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Skygger og vår
Gjennom en susende og mørk allè
går vi og ser de frosne spor i sneen,
som tiner ut, og vet vi snart skal se
det første røde knoppskjær i allèen
gå som en dunkel brann fra tre til tre.
Vi vandrer mot det hemmelige veld
av vår som ulmer gjennom jordens årer.
Da hvisker du langt borte i deg selv:
”Jeg husker det fra andre slike vårer.
Jeg gikk alene her og gråt en kveld”
”Jeg gikk alene her og gråt en kveld”
Som spøkelser glir ordene forbi oss.
Å ungdoms ensomhet! Vi vet det vel,
at nu som før er våren i oss selv
et krav på alt som ingen vår kan gi oss.

Gunnar Reiss-Andersen
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ODD FELLOW
Loge nr. 18 Varna
EMBEDSMENN FOR PERIODEN 2009 - 2011

Storrepresentant
Eks. Overmester

Arild Urdal
Magne Myren

Valgte embedsmenn
OM
UM
Sekr.
Skattm.
Kass.

Tor Fjeld
Arild Sandvold
Roger Madsen
Svein Løkke
Jan Erik Rundhovde

Utnevnte embedsmenn
CM
Kappelan
Insp.
IV
YV
Organist
Musikkansv.
Arkivar
OM HA
OM VA
CM HA
CM VA
UM HA
UM VA
Insp. ass.
Samf. Eldste
Fører

Espen Pollen
Asbjørn Eriksen
Paul Wedzicha
Tormod Sveli
Leif Utne
Tom E. Hansen
Terje Karlsen
Bjørn R. Hansen
Jon Borge Johnsen
Thor Helge Saastad
Helge Sagen
Richard Kruse
Kåre Thommassen
Hans Tore Herrød
Svein Jul Antonsen
Hermann Vogl
Eivind Topper
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Kjære brødre!
Nå er vi godt i gang med vårterminen. Jeg vil takke
brødrene for det gode samarbeidet vi i
embedskollegiet har hatt så langt. Vi er inne i den
siste terminen av en lærerik og spennende
embedsperiode. Nå vet vi at nominasjonsnemnda er
i arbeid. Si ja dersom du blir spurt, men vit da også
at det forventes full innsats fra din side. Vi sier til
alle nye brødre at de skal møte så ofte de kan. Til
dere som nå blir spurt om ta et tak for vår loge, sier
vi, gjør så godt dere kan. Da er dere med på å ta
vare på de stolte tradisjonene som Loge Varna har.
Tradisjonen har vi prøvd å holde ved like. Vi har
hatt julemøte og nyttårsloge, innvielser og
gradpasseringer. I matveien har vi også hatt våre tradisjoner. I februar var det
torskeaften, og alle brødrene er invitert til torskeaften i Thomas Wildey den 22.
mars.
Utover våren blir det gradspasseringer, nominasjoner, valg og 50 –års
veteranjuvel tildeling. Onsdag 6. april blir det etisk aften i Jeløy kirke, et
fellesarrangement som alle logene i Moss står for. Torsdag 14. april får vi besøk
av redaktør Kjell Hendricks i Tre Kjedeledd. Han skal snakke om logesalens
symboler.
Jeg vil også minne om at Loge Varna skal til Stockholm i begynnelsen av mai
for å hente budkavlen, feire Loge Gullmarns 100 års jubileum, og ta i mot våre
danske venner fra Loge Horsia den 3. og 4. juni. Besøket fra Loge Horsia er ikke
kommet med i møteprogrammet. Det vil derfor bli en møteendring;
Sommermøtet flyttes til 4.juni. (Se oppdatert møteprogram på baksiden. Red.)
Tilslutt vil jeg komme med noen ord fra Fridtjof Nansen
”En kulturs indre vesen er følelsen av at vi er et
ledd i en utvikling, en del av det som skal komme”
Jeg synes disse ordene fra vår store landsmann sier noe om vår orden og den
visjon som vår nye Stor Sire er opptatt av. Mitt ønske er at vår loge er i en stadig
utvikling til glede for våre brødre og for den verden som er rundt oss.

Tor Fjeld
Overmester
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MINNEORD
Mine brødre, siden sist vi var samlet, har vi fått melding om at bror av vår loge,
Hroar Henriksen, avgikk ved døden den 13.desember 2010, 82 år gammel.
Hans ordensvita er som følger
Han ble innviet i ordenen den 14/5 1964, og ble tildelt Den høye Sannhets grad
den 28/10 -1965.
Hans embeder i logen var:
Organist/ musikkansvarlig
Organist/ musikkansvarlig
Sekretær
Arkivar

01.01.1968 - 31,12.1969
01.01.1972 - 31.07.1977
01.08.1983 - 31.07.1985
01.08.1985 - 31.07.1987

Han ble opptatt i leiren den 07.09.1971 og opphøyd til Den Kongelige
Purpurgrad den 13.11.1973.
Han ble tildelt 25 års veteranjuvel den 25.05.1989, og 40 års veteranjuvel den
23.09.2004.
Som dere her ser, er nå en aktiv logebror gått bort. Vi vil savne hans gode humør
og lune replikker. Han var glad i sin loge. Han har også sunget for vår loge, og
var en aktiv bror i Odd Fellow Koret.
Han var dessverre plaget av mye sykdom og smerter på slutten, men på de siste
møtene jeg snakket med ham, hadde han fremdeles humøret og glimtet i øye på
plass.
Vi lyser fred over bror Rhoar Henriksens minne.

