LOGGEN

MEDLEMSBLAD  NR. 120 COLIN ARCHER - NR 1 - 2011

Foto: O. P. Eikenes

To gamle stoltheter hviler ut
RS ”Odd Fellow” og RS ”Odd Fellow II” hviler ut i Stavern etter sommerens strabaser.
Redningsskøytene er nå reservebåter og Redningsselskapet trenger sårt nye . Les mer i
utdrag fra OF Nettavis inne i bladet.

Mot sommer
Mulig lengter ”båtane” mot sommeren.
En hard vinter tikker sakte mot slutten.
Dagene blir lysere og snart også
varmere.
I mens kan se på bildet, lukke øynene
og drømme oss bort der vi ”hører” lyden av måkeskrik og dunk dunk lyden.

Foto: R. Grønli

EMBEDSMENN OG BRØDRE

Vinteren har
fremdeles et ”godt
tak”, vi er godt inne i
en ny termin og har
allerede ”unnagjort” 4
Logemøter. Vårt neste
møte er informasjonsmøte hvor vi får besøk
av DSS Dag Virik.
Nevnd for ”Styrkelse
og Ekspansjon” har
sendt ut brev til aktuelle kandidater, 19-20 i
tallet. Hvor mange av disse som kommer blir
spennende, men vi håper at alle har anledning
til å komme å få informasjon om vår Orden og
vår loge.

Dette er store ord. Kanskje for store, for vi må
ikke bli så kravstore at brødrene ikke tør påta
seg oppgaver i spill m.m.
Vi har dessverre måttet avlyse vårt opptak av
en ny bror den 23. mars da vi ikke har noen
kandidater. Det blir da et arbeidsmøte med
foredrag. Fordraget blir ved bror Svein
Kroktun, vår meget ivrige amatørfotograf.
Husk å ta med dere fotoapparatet. Det blir
undervisning i innstilling av apparatet m.m.
Vi skal også sende en innbydelse til brødre
med ledsagere i Loge nr. 17 Steen Blicher i
anledning vårt sommermøte. Vi håper at de
kan besøke oss på dette uformelle møtet.

Selv om vinteren har sin sjarm kan den være
tung med mørke, snømåking m.m. Da er det
godt å vite at vi mot lysere og varmere tider.
Nominasjonsnevnda har så langt jeg har
forstått det gjort seg ferdig med de valgte
Embedsmenn. Det skal bli spennende å få
høre hvem det blir. At det blir et godt
Den 4. februar hadde Leir nr. 8 Vestfold sitt
kollegium er jeg overbevist om. Da er det opp
50 års jubileum på Park Hotel i Sandefjord
til kommende OM og foreta utnevnelse av de
med 137 påmeldte deltagere. Det ble en meget andre stolene. Min stilling i dette er gitt.
hyggelig og minnerik kveld med besøk av
blant andre Stor Sire Morten Buan som holdt Da vil jeg til slutt få ønske brødrene med
en flott tale for vår Leir. Dette kommer jeg
ledsagere en fortsatt god vinter og jeg håper så
tilbake til. I tillegg til Stor Sire, Hovedpatriark mange som mulig av dere kommer på våre
Øivin Eriksen, Hovedmatriark Mona Granås møter framover, spesielt på vår tildeling av 25
og flere, holdt Fung. Eks HP og
års veteranjuvel til bror Arne Solem og 40 års
Storrepresentant Odvar Schrøder i Loge nr. 26 veteranjuvel til bror Kjell Werner Lauritzen.
Svenør en flott prolog med en ”reise” i tid og Se i terminlisten.
geografi i Vestfold om Odd Fellow Logene
Jeg vil også minne brødrene på at vi har
fra den første ble innstiftet og fram til vår
mottatt nytt terminpassord fra Storlogen.
egen loge ble innstiftet.
I den anledning er det ert sterkt ønske at så
mange som mulig av vår yngre brødre
kommer og støtter opp om denne kvelden. Vi
skal også ha foredrag i selskapslokalene etter
måltidet.

