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Bror Overmester har ordet. 

 

 

Gode Brødre! 

En sommer er over og vi har kommet godt i gang med høstter-

minen. Det er mange hyggelige møter som ligger fremfor oss, 

og jeg håper så mange som mulig har anledning til å møte i en 

travel hverdag. 

Når disse ord leses har vi vært på tur til Romerike. Det er en 

hyggelig tradisjon å besøke andre loger!Så derfor kjære Brød-

re: Hold av 10.oktober, da skal vi på besøk til Loge Vern i 

Horten. I fjor stilte de med 16 mann. Det er kun en hyggelig, 

og gratis, fergetur pluss 7 minutters gange som skiller oss. Jeg 

vet at OM Randulf Meyer setter pris på om vi kommer mange. 

Det er ingen som har meldt sin interesse for å være leder av 

Privatnevnda (PN).Synd, for det er en utfordrende og interes-

sant oppgave hvor man lærer logen å kjenne på flere måter. 

Kollegiet må nå sette seg ned for å finne ut hvordan PN skal 

organiseres i fremtiden. I den anledning setter jeg pris på gode 

innspill og ideer. 

Den 18. oktober skal vi ha venneaften. Jeg ber alle Brr om å 

slutte opp om denne kvelden. Vær med og bidra til at vår loge 

også i fremtiden fortsatt kan være en 

loge i ekspansjon, slik at Ordenens lære kan spres til flest mu-

lig. Vårt budskap og etiske verdier kan være til stor støtte i en ellers travel og urolig verden. Jeg har de-

legert denne oppgaven til Eks OM Roy Vestlund. Ta kontakt med ham om det er noe dere lurer på! 

Som Loge Folden Overmester gleder jeg meg til møtene utover høsten, og jeg ønsker alle Brr en god 

møtehøst! 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Petter Hagmann 

OM Loge 51 Folden 
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Sommertur til Gamlebyen og Kråkerøy 
 

Den 13. juni ble det arrangert sommertur for våre avdøde brødres koner/samboere.  

Hensikten med turen er å styrke kontakten mellom de innbudte og vår Loge. Etter ønske fra flere delta-

kere ble turen denne gang lagt til Festningsbyen Fredrikstad.  

Deltakerne ble fordelt i biler som ble kjørt av logebrødre og klokken 12.00 møtte alle i Gamlebyen ved 

statuen av byens grunnlegger, Fredrik II. Her ble vi tatt imot av guiden       Elzibeta Hagen som opprin-

nelig er polsk, men snakker godt norsk.  

 

 

 Ivrige historisk interesserte tilhørere. 

 

Hun kan det som er verdt å vite om 

Festningsbyen Fredrikstad. Hun fortalte 

om svenske tropper som satte Sarpsborg 

i brann i 1567 og de ruinerte innbyggere 

søkte kongen om tillatelse til å flytte sin 

by nærmere Glommas munning. Fred-

rikstad ble anlagt og hadde 450-års jubi-

leum i 2017. Hun fortalte også om Kongsten fort og Isegran fort. Når hun var ferdig kom det en del 

spørsmål fra flere historisk interesserte deltakere. 

 

 

 

Vi gikk så til den kjente restauranten 

«Majoren». Det er et koselig spisested 

med hvite duker og hyggelig betjening. 

Her fikk vi servert fiskesuppe som også 

ble servert i fjor når vi hadde sommertur 

til Engelsviken. De inviterte deltakerne 

som ønsket det fikk også vin til maten.  
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Liv Reinbakk, Arne Ødegaard, Bjørg 

Thorgesen, Steinar Hagnes, Gerd Marit 

Bakke, Inger Marie Wold og  

Hans Krugerud 

Etter at alle var forsynte reiste vi til 

«blomsterøya» Kråkerøy hvor Gerd og 

Arne Ødegaard også i år hadde invitert 

oss til sitt flotte sommersted. 

Her ble det servert hjemmebakte kaker 

og kringle. De fleste av deltakerne var 

med på omvisning på sommerstedet og 

vi fikk en interessant informasjon med bl.a. navn på fyr og holmer som vi kunne se. 

 

 

 

Arvid Andreassen, Anne Veel Helgesen, 

Arne Ødegaard, Hans Krugerud, Unni 

Kase Evensen, Steinar Hagnes. Foran 

Gerd Marit Bakke og Inger Marie Wold 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokkebusken som ble gitt som gave til 

Gerd og Arne i fjor ble konstatert var 

pleiet og vannet godt 
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Bjørg Svensson, Britta Ulriksen, Karin 

Berg Flesjø, Gunnar Fledsberg, Anne 

Veel Helgesen, Eigil Lyngholm og Arne 

Ødegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Krugerud som er leder for Nevnd 

for utadvendt arbeid overleverte som 

takk til vertskapet en flott «pusle-fisk» 

som er laget av vår bror Erik Lauritsen.  

 

 

Klokken 15.30 satte alle seg igjen i bilene og reiste tilbake til Moss. Medlemmer i Nevnden har fått mange 

hyggelige tilbakemeldinger fra deltakerne om at det hadde vært en fin sommertur. 

Rolf Sekkelsten 
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Innsettelse av ny Undermester. 

 

På logemøtet torsdag 16. august 2018 ble logens nye 

Undermester – bror Jarle Vestlund – innsatt i sitt nye embede. 

Seremonien ble ledet av Stor Sekretær Jon Erik Holm, med CM 

Bjørn Flesjø som fung. Stor Marsjal. 

På ettermøtet ble den nye UM behørig hyllet og ønsket lykke til i 

sitt nye verv, og bror Jarle Vestlund takket for å ha blitt vist lo-

gens tillit til vervet. (SH) 

 

 

 

 

 

Besøk fra Loge nr. 1 Costa Del Sol. 

