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bindeleddet 
Nr. 4 – 20                 torsdag 13.12.2018 

Nytt Embedskollegie 2018 – 2019 

 

Etter at ny UM er valgt for resten av inneværende embedsperiode, samt at Kapellan nå har blitt         

valgembede, består Embedskollegiet nå av følgende brødre: 

1. rekke fra venstre: 

Fung. Eks OM Johnny Norman Pedersen – Storreprt. Kjell Olav Martinsen – UM Jarle Vestlund –  

Kap. Rolf Arne Sekkelsten 

2. rekke fra venstre: 

CM Bjørn Flesjø – OM Petter Hagmann – Sekr. Torkel Fintland – Skattm. Kjell Ivar Nygård 
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Innholdsfortegnelse. 

Side 1.   Embedskollegiet 2018 – 2019. 

Side 2.   Redaksjonskomiteen – Infonevnd: 

    Steinar Hagnes – Petter Tvete – Robert Ljungqvist – Jan Chr.  

                     Hjorth – Odd Roksvårg – Torkel Fintland 

    Frist for stoff til neste Bindeledd: 15.03.2019 

    Møteplan for Vårterminen 2019 

Side 3.   Bror OM har ordet. 

Side 4.   70 års medlemskap i OF – Eks Storskattm. Einar R. Mathisen 

Side 5.   Vellykket auksjon. 

Side 6.   Nye patriarker og 3.gradsbrødre. 

Side 7.   Resultat Landssaken - Logebesøk i høstterminen 2018. 

Side 8.   Minneord om bror Einar R. Mathisen. 

Side 9.   Venneaften   18.10.2018. 

Side 10.   Foredrag om Bjerget - Minneloge 05.11.2018.—Forfremmelse til  

    Den Kongelige Purpur grad. 

Side 11-12.  25 års Veteranjuvel til Trond Einar Evensen.  Utnevnelse av Herold. 

Side 13.    Veteraner i logen pr 15.11.2018. 

Side 14.   Kåseri om Redningsselskapet (RS).—Prosjekt  nye Ordenslokaler  

Side 15.   Oppfordring om å leve 

Side 16.   Julebilde. Rygge kirke 

 

 

MØTEPLAN FOR VÅRTERMINEN 2019 

 

Dato Grad Øvrige opplysninger Antrekk 

03.01   Nyttårsloge m/ledsager/venner   

17.01   O Rapport fra nevnder. Regnskap – budsjett   

31.01   3 +   Galla. 

07.02   O 40 års Veteranjuvel. Per Sunde Galla. 

21.02   O Torskeaften   

07.03   O 1.gangs nominasjon   

21.03   O 2.gangs nominasjon og valg   

04.04   O + Eks OM-aften Galla 

23.04   O Odd Fellow 200 år. Felles festloge Galla 

07.05   O + Besøk til Pontus Wikner.  (NB Tirsdag) Logean-
trekk 

09.05   O 25 års Veteranjuvel. Gunnar Gjølstad Galla 

07.06   Sommeravslutning.  (NB Fredag)   

15.08    O Halvårsregnskap   

05.09    O EI Galla 
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OM har ordet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode Brødre! 

Et år går fort, og snart er det jul! Slik kan det sies og oppsummeres, men mye ligger i de ordene: Når 

enda et år går mot slutten gir det oss en god anledning til å ta et blikk bakover. Hva har året brakt av 

gleder, kanskje sorger – og hva er vårt håp for året som kommer?  Vi har snart kommet gjennom høs-

tens møteprogram. Det har vært variert og innholdsrikt. Vi har hatt hyggelige turer til andre loger, 

gradspasseringer og VeJu tildeling. Dessverre ble det ingen innvielse i desember slik vi hadde håpet. 

Selv om det var tre venner på besøk gav dette ingen umiddelbare resultater. Dette vil gjenspeile seg i 

programmet til våren hvor det vil være få gradpasseringer. Da vil det være kollegiets ansvar å få til 

gode ettermøter med interessante temaer. Kom gjerne med tanker og ideer i så henseende!  

