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Vennskapsloge i Danmark
Vi har hatt en dialog med loge nr. 119 Erik Glipping i Viborg i Danmark, og vi er nå enige 
om å etablere en vennskapslogeavtale. Brødrene Einar Tønnessen, Tom Harald Hansen og 
Øyvind Schnell er valgt til å formalisere avtalen, og logen vil bli fortløpende orientert.

Besøk til loge nr. 92 Romerike 9. mars 2010
Den 8. oktober hadde vi et vellykket besøk av 11 brødre fra Loge nr. 92 Romerike.
Vi er invitert til et gjenbesøk den 9. mars neste år. Det er et møte i Den Edle Kjærlighets 
Grad med påfølgende torskeaften. Vi håper vi kan fylle minst en minibuss med glade 
brødre. 

 Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År! 

Vi gratulerer Arkivar Trygve Onsrud som fikk sin 25 års VeteranJuvel torsdag 19.11.09.
Her er jubilanten omkranset av Str.rep. Øyvind Schnell, OM Einar Tønnessen, og fadder 
EksOM Terje Fosmark.
Det ble en fin festaften for vår nye veteran. Mange brødre tilstede på dette møtet, som også 
var årets rakfiskaften

 
 
Innvielse 22.10.09. Robert Skålrud og Geir Lie med sine faddere, Dag Edler og Odd Terje 
Østgaard, sammen med Fung OM Tom H. Hansen. 
 
 
 

 
 
Gjenninnsettesle av bror Bjørn Erik Fjærdingen, sammen med sin fadder Olav Mariendal, og 
fung OM Tom Harald Hansen. Velkommen tilbake! 

Innvielse 22.10.09. Robert Skålerud og Geir Lie med sine faddere, Dag Edler og 
Odd Terje Østgaard, sammen med Fung OM Tom H. Hansen.



Odd Fellow Gården
Parkering
Med fare for å bli karakterisert som grinebiter minner 
jeg denne gangen om parkeringsmulighetene.
Av de ordenshus i distrikt 10 som ligger i eller nær 
bykjernen har Odd Fellow Gården i Gjøvik de beste 
parkeringsmulighetene. På gårdsplassen hos oss er det 
24 oppmerkede plasser, altså er det plass til 24 biler.
Når det på enkelte møter er opp mot 100 deltakere blir, 
naturlig nok, dette i minste laget. Derfor oppfordres 
medlemmene til å parkere på de offentlige parkering-
splassene i området ved Gjøvik Kirke, men husk at på 
Nytorvet er det avgiftsparkering hele døgnet.
Hvorfor skal vi ikke parkere ”vilt” på gårdsplassen? Jo, 
av hensyn til oss selv, oss som er på møte. Blir det be-
hov for at et utrykningskjøretøy skal komme fram, am-
bulanse eller brannbil, så skal dette kjøretøyet komme 
fram. Det er ofte ikke mulig fordi det parkers ”vilt”.
Noen har anmodet om at plassen skal forbeholdes dem 
som er på møte i logesalen, andre brukere, f. eks. folk 
som er i kjellerstua, må parkere annet sted.
Dette er diskutert i selskapets styre, men en finner 
ingen praktisk måte å håndheve en slik bestemmelse 
på. Styrets konklusjon er at for dem som er i gården 
gjelder ”først til mølla” prinsippet.
På dagtid hender det ikke sjelden at, på tross av oppsla-
gene på veggen, logemedlemmer og andre parkerer på 
gårdsplassen for deretter å ta seg en tur på byen. Sann-
synligvis for å spare noen kroner, og ut i fra at en føler 
et eierskap og dermed at det er en rettighet.
På dagtid er det Odd Fellow Selskapslokaler, Astrid 
Staffseng, som disponerer parkeringsplassene, og dette 
betaler Odd Fellow Selskapslokaler for. Har en ærend 
i gården kan en selvfølgelig parkere, men ellers ikke, 
i alle fall ikke uten å ha fått tillatelse fra Odd Fellow 
Selskapslokaler.

Brannøvelser
Det skal i henhold til branninstruksen gjennomføres 2 
brannøvelser i hver loge pr år.
Brannvernlede har ikke mottatt forventet antall rap-
porter. Det er derfor sendt ut purring til alle brukerne..
Manglende rapporter fører til avvik ved revisjon fra 
Brannvesenet.og det er kjedelig for oss som har påtatt 
oss et ansvar for eiendommen.
Oppfordringen er derfor, følg de rutiner og instrukser 
som er laget for gården!

Jan Ø. Bark
Styreleder.

PS.: Branninstruksen er under revisjon, antall øvelser 
blir redusert.

