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73 års aldersforskjell

Her ser vi at vår yngste bror, Mats Chr. 
Nordhagen 23 år, møter vår eldste bror, 
EksOM Arne Lauvdal, 96 år.
Dette er en sjelden begivenhet som vi 
syntes fortjente hederlig omtale.
Vi var så heldige å få til et møte mellom 
disse to på vårt møte den 11.11.10.
Vi antar et dette var en spesiell opplev-
else for begge to.
Dette var et av de første møter etter 
innvielse for Mats, og det var ca 3 år 
siden EksOM Lauvdal hadde vært på et 
logemøte.

Her ser vi de to sammen med Storrepresent-
ant Øyvind Schnell og Overmester Einar 
Tønnessen

Hyggelig ettermøte

EksOM Lauvdal var i storform og koste seg 
til langt ut på ettermøtet. Han var så heldig 
å treffe bl.a. Hans Paul Tomter fra Loge 75 
Veritas, som i sin tid var en av chartermed-
lemmene i vår loge.

EksOM Lauvdal hadde også et godt innlegg 
til brødrene på ettermøtet.

Besøk av Den Europeiske Stor Sire Harald Thoen
På vårt møte den 17. februar 2011 har vi vært så heldige å få Den Europeiske Stor Sire 
Harald Thoen til å komme på besøk til vår loge. Han vil holde et foredrag om hva som 
skjer i Odd Fellow sammenheng i Europa. Vi håper brødrene stiller fulltallige på dette 
møtet.
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Overmester har ordet!
Kjære brødre!
Jeg vil først og fremst takke dere alle før en flott høsttermin .
Det gode oppmøtet har gjort våre møter til fine opplevelser for oss alle, og mange og gode 
tilbakemeldinger har varmet for oss i Embedskollegiet. Jeg håper og tror at vårterminen blir 
minst like bra. På møtet  11. november fikk vi en flott fremføring av spillet ”Odd Fellow 
i 2035”. Det ga mange og gode impulser til ettertanke og oppfordringer til handling. Vi 
hadde også besøk fra Veritas og Voluntas – på vårt siste besøk på Fagernes ble vi Gjøvik 
loger oppfordret til å invitere våre brødre på gjenvisitt – når jeg ved taffelet oppfordret 
Voluntas til å overta stafettpinnen for neste høst så var det utfra en ide om å skape en skape 
en tradisjon der våre tre loger møtes en gang hver høst på Gjøvik og hver vår på Fargernes. 

Ett godt oppmøte styrker logen ..,  men det er noen av dere jeg så gjerne  skulle sett litt oftere på møtene, jeg vet at det kan 
være mange grunner til at man ikke kommer seg av gårde, men vi savner deg – og vil gjerne se deg på møtene våre.

Og så en oppfordring til oss andre – la oss ikke bare si ”Ja, han er det en stund siden vi så her”. Ta en telefon og si ”Hei, 
du - jeg lurer på om du vil gå i logen med meg neste uke?”

Det er også viktig at vi jobber med rekruttering – og siden det ikke er en prosess som egner seg for ”skippertak” er det viktig 
at vi hele tiden er åpne for, og tilgjengelige for, de vi møter på vår vei som kan være interesserte. Men hvordan skal noen bli 
interessert om vi ikke gjørs oss synlige?  Sett din nål med de tre kjedeledd på jakkeslaget – og om noen spør, så svar med 
stolthet: ”Jeg er en Odd Fellow” – se det kan gjøre hele forskjellen.  

Med ønske om en flott høytidsfeiring og ett godt nytt år I V.K og S

Einar Tønnessen
Overmester

Det nærmer seg jul og i dag (12.11.10) kom 
snøen til Gjøvik ..

