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Hvor er Loggen?
Tekstforfatter/
skribent søkes

E

ndelig her er den! Etter en alt for lang
”pause” er Loggen nå tilbake.

Brødrene (...og søstrene…) har uttrykt ett
sterkt ønske om at Loggen blir gitt ut.
Således være det!

Derfor oppfordres alle til å bidra som skribenter og komme med innlegg til Loggen
Loggen er nå elektronisk og alle innlegg kan
sendes på mail, se baksiden.

Vi kommer med ett førjulsnummer nå og med
faste mellomrom igjennom det nye året.
Men brødre det forventes at brødrene bidrar Frekvens og deadline for innlegg kommer på
med innlegg. Det store arbeidet er ikke å sette nyåret.
Loggen, men å skrive den!

EMBEDSMENN OG BRØDRE

D

ette er
første gang
jeg som
OM
skriver i Loggen.
Dette burde vært gjort
lenge før. Som alle vet
har Loggen ”ligget
nede” en stund. Den
har vært sterkt savnet
hos Brødrene, og hos
deres ledsagere.

Vårt nåværende Embedskollegium har når
dette leses, ”bare” et halvt år igjen å ”regjere”
Vi skal ha Embedsmannsinstallasjon 31.
august 2011. Nominasjonsnevnda er allerede i
gang med å finne kandidatene til det nye
kollegiet.
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke
kollegiet for et meget godt samarbeide så
langt. Vi har dyktige Embedsmenn som gjør
sin jobb. Våre arbeidsmøter og gradsmøter
med spill holder en meget høy standard.
Aktørene kan sine replikker. Vår
Ceremonimester med sin lune og dyktige
framføring av ritualene samt musikkansvarlig
gjør med sitt orgelspill møtene til en
høyttidsstund.
Men det er flere som bidrar til at denne
”gearkassa” er godt synkronisert. Vår
inspektør må ikke glemmes. Han rigger logen
før hvert møte og holder utstyr og inventar i
orden.
På ettermøtene må vi heller ikke glemme UM
med sin Privatnevnd og vår kjære kokk, Jan
B. Olsen, som gjør hvert brodermåltid til et
kulinarisk høydepunkt. Alt dette har med
trivsel å gjøre!
Men uten Brødrenes tilstedeværelse blir det
ingen Loge! Husk det er dere som er Logen!
Jo flere som møter, jo hyggeligere blir det.
Det er ikke noe som er stusseligere enn når
det er få Brødre i Logesalen og på ettermøtet.
Husk: ”Møt så ofte du kan”

For å gjøre det lettere for våre Brødre som
ikke lenger går så lett i trappene, skal vi
installere trappeheis. Dette ser vi frem til.
Vi nærmer oss nok en julehøytid. I år er det
”arbeidsgiverenes jul”. Julaften faller på
fredag og da blir det ingen ekstra fridager.
Dette får vi bare ta til etterretning.
Vårt julemøte er i år 11. desember og i følge
UM er det når dette skrives rekordpåmelding.
Det er alltid hyggelig med ”fullt hus”. I år får
vi også hyggelig besøk av Logevenner fra
Silkeborg i Danmark.
På denne termins siste ordinære møte, 8.
desember, har vi opptak av en ny Bror.
Det er alltid en meget hyggelig begivenhet.
Denne dagen får vi også besøk av
Distriktsrådet ved 2 observatører.
I mars måned innviet vi en ny Bror, Atle
Olsen. Et ungt og friskt tilskudd til vår Loge
og til vår Orden.
I løpet av året har vi dessverre også mistet en
Bror, Thor Thorsen. Han hadde lenge vært
syk, men ikke så syk at vi trodde dette skulle
bli utfallet.
I vårterminen skal vi ha et informasjonsmøte,
og da håper jeg at så mange som mulig også
av våre yngste Brødre møter opp slik at vi kan
vise oss frem som en ungdommelig Loge.
Vi skal også tildele en 25 og en 40 års
veteranjuvel i vårterminen.
Og vi får besøk fra Loge nr. 17 Steen Blicher,
Danmark, høyst sannsynlig på sommermøtet.
Med dette vil jeg ønske alle Embedsmenn og
Brødre med familie en fredfull jul og et godt
nytt år!
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Ragnar Aasrum
Overmester
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Tlf. 33 18 30 40.
Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden.
Alle møtene åpnes i Troskapsgraden
Torsdagstreff kl. 11.00 -13.00
08.01
12.01

17.00-19.00 Juletrefest for hele familien (lørdag)
Nyttårs  Galla

26.01

Arbm. Rapport Nevnder ≡ Regnskap/Budsjett Brannøvelse

09.02

-+

23.02

Info.m.

09.03

≡ + Besøk til  nr. 48 Færder. Galla

23.03

O + Galla

13.04

25 Ve.Ju. Galla

27.04

= + ≡ 1 g. N

11.05

Arbm. Fd. ≡ 2 g. N V Besøk fra  nr. 128 Lyngør

17.05

12.00-14.00 Familietreff i Odd Fellow Gården

25.05

40 Ve.Ju. Galla

28.05

Sommermøte med damer (lørdag)

24.08

Arbm. Brannøvelse

31.08

X EI Galla

OM Ragnar Aasrum
33 11 65 91 (p)
99 23 29 48 (m)
of120om@oddfellow.no

UM Ole Peder Eikenes
95 12 05 09 (m)
of120um@oddfellow.no

Sekr. Carl-Otto Rasmussen
33 17 95 20 (p)
90 50 28 60 (m)
of120sekr@oddfellow.no

Storrepr. Bjørnar Andreassen
33 18 31 97 (p)
93 24 44 40 (m)
of120storrepr@oddfellow.no
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