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Forord 
Når 100 års historien til Loge nr. 5 Vesterlen skal skrives, er det på sin plass å først 
oppsummere Odd Fellow Ordenens tilblivelse og hvordan Ordenen kom til Norge. Videre er 
det nødvendig å ta med det faktum at den første norske Odd Fellow logen ble instituert i 
Stavanger i 1898, under navnet Loge nr. 1 Noreg. Loge Vesterlen er ikke en videreføring av 
Loge Noreg. Loge Noregs fribrev og utstyr ble overført til Kristiania og logen videreført som 
Loge nr. 1 Norvegia i 1908.  
I arbeidet med å sammenfatte Vesterlens 100 års historie har redaksjonen brukt nye og 
gamle kilder, fra egne og andre logers jubileums skrifter. Disse er referert i slutten av dette 
dokumentet.  
Forhandlingsprotokollen for Stavanger Odd Fellow Forening er sitert i sin helhet da den er 
ført med grundighet og gir en god beskrivelse av våre første brødres arbeid med å etablere 
loge nr. 5 Vesterlen. 
Redaksjonen ble også gjort oppmerksom på at Loge Vesterlens første forhandlingsprotokoll 
hadde vært gjenglemt på Statsarkivet i Stavanger. Derfor kan vi med glede presentere den 
nedskrevne oppsummeringen av arbeidet i broderforeningen og referatet fra institueringen 
av logen i sin helhet. 
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Ordenens opprinnelse 
Smeden Thomas Wildey, som hadde vært Overmester i et par loger i London, og dessuten 
innehatt høye verv i Druide-ordenen, utvandret i 1817 til USA. Her grunnla han sammen med 
4 andre Odd Fellow brødre 26. april 1819 «Washington Lodge No 1, som ble anerkjent av 
Manchester Unity i England. Den 15. januar 1825 ble det så dannet en amerikansk Storloge 
som fikk navnet «The sovereign Grand Lodge» med «Sovereign Grand Master som øverste 
leder. Siden 1842 har det ikke vært noe samarbeid mellom de amerikanske og engelske 
organisasjoner.  
26. april 1819 regnes som stiftelsesdato for den delen av Odd Fellow Ordenen vi tilhører. 
Ordenen spredte seg raskt over hele USA. I 1870 ble Ordenen overført til Tyskland og har 
senere spredt seg videre i Europa.  
Til Danmark kom Ordenen med «Loge nr. 1 Danmark» i 1878. Opprinnelig sorterte Ordenen 
her som Distrikts-Storloge under Storlogen for det tyske rike, men fra 1892 ble Den danske 
Storloge direkte underlagt den Suverene Storloges jurisdiksjon.  
 
Ordenen kommer til Norge 
Grosserer Gustav O. Abrahamsen, innehaver av Stavanger Skofabrik, henvendte seg en dag i 
slutten av 1897 til Loge nr. 1 Danmark ved dens Overmester Th. Knudsen, og ga tilkjenne at 
Ordenens sak interesserte ham. Stor Sire Petrus Beyer ble gjort kjent med dette, og ble 
selvsagt straks meget interessert.  
Gustav O. Abrahamsen ble den 12. januar 1898, 38 år gammel, innviet i Loge nr. 1 Danmark, 
som derigjennom vel kan sies å bli moderloge for Ordenen i Norge. De tre logegradene ble 
påfølgende dag tildelt ham i Loge nr. 28 Hafnia.  
Fra nå av ble det fart på etableringen av en Odd Fellow loge i Stavanger. Om dette forteller 
kopiene av de brevene Gustav O. Abrahamsen sendte til Stor Siren i København i tidsrommet 
29. januar til 12. april 1898.  
Loge nr. 1 Noreg ble instituert den 28. april 1898, noe som fikk behørig oppmerksomhet i 
den stedlige presse. I Stavanger Avis for 28. april står det: «Den første Odd Fellow loge i 
Norge ble innviet her i byen tirsdag på Ordenens 79 års dag. Festlighetene varte fra kl. 11 om 
formiddagen til kl. 8 aften, og da var alle Ordenens embedsmenn installert. Deretter holdtes 
en belivet seksa i Hotel Nordstjernen». Som nevnt tidligere, ble Loge nr. 1 Noreg avsluttet i 
1903 og videreført i Kristiania som Loge nr. 1 Norvegia.  
 
Loge nr. 5 Vesterlen oppstår 
I Stavanger har det fra gammelt av vært grobunn for religiøse, humanitære og moralske 
tanker. Det var Gustav O. Abrahamsen som tok initiativet til den første loge i Stavanger. Den 
20. april 1903 ble den besluttet oppløst. 
I forbindelse med institueringen av loge nr. 1 Norvegia skriver Stor Sire Petrus Beyer i et 
innlegg i ODD-FELLOWBLADET No. 1, 1ste april 1923 også at 11 av 12 brødre fra loge Noreg, 
bosatte i Stavanger, dannet en Odd-Fellow forening i Stavanger. Om dette er den 
broderforeningen som ble dannet i 1917 er ikke bekreftet.  
Men Stavanger ga ikke opp. En av loge Vesterlens mest markante skikkelser, grosserer 
lngvald Haaland, ville det annerledes. 
 
Grosserer Haaland var sterkt interessert i hemmelige ordener. Han var innviet i loge 
Norvegia den 1ste oktober 1915. Han begynte umiddelbart arbeidet for å starte en ny loge i 



Stavanger. Den 1. sept. 1917 kom adv. Sam. Johnson fra loge Norvegia til Stavanger for å 
holde et foredrag om Ordenens formål og virksomhet. Se utklipp fra henholdsvis 5. og 7. 
september 1917. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Broderforeningen i Stavanger 1917-18 
Det følgende er en ren avskrift av forhandlingsprotokollen som ble ført i forbindelse med 
etableringen og arbeidet i den Odd Fellow broderforeningen som er grunnlaget for stiftelsen 
av Loge nr. 5 Vesterlen. Kopi av første side under. 
 

 



 
1917 

Den 5te september kl. 6 aften samledes efter foregaaet indbydelse – ca 50 herrer i  
a/s Stavangerlogens lokale, hvorda grosserer Ingvald Haaland bød velkommen og overlod 
ordet til advokat Sam Johnsen OM i loge Norvegia af Odd Fellow i Christiania, som holdt 
foredrag om ordenen formaal og virke og opfordrede til stiftelse af loge i Stavanger. 
Som ansøgere anmeldtes: 
Georg S Gundersen  Skræddermester 
SeverinBredahl  Agent 
John Søiland   Grosserer 
Anton Jensen   Grosserer 
Wilh. Retz   Overlærer 
Torgeir Bertelsen  Agent 
Erling Kvadsheim  Grosserer 
K. M. Torgrimsen  Agent 
Trygve Jensen   Skræddermester 
M. Andreassen  Forgylder 
Sigurd Sivertsen  Disponent 
Ole Johannesen  Murmester 
Lars Olsen   Grosserer 
Ingv. Pedersen  Agent 
C. M. Høie   Skibsreder 
Ingar Haaland   Fuldmægtig 
Johan Esche   Agent 
J. Telnæs   Lærer 
G. C. Knutsen   Apoteker 
Niels Aarrestad jr.  Kjøbmand 
Adolf Soma   Forretningsfører 
Mossige Grude  Chefsekretær 
Thv. Hamre   Kasserer 
Inge Kvadsheim  Agent 
Gustav Bryne   Fabrikeier 
O Thingbøe   Exportør 
Thore Varland   Murmester 
Søren Eskildsen  Bogholder 
De sex sistnævnte indmeldes efter mødets avslutning. 
Før mødet hævedes enedes man om at stiftelse af foreningen skulde foregaa onsdag 6te 
september kl. 3 aften. 
 
6te september 1917 
Kl. 3 eftermiddag sattes logemøde af OM i Norvegia Christiania advokat Sam Johnsen efter 
forudgaaet indvielse af lokalet i a/s Stavangerlogen. Samtlige ansøgere var antaget og viste 
ved opraab  fremmøde undtaget Olav Anda og Bernt Seland. 
Efter at ansøgerene var gjort bekjendt med ordenens løfte undertegnedes erklæring at de 
fremmødte 28, hvorefter samtlige disse gjennem sin representant Severin Bredahl indviedes 
i ordenen. 
Logemødet hævedes kl 5 og foretoges derefter stiftelse af Stavanger Odd Fellows forening. 



Et forslag af br. Retz om at valg af styre skulde udsettes, forkastedes mod 3 stemmer.  
Til formand valgtes Ingvald Haaland 
Sekretær Adolf Soma 
Kasserer Thv. Hamre 
Samtlige valgt enst. 
 
11te september kl. 8 afholdes møde. 
Frav. var Bredahl Jensen Retz Ingar Haaland Tingbøe og Varland. 

1. Besluttedes indledet forhandling med a/s Stavangerlogen om leie af lokalet samt 
dettes oppudsning. Hertil valgtes som comité Hamre Kvadsheim Torgrinsen Olsen og 
Andreassen. 

2. Som valgcomité og comite´ for forslag ang navn for logen valgtes Grude Telnæs 
Søiland Knutsen Gundersen. 

3. Refereredes telegram fra Trondhjem i anledning foreningens stiftelse. 
4. I anledning flere brødres paatænkte reise til Christiania besl henvendelse til OM med 

anbefaling for disses viderebefordring. 
5. Møde besl. afholdt fk. søndag kl 12. 

 
16de september kl 12 holdes møde. 

1. Behandledes leiekontrakt med a/s Stavangerlogen og besl. leie afsluttet mod 35 Kr. 
pr møde. Torgrimsen Soma og Aarrestad fik fuldmagt til at afslutte kontrakten. 

2. Som logenavn forslog comiteen: 
1. Vesterlen 
2. Kongsgaard 
3. Henrik Steffens 
Desuden foresloges St. Georg. 
Behandlingen udsættes til senere møde. 

3. Som medlemmer af foreningen indmeldest tidligere Odd Fellows: 
Ingvald Haaland, Lauritz Haaland, Jacob Imsland og Olaf G Jensen. 

