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Overmester har ordet!

Våren har omsider bestemt 
seg for å ankomme – om 
enn med noen små tilbake-
fall. Vår betyr også at dette 
embedskollegie er snart 
halvveis i sin valgperiode. 
For meg har det vært et år 
med nye utfordringer, ny 
læring og økt innsikt i vår 
ordens omfang og vesen. 
Det har også vært et år med 
mange flotte opplevelser, 
ikke minst var 30 år jubileet 

et høydepunkt. Jeg tror også at foredraget som Br. Hendrichs 
holdt for mange av oss satte nytt lys på mange viktige spørs-
mål og viset at vår orden på alle måter har betydning i dagens 
samfunn. Vi har fått nye fire brødre som vi setter stor pris 
på, men vi har plass til flere og jeg oppfordrer brødrene til å 
finne nye kandidater til vårt broderskap.
På siste møte kunne jeg informere om at avtalen med vår 
nye danske vennskapsloge nå er signert – og at brødre fra 
Loge119 Erik Glipping vil komme på besøk til høsten. Av 
praktiske grunner vil vi derfor flytte møtet torsdag 16 septem-
ber til fredag 17 september. Den videre avtalen går ut på at 
vi organiserer et besøk til Danmark neste år. Det blir utnevnt 
en egen komité med ansvar for vennskapsloge oppfølging og 
planlegging av besøk.  
Vi vil også videreføre besøksloge opplegget med Loge 92 
Romerike, de planlegger også å komme på besøk til høsten.  
Koret er snart på vei til Harstad og korfestival – Jeg takker 
dere for flotte bidrag på mange møter – dere er glimrende 
ambassadører for vår loge.  
 Jeg vil takke dere alle for deres engasjement og gode vilje, 
det gjør vår loge til et godt og trygt sted å være i en ellers 
noe urolig verden.

Til sist låner jeg noen linjer fra Haldis Moren Vesaas

Kjære brødre!
Fattig var du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.

Dette: Å vere i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di

og lét deg få kjenne deg rik.
Og den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygt
at alle som høyrer til huset
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og aukar den rikdom som finst der før
med alt det dei sjølve er.

Fattig var du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.

Med ønske om en god sommer

I V. K. og S.
Einar Tønnessen, OM

Takk til Jan Ø. Bark
Vi vil rette en stor takk til br. Jan Ø. Bark som nå har gått 
av som formann i Odd Fellow Gården AL. Han har i sine 
6 år som formann gjort en formidabel jobb for gården, og 
det står stor respekt av den innsats han har nedlagt i dette 
arbeidet.



Storrepresentanten har ordet!

Kjære brødre!
Når dette nummer leses har vi allerede gjort ferdig et 
fullt logeår med det nye Embedskollegiet. Vi har hatt 
en fin høst og vår med 4 nye brødre og to 25 års vet-
eraner. De nye brødrene har en alder som gjør at vår 
gjennomsnittsalder har gått brukbart nedover. Vi hadde 
i høst besøk fra loge nr. 92 Romerike med gjenbesøk 
dit i vår. Begge besøk var lærerike for alle, og de er in-
teressert i å ha forbindelse med oss som en besøksloge 
uten de store forpliktelser. Dette har vi bekreftet og de 
er invitert til vårt =+ møte den 30. september. 
De to største begivenheter har nok vært feiringen av 
vårt 30 års jubileum i november, og etablering av en 
vennskapslogeavtale. Festen er omtalt i forrige num-
mer og vennskapslogearbeidet er beskrevet i eget notat.

