapet «Vær mot andre som 

du vil at andre skal være mot deg og dine». (SH) 

Besøk fra loge 47 Pontus Wikner. 

På logemøtet 19.04.2018 hadde logen besøk fra vår svenske vennskapsloge Pontus Wikner i Uddevalla. 

Av ulike grunner var det bare 4 brødre fra vennskapslogen som hadde anledning til å delta i dette besøket, 

men de som møtte hygget seg på tradisjonelt vis. (SH) 
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Rapport fra Military Tattoo! 

I kjent stil hadde NSB ignorert at det var russetreff i Halden og Military Tattoo i Oslo.  Resultatet var kun 

ståplasser igjen til 6 brødre fra Loge Folden som var på tur. Men ingen sure miner; konduktøren var blid 

og de som ikke hadde kjøpt billetter slapp å betale. For en av brødrene var dette en stor opplevelse: Det var 

første gang på 40 år at vedkommende tok toget!  

Været var flott, Vi ankom i 

god tid og hadde fine plasser. 

Alt lå til rette for en fin opple-

velse. 

Men hva betyr Tattoo? Histori-

en går tilbake til 1600-tallet, 

nærmere bestemt 30-års krigen 

og garnisonsbyer i Nederland 

og Belgia. Trommeslagere ble 

sendt ut for å informere solda-

tene om at det var på tide å 

returnere til kasernen. Det var 

samtidig en instruks til krover-

tene om å stanse serveringen:        «Tap Den Tattoo» – eller sette proppen i tønna! I dag refererer Tattoo til 

et regissert show med militærorkestere og drilloppvisning. 

La det være sagt med en gang: Det var en flott forestilling med mange dyktige aktører. Showet varte i ca to 

og en halv time. En av mine favoritter er som vanlig Hans Majestets Kongen Garde, 3.gardekompani. 

Kompaniet er i dag en ren oppvisningsenhet. Avdelingen har med sin særegne karakteristikk og kombina-

sjon av drill og musikk høstet mang en suksess i inn- og utland. 3.gardekompani har deltatt samtlige år i 

Norsk Militær Tattoos historie. De har blitt kåret til «best in show» i verdenskjente Edinburgh Military 

Tattoo flere år på rad.  

Etter showet var det en spasertur til Sørengkaia hvor vi inntok en bedre middag på restaurant Cargo. Her 

satt vi ute og kunne nyte en kommende vår med noe godt i glasset. Eller glassene….   

Hjemover var det sitteplasser til alle. Alt i alt en flott tur, men jeg synes det er synd at det ikke var flere 

brødre som dro på tur sammen!                Petter 
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Meningsutveksling på ettermøtet 03.05.2018. 

Etter taffelet ønsket bror Kjell Olav Marthinsen velkommen til årets ”meningsutveksling” med temaet 

”fadderollen, logens ekspansjon, og nye medlemmer”. Vi ble igjen minnet om viktigheten av forskjellen 

mellom kvalitet fremfor kvantitet. Tredjegradsbrødre ble oppfordret til å arbeide for at flere finner veien 

til logen, men ikke å unnlate å informere potensielle nye medlemmer hva som forventes/kreves av en 

logebror. Når en ny bror er innviet er fadderens oppgave/rolle svært betydningsfull. 

Flere tok ordet. Stikkord i diskusjonen var: Fadder bør være med på utviklingsprogrammet. Alle har et 

ansvar for nye brødres ve og vel. Alle er faddere. Det er ikke bare fadder som har ansvar for brødre som 

ikke møter. Den enkelte må være nøye med utvelgelsen av kandidater. Utvelgelse kan være svært      

vanskelig. Søk gjerne råd hos andre logebrødre. 

Det ble hevdet at våre ritualer var vanskelige og trettende. Mye blir sagt som aldri blir aktualisert og prak-

tisert i det daglige logelivet. Det kan det informeres om i utviklingsprogrammet. Språket bør                   

moderniseres. Stor Sire viser nye tanker om modernisering av språk, forenkling, forbedring av innhold 

etc. i sitt siste innlegg i vårt ordensblad. 

Fremmøte: Vi bør gå i oss sjøl når det gjelder fremmøte. Det er like viktig at eldre brødre stiller på innviel-

ser, gradspasseringer og på arbeidsmøter, som på VeJu og andre ”tunge” møter. Det er flott nårdet er 

fullt hus på VeJu-møter, men fullstendig uakseptabelt at det er glissent på innvielser eller ordinære grads-

passeringer. Vi må være gode eksempler på Odd Fellows. Ikke bare påfugler som fornøyde møter pyntet 

til hyggelig lag. Huske og være bevisst på de løfter vi avlegger til logen og brødrene. Kart og terreng må 

stemme!Eksempelets makt er kraftig. Selv om vi i Folden har gjennomgående bra fremmøte kan vi bli 

bedre. 