 
1917 3die oktober 

1. Formanden refererede ansøgningdblanket for logestiftelse, der besl. expederet.  
2. Ved skriftlig afstemning om navn fik 

  Vesterlen 10 stemmer 
  St. Georg 9 stemmer 

Hvorefter Vesterlen ved endelig afstemning vedtoges enst. 
3. Der refereredes leikontrakt med a/s Stavangerlogen, som vedtoges og 

undertegnedes. 
4. Brødrene Haaland Soma Mossige-Grude Olsen Gundersen Erling og Inge Kvadsheim 

samt Bertelsen meddeledes anbefaling til 3 grader ved forest. møder i Eidsvold og 
Norvegia kommende uge. 

5. Som logens mødedag bestemtes tirsdag. 
6. Behandling af særlove for logen besluttedes foretaget paa møde tirdag 16 oktober. 
7. Formanden refererede andsøgnings schema for nyindmeldelser samt 

helbredserklæring og paalagde brødrene at indsende saadanne i besvaret stand 
snarest. 

8. Det vedtoges at sammnkomster og møder for eftertiden anonceres i avisen. 



9. Br. Høie og Bredahl frembragte hilsener fra Christiania logerne. 
10. Det vedtoges enst. at brødrene bruger tiltaleformen du.  

 
1917 16 oktober 

1. Refereredes skrivelse fra OM br. Johnsen meddelende at endel tryksger var forlangt 
fra Storlogen. 

2. Fra loge Eidsvold at 1ste + 2ndre grad i møde 19 septbr. var meddelt 
  O Høie 
  Ole Johannesen 
  Ingvald Pedersen 
  Sigurd Sivertsen 
  M Andreassen 

3. Fra «Eidsvold» 11/10 at l grad var meddelt 
  Ingv Haaland 
  Adolf Soma 
  Mossige Grude 
  Torgeir Bertelsen 
  Georg S Gundersen 
  Lars Olsen 
  Erling Kvadsheim 
  Inge Kvadsheim 

4. Formanden bragte hilsen fra Christianialogene og refererede et af deltagerne fra 
Finse afsent hilsningstelegram. 

5. Behandledes foreløpig spørgsmaalet om bestillingsmænd hvorunder især 
ceremonimester valget betraktedes som betydningsfuldt. Det henstilledes fra 
formanden og brødrene Grude Søiland Telnæs m. fl. til br. Soma at overveie 
muligheden af at kunne overtage denne stilling. 

6. Særlove for logen undergives comitebehandling af br. Telnæs Imsland og Soma. 
7. Møderne bestemtes afholdet hver tirsdag kl. ½ 8 og om muligt arrangeret som 

indstruktionsloger. F.k. møde holdes tirdag kl. 7 paa Grand i forb. med taffel. 
8. Sekr. undersøger tid for logestiftelsen, abonerer paa «Haand og Hjerte» og søger 

dispensiation for Erling Haaland der ønsker inmeldelse, men ikke har lovbefalt alder.  
9. Formanden refererede endel inmeldelser om optagelse: 

  Tobias Gundersen 
  Alb. Berg 
  Maskm. Næss 
  Bestyrer Stabenfeldt 
  Disponent Konrad Jensen 
  Agent O. K. Olsen 
  Stortingsm. Næsheim 
  Peder Romsøe 
  Bankkasserer Endresen 
  O. I. Aga 
  Fabrikeier Lied 
  Disponent Schaathun  Nic. Aarrestad 
  Nic. Wesnæs   Emil Eriksen 
  Hans Nylund   P. Thingbøe 



Disse besl. tilstillet anmeldelses blanketter. 
10. Det vedtoges mod 2 stemmer at formanden opnævner undersøgelses udvalg for de 

indm. ansøgere. 
 
23de oktober 1917 deltog 29 br. i taffel paa Grand hotel under hvilket der holdtes taler for 
OM Sam Johnsen af Bredahl for logen og Haaland, for Haaland af Soma for Stvgr. Bye af Retz 
osv. Efter taffelet møde hvor behandledes comiteindstilling vedr. valg og indsættelse af 
bestillingsmænd. Instillinger vedtoges ved seddelvalg omtr. enst:  
OM   Ingvald Haaland 
HA   Olof G Jensen 
VA   Jacob Imsland 
UM   Mossige Grude 
HA   Georg Gundersen 
VA   Claus Høie 
ExM   John Søiland 
Sekr  Wilh. Retz 
Kasserer  Thv. Hamre 
Skatm  K M Torgrimsen 
Cerm. M. Adolf Soma 
HA  S Sivertsen 
VA  Lauritz Haaland 
Kappelan J C Knutsen 
Inspekt Severin Bredahl 
IV  M. Andreassen 
YV  Lyder Olsen 
Org.  Lars Olsen 
Arkivar  I Telnæs 
V. Sekr. Ingv. Pedersen 
 

2. Protocol fra f. møde ref. og godkj. 
3. Formanden minded om tauhetspligten og advarede stærkt brødrene om at udøve 

forsigtighed i samtaler med udenforstaaende om indre anliggender. 
4. Br. Bertelsen nægtet bestemt at modtage det han tiltænkte hverv som IV, hvorfor 

comiteen indst. br. Andreassen. Brdr. Mossige Grude, Retz og Soma henstillede til 
brdr. at fritage dem for paatænkte hverv. Dog vilde ingen af disse nægte at modtage 
valg. 

5. Medlemmerne opfordredes til at deltage i en reise til Xania (Christiania) for 
erholdelse af graderne, idet man antog at der hertil vilde være anledning  

6. Grundet klage over endel aktionærer i a/s Stavangerlogen, som mislikte leieforholdet 
og paaførte Odd Fellow ubehageligheder ved sin optræden i denne anledning 
udtaltes vanskeligheden af at faa contrakten forandret derhen at a/s Stavangerlogen 
bundet i 5 aar, medens Odd Fellow skulde inrømmes alm. 3 mndrs opsigelse – 
nedsattes en huscomite med mandat at skaffe hus til leie eller tilkjøbs og forelægge 
event. planer herom for logen. Til medlemmer af huscomite valgtes: 

 Erling Kvadsheim 
 Severin Bredahl 
 John Søiland 



 H M Torgrimsen 
 Ole Johannesen 
Mødet sluttet kl 12efterat nyt møde var  berammet til fk tirsdag kl 8 ½ paa vanligt sted.  
 
30te oktober 1917 afholdtes møde. 

1. Behandlede forslag til særlove for logen udarbeidet af en comite best. af Imsland 
Telnæs Soma. 
Besl: Det udarbeidede forslag tilstilles medlemmerne, og behandles på næste møde. 

2. Fra Egedius Karlsen Tr.hjem behandledes skrivelse med forslag om at logens stiftelse 
søgtes udsat til januar 1918. 
Besl: Formanden confererer med OM Sam Johnsen og udestaar sagens videre 
behandling til næste møde. 

3. Henvendelse fra Tobias Gundersen med forundring over at hans navn var nævnt paa 
det foregaaende møde, der afholdts paa Grand hotel, i forbindelse med endel 
ukvemsord anvendt paa enkelta af foeningens medlemmer. G. oplyste om at han 
aldrig nogensinde havde ladet et ufordelagtigt ord falde om I.O.O.F eller dens enkelte 
medlemmer, hvem han kjendte personlig og ingen grund havde til at chikanere disse. 
Derimod havde han kritiseret styret i Stavangerlogen paa heltud sagligt grundlag. På 
grund af G’s nøie kjendskab til hvad der var udtalt paa førnævnte møde, meddelete 
han som sin kilde br. Lars Olsen. 
Efter denne siste oplysning blev br. Olsen skarpt kritiseret. Man forlangte garantier 
forat en br. af IOOF ordenen helt ud overholder den paatagne taushetsplikt og 
besluttede: 
Formanden bemyndiges til paa logens vegne at tale et alvorsord med br. Olsen og 
foreholde ham det nedværdigende i at indlade seg i samtale med udenforstående og 
omtale hvad der passeerer i et hemmeligt møde. Man fordret af br. Olsen 
undskyldning for det passerede og et særligt løfte om at lignende ikke skulde 
gjentage sig dat det ikke vilde blive taalt en gang til.  

4. Ansøgning om optagelse forelaa fra: 
Grosserer O I Aga 
Bogbinder Johs. M Aarreberg 
Fabrikeier Nic Wesnæs 

 
I forventning af at det manglende matr. instrux for undersøgelses udvalg etc. snart maatte 
komme i foreningens besiddelse fattedes saadan beslutning: Udvalg til undersøgelse 
opnævnes paa et senere møde. 
 
Møde 6/11 
Frav: Søiland Bertelsen Torgrimsen Trygve Jensen Ingar Haaland Esche Aarrestad Thingbøe 
og Varland. 

1. Refereredes protocolen fra f. møde.  
2. Odd Fellows som ikke var optaget som medlemmer af foreningen, men var opmeldt 

til overførelse til loge Vesterlen – besluttedes meddelt stemmeret i foreningens 
anliggender. 

3. Lovene behandledes først §vis og vedtages endel mindre endringer, hvorefter lovene 
vedtages enst. 

4. Anskaffelse af pengeskab eller nødvendigt inventar for arkiv overlades bestyrelsen. 



5. Der refereredess skr. fra br. Torgrimsen pt. Christiania, der havde i opdrag at 
underhandle med OM om tiden for logestiftelsen. Besl. henvendelse til Tr.hjem og til 
Stor logen i Kjøbenhavn for om muligt at paaskynde stiftelsen til Decbr. 

6. I anledning den fra forrige møde refererede sag vedk. Tobias Gundersen, beklagede 
br. Lars Olsen at have begaaet en feil ved sagens forebringelse for feil forum, 
hvorefter denne sag besl. skrinlagt.  

7. Skrivelse fra Stor Sekr. med forespørgsel om der ønskedes protocoller, formularer 
m.v., som i tilfælde kunde sendes mod efterkrav – beslutedes dette inkjøbt. 