Der er ingenting i verden så stille som sne
Når den sakte gjennom luften daler
Demper dine skritt
Dysser, hysjer mildt 
På de stemmer som høylydt taler

Der er ingenting i verden med en renhet som sne
Svanedun fra himlens hvite vinger
På din hånd et fnugg
er som tåredugg
Hvite tanker stilt i dans seg svinger

Der er ingenting i verden der kan mildne som sne
Stilt du lytter til det tause klinger
Oh - så fin en klang
Sølvklokkeklang
Innerst i ditt hjerte ringer

Helge Rode

Alf Juul har gått av som Stor Vakt            

Alf Juul har fungert som Stor Vakt i siste Storloge-
periode. Etter eget ønske har han nå fått avløsning 
og vi takker ham for hans innsats gjennom de siste 5 
år. Vi takker ham også for den store innsats han har 
gjort for logen og Ordenen gjennom alle hans år som 
bror av loge nr. 99 Petrus Beyer og medlem av Leir 
nr. 10 Østerlen.
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På vårt møte 11.11.10, fikk vi en stor opplevelse da vi fikk 
presentert et spill om Odd Fellow Ordenen anno 2035.
Dette er et spill som opprinnelig er skrevet av HP Knut 
Braaten, og bearbeidet av Stor Sire Erik Evjen. Dette ble 
oppført første gang i Leir nr 1 Norge i 1971.  Den gang 
med tittelen “Odd Fellow 1985”.
Spillet hadde to aktører på gulvet, Samfunnets Eldste, 
spilt av Eks DSS Odd Guldbrandsen,  og en fersk bror, 
spilt av bror Rolf Egil Johansen-Vik, begge fra loge nr 37 
Voluntas. Teksten var ytterligere bearbeidet noe av disse 
to.
 I tillegg var alle stoler  bemannet med aktører fra vår 
egen loge,(eldre EksOM, Str.rep. etc.)
Dette spillet var så absolutt en tankevekker.
Den unge bror av Troskapsgraden stilte mange spørsmål, 
der han mente at vår Orden ikke hang med i tiden. Vi 
måtte forandre oss, tilpasse oss den nye tid. Vi var; “ - 
stivbente, - gått ut på dato, etc.”
Han gikk hardt ut, og etter hans mening var det ikke rom 
for slike “mørkemenn” som han omtalte oss.
Han gikk så langt at han tok av seg sitt regalie, løsnet på 
slipset, og dermed ville vise at alt måtte mykes opp.
Etter hvert fikk han en del belæring fra stolene, og ikke 
minst fra Samfunnets Eldste.
Om litt forstod han at han hadde tatt feil, og tok tak i 
Samfunnets  Eldste og vandret ut i troen på at vår Orden 
har så absolutt en misjon også i 2035, og videre langt inn 
i fremtiden.
Dette viser at det er meget viktig å holde våre ritualer 
og etikette i uforandret form. Vi kan ikke, og skal ikke 
tilpasse oss det moderne samfunn slik vår unge bror 
ønsket.

Red

Skuespillet Odd Fellow anno 2035

Hovedaktørene, Odd Guldbrandsen og Rolf Egil Johansen-Vik fra 
losje 37 Voluntas

- sammen med resten av aktørene fra Petrus Beyer

TERMINLISTE FOR VÅREN 2011
06.01.11. Nyttårsmøte
20.01.11. O / ≡ Regnsk./ Rapp. Nevnder / 
 Thomas Wildey
03.02.11. O / ≡ +  (Galla)
17.02.11. O Arb.m. Foredrag av Europeiske Stor Sire 
03.03.11. O / − +
17.03.11. O / 25 års VeJu  (Galla)
31.03.11. O +  (Galla)
14.04.11. O Arb.m./ instr. DSS
28.04.11. O / = +
12.05.11. O / ≡ N
26.05.11. O / ≡ N V
01.06.11. O Besøk til  75 Veritas sammen med 
 37 Voluntas
04.06.11. Sommermøte m. damer
01.09.11. Arb.m.

Mobiltelefonbruk
Mobiltelefon er en fin oppfinnelse, og er blitt en 
“dings” vi ikke klarer oss uten.
Jeg ventet nok en stund på at en eller annen skulle 
dra med seg en påslått mobiltlf. inn i Logesalen, og 
i loge lokaler førøvrig, og som plutselig begynner å 
ringe.
Dessverre har dette skjedd, til stor forfjamselse for 
vedkommende, og til irritasjon for alle oss andre.
I Logesalen er det jo helt uhørt å ta den med. I 
selskapslokaler er det like ille.

Så kjære brødre: La mobiltelefonen få bli hjemme. 
Hvis du av en eller annen grunn er nødt til å ha den 
med, - legg den igjen i bilen, eller slå den i alle fall av.

Ingen er så viktige personer at de må være 
tilgjengelige hele tiden på en logekveld.