Min tid i privatnemda!
Min innvielse var 23.10.2003.
Jeg var alene og synes det var ekstra fint.
En meget spesiell aften! Jan Østvold var OM. Johnny 
Lund var UM. Arne Aafoss var fungerende EksOM 
(min lærer fra ingeniør-høgskolen på Gjøvik). 
Rune Skybak som er min fadder var Kapellan. 
Jeg var i gang i Odd Fellow. Rune hadde ”jobbet” med 
meg lenge! Takk Rune! 
Nok om det.
De 2 første årene hadde jeg ingen ”oppdrag” i logen, 
jeg skulle bare møte opp, og det gjorde jeg! Jeg hadde 
bestemt meg for at hvis jeg skulle bli med, ja så skulle 
jeg bli med!
Etter 2 år var jeg klar for ”oppdrag”.
Høsten 2005 vinket Johnny Lund og Tore Engen på 
meg på ettermøtet (Tore hadde hatt Privatnemnda i 4 
år!). Arne, vi har tenkt at du skal overta Privatnemnda. 
HÆ? Jammen, jeg er jo ny! Ja, men alle har vært nye 
en gang, sa Tore. 
Overmester var enig og så ble det slik. 
Jeg ble ”sjef” for Privatnemnda. Starten gikk greit, med 
mye hjelp og motivasjon fra Tore. Takk til OM og Tore 
som trodde på meg! 
Så til Privatnemnda: Privatnemnda er viktig! Det er vi 
alle enige om. 
Ettermøtet er viktig, og Privatnemnda er viktig her! 
Jeg må innrømme at jeg lurte litt på hva Privatnemnda 
var i starten. 
Disse brødrene som var ”satt til” å servere (mat/drikke) 
på ettermøtet, hva hadde de ”gjort galt” ?
Jeg vil takke for at jeg fikk denne muligheten. Takk 
Tore og Johnny! Jeg har hatt 4 fine år med Privatnem-
nda. Etter 2 år skulle jeg vel egentlig ut, men jeg ytret 
ønske om å få 2 nye år. Jeg fikk lov.
For et privilegium, - i Privatnemnda får du de nye 
brødrene ”rett i fanget”! Du blir fort kjent med de nye 
brødrene. Du har følelsen av å fylle en viktig funksjon 
på ettermøtet, og du får mye ”skryt” hvis vi gjør en god 
jobb. Men det gjør vi jo selvsagt! Så nok en gang: Takk 
for 4 fine år i Privatnemnda. Jeg vil også takke for fint 
samarbeid med Astrid og ”gjengen” på kjøkkenet, de er 
jo på en måte også med i Privatnemnda.
Men, brødre!! Ikke vær redde, Erik, som tar over etter 
meg er godt ”skolert”. 
Erik og jeg har vært ”to-spann” nå en tid, og den nye 
Privatnemnda blir ”fenomenal”!
LYKKE TIL!! Erik og ”gjengen”.

Med broderlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bror Arne Kristoffersen

Vi gratulerer!
Ivar Erik Hugaas som fyller 60 år 1. januar 2010
Jan Ørnulf Bark som fyller 70 år 28. mars 2010

Overmester har ordet!
Kjære brødre!
Så har vi rundet tretti – det 
vil si vår kjære loge har, og 
det har vi feiret med stil og 
eleganse. Ikke minst vårt 
eminente kor, som på en 
fortreffelig måte satte oss 
alle i stemning inne i salen, 
og som ytterligere høy-
net festen med glimrende 
underholdning til kaffen. 

Bror Eirik Asplin hadde sammen med Bror Nils Erik Lister 
tilpasset ritualet, tekst og musikk til en tankeverdig og flott 
seremoni. Tusen takk for et flott bidrag til feiringen av vår 
Loges 30 års dag. Takk også til våre søstre fra Loge Arnica 
som besørget serveringen.
Et semester går fort – ikke før har vi startet så er det over, 
og som Overmester må jeg få takke dere alle for all støtte og 

velvilje. Jeg takker alle valgte og utnevnte embedsmenn og 
aktører som på en fremragende måte har løst sine oppgaver 
og gjort min oppgave så mye enklere. Takk også til brødre i 
valgte og utnevnte nemnder, og alle dere andre som trofast 
møter opp og skaper bare gode møter.
Vi nærmere oss nå den tid på året som preges av ettertanke og 
feiring av lyset og håpet – uansett religion eller verdensdel. 
Det er ikke til å skjule at vår verden og vi, stadig utsettes for 
nye utfordringer, det være seg i form av klimaspørsmål eller 
i hverdagen der vi møter mennesker med annen bakgrunn 
og kultur enn den vi er vant med. Mennesker som ofte blir 
stilt på siden av vårt samfunn spesielt i denne for oss så 
tradisjonsbundne tid på året, det er nå vi virkelig bør kjenne 
etter og tenke over våre budord – og kanskje du har plass til 
en fremmed i ditt herberge?
Med ønske om en flott høytidsfeiring og ett godt nytt år.