8. Det beslutedes at andragende om logestiftelsen skulde undertegnes af samtlige 
medlemmer. 

 
Møde 20/11 kl 8 ½ 
Frav: Bredal Retz Bertelsen  
Esche Bryne Thingbøe Imsland L Haaland 

1. Br. Torgrimsen refererede fra et besøg hos OM br. Sam Johnsen ligesom formanden 
ref. en skrivelse fra samme ang. logeinventar og udstyrsanskaffelser, samt 
meddelelse om at logeinvielse vilde finde sted 1mo januar, og at Vesterlen vilde faa 
nr. 5.  

2. Br. L Olsen der tidligere havde været medlem af en amerikansk loge maatte for at 
blive godstaaende lade sig indvie paanyt. 

3. Trykning af lovene maa udestaa efter logeindvielsen, og maa bl.a. §3 forandres fra 
inspektør til OM. 

4. Det besluttedes at fremtidige møder blir at indkalde naar formanden anser det 
nødvendigt. Til første møde udtalles ønske om arrangement mad aftensmad, som 
ordnes af brr. Høie Eskildsen og Soma.  
Mødet hævedes kl. 9 ½. 

 
4/12 1917 
Frav: Esche, Bryne, Thingbøe, Knutsen, Imsland,  
1. Der serveredes aftens à 3/00 
2. indsamledes 150 kr. til «Veslehjemmet» Xania (Christiania, min anmerkning). 
3. Kontingent for logestiftelse kr. 200 var indbetalt uden at man havde modtaget nogen 

videre underretning om logestiftelsen. Heller ikke paa gjentagende indsendte  
forespørgelser fra formand og sekretær til Storloge sekr. var indløbet svar. 
Det henstilles derfor til sekr atter at søge oplysninger og telegrafisk søge at 
paaskynde forsendelse af efekter + matr. 

4. Som festcomite for indvielses festlighetene valgtes: Høie Thorgrimsen, Trygve Jensen, 
Bredal, og Soma. Med supl. Lauritz Haaland og Eskildsen. 

5. Som comité for anskaffelse af festsange m.v. valgtes Bredal Retz Telnæs Søiland 
Olsen. 

6. Der besluttedes felles fotografering fk. Søndag kl 12, samt at billeder heraf i rammer 
tilstilles Storlogen, logene i Xania og anskaffes et til logen selv. 

7. Referedes at der til contoret var indkjbt møbler for 300 kr. og et jernskab til kr. 
8. Referedes opnævnelse af udvalg for ansøgere 

Nylund: Høie Pedersen Aarrestad Sivertsen Olsen 
Wesnæs: Bredal Knutsen Varland Hamre A. Jensen 
Aga: Gundersen I Kvadsheim Olsen Torgrimsen Høie 



Berg: Torkildsen Telnæs L. Haaland Retz Knutsen 
Mydland: Kvadsheim Retz Bertelsen Bredal I. Haaland 
Aarreberg: Sivertsen Johansen T. Jensen Soma Telnæs 
Næss: Andreassen Imsland Bertelsen Hamre Pedersen 
Thorsen: Hamre I. Haaland Johannesen Høie Aarretad 
Stabenfelt: Soma Anton Jensen Retz I. Kvadsheim Sivertsen 
Endresen: Hamre Oluf Jensen Gundersen Lauritz Haaland Varland 

Mødet hævedes kl 11 ½  
Egen note: 
Til Punkt 4 anføres følgende bemerkninger: 
Forslagstilleren br. Grude prioriterede ved forslagets fremsættelse, at br. Soma skulde være 
komiteens formand. Da dette ikke tydelig nok fremgaar af protokollationen der er dikteret af 
mig, finder jeg forat undgaa misforstaaelse burde komme med denne rettelse. 
 
1918 
8de januar holdtes møde. 
Frav: Olof G Jensen C Høie J Esche Niels Aarrestad jr. Erling Kvadsheim John Søiland O. 
Tingbøe Torgeir Bertelsen 

1. Foretages indbalotering for følgende ansøgere: 
1 H. Nylund 
2 N Vestnæs 
3 O. I. Aga 
4 Albr. Bergh 
5 B Mydland 
6 Jull M Aarreberg 
7 Martin Næss 
8 Gustav Thorsen 
9 Nils Stabenfeldt 
10 A Endresen 

2. Som gradsansøgere anbefaltes 
Br. Telnæs 
Retz 
Hamre 
Varland 
I. Haaland 
Torgrimsen 
Eskildsen 
Ant. Jensen 
Bryne 
H. Haaland III 
T. Jensen 

3. For eftern. ansøgere opnævntes udvalg: 
Paul Johanesen Gundersen Anton Jensen Olof G Jensen Anton Jensen 
Schaatun  Sivertsen Torgrimsen Høie Andreassen 
Iversen  Bredahl Pedersen Inge Kvadsheim Aarrestad 
Erling Haaland Telnæs Eskildsen Imsland Torgrimsen 
Svendsen  Lars Olsen Bredahl Gundersen Oluf Jensen 



N. M. Bjørnsen Jensen Torgrimsen Erling Kvadsheim Sivertsen 
hvorledes sekr. br. Soma delt. i samtl. udvalg. 

4. Refereredes skrivelse fra OM br. Sam Johnsen med program for indvielses 
festlighederne. 

5. Skrivelse fra brødr. Ommundsen med tilbud at levere logen en skrivepult med mer 
kr’s afslag modt. med tak.  

6. meny for festmiddagen ref. og bragtes forfatter br. Retz foreningens bedste tak for 
vel udført arbeide. 

7. Program for festlighederne vedlagtessaaledes: Lørdag 19de afreises  festkomiteen til 
Kopervik for at møde de fremmede paa Stvgr. 1 søndag morgen, hvor frokost 
serveres. 
Søndag   kl 11:  Logeindvielse 
                kl 1-2 Lunchpause 
                kl 2  Indvielse af nye medl.  
                kl 4  Gradsmeddelelser I+II 
                kl 7  Festmiddag 
Mandag kl 11  Gradsindvielse III 
                kl 1-3 Lunchpause 
                kl 3  Gradsindvielse I+II 
                kl 5  Installasjon 

8. Besl. Festmiddagen og lunch mandag arrangeres paa Berners Café, medenes lunch 
søndag middag serveres i lokalet. 

9. Officielle taler: 
1 Velkomsthilsen for Konge og fædreland Soma 
2 Festtalen     Haaland 
3 Storlogen og Storsiren   Grude 
4 Vesterlen     Storsiren 
5 Danskerne     Retz 
6 Christiania     Søiland 
7 Stavanger     Sam Johnsen 
8 Bergen     Bredahl 
9 Trondhjem     Telnæs 

10. Ved festarrangementerne servers ifølge beslutning af drikkevarer: Landsøl Rhinskviin 
og Rødviin    
 

Når en sammenholde informasjon om medlemmer i Loge nr. 1 Noreg med dem som var med 
i broderforeningen ser en at i hvert fall disse brødrene var med både i Noreg og Vesterlen: 
Jacob Imsland 
Olof G Jensen 
Mossige Grude 
 
Det påfølgende kapittel er direkte avskrift av Loge nr. 5 Vesterlens forhandlingsprotokoll. 
 
Stavanger Odd Fellow forening blev stiftet den 6. september 1917 idet OM i loge Norvegia, 
advokat Sam Johnson med bistand av ordensbrødre fra Kristiania nevnte dag inviede 
følgende herrer i Odd Fellows  ordenen: 



Georg S. Gunderen, Severin Bredal, Johan Svendson Søiland, Anton Jensen, Wilhelm Retz, 
Torgeir Bertelsen, Erling Kvadsheim, Kjell Torgrimsen, Trygve Jensen, M. Andreassen, Sigurd 
Sivertsen, Ole Johannesen, Lars Olsen, Inge Pedersen, G. M. Høie, Ingar Haaland, Johan 
Esche, Jan Telnes, J. Chr. Knudsen, Nils Harestad, Adolf Soma, J. Mossige-Grude, Thv. Hamre, 
Inge Kvadsheim, Gustav Brynie, O. Thingbø, Thore Nærland og Søren Eskildsen 
Foruten disse 28 inviede brødre sluttet følgende andre Odd Fellow brødre sig til den 
nystartede forening: Ingvald Haaland, Oluf Jensen, Jacob Imsland, Lauritz Haaland og Lyder 
Olsen. Idet efter indvielsen av de nye ordensbrødre paafølgende konstituerende møte 
valgtes som foreningens formand br. Ingvald Haaland, som sekretær br. Adolf Soma og som 
kasserer br. Thv. Hamre. 
I foreningens møte 3. Oktober vedtoges at den av foreningens utgaaende losje skulde bære 
navnet VESTERLEN. 
 
Under foreningens fortsatte arbeid blev følgende herrer indballoteret som medlemmer av 
den vordende losje med ret og anledning til indvielse i ordenen under losjens stiftelse: H. 
Nylund, Nic. Vesnæs, O. J. Aga, Albert Bergh. M. Mydland, J. M. Aarreberg, Martin Næss, 
Gustav Thorsen, Nils Stabenfeldt, J. Bændrisen, H. W. Schaathun, Elvin Svendsen, M. 
Bjørnsen, Erling Haaland, Bertil Johannesen og Inge M. Iversen. 
 
Losjeinstiftelsen blev av br. Stor Sire fastsat til søndag 20. Januar 1918 og indvielse av de nye 
brødre samt til gradinviede til 21. januar. Av foreningen valgtes en festkomite til at ordne de 
festligheter som foreningen beslutede at arrangere i forbindelse med losjeindstiftelsen. Som 
festkomite valgtes brødrene Soma, Høie, Torgrimsen, Trygve Jensen og Severin Bredal. 
Paa grund av arbeid paa Bergensbanen rak Storlosjens medlemmer og Kristianiabrødrene 
ikke frem til den fastsatte dag. Programmet for hvilket erlydende maatte derfor utskydes en 
dag. Losje Vesterlens stiftelsesdag blev derfor mandag 21. januar 1918. 
 