Vi har hatt et bra fremmøte, selv om vi synes at det 
kunne ha vært enda bedre.
Siste Storlogeperiode har vart i 5 år og gjennom-
snittlig fremmøteprosent for hele perioden har vært på 
59% for vår loge, noe som er veldig bra og sier det 
meste om vårt gode miljø og indre liv.
På grafen under ser vi at vi hadde 56.03 % i 2009 og 
fremmøteprosenten hittil i år har gått ned til 54.72 % 
og dette er vi ikke glade for. 
Dette bør vi gjøre noe med og gode ideer fra dere er 
derfor viktig.
Fremdeles ligger vi høyt på landsgjennomsnittet, men 
vi ser noen faresignaler.
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Fremmøteprosent i 2009 (Snitt: 56.03)

PB-Koret er for meg en av de mest verdifulle arenaene i 
logen.
Jeg har aldri sunget før og skjønte at jeg heller ikke burde 
gjøre det da Øyvind (sønnen vår) holdt seg for ørene da vi 
var i kirka julaften for snart 25 år siden. Men jeg har hatt så 
veldig lyst, og har sett at mange av vennene mine har stor 
glede av å synge. Jeg har aldri før våget å ta skrittet til å 
melde meg inn i kor; til tross for at jeg har fått flere tilbud.

Betraktninger fra et medlem av PB-Koret Petri Brødre

Da jeg ble med i logen i 2008 var det pussig nok flere som 
”var på meg” og ville ha meg med i koret; blant andre Ole, 
Rune, Øyvind og Nils Erik, og jeg svarte positivt på fore-
spørsmålene og sa at jeg var interessert. Og til slutt måtte 
jeg ta konsekvensene av mine positive svar.
Jeg måtte møte opp på en øvelse, og det var en høy terskel 
for meg. Heldigvis slapp jeg å prøvesynge og ble plassert 
blant førstetenorene. Om stemmen min hører hjemme der 
vet jeg ikke, men der er det godt å være og jeg er ikke blitt 
jagd hjem enda.
Som ellers i logen så ble jeg tatt vel imot. Dirigent Nils 
Erik er både en god leder, har en pedagogisk ledende stil, 
er inkluderende, synger alle stemmene og har tro på at dette 
skal vi få til. Og vi får det til. Vi er så gode at vi får opptre i 
logen, både i interne samlinger og når vi har gjester.
Jeg kjenner ikke til hvordan det er i andre loger, men for 
meg er dette tilbudet helt enestående og jeg vil oppfordre, 
særlig de nye brødrene, til å bli med. Kan du ikke synge så 
er du allikevel velkommen.

Sang og musikk er viktig i logesammenheng.

Hilsen en glad sangerbror
Geir Halmrast



REFERAT FRA ÅRSMØTET I SIRIUS ØST

Årsmøtet ble avholdt i Kjellerstua i Ordenshuset torsdag 
27. januar 2010.
Styret for Sirius Øst er alle Storrepresentantene i Distrikt 
10 samt de to Distrikt Stor Sirer for henholdsvis dame og 
herrelogene. Distrikt Stor Sirene er styreledere for hver sin 
periode.
For siste 2 års valgperiode har DSS Kolbjørn Hellum fun-
gert som styreleder.
I tillegg blir det for hver periode valgt et arbeidsutvalg på 3 
medlemmer med egen leder.
DSS Kolbjørn Hellum ble valgt til møteleder med Storrep-
resentant Reiner Eichler fra 
37 Voluntas som referent.
Årsrapport ble lest og godkjent.
Bror Dag Edler fra vår loge er regnskapsfører og redegjorde 
for regnskapet og enkeltposter.
Beholdning per 31.12.2009 er på kr. 74.519,26.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Da økonomien er god, ble det i budsjettet for 2010 fores-

lått at bidraget fra loger og leirer kunne reduseres fra kr. 
2.000,- til kr. 1.500,-. Dette ble vedtatt sammen med de 
øvrige poster i budsjettet. Det ble bestemt at Sirius Øst bør 
ha en driftskapital på +- kr. 50.000,-.
I henhold statuttene overtok DSS Anne Marie Ødegaard fra 
loge 53 Gyda som ny styreleder.
Arbeidsutvalget for 2010 består av Rigmor Jostad fra 35 
Arnica, Ingvar Berge fra 99 Petrus Beyer og Reiner Eichler 
fra 37 Voluntas. 
Dag Edler ble gjenvalgt som regnskapsfører og Anders 
Floor revisor for en ny periode.
Begge er brødre av vår loge.
Storrepresentant Reiner Eichler fra 37 Voluntas er gjenval-
gt som driftsleder for Sirius Øst.
4 brødre fra 37 Voluntas fungerer som innkjøpere, med 
Ingva r Berge som reserve.