Det må også nevnes at det er en logebror som har gått bort. Våre tanker går til de etterlate og de som 

stod Einar Mathisen nærmest. 

Vi skal avslutte året med det flotteste møtet jeg vet om: Julemøtet! Det skal holdes på vanlig måte, og 

jeg håper mange av brødrene har anledning til å delta. 

Når vi ser fremover har vi mye å glede oss til: Vi starter med Nyttårsloge. Ta med dere venner og be-

kjente, la oss vise de at vi har en Loge hvor vi trives. Kanskje vi kan få nye medlemmer på sikt. Odd 

Fellow feirer 200 år i april neste år. Da vil det bli felles festloge med andre loger i Moss. Detaljer rundt 

dette kommer senere. Så skal vi ha VeJu tildelinger og Sommeravslutning. Møt så ofte dere kan! Vi har 

alle et ansvar om å støtte opp om logen slik at vi kan utvikle oss videre. 

Julen står for døren, og jeg benytter anledningen til å ønske alle brødrene med familie en riktig God Jul 

og et Godt Nytt År! 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Petter Hagmann 

OM Loge 51 Folden 
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     Gunnar Gjølstad 
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. 
Vellykket auksjon til inntekt for Redningsselskapet og «Odd Fellow III» 
 

Loge Nr. 51 Folden avholdt 

unstauksjon i logens lokaler, 

Dronningensgt. 27, 4.etg. 6. 

oktober kl. 13.00. 

Pengene som kom inn går i sin 

helhet til Landssaken, Det Norske 

Redningsselskapet, for å finansiere 

den nye redningsskøyta vi håper blir 

hetende «Odd Fellow III». 

 

Under kyndig ledelse av Auksjonarius og bror Kjell O. Martinsen, var det fire historiske fotografier, 

en statue og trettifem malerier/litografier/akvareller som gikk under hammeren. Utropsprisene lå fra 

kr. 50, til kr. 1800, og alle bildene var taksert av kunstkritiker og bror 

Per Christensen. 

Det var NUA-Nevnd for Utadvendt Arbeid, med bror Hans O. Krugerud i spissen, som stod for plan-

legging og gjennomføring av den strålende auksjonen, og alt som gikk under hammeren var donert 

av loge Nr. 51 Foldens brødre. 

 

Over tretti kunstnere var representert, blant annet Mosse kunstnerne Chr. Stenersen, K.V. Anstensen, 

Ebba Ryst, Lise Lunde Pedersen, bror Tom Arne Evensen og Bjørn H. Larsson, og i tillegg var det 

også med en trykkakvatint av Ferdinand Finne, som for noen ble ett av flere store «varp» under den-

ne strålende aktiviteten. 

 

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

er med på å finansiere for Det Norske Redningsselskapet.  

 

Med bra oppmøte og godt humør ble det med nestekjærligheten høyt hevet, solgt for i overkant av kr. 

19.000,- som i sin helhet går til Det Norske Redningsselskapet. 

 

En stor takk til brødrene som bidro med alt i fra ide, kreativitet, deltagelse og arbeidskraft. 

 

Roy Vestlund 
Koordinator 51 Folden 

 



6 

Nye Patriarker i Leir nr. 7 Østfold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolf Sekkelsten         Tor-Espen Ombustvedt     Per Skau Thorvaldsen 

Onsdag 26.september ble ovenstående brødre tatt opp som nye Patriarker i Leir nr.7 Østfold. 

Den høytidelige seremoni foregikk i Ordenens lokaler i Fredrikstad, hvor flere Patriarker fra Loge 51 
Folden var til stede for å ønske våre nye Patriarker velkommen til Leir nr.7 Østfold. 

Det var en stor dag for Loge 51 Folden, det er sjelden at vi får 3 nye Patriarker på samme tid.  

Vi gratulerer og ønsker de lykke til videre i sin vandring i Ordenen. 

Torkel Fintland 

 

Nye 3.gradsbrødre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Logens møte 04.10.2018 ble brødrene Petter Tvete, Per-Erik Falkenbo og Odd Kjetil Valen for-

fremmet til Logens høyeste grad – Den Gode Sannhets grad. 