Idet av Den Norske Good Templarordenen inleide og for første ordensarbeide indviede 
lokale fremmøtte til den fastsatte tid følgende ordensbrødre: Stor Sire br. Petrus Beyer, Stor 
Sekretær Ravn, Stor Ceremonimester Rytthaus Petersen fra Kristianialosje Norvegia. Fra 
Kristianialosje Norvegia: OM Sam Johnson, Lindstrøm, Paulsen, Stabenfeldt-Foss, Øverland, 
Rønning, Johansen og Hansen. Fra Kristianialosje Eidsvold: OM Halland, Reiersen og organist 
Forsberg. Fra Kristiania Rebekkalosje St. Sunniva: Søster Reiersen. Fra den danske losje 
Nordstjernen kom broder Kjerup og fra Bergen Odd Fellow forening kom bror Johannesen. 
Videre var fremmøtt omtrent samtlige av foreningens medlemmer og de til indvielsen 
indviterede medlemmer med undtagelse av Ingvall Iversen og Skattmester Mydland. Efter 
speciel indbydelse fremmødte byens borgermester hr. Ole Wetteland og byens fungerende 
ordfører Ole Jacobsen og Overmester for byens frimurerlosje hr løitnant Wessel samt en 
representant fra byens dagblader. 
 



Festligheterne paabegyntes med den sedvanemessige indvielse av lokalet ledet av br Stor 
Sire, br Stor Ceremonimester og br Stor Sekretær og med br Sam Johnson som Kappelan. 
Som herolder fungerte brødrene Oluf Jensen, Lindstrøm, Halland og Paulsen. Ved 
avslutningen av lokalets indvielse rettet br Stor Sire en tak til de fremmødte autoriteter. Han 
gav en enkel og grei utreding om Odd Fellow ordenens arbeid og maal og fremhævet 
herunder at ordenens maal ikke mindst var at udvikle gode plikttro og kjærlige 
samfundsborgere. Til den fremmøtte representant for byen fremme udtale han at han følte 
sig overbevist om at begge ordenes maal var felles. Kampen for det godes udvikling og seier. 
Efter at lokalet saaledes var indviet til bruk for Odd Fellow ordenes arbeid, gik man over til 
den ritualmessige indstiftelse av losje Vesterlen. Ved avslutningen herav rettede Stor Sire en 
varm appel til losjens brødre om at arbeide i den rette aand og han ønskede losje Vesterlen 
en god og ærefull fremtid. 
Br Bredal opleste en av ham selv forfattet stemningsfuld epilog og en sang til Vesterlen 
forfattet for anledningen blev avsunget. Desefter tok man ca 1 ½ times pause som blev 
benyttet til personlig samvær i lokalets øvrige stuer og til en lunch som var anrettet av 
festkomiteen i lokalets 1ste etage. 
Efter pausen foretoges indvielse av de fremmøtte tidligere indvoterede. Herved hvortil 
ogsaa var kommet Peder Romsø. Som representant for for disse kandidater fungerede under 
indvielsen Chr. Svendsen. 
Til gradindvielsen var av foreningen anbefalet følgende brødre: Telnæs, Hamre, Varland, 
Ingar Haaland, Torgrimsen, Eskildsen, Odd Jensen, Røine, John Søiland, Nils Aarstad, Trygve 
Jensen, Johan Esche, J. Chr. Knudsen og Retz. Samt til 3die grad Lauritz Haaland. Disse 
brødre blev nu indviede i vennskabsgraden hvorefter dagens ritualmessige program 
avsluttedes. 
 
Festen 
Ved 7 tiden samledes alle tilstedeværende brødre og et flertal av Stavangerbrødrene til fest 
paa Berners restaurant. Ved det festlig smykkede bord bød festkomiteen formand br Soma, 
alle velkommen og utbragte et Odd Fellow hurra for fædrelandet og kongen. Hvor tilsluttede 
seg kongesangen og fædrelandssangen. Under festmaaltidet vekslede den med følgende av 
festkomiteens fastsatte offisielle taler. Br. Ingvald Haaland talte for ordenen, br Mossige 
Grude før br. Stor Sire efterfulgt av en for anledningen forfattet sang. Br Stor Sire svarte med 
en indlevende tale for losje Vesterlen. Talen efterfulgtes av sangen for Vesterlen. Br Retz 
talte for Danmark og de danske brødre. Br. Søiland for Kristiania og Kristianiabrødrene. Br. 
Sam Johnson talte for Stavanger og br. Bredal for Bergen. Denne tale blev besvaret av den 



fra Bergen fremmødte broder Johannesen. Tilslut avsluttede br. Telnæs de offisielle talenes 
rækker med en stemningsfuld verifisered tale for Trondhjem og Trondhjemslogen. Samtlige 
taler avsluttedes med kraftige hurraer og av de for anledningen forfattede sange som 

festkomiteen hadde ladet trykke i et vakkert 
festhefte, udført av boktrykker Dreyer. Stemningen 
ved bordet var festlig og broderlig og vore gjester 
syntes at være behagelig overrasket. Vor festkomite 
hadde utført et arbeid som vagte glæde og 
beundring. Under festmaaltidet avsendtes telegram 
til Hs Majestet Kong Haakon og der oplæstes 
telegrammer fra losje Norvegia, Rebekka losje St. 
Sunniva, og fra br. O. Carlsen, Trondhjem. 
Senere anførtes ogsaa takketelegram fra Kongen. 
Efter festmaaltidet samledes man ved kaffebordet til 
et broderlig og hyggelig samvær. Hermed utfeltes en 
festavis som ved sin harmløse spøk vakte omtrent 
almindelig bifald og megen munterhet og som 
indbrakte den anonyme men velkjente redaktør 
(Mossige – Grude) megen og velfortjent tak fra 
brødrenes side. 
Under det fortsat festlig samvær utkastede br 
Reiersen fra Kristiania tanken om at stifte et fond til 
bruk for losje Vesterlens ordensarbeide. Han nevnte 
at fondet burde andvendes til hjelp ved ungdommen 
opdragelse og skoleutdannelse, men vilde for øvrig 
at losjen selv senere skulde fastsette fondets 
andvendelse og statutter. På sin hustrus vegne gav 
han 100 kroner som et begyndende grundlag og bad 
om at fondet maatte bære hennes navn da det i 
tilfælde vilde været kommet i stand ved at hun først 
hadde utkastet tanken. Br. Haaland takket og 
modtoged gaven på losjens vegne. Der blev nu 
foretat en almindelig indsamling blandt brødrene.  

Denne og en meget morsom amerikansk auktion over en dansk 5-kroneseddel indbragte et 
beløp på kr. 842,22. Det festlige samværet som i høi grad blev oplivet ved musik av et 
strykeorkester, ved br. Lars Olsens sang og ikke mindtst ved br. Sam Johnsons verifiserede 
taler fortsatte indtil festen ved 1/1 2 tiden blev avblaast av festkomiteens medlem br. Høie. 
 
 
 
 



Tirsdag 22. januar 
Samledes atter alle brødrene kl. 12 middag. Der blev nu først foretat gradsindvielse til 2 den 
grad til de der foregående dag til 1 grad indviede brødre. Br. Sam Johnson fungerede som 
OM og br. Torgrimsen var representant for de indviede brødre. Efter 2 den grads indvielsen 
var der middag på Berners kafe. Her deltok en større del av brødrene, og under maaltidet 
holdtes flere leilighetstaler. Efter middagen gik man over til 3die gradsindvielse av de 
tidligere nævdte kandidater. Hertil kom desuten ogsaa br. Lauritz Haaland. 
Ved 3die grads indvielse overtok Stor Sire atter overmesterpladsen og br. Retz fungerte som 
representant for de indviede kandidater Efter at gradsindvielsen saaledes var gjennemgaat 
foretok br. Stor Sire med bistand av br. Stor Ceremonimester og br. Stor Sekretær 
indstallasjonen av de av foreningens valgte embedsmend.  
Som Om installeredes br. Ingvald Haaland 
Som UM instaleredes br. Mossige-Grude 
Som Sekretær instaleredes br. Wilhelm Retz 
Som Kasserer instaleredes br. Thv. Hansen 
Som Skattmester instaleredes br. Torgrimsen  
Derefter instaleredes de øvrige embedsmend.  
Av disse var følgende utnevnt av br. OM 
Inspektør br. S. Sivertsen 
Ytre vagt br. Lyder Olsen 
Ceremonimester br. Adolf Soma 
Indre vagt br. M. Andreassen 
Kappelan br John Knudsen 
Høire assistent hos OM br Oluf Jensen 
Venstre assistent hos OM br. Torgeir Bertelsen 
Utnevnes av UM 
Høireassistent hos UM br. Georg Gundersen 
Venstreassistent hos UM br. Sigmund Høie 
Utnevnes av Ceremonimester 
Høire assistenr hos CM br Lauritz Haaland 
Venstre assistent hos CM br. Inge Pedersen 
Som gammel mand blev av br. Stor Sire utnevndt br. Jakob Imsland 
Efter at det ritualmessige arbeide var avsluttet talte br. Stor Sire til den nu indstiftede og 
organiserte losje. Han gav losjens Overmester, embedsmend og brødre sine bedste ønsker 
om alt godt i det fremtidige arbeide. Br. OM Haaland svarte. I varme ordelag takket han for 
alt hvad der i denne tid var vist Stavangerbrødrene av godhed og brodersind og ved ??? og 
styrke fremholdt han den pligt som baade han selv, embedemendene og brødrene hadde 
paatatt seg. 
Derefter bragte de forskjellige representanter sin hilsen til den nystiftede losje. 
Bror Sam Johnson hilste fra losje Norvegia, fra Rebekkalosje Urania og fra de millitære 
patriarkers losje. Br. Halland hilste fra losje Eidsvold og br. Reiersen hilste fra Rebekkalosje 



Stg. Sunniva. Fra de danske losjer Hafnia, Waldemar og fra Rebekkalosje nr. 6 bragte br. Stor 
Ceremonimester Lytthans Petersen hilsener og fra den danske broderlosje nr. 9 bragte br. 
Paulsen en hilsen. Fra Bergens Odd Fellow forening hilste br. Johannesen. Tilslut hilste bror 
Stor Sire fra samtlige danske losjer og fra 4 svenske losjer som han hadde besøkt under sin 
reise til Norge. Til alle disse hilsener bragte br. OM Haaland Vesterlens brødrenes tak. 
Saa foretok losje Vesterlen for første gang inden sine egne embedsmenn lukning av losjen. 
Tiden var nu saa langt fremskreden at vore gjester maatte forlate os. 
Ved ½ 9 tiden samledes et flertal av brødrene seg ved natrutebaatens avgang til Bergen. Her 
tok man saa en siste avskjed og gav vaare danske brødre og øvrige gjester den siste tak for 
alt arbeide, al kjærlighet og broderlighet de hadde git os under 
LOSJE VESTERLENS STIFTELSE. 
 