Øyvind Schnell

”Julenissen på Stråleenheten”

Julenissen, i Str.rep. Ingvar Berge sin skikkelse, var innom Stråleenheten og fikk seg litt julegrøt, som han delte villig 
med pasienter og ansatte.

PB-Koret skal på tokt til Nord Norge!
Odd Fellow sang og musikkforbund arrangerer hvert tredje år en sangfestival.
I år er festivalen lagt til Harstad helgen 4. - 6. juni. med i alt 13 kor og ca. 400 deltakere.
Alle korets 23 medlemmer er påmeldt, noen med ektefeller slik at vi reiser i alt 39 personer fra Gjøvik.
Det er lagt opp til et omfattende program og vi skal på scenen 3 ganger, i tillegg til at vi skal synge
i et gateopplegg på lørdag formiddag.
Vi gleder oss til opplevelsen og skal avgi rapport i neste nummer av PB-Posten.



Vennskapslogeavtale er etablert med loge nr. 119 Erik Glipping!

Bror Overmester har hatt som mål å få etablert en vennka-
pslogeavtale i sin periode. EksOM Tom Harald Hansen og 
Storrepresentant Øyvind Schnell ble utnevnt til å arbeide 
med denne saken.
Arbeidet startet i august med å vurdere loger i både Sverige 
og Danmark som mulige partnere. Man ble til slutt enige 
om at Jylland var det beste område å søke videre på, og 
brev ble sendt til flere loger med negativt resultat. 
På websiden til den danske Storlogen fant vi imidlertid un-
der ”loger og lejre” at en helt ny loge var instituert 25. april 
i 2009: Loge nr. 119 Erik Glipping i Viborg.
Denne nye logen med 39 medlemmer hadde ikke etablert 
noen avtale enda.
Etter diverse korrespondanse og ett møte, har vi nå etablert 
en avtale.
Vi avtalte at vi skulle komme på et møte i Viborg den 28. 
april da de skulle markere sin 1 års dag. EksOM Tom H. 
Hansen og undertegnede skulle delta. 
Forslag til avtale var behandlet og akseptert i begge loger 
på forhånd, og kun signering gjensto. EksOM Tom Har-
ald Hansen ble dessverre syk før avreise, og EksOM Arne 
Aafoss stilte sporty opp etter kontakt bare noen timer før 
avreise.

De hadde en ”festloge med damer” med mange gjester, og 
vi ble veldig godt mottatt. Signering ble foretatt med påføl-
gende fotografering.
Vi deltok på en flott festloge som foregår på en litt annen 
måte enn hos oss, selv om mye er det samme. Damene 
føres inn sammen med brødrene som eks.
Som en konsekvens av avtalen er våre nye venner in-
vitert til oss helgen 17.-19. september, og vi flytter et 
førstegradsmøte fra torsdag til fredag. 20 brødre er 
forhåndspåmeldt fra Viborg og vi har reservert plass på 
Ungdomsherberget.
Eget Danmarkutvalg etableres med den til enhver tid sit-
tende Stor- 
representant, Fungerende EksOM og Undermester med 
utvidelse ved besøk.
Dette er en ny og viktig milepel for vår kjære loge.
Vi må nå sørge for vi gir våre venner fra Viborg en god 
opplevelse, og vi ber om at alle reserverer denne helgen til 
logen. Eget program vil komme tidlig 

Øyvind Schnell
Storrepresentant

OM Henning Hedeland og Str.rep Øyvind Schnell 
bekrefter vennskapslogeavtalen med hvert sitt signerte 
dokument i hånden.