Arbeidsfordeling yngre vs. eldre brødre. 

I denne bolken steg temperaturen i innleggene. Vi må tenke nytt rundt PN, og ikke la de nye brødre være 

service personell for de eldre i årevis. 

Det sliter ofte på de yngste som fortsatt er i arbeid og kanskje har barn som også trenger mye oppmerk-

somhet. Vi har brødre som i årevis tar seg fri midt på dagen for å dekke til hyggelige møter på kvelden. 

Dette må man finne en annen løsning på. OM informerte om at UM og leder av PN falt ut samtidig. Som 

et midlertidig tiltak er det opprettet en gruppe på fem mann til PN, og OM fungerer som PN`s leder inntil 

videre. Møtet ble avsluttet med overrekkelse av blomster til bror Ronny Kristoffersen, med en stor takk 

for sitt engasjement og innsats som leder av PN i mange år. (RL). 
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Sommeravslutning. 

Mandag 04.06.2018 arrangerte Odd Fellow logene 18 Varna og 51 Folden felle sommeravslutning på   

Hver Gang Vi Møtes Gården Vestre Kjærnes i Vassbygdai Våler. I alt deltok rundt 90 på dette arrange-

mentet, bestående av gjester samt brødre med ledsagere. Deltakerne kom fram til gården enten ved egen 

transport, eller med buss for de som hadde ønsket dette.Arrangementskomiteen hadde i samarbeid med 

gårdeier    Per Kjærnes satt sammen følgende program : 

 Kort orientering om gården ved Per Kjærnes. 

 Kulturvandring (kort løype på grunn av varmt vær) ledet av Per Kjærnes hvor han ledet delta-

kerne til ulike kunstverk, laget av unge og entusiastiske kunstnere, og som ble omtalt på en ut-

førlig og innholdsrik måte. 

 Deretter var det servering/selvbetjening av god, kortreist mat fra en rikholdig buffet etterfulgt 

av kaffe, dessert og medbrakte kaker. Saft og isvann hørte med, mens annen drikke kunne kjø-

pes etter eget ønske og behov. 

 Etter maten underholdt bror Kjetil Dahl med utdrag av sanger av kjente visesangere, noe han 

ble behørig applaudert for og fikk en oppmerksomhet for sitt bidrag. 

 Deretter kåserte Per Kjærnes i tekst og bilder mer om Hver Gang Vi Møtes-gården, hvordan 

produksjonen av programmene ble til, samt hans og kona Marits harde innsats og arbeid for å 

ha kommet så langt som de har gjort. 

 Taffelet ble så avsluttet med at bror OM fra Folden takket for maten. 

Stor takk til OM-ene i nevnte loger, arrangementskomiteen og – ikke minst – vertskapet Marit og Per 

Kjærnes, for en vellykket og trivelig sommeravslutning. 

(SH) 
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No livnar det i lundar 

Elias Blix 

 

1. No livnar det i lundar, 

no lauvast det i li, 

den heile skapning stundar 

no fram til sumars tid 

 

2. Det er vel fagre stunder 

når våren kjem her nord, 

og atter som eit under 

nytt liv av daude gror. 

 

3. Guds ord vel alltid lyser, 

den sol gjeng aldri ned 

Det hus som Anden hyser 

ligg støtt i ljos og fred. 

 

4. Du vår med ljose dagar 

med lengting, liv og song, 

du spår at Gud oss lagar 

ein betre vår ein gong. 

 

5. Då me med vigsla tunge 

med kjærleik heil og klår 

alt utan brest og sprunge 

skal lova Herren vår! 

Livskunst 

 Randi S. Nielsen 

 

Det er en kunst det å kunne leve 

og la hver dag få sin egen glans, 

når kanskje andre har nok med strevet, 

og knapt har krefter til sang og dans. 

 

Det er en kunst det å kunne funkle 

når dag på dag følger samme spor, 

og rytmen er av den stille, dunkle, 

Og sangen fylt av de minste ord 

 

Det er en kunst å se lyse sider 

når himlen mørkner av uværssky, 

og likevel være den som blider, 

som kjærlig favner hver morgengry. 

 

Det er en kunst, det å kunne trave 

på vinterveier med smil om munn, 

og prise livet, vår største gave, 

i lys og mørke, hver minste stund. 