Wilhelm Retz 
Sekretær  

 
De første brødre i Vesterlen 
 
Vestelens moderloge 
Når en leser referatet som omhandler Vesterlens opphav, dvs. Broderforeningen, blir det 
klart at det ikke var brødre fra logene Norvegia eller Eidsvoll som dannet broderforeningen, 
men medlemmer som ble innviet for å kunne danne Vesterlen, sammen med allerede 
innviede brødre, uten at det er sagt noe om hvilken loge de var/hadde vært medlem av. Av 
dette må en kunne konkludere at loge Vesterlen ikke har en moderloge i tradisjonell 
forstand. Da kan en med rette hevde at Vesterlens opphav er den danske Storlogen. 
 



De første 75 år 
 
Følgende er hentet fra Loge Vesterlens 30 års jubileums skrift, skrevet av Wilhelm Retz: 
Byens hjerte  
 
Lunt lå byen som et rede  
langs med ”Vågens» blanke speil. 
Samlet virke, felles glede  
brakte havets hvite seil.  
Her ble grunnen lagt som bringer  
lys og fred i mange hjem;  
men når Domens klokker klinger  
stiger sterke tanker frem.  
 
Sprede smilet blant de gamle,  
trygge kampen for de små  
og la godhet alle samle  
maner Domens klokker nå.  
Vi i ”Vesterlen” oss flokker  
om et felles tak for fred;  
ti fra Domens klare klokker  
bringes bud til oss herned.  
 
Samfunnsånden fikk sitt virke 
tidlig i vår kjære by. 
Som i arbeid så i kirke 
fellestanken fikk sitt ly 
Det som livets lover byder 
ble oss brakt av selve Gud; 
ti fra Domens klokker lyder 
kjærlighetens rene bud.  
 
Det følgende er hentet fra Loge Vesterlens forskjellige festskrifter: 
I jubileumsskriftet omhandles starten og institueringen, som allerede er beskrevet. I 
etterkant av institueringen fortsetter teksten fra 75 års skriftet: 
 
En stilig fest med mange taler og hilsener avsluttet installasjonen. I overenstemmelse med 
Ordenens formål ble det bestemt "å opta et godtgjørenhetsarbeide i form av bekledning og 
bespisning av fattige barn til julen". Det er et faktum at mange barn nød godt av dette 
arbeide. 
 
Sosialkomiteen som administrerte dette arbeide hadde verdifull støtte av logens 
kvinneforening. Denne har i mange år vært aktivt med og støttet opp om logens sosiale 
arbeide. De kom gjerne sammen en til to ganger imåneden i Ny Olavsklev 17. Foruten 
hyggelig samvær med forskjellige aktiviteter, arbeidet kvinneforeningen med å lage og 
skaffe gevinster til utloddingen på loge vesterlens sosialaftener. 



Kvinneforeningen hadde et styre på fire medlemmer og ble drevet helt frem til lokalene i Ny 
Olavsklev ble revet. Foreningen ble da husløs, og virksomheten stoppet av seg selv. Se også 
eget kapittel om Kvinneforeningen. 
 
De første to årene i logens virke ble særlig travle. Ikke bare skulle logen innvie sine egne 
medlemmer. I forbindelse med opprettelsen av loge nr. 8 Harald Haarfagre i Haugesund ble 
et flertall av brødrene der innviet i loge Vesterlen, og da loge Harald Haarfagre ble stiftet 
i1919, 
deltok praktisk talt hele loge Vesterlen. 
 
I 1920 led logen et stort tap, da 27 medlemmer gikk ut for å være med på å stifte loge nr. 9 
Egestubben m.d.g.s. Heldigvis var tilgangen på nye medlemmer god, slik at tapet av 
medlemmer ble gjennopprettet i løpet av 1920 årene. 
 
I 1930 årene led også logen under den alminnelige herskende økonomiske depresjon, men 
heldigvis ble tilgangen på medlemmer litt etter litt bedre, slik at logen på sin 20 årsdag i 
1938 hadde et medlemstall på 84. 
 
Så kom man frem til 1940 og den mørkeste dag i logens og Ordenens historie – den dag 
okkupasjonsmakten stengte logedøren. Men hjertedøren kunne den ikke stenge, og ut av 
den strømmet håpet og troen på at alt det Ordenen og logen hadde gitt, aldri skulle dø. Det 
var i denne troen og håpet at broderringen ble sluttet og "GUD SIGNE VÅRT DYRE 
FEDRELAND" ble sunget. Da O.M.s klubbe falt for siste gang, den 24. september 1940, var 
loge Vesterlen nominelt oppløst. 
 
Eiendommen Ny Olavsklev 17, ble omdannet til et aksjeselskap med 10 brødre som 
aksjonærer. (Se nærmere om dette under kap. Husene våre). 
 
Logens kapital, inventar og utstyr var bragt i sikkerhet. 
 
Det ble utført et meget godt understøttelsesarbeide i løpet av de fem okkupasjonsårene. 
Begravelsesbidrag ble utbetalt. Alle enker etter brødre fikk hver jul et pengebidrag og 
hjelpen til trengende barn fortsatte. Alt ialt ble det utbetalt ca. kr. 12.000,- (1940 kr.) i disse 
dager. 
 
Så kom freden. Loge Vesterlen var i den heldige situasjon at den - kanskje som den første av 
landets loger - kunne samle sine medlemmer. Allerede torsdag 31. mai 1945 samlet br.O.M. 
Scheie logens brødre til en fredsfest. Det ble en gild og manende begivenhet som ga rike 
løfter for logens fremtid. Disse løftene er blitt innfridd. Vesterlen har etter frigjøringen ført 
et rikt liv både innad og utad, med stadig økende, tilslutning av nye brødre. Nye veier åpner 
seg, nye fremtidsmuligheter for Ordenen melder seg også her borte ved Vesterlens kyst hvor 
den Norske Odd Fellow Ordens vugge stod.  
 
En kommentar om medlemstallet etter 50 år 
Medlemstallet har i 50 års perioden ikke vist noen større svingninger, det har holdt seg jevnt 
på 100-tallet. Avgang ved dødsfall og overgang til passive er blitt oppveiet ved regelmessig 
ny tilgang. Frammøtet i losjen må sies å være noenlunde bra og ligger på ca. 50 prosent. En 



losje av vår Orden burde kanskje ekspandere i større grad enn tilfellet har vært med Losje 
Vesterlen. Men ledelsen har til enhver tid satt kvaliteten høyere enn den kvantitative økning 
av medlemstallet. Losjen har i alle år hatt en stab av trofaste og interesserte brødre som 
alltid har søkt å verne om Ordenens anseelse. Det rituelle arbeide har kunnet tjene til 
mønster også for andre losjer. Det må med full rett kunne sies at Losje Vesterlen i dag inntar 
en solid posisjon og at man trygt kan bygge videre på dette grunnlag.  
 
En kommentar om utviklingen fra 50 til 75 år 
En må kunne påstå at denne filosofien har vært retningsgivende også i de etterfølgende 25 
år.  
Det vil føre for langt å gi en fullstendig sammenhengende fremstilling av logens liv og 
virksomhet i alle disse årene. En loges virksomhet består selvsagt ikke bare av 
arrangementer ved særlige begivenheter. Det er på de vanlige logemøter, som ved sin stille 
påvirkning, littetter litt skal skape oss om til virkelige Odd Fellows. Denne mulighet har vi nå 
fått, da vi fra april 1985 igjen kunne samles under eget tak i den prektige Odd Fellowgården i 
Stavanger. (Se kapitlet Husene våre) 
Logen har i de siste to år hatt en gledelig stor tilgang på nye brødre. En utvikling som er 
nødvendig for logens videre eksistens. 
Logen har også påtatt seg forpliktelsene ved å være moderloge for en mulig ny loge i 
Egersund. Vi kan derfor med full rett si at loge Vesterlen i dag inntar en solid posisjon som 
trygt kan bygges videre på. Loge Vesterlens brødre har i samhørighet arbeidet logen frem til 
hva den er i dag, en sterk og virksom loge som nyter stor tillit og anseelse både i og utenfor 
Ordenen. La oss avslutte kapitlet om Vesterlen med de ord som br.Wilh. Retz skrev i 
beretningen til 30 års jubileet: 
"I Vesterlen gryr det, det lysner i sinn vi stiller til arbeid i helligdom inn til lindring av savn 
og brødre til gavn skal Vesterlen lyse i Odd Fellows navn." 
 
 



 
 
Embedskollegiet ved 100 års jubileet 
Bak fra venstre: Sekr Knut Skarestad, CM Rolf Olavesn, Skm Hjalmar Fardal 
Foran fra venstre: UM Toralf Ekrheim, OM Trond Toftevåg; Eks OM Torstein Hauge 
 
 
De siste 25 år (1993 – 2018) 
 
Når en skal beskrive de siste 25 årene av Vesterlens historie er det ikke nok å sette opp en 
kronologisk rekke basert på møtereferater. Disse årene har vært turbulente, fulle av 
hyggelige hendelser og dessverre, en periode med nedgang i antall medlemmer, noe som 
også har preget Ordenen som så dann. Det er ikke hensikten å forsøke å forklare hvorfor.  
 