På logemøtet torsdag 16. august 2018 hadde logen hyggelig besøk av Eks Storrepresentant 

Bjørnulf Heggen og Kapellan Finn Christian Mostad fra ovennevnte loge fra «Solkysten» i Spania. 

På ettermøtet ga Eks Storrpt. Bjørnulf Heggen en informativ og munter presentasjon av denne logens 

virksomhet. (SH) 
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Forfremmelse. 

På logemøtet torsdag 06.09.2018 ble bror Terje Cato Voll forfremmet til 

Den Edle Kjærlighets grad. 

På ettermøtet ble han behørig hyllet både av bror OM 

og sin fadder for sin deltakelse i logen så langt, mens 

bror Terje selv ga uttrykk for sin glede og tilfredshet 

over å ha blitt en Odd Fellow. Vi ønsker han lykke til 

i sin videre vandring i logen. (SH) 

Venneaften 18.10.2018 

Bror Eks OM Roy Vestlund har blitt delegert ansvaret for gjennomføringen av 

den kommende Venneaften. På logemøtet 06.09.2018 ga han – både under «til 

beste for logen» inne i logesalen, samt på ettermøtet – informasjon om hva og 

hvordan innholdet av dette viktige møtet burde inneholde og presenteres. 

Hovedbudskapet er såre klart – vi trenger nye medlemmer, gjerne fra «den yngre 

garde», men alle som er seriøst interesserte i medlemskap er hjertelig velkommen. 

Uten ekspansjon er resultatet gitt på lengre sikt. 

Alle tilstedeværende ble tatt med på en «brainstorming» for å finne fram til 

potensielle kandidater som den enkelte kan tilby/forespørre om å bli en Odd 

Ferllow bror. Alle brødrene har dessuten fått/vil få tilsendt brev om invitasjon til 

dette møtet, som de kan dele ut til aktuelle kandidater som nevnt. (SH) 

 

Vi gratulerer 

Bror Jan Erik Karlsen 70 år 22.10.2018 
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DIKT 

(Hentet fra det danske Odd Fellow bladet) 

 

Det regner og blåser der ute, og gaten er sølet og lang. 

I dag går jeg ikke i Logen, slik tenker jeg mang en gang. 

  I dag vil jeg hygge meg hjemme, jeg har nettopp begynt på en bok. 

  I dag går jeg ikke i Logen, jeg er listig og klok. 

 

De andre kan møte litt oftere, det er et besvær og en tvang. 

I dag går jeg ikke i Logen, jeg møter jo nesten hver gang. 

  Jeg er virkelig trøtt utpå dagen, det er ikke et påskudd av meg. 

  I dag går jeg ikke i Logen, i dag sier jeg heller nei. 

 

Det er nu en tvang med den Logen, for torsdagskveld foregår jo alt. 

Det er masse fint på TV, strålende har noen fortalt. 

  Og torsdagen etter var jeg opptatt, helt lovlig forfall min venn. 

  Og neste gang glemte jeg logen, det er flaut nu å komme igjen. 

 

Nu går jeg ikke lenger i Logen, det er tidsspille og besvær. 

Jeg tror ikke jeg vil trives nu, jeg har blitt en fremmed for brødrene der. 

  |Ja slik vil det gå om du skulker, men hvis du møter hver gang 

  vil du alltid ha glede av Logen. Å møte – det blir en trang! 

 

Og kommer du trist til din Loge, vil du trives og muntres opp. 

Og du vender hjem fra din Loge, forynget i sjæl og kropp. 
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MALERIAUKSJON 6. OKTOBER. 

 

Loge 51 Folden, under Odd Fellow, avholder kunstauksjon i logens lokaler, Dronningensgt. 27, 4 etg. 6. 

oktober kl. 13.00. Lokalene åpner kl. 12.00. 

Pengene som kommer inn vil i sin helhet gå til Det Norske Redningsselskaps finansiering av den nye 

rednings skøyta Odd Fellow III. 

Ca. 40 malerier vil gå under hammeren med utropspriser fra kr. 50, til kr. 1800. Alle bildene er taksert av 

kunstkritiker Per Christensen. Bildene er donert av 51 Foldens medlemmer. 

30 kunstnere er representert, og blant dem finner vi mosse - kunstnerne Chr. Stenersen, K.V. Anstensen, 

Ebba Ryst, Lise Lunde Pedersen, Tom Arne Evensen og Bjørn H. Larsson. I tillegg er det også med en 

trykkakvatint av Ferdinan Finne. 

Odd Fellow har lang tradisjon med å støtte humanitære organisasjoner, og dette er tredje gang vi støtter 

Den Norske Redningsselskap. Gjennom to landomfattende innsamlinger, har vi altså finansiert tre red-

ningsskøyter. Vi har også vært med og massivt finansiere to SOS Barnebyer. Første gang i El Salvador i 

2001 – 2003, og sist i Malawi i 2011 – 2013. En annen sak vi er stolte av er at vi i Ordenen også har et 

Medisinsk - Vitenskaplig Forskningsfond. Fondet deler ut flere hundre tusen kroner årlig i stipendier til 

forskning. 

Samfunnet ser annerledes ut i dag enn hva det gjorde for 100 år siden, da Odd Fellow Ordenen kom til 

Norge. Imidlertid er det et fortsatt sterkt behov for humanitær hjelp fra frivillige organisasjoner. Det of-

fentlige vil neppe klare å dekke alle behov.  

Odd Fellow Ordenen søker å fremme nestekjærlighetens idealer, og derved bidra til toleranse og forståel-

se mellom menneskene. 

Loge 51 Folden ønsker velkommen til vår maleriauksjon. 

 