Det går for langt hvis vi må henge opp skilt i gard-
eroben; “Husk å slå av mobiltelefon”.

Men det skulle ikke forundre meg om dette blir 
nødvendig.

EksOM J. Lund
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Storrepresentanten har ordet  
Kjære brødre!

Vi har snart halvveis i et nytt 
logeår, og i det siste for det-
te Embeds kollegiums to års 
period e.
Det har vært et fint høstsemes-
ter med innvielse, gradspas-
seringer, besøk fra loge nr. 92 
Romerike og et flott skuespill, 
- Odd Fellow anno 2035.
Alle møtene har vært fint gjen-
nomført med bra fremmøte, 
gode aktører og fin stil.

Vår loge har i alle år hatt et fantastisk bra fremmøte, og vi 
har tidvis ligget på godt over 60 %.
I siste storlogeperiode, som var 5 år, hadde vi et gjennomsnitt 
på 59 %. Dette er meget bra i forhold til landsgjennomsnitt, 
nærmeste loge i vårt distrikt lå på 43 %.
Imidlertid ser vi nå at vi har et synkende fremmøte. I 2009 
endte vi på 56 %, og hittil i år ligger vi i underkant av 55 %. 
Dette viser en utvikling som fortsatt er bra, men bør bli bedre.
Årsakene kan være mange, men vi ser at vi også får en høyere 
alderssammensetning etter hvert. Innen utgangen av denne 
logeperioden har vi 30 brødre som er 70 år og eldre.
Hva kan vi kan gjøre for ikke å gå ytterligere ned i fremmøte? 
Flere og yngre medlemmer er en selvfølge. Å lage møtene 
så interessante at alle brødrene får lyst til å møte, er like 
selvfølgelig. Å få ”hjemmesitterne” til å komme på møtene 
er også viktig.

Ta en telefon til en du kjenner, som du vet ikke møter så ofte, 
for å tilby skyss!
La oss sammen gjøre en innsats for å få til det ovennevnte. 
Bidra overfor Embedskollegiet  med gode ideer og tips om 
hvordan vi kan få fremmøte opp igjen til 60 % og høyere.

Fra Storlogen har vi et mål om 5 % økning av medlemmer i 
logenes 2-årsperiode.
Vår loge har stått stille på 89 medlemmer i de siste 3 år, og 
vi har bare ett medlem i økning siden 2007, da vi endte opp 
med 88 medlemmer. Vi har i denne perioden hatt en tilgang 
på 13 flotte nye brødre, men vi har samtidig mistet 12 ved 
dødsfall og utmeldelser.
For å få vekst må vi nødvendigvis skaffe flere medlemmer 
enn de som naturlig blir borte.
Med Storlogens mål og med utgangspunkt i medlemsstokken 
i år 2000, skulle vi i dag hatt 93 medlemmer. Det vil si at vi 
ligger 4 medlemmer etter Storlogens mål. 
Ovenstående viser at vi hele tiden må arbeide hardt for ikke 
å stagnere eller gå tilbake.
Ved en fadderundersøkelse fant vi at av våre 89 brødre er det 
kun 29 som er faddere.
Det var en noe forskrekkende oppdagelse, men ved å vinkle 
det positivt vil det si at vi har 60 brødre som alle kan og bør 
bidra til å skaffe nye medlemmer. 
Vi er rimelig sikre på at alle har noen blant sine venner, kol-
legaer og slektninger som kunne være vel kvalifiserte til å bli 
medlemmer av vår flotte loge. Lykke til med dette arbeidet!

Øyvind Schnell
Storrepresentant

Som kjent skrev vi i april i år under på en vennskapsloge-
avtale med loge nr. 119 
Erik Glipping i Viborg i Danmark. Etter den signerte avtalen 
skulle vi ha fått besøk fra våre nye venner i september, men 
dessverre fikk de ikke flere enn 4 påmeldte til turen. 
Dette er Danmarks yngste loge og den ble instituert i april 
2009.
De har foreløpig bare 39 medlemmer og dette er nok noe 
av grunnen til at ikke flere meldte seg på turen til Gjøvik. 
Etter den fremdriftsplan som er undertegnet skal vi besøke 
Viborg høsten 2011 og vi er ønsket særdeles velkommen.
Vi er enige om at dette er en avtale som er gjort for fremtiden 
og da betyr ikke litt problemer i starten noen ting.
Samtidig har vi har fått signaler om at et par av brødrene i 
vår danske vennskapsloge vil komme på et privat besøk til 
Gjøvik i vårhalvåret 2011 og de er selvfølgelig velkomne.