Tilbake til Stor Sires tale. Han la i talen meget
stor vekt på kunnskapsløftet som nå preger
vår Ordens arbeid. Han ønsker et løft i
kunnskap og med det mente han alt i alt vårt
arbeide i forretningsordenen og det rituelle
arbeide. Han ønsket at vi bestrebet oss på å
kunne så mye som mulig utenat.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Ragnar Aasrum
Overmester

Ut av redningstjenesten
De to redningsskøytene RS «Odd Fellow» og RS «Odd Fellow II» er nå
tatt ut av daglig tjeneste i Redningsselskapet etter å ha reddet liv og berget verdier i over 30 år.
De to fartøyene har hatt en fantastisk posisjon
blant redningsskøytene. Den oppdaterte statistikken viser at de til sammen har reddet hele 111
mennesker fra å omkomme på havet. Skøytene
ble døpt i henholdsvis 1973 og 1974, og er blant
Redningsselskapets aller eldste redningsskøyter
i virksomhet. En kuriositet er at Nanki Bergesen-klassen som de to tilhører, var tenkt som
sommerfartøy, og at man så for seg at de skulle
være i tjeneste i omkring 10 år. En rekke utbedringer, motorskifter og ombygginger har altså
forlenget tjenestetiden med nesten 25 år, og de
to har berget til sammen 190 fartøy. 6088 fartøy
er til sammen assistert gjennom de over 34 årene.
Hva som skal skje videre med RS «Odd Fellow»
og RS «Odd Fellow II» er ennå ikke avgjort.
Det kan tenkes at det ene fartøyet skal brukes
som reservefartøy, eller benyttes av Redningsselskapets Redningsskole i Stavern, eller at begge blir solgt.
Behov for nye skøyter
RS «Odd Fellow II», som ar vært stasjonert ved
Oscarsborg, er nå blitt erstattet av den nye redningsskøyta RS «Stormbull» som ble døpt i
oktober i år. Redningsselskapet har det siste året hatt seks nye redningsskøyter under bygging i tre ulike skøyteklasser. Krav til skøytenes hastighet, god slepekraft og behov for fornying av eldre utstyr gjør at selskapet ser at det i nær fremtid også vil være nødvendig å erstatte enda flere av de eldste skøyteklassene med nyere fartøy. Det å være raskt på plass når
noe skjer kan ofte være forskjellen på liv og død.
I 2009 har Redningsselskapet opprettet to nye sjøredningskorps; i Alta og Brønnøysund bemannet med frivillige redningsmenn og –kvinner. Sjøredningskorpsene benytter fartøy i Simrad-klassen, en vannjetdrevet 42 fots redningsskøyte med topphastighet på 36 knop og utstyrt
med avanserte navigasjons- og redningsverktøy.
De andre to større skøyteklassene det satses på i fremtiden er Petter C. G. Sundt-klassen og
Fosen-klassen.
Utdrag fra Odd Fellow nettavis 16.11.2009

Ny bror: Helge Johannessen
Født:
Bosted:
Yrke:
Fritid:
Familie:
Innviet:
Fadder:

12.05.1951
Nanset
Rørlegger
Båt
Gift
08.12.2010
Jan Borgersen

Br. Jan forteller at han har kjent br. Helge en årrekke, men det var først da vannet frøys hos Jan det dukket opp dette med losjen, bare sånn i forbifarten.
Helge måtte tenke litt på det. Litt senere ble Helge med
Jan og, noen av de andre brødrene i losjen, med til Aalborg.
Da ble det fart i sakene. Loggen og resten av brødrene
ønsker deg hjertelig velkommen til oss i Loge nr. 120
Colin Archer

Tildeling av Det Gode Vennskaps grad
På vårt møte den 9.2.2011 ble br.
Atle Olsen tildelt Det Gode Vennskaps
Grad. Til stede var også hans fadder, br. OM
Amund Omholt i Loge nr. 33 Sølvet, som
hadde tatt turen til Larvik sammen med ytterligere tre logebrødre. Dette satt naturlig
nok en ekstra spiss på både seremonien og
brodermåltidet.
Vi takker for besøket og gratulerer br Atle
med tildelingen.

Loggen har som tradisjon å presentere nye brødre. Dessverre er det flere av våre nye brødre som
ikke har blitt skikkelig presentert i Loggen. Dette beklager vi på det sterkeste og vi varsler dermed at flere av brødrene står i fare for å bli fotografert og omtalt i de kommende nummer av
Loggen.