Det indre liv 
I begynnelsen av dette siste kvarte århundrede var Vesterlen i sterk vekst. Nye brødre ble 
innviet og det var ventelister til de fleste arrangementer. Logen holdt på tradisjonen med tre 
årlige tilstelninger med ledsager. Den første; Festloge med ledsager, deretter Sosialaften, på 
en fredag, om høsten som EksOM Aagesen så treffende kalte; ”Årets Basar”, og til slutt ”Tur i 



det Blå”, i juni, en markering av avslutningen på vår semesteret og begynnelsen på en 
sommer uten logemøter.  
Festlogen er alltid blitt holdt på lørdagen nærmest Loge Vesterlens stiftelsesdato 21. januar. 
Den var en stor begivenhet med fulle tegningslister. Brødrenes ledsagere fikk et lite innblikk i 
hva våre ritualer inneholder, det var galla, lange kjoler og høytid. Og etter Festloge møtet, 
festmiddag, tre retter, godt drikke og taler. Noen lange, noen korte, noen morsomme, noen 
svært kjedelige. Desserten var viktig og de heldige husker enda bror Reidars 
karamellpudding med cognac-saus.  
Så får vi to forhold som endrer rammebetingelsene for avviklingen av Festlogen. Først kom 
røykeloven. Det kan virke merkelig, men innføringen av røykeforbud splittet brødrene og ble 
for mange en årsak til ikke å delta i den sosiale delen av logelivet. Det tok mange år før 
forholdene ble normaliserte, men da var flere brødre tapt for ordenen.  
Så kom Storlogen med krav om at ved Festloge med ledsager skulle alle ledsagere som var 
ordensmedlemmer bære ordensmessig antrekk med insignier og regalier. For Vesterlen førte 
dette til at mange ledsagere som ikke var ordensmedlemmer, ikke lengre ville være med. De 
følte seg tilsidesatt og utenfor. Nå er denne praksisen moderert.  
 
Sosialaften er en viktig begivenhet, hvor brødrene gir tilskudd til Sosialfondet. Både 
gjennom ”Loddboken”, som koster kr 200, og ved loddsalg i løpet av arrangementet. 
Brødrene bidrar med premier til utlodningen. Det viktigste er at netto utbytte blir så stort 
som mulig. Brødrenes bidrag til premiebordet var stort, selv om det nok var mange premier 
med firmalogo. Men det betydde mindre, det viktigste var å vinne noe. Etter hvert er møtet 
flyttet til en loge møte tirsdag; - et kort logemøte og deretter Sosialaften med ledsager og 
venner. Dette er en modell som andre loger har benyttet i flere år. Og Sosialfondet får sitt 
årlige tilskudd. Deltagende venner er en viktig faktor for videre rekruttering til Ordenen. 
 
”Blåturen” var det tredje arrangementet, et arrangement hvor brødrene med ledsager 
samlet seg til uhøytidelig samvær utenfor logebygget. Deltakerne fikk ikke vite hvor en 
skulle, eller hva som var programmet. Båt turer, byvandring, bussturer, grilling, reker og 
skalldyr, Blåtur komiteene viste stor oppfinnsomhet. I 2015 ble blåturen endret til et 
arrangement for brødrene alene. Med god oppslutning. Især turen til Berendsens Bryggeri i 
Egersund. Loge Vesterlen var lenge alene om å inkludere ledsagere på  ”Blåturen”.  
 
 
 
Det Vesterlenske Turlag 
Større og mindre grupper av brødre har alltid samlet seg til aktiviteter på fritiden, positivt, 
det binder brødrene tettere sammen. Det Vesterlensk Turlag begynte som en aktivitet for en 
liten gruppe brødre, som utviklet seg til en aktivitet som på det meste engasjerte mer enn 20 
brødre. I de senere årene var det Eks OM Alv Svela og Bror Magnor Wetteland, begge ihuga 
turgåere, sommer som vinter, som arrangerte to turer i året, en høst tur, på bena, og en 
vinter tur - på ski. Det er de to brødrene å takke at så mange har fått se så mye av den flotte 
naturen i Rogaland og Vest-Agder og Bror Magnors lokalkunnskap for mange interessante 
historier om de stedene vi passerte på veien.  
Den mest spektakulære turen var nok den til Skaulen, Rogalands 10. høyeste fjell, høyde 
over havet 1 540 m, høyde: 640 m. Den gangen var vi i møte i Loge nr. 41 Skaulen fredag, det 
regnet skikkelig, før vi gikk turen på lørdag i strålende vær, sammen med brødre fra loge 



Skaulen og returnerte til Stavanger på søndag i regnvær. Det kunne ikke vært gjort bedre. I 
parentes bemerkes at en bror tok snarveien til toppen - egentlig over toppen, i helikopter.  
 

 
Fra toppen av Skaulen 
 
Disse turene fulgte ellers et noenlunde fast mønster; utmarsj lørdag, ikke for langt med 
hyttekos, middag og godt drikke og avmarsj tidlig søndag morgen, tilbake til bilene. Den 
lengste søndagsturen tok 10 timer.  
Dessverre ble Bror Magnor Wetteland alvorlig syk og døde i desember 2012. Da stoppet Det 
Vesterlenske Turlag opp, et godt bevis på hvor savnet Bror Magnors var.  
Nå er heldigvis aktivitetene gjenopptatt, om enn i et litt annet format. Hyttetur til en velvillig 
brors hytte, med dagsturer derfra. Men fortsatt med middager, sosialt samvær, engasjerte 
diskusjoner og mye skjemt. Og fortsatt med Eks OM Alf Svela som initiativ taker, men denne 
gangen sammen med bror Reidar Jakobsen.  

 
  Bror Magnor Wetteland    Bror Alv Svela ved grytene 



 
 
Våre etterlatte 
Loge Vesterlen har en komite for etterlatte. Formålet er å arrangere to tilstelninger for de 
etterlatte etter avdøde brødre. En sommertur og en julemiddag første søndag i advent. 
Dette var et etterspurt arrangement, men ettersom stadig flere kvinner kom i lønnet arbeid, 
endret også rollen som «etterlatt» seg. De mer selvstendige kvinnene har andre 
prioriteringer, og deltakelsen på arrangementene var synkende. En fant det derfor 
formålstjenlig å gjennomføre arrangementene sammen med de andre Odd Fellow logene i 
Stavanger. I utgangspunktet var det bare loge Vesterlen som hadde et slikt tilbud.  
 
Vennskap og utvikling 
Nitti-tallet var en tid for ekspansjon. Svært mange møter gikk med til grads arbeide. Brødre 
trivdes med dette, og stemningen var god. Vi fikk med rette sett verdien av gradsarbeid. Det 
Vesterlensk Turlag var bare et resultat. 
Engasjerte brødre samlet seg om utarbeidelse av en handlingsplan, typisk på en brors hytte 
hvor det ble en fin blanding av systematisk arbeid og selskapelig samvær. Eller en samlet en 
gruppe og reiste på hyttetur, med bil eller båt. På denne måten ble brødrene godt kjent og 
knyttet kontakt også utenom logemøtene. 
I en periode med trangt arbeidsmarked etablerte noen brødre et samarbeid for gjensidig 
hjelp og støtte i etableringen av nye engasjementer. Det viste seg å fungere. Samarbeidet 
ble avsluttet da de fleste var tilbake i fast arbeid. 
 
I beste broderånd hadde Vesterlen innarbeidet andre sedvaner som bidro til å forsterke 
samholdet mellom brødrene. Ved innvielsen var det vanlig at den nye bror, hans fadder og 
noen inviterte brødre dro hjem til den nye bror og ble servert kaffe og kaker med noe til. På 
den måten ble både den nye bror og hans ledsager med en gang inkludert i samholdet. I 
noen tilfeller gikk flere brødre sammen om et slikt arrangement. Det var også en tradisjon å 
invitere til kaffe og smørbrød på runde åremålsdager. Fra kl 12 til 14. Det hente en fikk mer å 
drikke en kaffe også. Selv om det ikke var åpent hus var denne tradisjonen også med på å 
binde brødrene tettere sammen.  
 
I vissheten om hvor viktige de eldre brødrene er, ble ett logemøte i året viet de eldre 
brødrene; «Eldre brødres aften». De på 75 år og over mottar egen invitasjon, de blir hentet 
og kjørt hjem etter behov og de har en aften uten utgifter. Denne tradisjonen har bidratt til 
bedre kontakt mellom yngre og eldre brødre, og de eldre som ikke går så ofte, møtes og får 
en hyggelig prat.  
 
Mot slutten av 1900 tallet var det sterke krefter som ønsket å etablere en ny loge. Det 
tidligere nevnte initiativet for å danne en Odd Fellow loge i Egersund førte ikke frem. En 
diskuterte ekspansjon på «Strandalandet» eller i syd-fylket. Dessverre hadde Druidene fått 
et godt fotfeste i Bryne, og det var liten interesse for å etablere en loge i Strand, så det ble 
etter hvert klart at en ny loge måtte etableres i Sandnes eller Stavanger. Sterke krefter 
ønsket å etablere den nye logen i Sandnes, for blant annet å sikre bedre felles økonomi. 
Særlig ble husleien en stor belastning. Det ble holdt et orienteringsmøte med representanter 
fra logene i Stavanger og Sandnes i Kjellerstuen, Tjodolfsgate 1 i mai 2000. Fra Sandnes 
møtte 15 logebrødre. De ønsket en ny Loge i Sandnes. Det ble imidlertid bestemt at logen 



skulle etableres i Stavanger, og moderlogen skulle være Vesterlen. Dette gikk ikke helt uten 
sverdslag. Broderforeningen ble stiftet den 7. September 2000, og den 11. mai 2001 ble Loge 
nr. 140, Sverd i fjell instituert. Over 20 brødre gikk over fra Vesterlen til den nye logen. Dette 
ble naturligvis merkbart i moderlogen, som mistet mange av de mest ivrige brødrene som 
var i riktig alder og med erfaringen å bygge på til å bli gode embedsmenn.   
 