Øyvind Schnell

Vennskapslogeavtalen Vår nye yngste bror

Mats Chr. Norhagen ble innviet på vårt møte 14.10. Her sammen 
med sin fadder, Espen Olsen, og Overmester Tønnessen.
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Odd Fellow sang og musikkforbund har hvert 3. år et sanger-
stevne for alle forbundets kor.
I år var dette i Harstad og koret reiste med 22 sangere og 15 
ledsagere helgen 4. til 6. juni.
På fredag kveld var det ”Bli kjent aften” i Harstad Hallen med 
rundt 450 sangere og ledsagere til stedet. Vi fikk grillet laks og 
hvalkjøtt med tilbehør og det var særdeles smakfullt tilberedt 
og godt. Og etterpå var det dans til flott lokalt danseorkester.
PB-Koret stod for en underholdningssekvens med diverse 
sanger og etter applausen å dømme sang vi nok ganske bra.
På lørdag formiddag var det byrunde med buss for alle led-
sagere, mens sangerne hadde 
øvelser og lydprøver i Harstad Kulturhus.
På ettermiddagen stilte alle korene til konsert med to eller 
tre egne nummer som ble fremført etter tur for et fullsatt 
kulturhus.
Før alle stevner får vi tilsendt 2 fellessanger som alle korene 
skal opptre samlet med som avslutningsnummer. I år var det 
”Ut mot havet” av Edvard Fliflet Bræin og ”Slavekoret” av 
Giuseppe Verdi som var fellesnumrene. 
Med ca. 300 sangere på podiet sammen med Harstad Janitsjar-
orkester, ble dette en mektig avslutning på en flott konsert. 

For øvrig kan vi anbefale alle å lese en utfyllende rapport i 
”De Tre Kjedeledd” nr. 2/10.
På lørdags kvelden var det gallamiddag med god mat, fine 
taler og god dansemusikk.
Vi fikk en flott tur som ble en stor berikelse for vårt ellers så 
innholdsrike og gode logeliv.

Øyvind Schnell
Formann i PB koret

Odd Fellow Gården
Som nyvalgt styreleder i Odd 
Fellow Gården vil jeg fortsette 
med innlegg til PB-Posten som 
ble utmerket ivaretatt av tidli-
gere leder i mange år, Jan Bark. 
Jeg har ikke oversikt over hvil-
ken stil han hadde på sine inn-
legg, men jeg har ikke til hensikt 
å prøve å kopiere tidligere sty-
releder, hverken som skribent 
eller som leder, for da ville jeg 

komme dårlig ut. Jeg skal prøve å vise meg tilliten verdig, og 
så får dere og de andre eierlosjene bedømme meg etter den 
jobben som blir gjort. Jeg vil også være glad for innspill fra 
alle parter, slik at vi alle kan være med på å ta vare på, og 
utvikle gården som det fantastiske samlingspunkt den er i dag.

Som nyvalgt formann har det vært mye å sette seg inn i for å 
få en oversikt over gården som helhet, og jeg har i den forbin-
delse hatt god hjelp av blant andre tidligere leder. Jeg føler at 
jeg nå har fått forståelse for hvilken utfordring det er å ta over 
vervet som styreleder. Heldigvis er jeg ikke alene i styret, og 
min erfaring så langt er at jeg har fått med meg fantastiske 
medarbeidere fra alle eierlosjer. Derfor ser jeg optimistisk på 
fortsettelsen av min oppgave som styreleder.

Odd Fellow Gården står overfor store utfordringer i årene 
framover. Ikke minst vil dannelse av en ny Rebekkalosje gi 
oss store utfordringer med skapplasseringer osv. 