Den rituelle delen ble ledet av bror OM Petter Hagmann, og ble gjennomført på en sedvanlig sikker og 

verdig måte. 

På ettermøtet ble det servert Kremet Champignonsuppe Etter bespisningen ble det holdt taler til de nye 

3.gradsbrødrene, mens brødrene Petter Tvete og Odd Kjetil Valen holdt taler om sin trivsel og tilhørig-

het til Logen.  Bror UM  Morten Amundsen rundet av taffelet med å takke privatnevnda for sin innsats, 

samt rettet en takk til bror Knut-Ragnar Gulbransen for velsmakene og god mat. 

Vi ønsker de nye 3.gradsbrødrtene lykke til videre i sin vandring i Logen og Ordenen. (SH) 
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Landssaken 2016 – 2019 

Takket være Nevnd for utadvendt virksomhet og brødrene i vår loge for øvrig, har vår loge oppnådd 

målet for innsamling av kr 1.000,- pr medlem til inntekt for den pågående Landssaken. 

Bror Skattm. opplyser at det pr medio november er innsendt i alt kr 110.181,67 – det vil si i snitt kr 

1.197,63 pr medlem. Et meget godt resultat.  

 

Logebesøk i høstterminen 2018. 

Besøk til andre loger og besøk fra andre loger både kan være og er berikende for involverte loger. Det 

stiftes nye bekjentskaper og erfaringer utveksles til gagn og glede for alle parter. I inneværende høstter-

min har vår loge gjennomført nedennevnte besøk til henholdsvis Romerike og Horten. 

 

Besøk til Loge nr 92. Romerike. 

Tirsdag, 11.september reiste 8 av våre brødre med Storrepresentant og Overmester i spissen til denne 

logen. Dette var en gjenvisitt etter at 92 Romerike hadde besøkt vår loge tidligere. Brødrene fikk over-

være et både godt gjennomført og et trivelig møte sammen med våre nye brødre i denne logen. Det ble 

uttrykt ønsker om at denne forbindelsen burde opprettholdes og eventuelt forsterkes. 

 

Besøk til Loge nr. 40 Vern. 

Onsdag 10.oktober var vi 12 Brødre som reiste til Horten for å besøke Loge 40 Vern. 

Det er alltid hyggelig å komme til denne Loge, hvor vi blir møtt med god mottagelse og varme. 

Denne gang var det en gradspassering til Det Gode Vennskaps Grad vi skulle overvære. 

Møtet startet faktisk direkte i 1.grad med vakker musikk av Antonio Vivaldi - Årstidene. 

Med så flott musikk, kunne vi senke skuldrene og overvære en meget flott gradspassering, 

utført av svært dyktige embedsmen. En fin opplevelse for respiendene og øvrige brødre i salen. 

Bror Overmester Randulf  Meyer opplyste at det var 2-3 år siden de sist hadde denne gradspassering, 

men aktørene hadde ikke glemt sine kunnskaper. 

På ettermøtet ble det servert en deilig lasagne med brød og salat. Det smakte godt, og det var god stem-

ning rund bordene. 

Bror Overmester Petter Hagmann holdt en fin tale, og understreket at det var blitt en hyggelig tradisjon 

å besøke hverandre over fjorden, og så frem til at Loge 40 Vern besøkte vår loge i 2019. Bror Sekretær 

Torkel Fintland takket for maten og hyggelig samvær. 

Jeg er sikker på at jeg har med meg alle brødrene som var med, i at dette var fin logekveld. 

Torkel Fintland 
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Minneord om bror Einar R. Mathisen 

Det var med sorg vi mottok 

melding om at vår bror, Eks 

Storskattmester Einar R. Mathi-

sen gikk bort 4. november. Han 

fikk markert sin 70 års veteran-

markering den 15. oktober på 

Melløs Bo- og Servicesenter, 

hvor han bodde den siste tiden. 

Markeringen ble gjort med re-

presentanter fra Loge 51 Folden 

og den nære familie tilstede. 

Vår bror fylte 100 år den 

22.april og logen fikk anledning til å delta og å hedre Einar R. Mathisen på dagen. 