Fra venstre ser vi: Exmester Jens-Ulrik Vesterdal, EksOM 
Arne Aafoss, Storrepresentant Øyvind Schnell, 
OM Henning Hedeland og Skattmester Bendix Riis.

HVOR BLE DET AV GLEDEN? 
Vi la den i fryser’n så lenge
mens vi vasket bilene bygde garasjene
slo plenene klippet hekkene murte peisene
lakket gulvene panelte veggene strøk gardinene
pusset vinduene dekket bordene tømte flaskene…
 
Da vi endelig tok den fram
- vi savnet den plutselig -
var den vissen og ubrukelig.

Den tålte ikke kulda.
Ikke ville det nytte å klage
til forbrukerombudsmannen heller
bare innrømme
at gleden hadde sart vesen
og små fordringer.

Sidsel Mørck





Brødre som sjelden eller aldri møter

Kjære ”ikke-møtende ”brødre!
Av grunner som kan være så mange ser vi at det er flere 
av våre brødre som sjelden eller aldri møter på våre møter.
Årsakene kan være så mange.  Sykdom er forståelig nok 
en meget god grunn. Dere brødre som ikke er syke, vil vi 
gjerne se tilbake til Logen.
Dere er ikke glemt, og det er stadig noen som spør om vi 
har sett dere, eller hatt kontakt med noen av dere.
Det er klart at når man har vært borte fra Logen en stund er 
det litt vanskelig å ta bestemmelsen at: ”Nå skal jeg ta en 

tur i Logen”. Dørstokkmila er lang, - men husk at innenfor 
døren er det mange som ønsker dere vel møtt.
Jeg er sikker på at dere vil oppleve at dere blir tatt vel i mot, 
og at dere blir inspirert til å komme igjen på neste møte.
Studer terminlisten, og legg møtene inn i kalenderen. Da er 
dere på god vei tilbake i Logen.

Ha en fin sommer, og vel møtt til høsten!

EksOM  J. Lund

Kjære brødre

Det er tid for utgivelse av 
vår-/sommernummer av 
vår eminente PB Post.
I skrivende stund har vi 
kun et møte igjen i egen 
loge, 27. mai.
I tillegg har vi jo vårt be-
søk til Loge 75 Veritas på 
Fagernes. Dette er alltid 
et flott møte, og en fin 
anledning til å treffe våre 
brødre på Fagernes.
Det sittende embedskol-
legie har nå gjennomført 
sitt første år, og kan ta en 
velfortjent sommerferie.

Dvs,  - embedskollegiet kan vel egentlig aldri ta 100% fri. 
Det er alltid noe å gjøre bl.a. planlegging av høstterminen, 
og annen normal drift.
Spesielt OM må nok, erfaringsmessig, holde litt tak i sitt 
embede gjennom hele sommeren.
Jeg vil minne brødrene på at OM må orienteres om ting 
som måtte skje med brødre, og som evt krever at Logen 
gjør noe tiltak. Det kan være sykdom, eller annet som Lo-
gen kan bistå med.
Ikke tro at OM til en hver tid vet om situasjonen til den 
enkelte bror.

Str.rep. har skrevet litt om fremmøtet i vår Loge, og det er 
viktig at vi har fokus på dette.
De første som må ha fokus på dette er selvsagt embedskol-
legiet med OM i spissen. Det er her det legges opp til enten 
interessante møter eller mer kjedelige møter. Nå er det jo 
slik at alle møter kan jo ikke være like interessante. Mye 
av innholdet er fastlagt i hht våre ritualer, men ettermøtene 
kan benyttes til å fremme interessen for vår Orden, og 
dermed skape et godt fremmøte.