Noe som er på programmet nå, er fornyelse av leiekontraktene 
med leielosjer o.s.v. Vi har fin dialog i dette arbeidet og vi skal 
sluttføre dette i arbeidet så snart det lar seg gjøre.
Styret har i sommer og høst prøvd å kartlegge vedlikeholdsbe-
hovet på gården, og her er vi i gang med å sette opp en priorite-
ringsliste og få en oversikt hva dette vil koste. Framdriften her 
må tilpasses gårdens økonomi, men vi håper å få gjennomført 
noe av dette i løpet av sommeren 2011. For øyeblikket er 
det foretatt opptelling av servise både opp og nede, og det er 
besluttet å gå til innkjøp av stettglass til kjellerstua slik at det 
er mulig å kunne dekke et fullverdig selskapsbord der. Sty-
releder vil samtidig få berømme den jobben som er gjort av 
rebekkasøstre i og rundt styret, med rundvask av kjellerstua. 
Onsdag den 17/11 skal vi ha nytt styremøte og da vil jeg kunne 
gi dere ytterligere orientering til neste nummer av PB-Posten.

Neste utgivelse av PB-Posten vil vel komme ut i 2011 så derfor 
vil styreleder på vegne av styret i gården få ønske alle brødre 
i Petrus Beyer en hyggelig julehøytid og et riktig godt nyttår.    
 
Med hilsen i V. K. og S

Knut Pedersen
Styreleder
Odd Fellow Gården

Vellykket tur med PB-Koret til Harstad  
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Sirius Øst er et fellesprosjekt hvor brødre og søstre fra alle 
Odd Fellow logene i Hedmark og Oppland deltar. Arbeids-
oppgavene som skal utføres er kort og godt å lage smørbrød, 
steke vafler og koke kaffe til pasienter og ledsagere som 
kommer til behandling ved Stråleterapiavdelingen ved Gjøvik 
Sykehus.  Med andre ord; gjøre besøket deres hyggeligere 
mens de ventet på å komme inn til behandling. De brødre og 
søstre som gjør dette kalles for pasientverter.
Jeg ble AFP pensjonist i 2007. Jeg må innrømme at jeg hadde 
sett fram til denne tilværelsen over lengre tid. Noe å fylle 
tiden med anså jeg ikke å være noe problem. Jeg har mange 
hobbyer som jeg gjerne ville bruke mer tid på enn jeg tidligere 
hadde hatt anledning til.
Men det dukket opp en kjent problemstilling som svært mange 
pensjonister opplever; de har det forferdelig travelt! Skulle 
det også skje med meg? Faren for det var nok stor. Jeg er av 
natur ganske rastløs og må ha noe å drive med hele tiden. Men 
jeg bestemte meg for at jeg skulle ikke bli så opptatt med alt 
mulig at jeg ikke kunne delta som pasientvert for Sirius Øst. 
Flere ganger hadde primus motor Alf Juul oppfordret oss til 
å stille. Og det var nok hans oppfordring som gjorde at jeg 
meldte meg.
Det startet med en befaring av lokalene på Stråleterapienheten 
med etterfølgende orientering og innføring av arbeidsoppga-
vene.  Og så var det bare å vente på første innkalling! Den 
første ”makkeren” min var bror Jo Lunde. Han var erfaren 
på dette, og ga meg nødvendig opplæring. Siden har jeg hatt 
flere ”makkere”. De siste gangene har det vært bror Hans 
Gaustad fra Voluntas.
Det at vi stiller opp og gir pasienter og ledsagere gratis 
kaffe, smørbrød og vafler blir satt stor pris på. Ofte stopper 
de foran tekjøkkenet vårt når de er på vei ut og gir uttrykk 

for takknemmelighet. Noen har også kommet for å betale for 
det de har fått! 
Men en ting er at pasienter og ledsagere gir uttrykk for sin 
takknemmelighet, det gir noe til oss pasientvertene også. Det 
gjør noe med deg når du får tilbakemelding om at det du gjør 
er verdsatt. Det er det som kalles gleden ved å gi. 
Alt for ofte gir vi uttrykk for vår misnøye med forskjellige 
ting i samfunnet. Men kanskje vi heller skulle ta oss tid til å 
reflektere litt over vår egen situasjon? Innrømme overfor oss 
selv og andre at vi faktisk har det svært bra. Mange har god 
helse og økonomi. Livet har vært ”snilt” med oss. Kanskje er 
det ikke for mye forlangt at vi gir noe tilbake til det samfunnet 
vi lever i? Vise omtanke og gi noe av vår tid til de som ikke 
har vært så heldige som oss og som er i en sårbar fase av sitt 
liv. Det behøver ikke koste noe! 
Det er i denne sammenheng at Sirius Øst har sin misjon. Her 
vi gjør en jobb som blir høyt verdsatt, vi gleder ikke bare pa-
sientene ved Stråleterapi enheten, men også oss selv. Dessuten 
har vi det trivelig på jobb vi brødre og søstre som jobber også! 
Riktignok er tekjøkkenet så lite at det er en utfordring å gjøre 
det vi skal, men det går på et vis! Som regel stikker også en 
blid logebror som jobber ved avdelingen innom og hilser på 
oss. Det er bror Patrik.
Jeg kan trygt anbefale flere å melde seg som pasientverter, 
det er en oppgave som vil gi deg mye. Og det er behov for 
deg! Å avsette en dag i måneden (av og til sjeldnere) er ikke 
noen stor belastning for de fleste. Vi som er pensjonister bør 
i hvert fall kunne greie det.  Det gir deg mer enn du aner! I 
tillegg er det god reklame for Odd Fellow.