Endringer 
Da Ny Olavsklev 17 ble revet i 1979 og vi stod uten lokaler, førte vi sammen med de øvrige 
ordensenheter i Stavanger en omflakkende tilværelse. Som leietakere, først i Bøndernes Hus 
og siden på Viste Hotel, var det en viss stagnasjon i logens utvikling. Det var en tid som satte 
store krav både til embedsmenn og de øvrige brødre. På den annen side viste det seg at alle 
disse "skippertak" som måtte tas hadde en positiv virkning på de fleste av medlemmene. 
Et annet resultat var også at møtefrekvensen måtte reduseres fra ukentlige møter til møter 
annenhver uke, slik det praktiseres i dag. 
Byggingen av logebygget i Tjodolsgate 1 var et dugnadsprosjekt hvor brødrene i Vesterlen 
var godt involvert. Da det ble lagt frem planer for for å utvide bygget var det planlagt med 
liten dugnadsinnsats. Men der dert var nødvendig, var brødrene fra Vesterlen med. Men, 
brødre fra Vesterlen har vært, og er fortsatt, involvert i driften i Tjodolsgate 1. Kanskje fordi 
de vil gjøre noe for fellesskapet, eller fordi de er lette å engasjere, fordi de sier ja. Det har 
vært ett av Vesterlens varemerker. Liksom gjestfriheten alltid har vært fremtredende.  
Se også kapitlet om Husene Våre 
 
Det sosiale arbeid 
Som tidligere beskrevet har loge Vesterlen alltid vært opptatt av sosialt arbeid. Denne 
virksomhet var av naturlige årsaker størst i logens første 50 år. Etter hvert som den 
offentlige sosial- og trygdelovgivning er blitt utbygget, er mange slike understøttelser som 
logen ytet blitt overflødige. Det følgende er hentet fra Vesterlens 50 års festskrift: 
Losje Vesterlen har i alle år vært sterkt interessert i det sosiale, utadvendte arbeide. Dette 
ble tatt opp allerede ved starten, og man valgte da å drive dette godgjørenhetsarbeide i 
form av bekledning og bespisning av fattige barn til jul. Arbeidet lå godt til rette for losjen, 
og allerede første jul gikk man delvis i gang. Denne form for sosial hjelp har vært drevet 
praktisk talt hele tiden. I lengre tidsrom (vintertid) ble under første verdenskrig daglig 
bespist atskillige barn. Sosialkomiteen, som administrerte dette arbeide, har hele tiden hatt 
en glimrende og verdifull støtte av losjens kvinneforening, som i alle år har utfoldet en aktiv 
virksomhet. Ved utlodninger og tilstelninger er betydelige beløp på denne måten kommet 
inn og har kunnet benyttes til gavn for trengende. I tillegg til dette arbeide, og kanskje det 
meste betydningsfulle, ble sykepleiegjerningen tatt opp under spanskesyken. Komiteen 
hadde i flere år sin egen utrettelige pleiesøster. Det var Wildeys lære: «Hva kan jeg gjøre for 
deg», som ledet losjen.  
 
Under denne omtale av losjens virke kan heller ikke forbigås det som den ydet under 
okkupasjonstiden. Det lyktes nemlig i dette tidsrom å få losjens samlede kapital (også 
inventar og utstyr) anbrakt slik at alt stod uberørt av okkupasjonsmakten. Herved ble losjen i 
stand til i tiden fra 1940 til 1945 ikke bare å yte begravelsesbidrag for samtlige brødre som 
døde i dette tidsrom, men den utbetalte også hver jul pengebidrag til avdøde brødres enker 
og til mennesker som på en eller annen måte var kommet i økonomisk 



nød. Det ble også utdelt større beløp til alle bymenighetenes fattigpleie. I alt ble det under 
okkupasjonen utdelt ca. 12.000 kroner. Tross dette ble losjens samlede kapital i denne tid 
forøket.  
 
Etter hvert som vår sosiallovgivning i årenes løp er blitt forbedret og utvidet har losjens 
sosialkomite funnet andre former for dette utadvendte arbeide. Det er fremdeles et stort 
behov for hjelp og støtte til å kunne holde opp nyopprettede hjem for åndssvake og andre 
lidende i samfunnet. Det kan her nevnes at Losje Vesterlen helt frem til 60 årene, har sett 
det som sin særlige oppgave å hjelpe Nærlandsheimen både  med pengegaver og ved å gi 
gaver og frukt til jul. I de årene som er gått siden dette arbeide ble tatt opp, har losjen ydet 
ca. 20.000 kroner til Nærlandsheimen. Alt i alt er det i de 50 årene som er gått utbetalt til 
godgjørenhetsarbeide ca. 200.000 kroner.  
 
I slutten av 1970 årene påtok logen seg adoptivforpliktelser for to små søstre i Guatemala, 
gjennom SOS Barnelandsbyer. Denne forpliktelsen er nå opphørt. 
Lokalt valgte Vesterlen etter hvert å støtte Slumsøstrenes arbeid. Inntekten fra Sosialaften 
ble hvert år overrakt dem ved juletider. Ett år sto til og med brødre vakt ved Slumsøstrenes 
Julegryte i Stavanger. Men, Frelsesarmeen omorganiserte og Slumsøstrene som institusjon 
forsvant. Bidraget ble da sendt til Frelsesarmeen i stedet, men en savnet den direkte 
kontakten med Slumsøstrene. I tillegg ble forskjellige søkere tildelt midler etter beslutning i 
logen. 
 
I forbindelse med 100 års jubileet ble det etablert et 100 års Jubileumsfond med formål å 
dele ut en større pengesum til et lokalt godt formål. Brødrene ble bedt om å komme med 
forslag til mottakere. Tre potensielle mottakere fikk presentere sin aktivitet. Brødrene valgte 
å tildele gaven på kr 200 000 til Barneteateret ved Rogaland Teater, for at de skal etablere et 
underholdningstilbud til Barneavdelingen ved Stavanger Universitets Sykehus. I første 
omgang i to år. Dessuten er pengegavene som logen mottok i forbindelse med 100 års 
feiringen øremerket, av giverne, til dette formålet slik at tanken er å videreføre denne 
støtten også etter de to første årene.  
 



 
Fra venstre; OM Trond Toftevåg, Eks OM Atle Hagen som representerte Stavanger Universitetssykehus og 
Barne- og ungdomsteatersjef Bjørn Ravn Carlsen 
 
Vesterlen har som sagt, alltid hatt en tydelig sosial profil. I denne sammenheng kan en ikke 
unngå å ta med det arbeidet som ble utført av brødrenes ektefeller, og som også bidro til 
dannelsen av Rebekkaloge nr. 3. Vaar. 
 
Vesterlen kvindeforening ble startet 10. mars 1919 av ektefeller av brødre i Vesterlen og 
deres bekjente.  
Møtene var ikke regelmessige, det første året hadde foreningen 13 møter. Møtene ble holdt 
delvis privat og delvis i Odd Fellow lokaler i Ny Olavskleiv 17. 
Etter protokoller fra de første møter kan vi lese at fremmøte var 20 – 30. 
Foreningens første formann var fru Bertelsen. 
Det ble av foreningen innkjøpt materiell for håndarbeid og strikking for å lodde ut til inntekt 
for de utadrettede sosiale arbeidet foreningen deltok i. Dette var nært knyttet opp mot loge 
Vesterlens sosiale arbeide. 
 Samtidig som Vesterlen Kvindeforening var en hjelpeforening for Vesterlen var det også en 
forløper for den første Rebekkaloge i Stavanger Rebekkaloge nr. 3 Vaar. 
I protokoll fra foreningens 13 møte 8. desember 1919 kan vi lese: 
Desember 8. avholdt kvinneforeningen sit 12te møte i Odd Fellows lokaler. Vertinnene – 
fruene Johansen og Schjaatun hadde hygget i lokalet, saa man maate kose sig med en gang 
man kom. Arbeidene kom frem og naalen arbeidet flittig – men juletravelheten hadde nok 
forhindret de siste sting fra avslutning – Et par arbeider ble indlevert. Ved femtiden fik vi 
deilig kaffe, julebrød og kaker. Da man var kommet i gang med arbeidet igjen ble fru 
Ramsland opfordret til at synge, være forsanger da det ble foreslaat at synge et par sanger 
unisont. Vi sang nu Deilig er jorden og kjærlighet fra Gud. 



Med denne sang ble saa at si Norges øverste leder av Odd Fellow logen, herr advokat 
Johnson sunget ind i lokalet. 
Herr advokat Johnson, sammen med herr Ingvald Haaland og en del øvrige bestillingsmænd, 
kom for at hilse paa kvindeforeningen. Herr Haaland introducerte herr Johnson med en liten 
tale og ved presentation av «kvindeforeningen» kom herr Haaland ind paa foreningens virke 
som medhjeper for logen sociale komite og hvordan denne forening med tiden muligens 
kunde arbeides op til at danne en rebekkalosje. 
Herr advokat Johnson takket nu herr Haaland for de pene ord om ham som logens øverste 
leder – og tiltrods for at herr advokaten ikke hadde tanker at holde nogen tale som han sa – 
vilde han nu efter denne indledning allikevel holde en liten tale – om det at være en Odd 
Fellow utadtil. 
Formanden – fru Bertelsen – takket herr advokat Johnson for de vakre ord om den her 
stiftede kvindelige hjælpeforening. Der ble nu bestemt at herr johnsen skulle holde et 
foredrag den følgende ettermiddag kl ½ 6 for kvinder – hvorfor samtlige av foreningens 
medlemmer ble anmodet om at varsle venner og bekjente om foredraget. Med herr 
advokatens ønsker om en god fremtid og et godt utbytte for foreningen trak herrene seg 
tilbake 
Nu ble der jo meget at snakke om – og mens Rebekkalosjen blev diskutert ble en julekaktus 
uloddet. Den ble vunnet av fru Schjaatun 
Afteneens indtekt var 31 kr, hvorav 2 kroner ble utbetalt fru Haaland for den til Kristiania 
avsendte pute. Møte slut kl 7 ¼. 
        Hanna Kvadsheim  
        Sekretær 
Foreningen hadde 8. mars 1920 en sammenkomst hvor medlemmene også hadde med seg 
venner og bekjente, hvor fru Haaland holdt et foredrag med opplesning av 
Rebekkasøstrenes arbeide i København og Kristiania. 
Sammenkomsten ble kalt Thefesten og samlet totalt 80 damer. 
 