Einar Mathisen hadde en lang tjenestetid innen Ordenen, først ved å inneha alle valgte verv innen lo-

gen, for deretter å være 1.HM, YP og HP og Eks HP i Leir nr 7 Østfold. Derfra ble han hentet til Stor-

logen av Stor Sire Arne Espelund. Han ble utnevnt til SDSS til Rebekkainstitusjonen, noe han var i 8 

år, for deretter å bli valgt til Storskattmester hvor han også fungerte i 8 år. 

De siste årene ble han fraværende fra logen pga av sviktende hørsel, men han ble stadig oppdatert om 

logens virke, noe han satte stor pris på. 

Loge 51 Folden er svært takknemlige for at vi har fått beholde vår avholdte bror så lenge og ønsker 

fred over Einar R. Mathisen´s minne. Han ble bisatt fra Jeløy kapell fredag 16.11.2018. Brødre fra vår 

loge sto æresvakt ved båren. 

Eks DSS Gunnar Gjølstad 

 

 

 

Vi  gratulerer 

Bror Per Sunde  med sin 75-årsdag  29.01.2019 

Bror Johnny Norman Pedersen med sin 75-årsdag 22.03.2019 

Bror Petter Hagmann med sin 60-årsdag 04.04.2019 

Bror Ivar Christensen med sin 85-årsdag 15.04.2019 

Bror Jan Edgar Christensen med sin 70-årsdag 21.04.2019 

 

 



9 

Venneaften. 

Torsdag 18.10.2018 var det duket for ny Venneaften i logen, som ble gjennom-ført i henhold til fastsatt 

rituale for slike møter. 

Etter et forkortet rituelt møte inne i logesalen, ble kveldens 3 gjester hentet og ført inn i logesalen av 

bror OM og bror fung. Storreprt. Hans Krugerud. Etter å ha blitt anvist plasser, ble gjestene på generelt 

grunnlag informert om Odd Fellow Ordenen’s  historie og oppbygning, dens innhold, hensikt og sosia-

le betydning – både sentralt og lokalt. 

Innføringen ble behørig og stemningsfullt gitt sammen med musikalske innslag og visninger av stjerne-

himmelen. 

 

Etter avsluttet møte og informasjon i logesalen, ble 

gjester og brødre ført ut til spisesalen. Her ble det 

etter hvert klart for et av årets kulinariske begiven-

heter, nemlig servering av «Folden-sodd» - som 

vanlig tillaget og donert av brødrene Per Ringstad 

og Lars-Jørgen Skøien. Til den påfølgende kaf-

fen ble det – også som vanlig – servert kringle, 

bakt og gitt av bror Pers bedre halvdel Iris.  Det 

hele smakte fortreffelig, og takket være donasjone-

ne innbragte måltidet også en pen sum til logens 

sosiale formål. Stor takk til nevnte brødre og Iris. 

 

Mellom måltidet og kaffen hadde bror Odd Kjetil Valen et innlegg om «Årets TV-asksjon» for inn-

samling til veldedige formål. I år er det Kirkens bymisjon som nyter godt av denne aksjonen, og bror 

Odd Kjetil – i kraft av hans ledelse av aksjonen i Moss – informerte om hvordan disse midlene ville bli 

brukt/komme til nytte. Han oppfordret alle til å delta i aksjonen – gjerne med å gi støtte, men også å bli 

bøssebærer hvis dette kunne passe. 

 

Et annet innslag etter hovedmåltidet var en Quis, som ble ledet av kveldens hovedansvarlige – bror 

Roy Vestlund. Et lag ved hvert bord svarte på spørsmålene i fellesskap. Alle var nesten like flinke, og 

alle lagene ble premiert. 

 

Bror UM Jarle Vestlund rundet av taffelet 

med å takke de som hadde gitt oss mat og ka-

ker, Privatnevnda  for forberedelser, servering 

mv., samt øvrige brødre som hadde bidratt. En 

spesiell takk til de fremmøtte gjester, som 

varmt ble ønsket velkommen tilbake - gjerne 

som nye brødre. (SH) 
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Foredrag av bror Jan-Edgar Christensen. 

