
 

 

  
 

 

 

ODD FELLOW  

LOGE 32 VIKEN      

            Julen 2018 

 

Kjære gode Viken-bror! 

 

Jule-høytiden er snart over oss hvor den hektiske hverdagen kan legges til side, og vi kan nyte 

fredlige stunder med våre kjære og nære. 

 

Året 2018 har bestått av mange fine og gode stunder. Vi har innviet 5 nye brødre, og gjennomført 

gradspasseringer hvert halvår. Det er tildelt 25 års veteran juvel til brødrene Ivar Knudsen, Svein 

Larsen og Geir Grorud, samt 50 års veteran juvel til ExOM Sverre M. Andersen. Vi har hatt 2 

informasjonsmøter, Sosialaften, og foredrag. Vi har et samarbeid med besøk fra loge nr 136 

Millenium. Julemøtet var meget vellykket med 79 brødre og gjester. Vi var så heldige å ha 

deltagelse av 2 kadetter fra Krigsskolen som sang «Nordnorsk Julesalme» og «O helga natt» fra 

podiet i A-salen. For andre året var Julespillet dramatisering av «Snekker Andersen og Julenissen» 

med utrolig flinke brødrene som skuespillere. Tradisjonen med besøk til loge nr 115 Libertas i 

Ørebro for å feire Mårten Gås var igjen en fin og samlende tur. Forholdet til vår venneloge i Sverige 

er god og viktig. 

 

I løpet av året har vi mistet en av våre brødre, Tore Erling Eriksen. Han er dypt savnet, og denne 

delen av loge-livet minner oss om våre grunnsetninger og verdier. Det er viktig at vi tenker 

rekruttering av nye brødre igjennom hele året. Jeg oppfordrer alle brødre til å markedsføre loge 

Viken for venner og bekjente som nye potensielle brødre og medlem av vårt broderskap. Neste 

venneaften er tirsdag 12. februar 2019, hvor jeg håper å se mange gjester. Det er  meget viktig at 

brødrene stiller på venneaften, for å vise nye potensielle brødre vårt gode samhold. 

 

Vi som kollegie går inn i vårt siste halvår i nåværende embeder. Det har vært en hektisk og givende 

periode, og jeg må berømme den velvillighet og positive innstilling som alle i loge Viken viser. 

Som jeg ofte sier; Jeg er stolt av å være en del av loge Viken. 

 

Privatnemden berømmes for den viktige oppgave de utfører på våre ettermøter. Jeg vil takke de 

brødre som tar vakter til Sirius prosjektet ved Radiumhospitalet, grytevakt for Frelsesarmeen, og 

finner tid til loge Vikens prosjekt «Hjelp oss å hjelpe» gjennom julehandel med trengende i en 

hektisk periode. 

 

Det kommende året skal vi ha innvielser, gradspasseringer, foredrag, 200 års julespill sammen med 

Rebekka søstre, valg, 2 x 25 års veteran juvel, og 50 års veteran juvel. Det skal velges et nytt 

kollegie, som blir installert tirsdag 10. september 2019. 

 

Embedskollegiet vil benytte anledningen til å ønske alle en God Jul og alt godt for det nye året. Vi 

takker for et godt og innholdsrikt logeår, og ønsker vel møtt til det første møte i 2019 som er tirdag 

15 januar. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 

 

 

Frode Ringstad 

OM Loge nr 32 Viken 