Tildeling av 60 års Veteranjuvel i
Loge nr. 26 Svenør
Mandag 14. februar gjestet br Stor Sire Morten Buan og
flere Storembedsmenn vår moderloge, Loge nr. 26 Svenør. Anledningen var en svært sjelden begivenhet i vår Orden: Tildeling
av Veteranjuvel for 60 års medlemskap i vår Orden.
Veteranen som mottok denne sjeldne utmerkelse var br.
Anton Berge, innviet i Ordenen den 25.1.1951. Som tidligere
byggmester var han en av de hardt arbeidende brødrene i vår
moderloge som bidro sterkt til at vi i dag har vårt eget ordensbygg.
Vi gratulerer vår bror Anton Berge, som for øvrig fyller
94 år den 9. mars, og takker han hjerteligst for innsatsen!

Aktuelle ord og uttrykk relatert til vår Orden.
Det er ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen når vi skriver eller snakker om
Ordensbegreper. Derfor har vi sakset litt fra Nummererte Sirkulærer nr. 39 om ord,
uttrykk og forkortelser:
Installere - instruere - instituere - informere - ballottere - ballottering - resipiend(er).
Det heter et ritual - som får endelsen et i bestemt form, og er i flertall, altså aldri e
som siste bokstav i noen form. Videre heter det : et kollegium (ikke et kollegie) - et
insignium - et antependium, som i bestemt form og i flertall endres til: kollegiet, kollegier - insigniet, insignier - antependiet, antependier. Ordet Termin er i Ordenssammenheng det samme som et kalenderår.
Alle våre embedstitler skal skrives med store forbokstaver, som i Indre Vakt, Kapellan,
Fører o.s.v. - Overmester og Undermester forkortes til OM og UM - uten punktum
etter, mens Sekretær, Skattmester, Kasserer forkortes til: Sekr. - Skm. - Kass. - altså
aldri punktum mellom eller etter store bokstaver i forkortede embedstitler - kun etter
små bokstaver. Betegnelsen Eks skriver vi med stor E, men uten punktum etter - det er
ikke en forkortelse. Altså: Eks OM, Eks UM, Eks Sekr., Eks DSS, o.s.v.
En mappe med alle Nummererte Sirkulærer skal være lagt ut i salongen på hvert møte.
Ta en kikk dersom det er noe du lurer på.

St. Maartenloge nr. 15 Groningen 100 år
19. mars 1877
ble den første broderloge i Nederland stiftet. Først etter 22 år
ble det stiftet loger
utenfor Amsterdamområdet, og da i Haag
og Groningen.
20. mars 1899
ble Loge nr. 7 Drie
Schakels i Groningen
Logehuset i Groningen
stiftet – det er denne
logen som er moderloge til Loge nr. 15 Sint Maarten som ble stiftet 17. desember 1910. 2. mai 1900 ble den
Nederlandske storloge stiftet.
I Groningen er det i dag 4 Broderloger og 2 Rebekkaloger som holder hus i eget
bygg i Groningen sentrum. Loge nr. 15 Sint
Maarten har i dag 24 brødre med en relativt
høy gjennomsnittsalder – yngste bror fyller
65 år nå i april.
Grunnen til at var har fått kontakt
med Loge nr. 15 Sint Maarten er at deres br
Jan Westenbrink i flere år har vært sekretær
for Colin Archer Memorial Race (CAMR)
som hvert annet år går fra Lauwersoog i Nederland til Larvik. Br Jan Westenbrink kan
man si har også vært drivkraften i forbindelsen med utvekslingen mellom våre to loger.
Sist september hadde vår Loge besøk
av brødre fra Loge nr. 15 Sint Maarten – og
de håpet da at de kunne få besøk av oss ved
deres 100 års festloge 5. februar da de skulle
markere logens første 100 år.
Br Eks OM, Morten Moen og undertegnede reiste med fly fra Torp til Bremen
hvor vi ble hentet av br OM, Wim Hoogers
og br Eks OM Jan Westenbrink.
Etter ca 2 timers kjøretur ankom vi
Roden som var en liten by utenfor selve
Groningen. Der ble vi innlosjert privat – br
Eks OM, Morten Moen, hos br Eks OM Jan

Westenbrink og undertegnede hos br Sekr.
Paul Otter.
Lørdag formiddag ble vi guidet i Roden før vi på ettermiddagen reiste inn til
selve Groningen og festlogen.