På logens ettermøte 01.11.2018 fortalte bror Jan-

Edgar Christensen om hans oppveksttid på Bjerget-

området i Moss. På et muntert og inspirerende måte 

fortalte han om ulike familier – mange med litt spesi-

elle særpreg - som hadde bodd i dette byområdet og 

som fortsatt bor der. Bjerget – «Berja» blant beboerne 

– har hatt og har fortsatt stor betydning for «de inn-

fødte».  

Han selv – sammen med lekekamerater – hadde hatt 

en fin oppvekst under trygge forhold, blandet sammen 

av lek og mer eller mindre alvorlige guttestreker. 

Oppfinn-somheten hadde til dels vært større enn tan-

ken på hva konsekvensene kunne bli. 

En stor begivenhet i «Berjas» historie er da Kristian-

senfamiliens Jorunn gikk hen og ble rikskjendis som 

«Frøken Norge» i 1959. Senere tapte hun knapt om 

seieren i en  Miss Univers-konkurranse. Dette satte jo 

ikke bare «Berjas» innbyggere, men hele Moss på ho-

det. Hun giftet seg i denne perioden med amerikaneren Actot Barry Coe. 

Alt i alt en meget humoristisk og innholdsrik beretning av bror Jan-Edgar fra hans barndoms dager fra 

1950-årene og utover. (SH) 

Minneloge. 

Mandag 05.11.2018 hadde de tre Odd Fellow-logene i Moss felles Minneloge logelokalene. Deltakel-

sen på årets Minneloge var meget bra, og det ble en verdig avskjed med de brødre som har gått bort 

siden forrige Minneloge. 

Møtet ble avsluttet med enkel servering i spisesalen. (SH) 

 

Forfremmelse til Den Kongelige Purpur grad. 

 

På Leir nr. 7 Østfolds leirslagning i Moss 28.11.2018 ble vår bror og 

patriark Bernt Bakken forfremmet til leirens høyeste grad – Den 

Kongelig Purpur grad. Den rituelle delen ble ledet av HP Oddvar 

Tvete, godt hjulpet av gode aktører.1.HM Roy Vestlund ledet ettermø-

tet, hvor det bl a var taler av HP og Bernt Bakken. Vi gratulerer og 

ønsker den nye patriark av DKP grad lykke til i sin vandring i Loge og 

Leir. (SH) 
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Ny 25 års Veteran. 

På logemøtet 15.11.2018 ble bror Trond Einar 

Evensen tildelt sin vel fortjente veteranjuvel 

etter 25 års medlemskap i Ordenen. 

Han ble innviet i Loge nr 51 Folden 

04.11.1993, men har på grunn av sitt yrkesakti-

ve liv «vært innom» andre loger både i Larvik 

og Moss, før han kom tilbake til sin 

«moderloge». 

Det ble en fin og verdig seremoni, som ble le-

det av Storreprt. Kjell Olav Martinsen med bror 

Bernt Bakken som fungerende Stor Marshal. 

Odd Fellow-koret avsluttet seremonien inne i 

logesalen med tre vakre sanger. 

På ettermøtet ble den nye Veteranen behørig 

hyldet og tildelt blomster av bror OM. 

Veteranen selv holdt en åpen og sterk tale om 

seg selv og sitt liv så langt, hvor han blant an-

net vektla betydningen av åpenhet.  

Taffelet – hvor det hadde blitt servert Pompan-

chetta/Svinekjøtt i soppsaus m/potet-kake – ble 

avsluttet med at bror Øivind Pedersen fra loge 

138 Christian Frederik takket for maten med noen velvalgte ord. (SH) 

 

 

OM HEROLDEN I LOGER OG LEIRE: 

Som mange har fått med seg, så ble det på Storlogemøtet i 2018 bestemt at hver loge og leir skal ha en 

Herold. Embedet er innført som et "utnevnt" embe-

de, dvs. at HP/OM utpeker vedkommende, og dette 

kan og BØR gjøres snarest mulig. 