Hilsen i V K S
Svein Frislie

Sirius Øst – vårt felles ansvar!

• Eks StorVakt Alf Juul med sin 75 års dag den 1. november.

• OM Einar G. D. Tønnessen fyller 55 år 29.11.10.

• Insp.ass. Erik Kristoffersen fyller 50 år på selveste nytt-
årsaften, 31.12.10.

• Dag Herman Løkken og Terje Lofthus fikk sin 1. grad 
16. 09.10.

• Robert Skålerud og Geir Lie fikk sin 2. grad 30.09.10.

• Jørn Børresen fikk sin 3. grad 28.10.10.

Vi gratulerer:

Her er den nye 3.grads bror sammen med Overmester Tønnessen, og 
sin fadder Øistein Nettum
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Det er en stor inspirasjon å få 
lov til å være fadder. Det kan 
anbefales. Av våre ca 90 med-
lemmer er det dessverre kun 1/3 
som er faddere. Så her er det 
mye å hente.
Jeg oppfordrer alle brødrene å 
gå litt i seg selv på dette om-
rådet. For at vår Loge og vår 
Orden skal bestå er vi nødt til å 
få nye medlemmer som kan føre 
denne fantastiske arven videre. 

Når man først er fadder, påhviler det også å ta en del ansvar. 
Etter at en resipient er blitt innviet starter det viktige arbeidet 
med å følge den nye bror på hans vandring.
Det er en fadders ansvar å sørge for at den nye bror blir godt 
kjent og trives blant medlemmene.
Det er selvsagt et ansvar å oppmuntre den nye bror til å møte 
så ofte han kan.
Skulle en bror bli borte fra Logen, er det fadders plikt å for-
søke å oppmuntre han og få han tilbake i logen.
Dersom du ikke føler at du kan hjelpe med dette, kan du med 
fordel be OM om hjelp.

Det er også utviklende å ta med den nye bror på besøk til en 
annen Odd Fellow Loge. Gå gjerne flere sammen om dette.

Når den nye bror er blitt litt “varm i trøya”, kan du som fad-
der be om at han begynner å tenke på om det er noen i hans 
krets som kunne være potensielle medlemmer. Det er ingen 
grunn til å vente for lenge med dette.

Det hender av og til at en bror blir syk. Da er det viktig at logen 
v/ OM blir klar over dette, slik at evt tiltak kan settes i gang.
Nå er det ikke slik at OM automatisk vet når og om noen er 
syke. OM er avhengig av at det rapporteres om dette.
Her kommer fadders informasjonsplikt klart inn. Rapporter 
til OM når du får greie på at en bror er syk.
Det er så ofte at vi tenker;  …”- at alle vet jo om dette så jeg 
trenger ikke å si fra.” Og videre;  - “ alle de andre tar sikkert 
tak i dette og sørger for hjelp og støtte. De går sikkert på 
besøk, og hjelper til.”

Hvis alle tenker slik blir det dårlig med besøk, og dårlig med 
hjelp og støtte!