En annen sak som er viktig å ha fokus på er å sørge for at 
vi har søkere til vår Orden, og at disse er klar til hver ter-
minfestede innvielse.
Dette krever at alle brødre bruker litt tid og energi på å 
sørge for at dette går bra. Jeg har nok dessverre et inntrykk 
av at det er ganske mange brødre som ikke har så stort 
fokus på dette.
Vi har innvielse 14.oktober og da må vi ha søknad opplest 
i logen senest på vårt første møte til høsten,  2. september.
Så jeg appellerer både til embedskollegiet og til alle 
brødrene om at vi klarer å skaffe en eller helst to søknader 
i løpet av sommeren. Hvis ikke må innvielsen avlyses, og 
det er synd, og vil få konsekvenser for senere møter. 

Med håp om en god og fruktbar sommer.

EksOM  J. Lund

STUNDOM
Stundom møter vi menneske som
hentar fram det beste i oss.
Menneske som opnar for våre
kjelder, som lokkar fram våre 
fargar ... – som aukar varmen
i våre liv.

Stundom møter vi menneske som
ser bak våre skall så vi gløymer
vi har dei og glitrar fram i
vår prakt.
Menneske som vi ber i oss etterpå
med takksemd.
 
Bente Bratlund Mæland



M
ar

ie
nd

al
 T

ry
kk

er
i a

s, 
G

jø
vi

k.
 T

lf.
 9

5 
45

 5
0 

00

Terminliste for høsten 2010
02.09.10. O Arb.m
17.09.10 O / − +  OBS! Fredag. Besøk fra Danmark
30.09.10. O / = +  Besøk fra  92 Romerike
14.10.10. O +   (Galla)
28.10.10. O / ≡ +  (Galla)
09.11.10. M sammen med  37 Voluntas. 
 Arr. 37 Voluntas.(tirsdag)
11.11.10. O Arb.m. Skuespill. OF 2035.
25.11.10. O Arb.m. (Rakfisk)
09.12.10. O Arb.m.
11.12.10. Julemøte m/damer  (lørdag)

Jubilanter i 2010
Egil Buskum som fylte 70 år 04.05.10.
Edvin Stålem som fylte 60 år 04.05.10.
Helge Ødegård som fyller 45 år 02.06.10.
Ernst Ulrich Lillengen som fyller 75 år 22.06.10.
Terje Thorbjørnsen som fyller 60 år 02.08.10.
Geir Lie som fyller 50 år 04.09.10.

Stoffbank
Vi oppfordrer brødrene til å komme med aktuellt 
stoff til PB Posten. Henv. til redaksjonskomiteen 
v/ Eks. OM Johnny Lund.

Medlemsmatrikkelen
Etter noe påtrykk fra medlemmer det er nå mulig å 
bestille Medlemsmatrikkelen i trykket utgave.

Denne må forhåndsbestilles, og betales av den 
enkelte bror.

Pris er ikke fastsatt ennå.

De brødre som ønsker å ha denne må melde fra til 
Sekr. innen 15.august.”

BESØK

Vi var så heldige å få besøk av Kjell-Henrik Hendricks, 
redaktør i Odd Fellow Bladet, på vårt møte 18.03.10,
og han holdt et glitrende foredrag om emnet:
”Er Odd Fellow Ordenen relevant for dagens moderne 
verden”? I mitt logeliv er dette noe av det beste jeg har 
opplevd. Det var et utrolig godt foredrag som jeg skulle 
ønske alle brødrene kunne ha fått oppleve. Det var en 
fantastisk revitalisering av vårt logearbeide.  

Eks OM Johnny Lund

Her ser vi foredragsholder Hendrichs sammen med 
DSS Kolbjørn Hellum, Str.rep Øyvind Schnell, og 
OM Einar Tønnessen.

Her får fordragsholder overrakt ”blomst” som takk.

Her er det god stemning på ettermøtet. Fra venstre EksOM 
Fosmark, bror Aanæs og EksOM Asplin.