 

Plassering i salen er på tidligere kasserers stol, og 

han skal i Leiren benytte det tidligere Kasserer rega-

liet, mens i Logen et tredjegrads regalie med det tid-

ligere kasserer insigniet. Herold bør møte i Em-

bedskollegiet.  

 

Herolden vil ha en viktig funksjon i den fremtidige 

"digitalisering" av Ordenes kommunikasjon, både leir/loge internt og mellom medlemmer og enheter.  

Herolden må ha god kunnskap om sosiale medier og bruk av data /internett - det er kjernekompetanse. 

Slipp de yngste til - Ordenserfaring er viktig, men det er mange som kan gi råd i alle loger. Nå handler 

det om å stable moderne kommunikasjon på bena (se også eget innlegg om logenes FB-grupper). 

 

 

“I vår loge – Loge nr 51 Folden – er bror Eks OM Roy Vestlund utnevnt som Herold.” 
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I følge Instruks for Herolden i loge og/eller leir har Herolden ansvaret for: 

1. ENHETENS HJEMMESIDER: 

a. Sørge for at det forefinnes en hjemmeside som er i tråd med Storlogens retningslinjer. 

b. I samarbeid med OM/HM/HP å sørge for at hjemmesiden er oppdatert med relevant informasjon. 

 

2. ENHETENS AKTIVITETER PÅ INTERNETT/SOSIALE MEDIER: 

a. Etter oppdrag fra OM/HM/HP å etablere enhetsinterne, hemmelige grupper på aktuelle sosiale medi-

er. 

b. Å føre tilsyn med gruppene, være administrator/moderator i henhold til forskrift for sosiale medier/

internett gitt av Storlogen, og spesielt overvåke at uvedkommende ikke gis tilgang, samt umiddelbart å 

blokkere medlemmer som forlater enheten. 

c. Herold plikter å holde seg orientert om enhetens tilgang og avgang av medlemmer. 

 

3. HEROLDEN SKAL VIDERE: 

a. Bistå OM/HM/HP med utarbeidelse av informasjonsmateriell eksternt og internt 

b. Sammen med OM/HM/HP viderebefordre all relevant informasjon fra Storlogen, samt annen rele-

vant informasjon til medlemmene på enhetens kommunikasjonsplattformer. 

c. I samarbeid med OM/HP/HM være mediekontakt etter Storlogens retningslinjer. 

d. I samarbeid med OM/HP/HM lede arbeidet med mediemessig krisehåndtering, i henhold til Storlo-

gens retningslinjer. 

e. Herolden er leder i enhetens eventuelle redaksjonsnevnd. 

 

Med broderlig hilsen, Terje Tovan, Stor Herold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ÅRETS INDERØYPRODUKT HAR ANKOMMET”-  
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           VETERANER I LOGE NR 51 FOLDEN PR 15.11.2018 

60 års Veteraner 

LYNGHOLM Eigil       24.11.2015 

50 års Veteraner 

GRANQUIST Tor       08.05.2013 

MICHAELSEN Charles      02.11.2017 

40 års Veteraner 

SOLEM Bjørn Gunnar      19.03.2010 

BERGER Kjell Ernst Øiestad     05.11.2010 

THORVALDSEN Rolf Inge     10.11.2010 

PAULSEN Odd Trygve      15.04.2011 

LAURITSEN Erik       06.05.2011 

HELGESEN Knut Helge (ikke juvel)    21.02.2014 

LILLEÅS Torbjørn  (ikke juvel)    04.04.2014 

WINGE Per-Roy       06.02.2015 

KRUGERUD Hans Oddvar      16.02.2018 

SUNDE Per        12.09.2018 

25 års Veteraner 

HANSSEN Morten Åge (ikke juvel)    19.04.2004 

HELSETH Jan Ingolf       07.01.2007 

TANGEN Svein Erik Sæther     17.11.2008 

EVENSEN Bjørn       15.11.2009 

KRISTIANSEN Ivar       17.10.2010 

HERMANSEN Kai       15.05.2011 

BREKSTAD Olaf       05.03.2012 

RABSTAD Lars       19.11.2012 

BJERKETVEDT Tor Asbjørn     04.02.2013 

SKØIEN Lars Jørgen       17.03.2013 

STEINSVIK Jon (ikke juvel)     02.02.2014 

THUE Johan        04.10.2015 

GRØNVOLD ARNE (ikke juvel)      04.10.2015 

AANNERØD Per Einar      17.10.2016 

NYGÅRD Kjell Ivar       17.10.2016 

   EVENSEN Trond Einar      04.11.2018   

 