Einar Tønnessen OM      

Storrepresentanten har ordet!
Kjære Brødre
Den 7. november hadde vi 
instruksjonsdag i Ordens-
huset på Gjøvik for alle nye 
embedsmenn i Distrikt 10. 
Deputert Stor Sire Morten 
Buan var ansvarlig for in-
struksjonsdagen og vi fikk 
en fin gjennomgang for alle 
grupper.
I skrivende stund har vi 
ikke feiret vårt 30 års jubi-

leum, men ut fra planleggingen tror jeg vi skal få en verdig 
og fin markering av jubileet.
Vi nærmer oss jul og vi bør kanskje tenke litt på de som ikke 
har det så bra.
Vår SOS barneby i San Vicente har blitt rammet av to tra-
gedier. Først finanskrisen, som delvis har ødelagt driftsøko-
nomien. Deretter orkanen Ida, som herjet El Salvador nylig, 
og i særdeles grad i fylket hvor barnebyen ligger. Husene 
har klart seg bra, men det var store jordras som ødela muren 
rundt. I tillegg ble flere hus som lå utenfor anlegget og som 
ble drevet av SOS barnebyer ødelagt. 
Vi har fått anmodning om vi kan gi et frivillig bidrag for å 
avhjelpe situasjonen. De som vil, kan gi det de måtte ønske 
til konto 8380 08 73730 merket Nødhjelp San Vicente.

Jeg ønsker alle brødre med familier en fredfull og fin jul og 
ser fram mot et nytt og inspirerende logeår.

Øyvind Schnell
Storrepresentant

 
 
Innvielse 22.10.09. Robert Skålrud og Geir Lie med sine faddere, Dag Edler og Odd Terje 
Østgaard, sammen med Fung OM Tom H. Hansen. 
 
 
 

 
 
Gjenninnsettesle av bror Bjørn Erik Fjærdingen, sammen med sin fadder Olav Mariendal, og 
fung OM Tom Harald Hansen. Velkommen tilbake! 
Gjenninnsettesle av bror Bjørn Erik Fjærdingen, sammen 
med sin fadder Olav Mariendal, og fung OM Tom Harald 
Hansen. Velkommen tilbake!

Terminliste vårsemesteret 2010
07.01.10 O Nyttårsmøte
21.01.10 O/≡ Regnskap/Rapp nemnder/Thomas Wildey
04.02.10 O/≡+ Galla
18.02.10 O/=+
04.03.10 O/−+
18.03.10 O Arbm/Instr
15.04.10 O+ Galla
29.04.10 O/25 års Ve.Ju. Galla
08.05.10 Sommermøte med damer
12.05.10 O Besøk til 75 Veritas sammen med 
 37 Voluntas
27.05.10 O Arbm
02.09.10 O Arbm
Vi ber brr. om å merke seg dato for sommermøte.
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30 års jubileum Loge 99 Petrus Beyer
Lørdag 28.11.09. feiret vi vårt 30 års jubileum. Det ble en flott markering med 98 brødre og gjester til stede.
Etter en flott, stilig og prikkfri gjennomføring i Logesalen, ble det en fin festmiddag med god mat og godt innhold.
PB koret bidro både i Logesalen og i salongen med fine sanger.
OM Einar G.D. Tønnessen holdt en særdeles god tale ved bordet, og deretter vanket det blomster og gaver fra Loge nr 
37 Voluntas v/EksOM / HP Asbjørn Holand og fra Loge nr 35 Arnica ved OM Astrid Sukkestad Kjelsrud.
St.rep i Leir nr 10, Ingvar Berge overrakte en personlig gave, en lysestake der stammen er de tre kjedeledd. Denne 
hadde han arvet etter vår første OM Sverre Bolstad. Han ville at denne heretter skulle følge OM i vår loge. Sittende 
OM har denne i sin varetekt, og overlater den til sin etterfølger når den tid kommer.
Eks Str.rep. Eirik Asplin hadde kjøpt med en blomst som han overrakte til Str.rep. for Leir nr 10, Ingvar Berge, som 
gest for hans store innsats for Ordenen og vår Loge.
Alle hygget seg ut i de små timer.