Eks OM Morten Moen, UM Ole Peder Eikenes, Stor
Skattmester Roel Velthuijs, Deputert Stor Sire Ab
Langereis og Stor Sire Bart Bronkhorst

Selve festlogen ble en verdig og meget høytidelig seremoni, ledet av br. OM
Wim Hoogers, som igjen uttrykte stor glede
over å ha gjester fra loge 120 Colin Archer i
logesalen. Som seg hør og bør ble bl.a.
Loge nr. 15 Sint Maartens historikk frem-

Fra seremonien i logesalen

ført. Det var hilsningstaler fra den Nederlandske- Belgiske Stor Sir (Grootmeester),
Bart Bronkhorst og Storlogens Skattmester
Roel Velthuijs.

I bygget der festlogen ble avholdt
er det to logesaler, og da det ikke var plass
til alle i den ene logesalen ble selve seremonien overført med både bilde og lyd til
den andre salen.
Etter selve festlogen var alle samlet
i spisesalen hvor det ble servert kanapeer.
Det var hilsningstaler fra bl.a. Storlogens
Deputert Stor Sire, de øvrige logene i Groningen både Broderlogene og Rebekkalogene, en vennskapsloge fra Tyskland,
Loge nr 16 Maas fra Rotterdam som fyller
100 år 4. november, og fra undertegnede
som hilste fra vår Loge og overrakte et
foto av br. Geir Eftedal med motiv fra
Mølen.

siktpunkt opp på selve diket som skilte
Nordsjøen fra landet på innsiden.
Mandag morgen startet vi opp grytidlig og ble kjørt tilbake til Bremen for å
rekke morgenflyet tilbake til Torp.

Br Paul Otter, Eks OM Jan Westenbrink og UM
tester fasilitetene på det flotte sykehuset

UM Ole Peder Eikenes overrekker logens gave
(innfelt) til OM Wim Hoogers

Søndag ble vi guidet i selve Groningen hvor vi bl.a. var innom det store
sykehuset som br. Eks OM Jan Westenbrink hadde vært byggeleder for i hele 17
år. Det var et meget stort sykehus med
1200 pasienter. Det var ikke mye som
minnet om at det var et sykehus med sine
restauranter, reise- byrå, butikker osv.
Fra Groningen kjørte vi gjennom
det meget flate landskapet opp til kysten
og Lauwersoog hvor CAMR starter. Der
måtte vi selvfølgelig også gjøre en stopp
like vest for byen hvor det var et fint ut-

Nye vennskapsbånd ble bundet, og
i må ikke se bort i fra at vi igjen får besøk
av brødre fra Loge nr 15 Sint Maarten selv
om ikke den logen er en offisiell vennskapsloge.
Br UM Ole P. Eikenes

 NR. 120 COLIN ARCHER
Nedre Torggt.1, Postboks 16, 3251 Larvik.
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
26.01
09.02
23.02
09.03
23.03
13.04
27.04
11.05
17.05
25.05
28.05
24.08
31.08

17.00-19.00 Juletrefest for hele familien (lørdag)
Nyttårs  Galla
Arbm. Rapport Nevnder ≡ Regnskap/Budsjett Brannøvelse
-+
Info.m.
≡ + Besøk til  nr. 48 Færder. Galla
Arbm. (NB! Merk endring i møte)
25 Ve.Ju. Galla
= + ≡ 1 g. N
Arbm. Fd. ≡ 2 g. N V Besøk fra  nr. 128 Lyngør
12.00-14.00 Familietreff i Odd Fellow Gården
40 Ve.Ju. Galla
Sommermøte med damer (lørdag).
Besøk fra  nr. 17 Steen Blicher, Ringkøbing
Arbm. Brannøvelse
X EI Galla

OM Ragnar Aasrum
33 11 65 91 (p)
99 23 29 48 (m)
of120om@oddfellow.no
Sekr. Carl-Otto Rasmussen
33 17 95 20 (p)
90 50 28 60 (m)
of120sekr@oddfellow.no

UM Ole Peder Eikenes
95 12 05 09 (m)
of120um@oddfellow.no
Storrepr. Bjørnar Andreassen
33 18 31 97 (p)
93 24 44 40 (m)
of120storrepr@oddfellow.no
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