 

 

Grasrotandelen pr  30.11.2018    

 Bror Sekr. Torkel Fintland har opplyst oss om at det pr nevnte dato er innbetalt Kr 10.353,- til 

 vår loge hittil i år. Desember kommer i tillegg.   

 Totalt har logen gjennom denne tilskuddsordningen mottatt kr 44.855,- fra oppstarten i  2017. 

 Pr. dd er det 29 brødre/venner som er tilknyttet grasrotandelen til logen.               
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Kåseri om Redningsselskapet (RS). 

På logemøtet 05.12.2018 ble det på ettermøtet holdt et 

godt og informativt kåseri om RS av kaptein Rani Skou-

bo fra RS’s base i Drøbak. Bakgrunnen var bl a Orde-

nens pågående Landssak til inntekt for nettopp RS, med 

tanke på å få bygget en ny redningsskøyte – «Odd Fel-

low III». Pr i dag er det samlet inn ca 22 millioner til 

formålet. 

Kaptein Skoubo ga i sitt kåseri informasjon om følgende 

hovedsaker vedrørende RS: 

 RS er organisert som en frivillig humanitær fore-

ning, eid av medlemmene og styrt gjennom lokalfore-

ninger, distriktsårsmøter og representantskapet, som ut-

peker et sentralstyre. Den daglige driften ledes av en 

generalsekretær. 

 RS ble startet i 1891, bl a for å bidra til å redde folk fra å drukne. 

 Visjon:   Ingen skal drukne. 

 Strategi:  Forme RS’s mål og visjoner fram til år 2025. 

Verdier og etikk: Verdier og etiske retningslinjer er hjelpemidler for ansatte i RS. 

Han informerte om den daglige driften på og av redningsskøytene, og la herunder fram tallmateriale 

som viste svært mange bistands og hjelpetilfeller til båter og folk «i havsnød», samt hvor mange perso-

ner som var reddet fra drukningsulykker.  

Kaptein Skoubo fortalte at byggingen av «Odd Fellow III» var i god gjenge, og forventes sjøsatt i april 

2019. Dette vil bli en helt annen RS-skøyte med hensyn til størrelse og kapasitet, som vil bety en ve-

sentlig forbedring av det operasjonsområde den skal være i. 

På vegne av RS takket han hjerteligst for den innsatsen Odd Fellow gjør for å bistå til den nye red-

ningsskøyta. (SH). 

 

Prosjekt  nye Ordenslokaler – Staus. 

På samme ettermøte som nevnt ovenfor, informerte 

Tormod Sveli og Terje Hatlen om status for nye Or-

denslokaler i 1. og 2. etasje i Byggeprosjektet Dronning-

ens gate 27. 

De innledende avtaler med gårdeier – om arealer, leie-

avtaler  og kostnader – er «i boks» (jfr. informasjon i 

Bindeledd nr 3 – 20).  

Styringsgruppen med underliggende «Byggekomite», 

samt «Arbeidsgrupper» for hhv. «Logesal», «Innvielse», 

«Lys, lyd og data», «Gjenbruk/nyanskaffelser/spisesal/

kjøkken» og «Dugnad» er tildelt sine spesifikke ansvars- og arbeidsområder. 

De nye lokalene ble gjennomgått i detalj via arkitekttegninger, og ble meget godt mottatt av de som var 

til stede. Innflytting antas å kunne bli medio/sommer 2020. 

Husselskapet har planer om å integrere et nytt lys- og lydsystemet allerede i 1.halvår 2019 i nåværende 

lokaler. Dette for å forbedre nåværende anlegg på dette området. (SH). 
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