Forening hadde møter 15 – 20 møter frem til første verdenskrig. Etter krigen startet møtene 
opp igjen og holt på frem til september 1967, da Ny Olavskleiv 17 ble revet. 
Ved oppstart av den første Rebekka loge i Stavanger, Rebekkaloge nr. 3 Vaar, finner vi igjen 
navnene til dem som var aktive i Kvindeforreningen blandt embedsmennene i loge Vaar. 
 
 
Husene Våre 
Under arbeidet med å etablere loge nr. 5 Vesterlen i 1917 var man på jakt etter passende 
lokaler. Ordenslokalet i Ny Olavsklev 17 ble innviet samtidig med at etableringen av logen 
var et faktum i 1918. Eiendommen ble innkjøpt i1919 og ble ide følgende år påkostet store 
beløp for at lokalene skulle tilfredsstille de krav som etter hvert ble stillet. 
 
For å unngå beslag av eiendommen da okkupasjonsmakten forlangte Ordenen oppløst i 1940, 
ble det dannet et aksjeselskap med 10 brødre som aksjonærer, disse overtok eiendommen. 
Den ble drevet som forretningsbygg under hele okkupasjonen. Ved gjenopptakelse av 
ordensarbeidet i 1945 var huset i svært dårlig forfatning og ble påkostet store beløp. Huset 
tilhørte loge Vesterlen og ble leiet ut til de andre ordensenheter samt Tempelridderne, 
dessuten til sluttede selskaper. 
 



I oktober 1967 tilbød loge Vesterlen de øvrige ordensenheter et sameie, dette ble vedtatt og et 
aksjeselskap ble etablert 1. juli 1968. 
 
Bygningens kapasitet tilfredsstilte imidlertid ikke tidens krav. Aksjeselskapet sikret seg Ny 
Olavsklev 15 av Staten for 183.000,- kr. og Ny Olavsklev 17 av loge Vesterlen for 241.000,- 
kr. og man arbeidet med planer om å reise et nytt bygg på disse tomtene. 
 
De påfølgende år måtte en del nødvendige reparasjoner utføres, bl.a. ble spisesalen pusset 
opp. I oktober 1974 ble de første planer for ombygging eller nybygg diskutert. I 1975 var det 
hektisk virksomhet på mange plan, særlig angående kvartalet hvor Ny Olavsklev 17 lå. I 
1976 ble A/S Løkkeveien stiftet og "Frøkenstiftelsen" ble kjøpt. Ekstraordinær 
generalforsamling ble avholdt i juni 1978 om et nybygg for hele kvartalet. Tidlig i 1979 ble 
Ny Olavsklev 17 overført til aksjeselskapet Løkkeveien A/S, men så, i forbindelse med 
etableringen av det nåværende Raddison Blu Royal Hotel, ble tomtene avhendet. 
 

 
Ny Olavskleiv 17 
 
Men vi måtte ha et "sted å bo". På ettersommeren 1979 ble det inngått leieavtale med 
Bøndernes Hus, og årene 1980 og 1981 gikk uten at noe konkret skjedde. Høsten 1982 måtte 
vi forlate Bøndernes Hus og flytte til Viste Strandhotell fra februar 1983.  
 



 
Brodermåltid i Bøndernes Hus 
 

 
Brodermåltid på Viste Strandhotell 
 
På styremøte den 12. oktober 1982 ble Ynglingen nevnt for første gang, til salgs for kr 5,8 
mill. Kjøpet ble endelig godkjent 20. april 1983, og et nytt selskap ble etablert: Odd Fellow 



Gården Stavanger A/S. Den 17. februar 1984 ble tegninger og kalkyler fremlagt med sluttsum 
3.595.860,- kr., inklusiv dugnadsarbeide for 1,4 mill. kr. 
 

 
Det nye bygget, Tjodolfsgate 1 
 
Lørdag den 24. mars 1984 ble bygningsarbeidet markert åpnet ved at det første spadestikk ble 
foretatt av DDSS Kaare Johansen og DDRP Liv Eilertsen. Etter et års intens innsats, med 
over 30.000 dugnadstimer, var ombyggingen ferdig. Fredag den 12. april 1985 ble 
ordensflagget 
heist for første gang og etter fem og et halvt år i fremmede hus var Ordenen i eget "bosted". 
Det som startet i Ny Olavsklev 17 med formål - "å skaffe Odd Fellow Ordenen i Stavanger 
tjenlige lokaler", var nå brakt til virkelighet. 
 
 
Andre aktiviteter i Vesterlen 
Odd Fellowkoret i Stavanger, som omfatter samtlige loger i Stavanger, ble stiftet 22.2.1959. 
Før denne tid, fra ca. 1950, var det et sangkor i loge Vesterlen. Etter en del gode år, hvor koret 
deltok både i logens forskjellige arrangementer og på flere sangerstevner på Vestlandet, 
falt flere av de mest aktive sangerne fra, og da det var liten tilgang på nye sangere, ble koret 
avviklet. Heldigvis fulgte de fleste gjenværende med over i det nystartede kor i 1959. Dette 
koret har også hatt sine gode perioder og sine mindre gode perioder. 
Foruten å glede brødrene med sin sang på julemøter og andre større tilstelninger, har koret i 
alle år vært en del av Ordenens ansikt utenfor logene med sin sang både på sykehus og andre 
offentlige institusjoner. 
 
11987 var rekrutteringen av nye sangere så dårlig at spørsmålet om å ta kontakt med 
Rebekkalogene for å få dannet et blandet kor, ble en nødvendighet. Fra 1988 er Odd 
Fellowkoret i Stavanger et blandet kor, og opptrer ikke bare i logesammenheng, men som i 
tidligere tider, også utenfor Ordenen. 
 
I 1990 ble det klart at skulle koret utvikle seg videre, så måtte man få en utdannet dirigent. 
For å få dette til måtte man gå utenom logene. Selv om den ansatte dirigenten ikke er medlem 
av Odd Fellow Ordenen, har ikke dette skapt noen vanskeligheter. 
Odd Fellow Koret er fortsatt aktivt og skal være vertskap for Odd Fellow Sangfestivalen i 
2019. 



 
En annen aktivitet som ble initiert av brødre fra Vesterlen er Torsdagstreffet, et møtested for 
alle pensjonister innenfor samtlige Odd Fellow loger i Stavanger. ldeen til torsdagstreffet kom 
fra bror Roar Hagen, som var medlem av loge Vesterlen. Han innså at det var et behov for et 
møtested for brødre, som av flere årsaker, hadde vanskeligheter med å gå ut om kveldene på 
de vanlige logemøter, men som samtidig ønsket kontakt med andre logebrødre, da de savnet 
samværet fra logemøtene. Etter en del forarbeide, innkalte bror Hagen til et konstituerende 
møle 1. februar 1973. Hans ide ble godt mottatt, og Torsdagstreffet I.O.O.F. ble en realitet, og 
møtetid ble fastsatt til torsdag kl. 11. Fremmøtet var dessverre ikke som ønsket den første 
våren, men allerede ut på høsten samme år, var fremmøtet i rask stigning. Siden har 
fremmøtet bare øket. Torsdagstreffet er i dag ikke bare besøkt av brødre som har 
vanskeligheter med å gå ut om kveldene, men kanskje mest av "eldre brødre", som også er 
ivrige loge gjengere. Torsdagstreffet har også en positiv virkning på ordensarbeidet i 
Stavanger. I de snart 20 år som Torsdagstreffet har bestått, har det utviklet seg visse 
tradisjoner i tillegg til det sosiale samvær en har på møtedagene. Det er julemøtene og 
sommerturene, som nå er erstattet av Tingsete. 
 

 
Møte i Torsdagstreffet 
 
Spesielle Veteraner 
Det er ikke å unngå at en 100 år gammel loge også har eldre brødre med langt medlemskap. 
Vi har hatt to 70 års veteraner.  
Den første var bror NN 



 
Vår nå avdøde 75 års veteran sammen med, fra venstre: 
DDSS Kåre Johansen, Eks OM Alf Svela og OM Jon Lennart Ågesen 
 
Den neste er bror Viktor Westly. Han fikk tildelt veteranjuvelen av Stor Sire Morten Buan, 
hjulpet av Storembedsmenn. Bror Viktor Westly ble tildelt den første veteranjuvelen av sitt 
slag.  

 
Veteranen i midten foran, flankert av Stor Sire Morten Buan til venstre og Overmester Torstein Hauge til 
venstre. 
Bak, fra venstre: Stor representant Per B Mæle, Distrikts Storsire Ove Gloppen, Stor Sekretær Steinar Jansen, 
Stor representant Tor Hoff og Eks Distrikts Storsire Trygve Hjelle 
 

 
70 års Veteranjuvel  



Kilder 
Utdrag fra «Norvegia» Beretning om logens første 100 år 
Loge Vesterlens første forhandlingsprotokoll 
Protokoll fra institueringen av Vesterlens kvinneforening i 1919 
Utdrag fra «Odd Fellow Ordenen IOOF.» 100 år i Stavanger 
Utdrag fra beretning om loge Vesterlens 30 års jubileum 
Utdrag fra beretning om loge Vesterlens 50 års jubileum 
Utdrag fra beretning om loge Vesterlens 75 års jubileum 
Odd Fellow Bladet 4/2006 
Artikler fra Stavangers aviser mellom 1895 og 1918 
ODD-FELLOWBLADET No. 1 1ste April 1923 – side 2 
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