EksOM Johnny Lund

Fadderansvar

For at vår Orden skal bestå videre er det meget viktig at det 
hele tiden kommer nye skudd på vår stamme.
Vi kan ikke lene oss tilbake og si at “… nå er vi ca 90 med-
lemmer og det er passe. Vi trenger ikke å være flere.”
Det er for så vidt riktig. En ca 90-100 medlemmer er passe 
størrelse på en loge.
Men vi har hele tiden avgang. Noen naturlig pga alder, og 
dessverre er det noen som melder seg ut.
Dessuten er vår gjennomsnittsalder for høy.
For å bøte på dette må vi hele tiden ha fokus på å få med nye 
medlemmer, og gjerne ha fokus på de under 45 år. Selvsagt 
er de over 45 år like velkommen, men skal man f.eks. rekke 
å bli Stor-Sire bør man nok begynne i 30-årsalderen.
Som det er nevnt annet sted i dette nr., er det av en eller annen 
grunn kun 1/3 av våre medlemmer som er faddere.
Tenk hvilket potensiale vi har dersom de resterende 2/3  av 
medlemmene  begynner å skaffe noen kandidater.
Vi er nødt til hele tiden å ha fokus på dette.

Skippertak rett før innvielse er en uting, og ikke en god måte 
å jobbe på.
Vi oppfordrer alle brødrene til å tenke over hvem de kan 
spørre, og hele tiden ha fokus på dette. Her må det ofte lang-
siktig planlegging til.
Lag en liste med navn som du med jevne mellomrom jobber 
med. Her kan du føye til navn, og av og til stryke noen.
Vi er dessverre ikke så heldige at søkere står i kø for å komme 
inn i vår Orden, slik det kan være i andre organisasjoner.
Er det noe som er i tvil om hvordan man skal gå fram med 
dette kan dere trygt ta kontakt med OM, eller en EksOM. 
Dere vil få all den hjelp dere trenger.

Lykke til!

Red.

Verving av nye medlemmer!
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Kjøp av utstyr
Når vi får nye brødre får vi som oftest spørsmål om hvor de 
kan kjøpe livkjole og utstyr til mest mulig gunstige priser. Vi 
eldre brødre må vel også bytte utstyr en gang i blant. Vi har 
funnet en leverandør på hamar som leverer livkjoler og utstyr 
til relativt gunstige priser. Han heter Tore Løvås og leverer 
både til Frimurerordenen og Odd Fellow. Han kaller seg 
faktisk ”Livkjole.no” og er en del av et firma som kaller seg 
TLC. Han har stort lager, og har besøksadresse Folkestadsgate 
1, 2318 Hamar. Alt kan bestilles på nettet, men med den korte 
avstanden til Hamar er det gunstig å reise dit for prøving for 
å få riktig størrelse. 

Pris for livkjole:  2.490,-.  Skjortepakke: 750,-

Skjortepakken består av livkjoleskjorte, hvit sløyfe og hvite 
bukseseler. Tlf.: 62 52 86 66/90 59 97 08. 

E-post: post@livkjole.no  Webadresse: www.livkjole.no
Vi har sjekket priser i lokal forretning, og må der betale 
henholdsvis 4.600,- og 1.350,-

To av våre siste opptatte brødre har kjøpt sitt utstyr hos liv-
kjole.no og er veldig fornøyde. Vi gjør oppmersom på at det 
kan kjøpes enda billigere på nettet andre steder fra i Norge, 
men da får man ikke samme muligheter til prøving, samt at 
man får sendeutgifter i tillegg.

Organisasjonsendring i 
Redaksjonskomiteen
Det er foretatt en organisasjonsmessig endring i Re-
daksjonskomiteen ved at Johnny Lund fra og med dette 
nummer er formann/redaktør, i stedet for Øyvind Schnell 
som går inn som menig medlem sammen med Jan Olav 
Hammerstad og Olav Mariendal og Arne Kristoffersen, 
som også er webansvarlig.  Alle henvendelser, bilder 
og innlegg skal heretter sendes Johnny Lund direkte til 
hans e-postadresse.
Årsaken er at Øyvind Schnell har nok å gjøre som Stor-
representant og ønsker avlastning for en del oppgaver

På sikt må vi regne med at vi vil sende PB-
Posten til brødrene som elektronisk post. 
Dette vil spare logen for mye trykkostnader 
og porto. Et program for å redigere PB-Posten 
selv koster i dag en del penger, og vi vil derfor 
inntil videre trykke bladet som før. 
Vi har registrert at mange loger nå har orga-
nisert sine utsendelser som elektronisk post.

PB-Posten som 
elektronisk post