OM Tor Fjeld
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REDAKSJONELT OG REFERATER
Varna Posten har i tillegg til de faste postene, følgende referater å by på:
Referat fra Nyttårsloge
Ny 40 års Veteranjuvel
Ny bror
Julegave til Frelsesarmeen
Referat fra Eks OM Aften

side 7
side 8
side 9
side 10
side 13

Brødrenes tjenestegjøring i Privatnemnda – en hjelpende hånd
Møtedato
24.03.2011

Borddekking kl 17.00
Tore Nygård
Osvald Hammersborg

14.04.2011

Arild Urdal
Knut Gundersen

28.04.2011

Jon B Johnsen
Svein J Antonsen

12.05.2011

Jan A. Eik
Jan E Runhovde

26.05.2011

Paul Wedzicha
Tormod Sveli

25.08.2011

Ambros Sollid
Helge Plener

Fremmøte kl 19.00 og ut kvelden
Reidar M Haakonsen
Richard Kruse
Per Th. Pettersen
Roger Madsen
Leif Bjerke
Tor H Saastad
Bjørn R Hansen
Peer Chr Nordby
Jan M Eriksen
Kjetil Dahl
Magne Myren
Asbjørn Eriksen
Svein E. Løkke
Christian Eriksen
Paul Narum
Terje Hatlen
Alex Kverneland
Jon Ringdal

Kjære brødre.
Denne listen over hjelpende hender i privatnemnden er satt opp
- for å hjelpe til med praktisk arbeid ved våre møter
- for å gi de unge medlemmene i privatnemnden mulighet for å delta i
selve logemøtet, ikke sitte ute på kjøkkenet for å vente på mat mv.
- dersom du ikke kan møte, sørger du selv for å finne en innbytter!
Broderhilsen Nemnd for styrkelse og ekspansjon.
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VARNAPOSTEN GRATULERER
Logegrader
Bror Knut Bjørnerud som ble innviet i Ordenen og fikk
Troskapsgraden den 10. februar 2011.
Bror Geir Bekkensten som fikk Det Gode Vennskapsgrad
den 24. februar 2011.
Bror Knut Fristad som fikk Den Edle Kjærlighetsgrad den
10. mars 2011.

Runde år
70 år
70 år
75 år
70 år
60 år
75 år

Magne Myren
Jack Schanke
Åge Iversen
Knut A. Gundersen
Jan Romstad
Olav J. Thorkelsen

25. april
24. mai
27. mai
16 juni
18 juni
11 juli
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2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

Referat fra Nyttårsloge 13. januar 2011.
Torsdag 13. januar ble det arrangert nyttårsloge i våre lokaler. Dette
er 12 gang Loge Varna har nyttårsloge.
Det møtte 20 brødre fra vår loge samt 14 gjester.
Bror OM Tor Fjeld ønsket alle et godt nytt år og velkommen til en
hyggestund inne i logesalen.
Ritualet for nyttårsloge ble
gjennomført på en verdig og
høytidelig måte.
Bror Organist Tom Eilert Hansen
bidro med vakker musikk fra
galleriet.
Logen ble lukket kl. 19.45.
Den gode stemningen, som var
inne i logesalen, ble tatt med ut i
selskapslokalene.
Alle hygget seg, og vi fikk en fin
markering av det nye året.

Ref. Sekr. Roger Madsen
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VARM JUVELTILDELING
Lørdag 4. desember 2010 hadde loge nr 18 Varna den store glede å utdele 40 års
veteranjuvel til Eks OM Karl Hallgren.
Overrekkelsen fant sted i forbindelse med et felles adventsarrangement for
herrelogene i Moss.
Veteranen var først til stede på et møte inne i logesalen. Deretter var det samling
i selskapslokalene. Her fikk veteranen overrakt sin 40 års juvel av eks DSS Paul
Narum. Han ga oss alle et flott innblikk i alt det arbeidet Karl Hallgren hadde
nedlagt for vår loge og ordenen innen han ble syk for over 10 år siden.
Eks DDSS Egil Pettersen sa følgende:
”Kjære Karl! Gratulerer med 40 års medlemsskap i Ordenen. Ja, du er et
fadderbarn en kan være stolt av. Så lenge du var frisk, var du utrolig aktiv i
Logen. Vi kan si at du var både høyt og lavt – du kunne brukes til alt. Og
tankene dine er nok fortsatt i logen. Du har hatt mye glede av din kjære loge,
men jammen har logen hatt stor
glede av deg også. Gratulere
som 40 års veteran.”
Eks DDSS hadde tidlige gitt
veteranen blomster, og blomster
og takk fikk han også fra loge
nr 18 Varnas OM Tor Fjeld.
Karls kone, Marit Hallgren, som
også har skrevet Varnas
logesang, takket alle som hadde
gjort denne tildelingen til en
stor og varm opplevelse for
hennes mann.

På bilde ser vi Marit Hallgren takke sammen med sin mann, 40års veteran Karl
Hallgren.
Ref. Tor Fjeld
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NY BROR ØNSKET VELKOMMEN
Torsdag den 10. februar 2011 var loge nr 18 Varna rede for innvielse. Vår bror,
Jon Borge Johnsen, er fadder for vår nye bror. Vår nye bror heter Knut
Bjørnerud og er født i 1957.
Br CM, aktører og embedsmenn gjorde aften givende både for resipient og alle
brødrene. Fra galleriet sto brr Tom Hansen og Arve Tveter for vakker musikk og
sang.
Vår nye bror var så heldig å få delta på vår tradisjonelle torskeaften på
ettermøtet. Her hadde privatnemnda med forsterkninger dekket et vakkert bord.
Torskesangen ble framført, og etter
dette gikk brødrene for å hente seg
nydelig kokt torsk og rogn.
Br. OM gratulerte og ønsket vår nye
bror velkommen til loge nr 18 Varna
og overrakte jakkemerket i gull som
en hilsen fra logen.
Fadder Jon Borge Johnsen ga i sin
gode velkomsttale til våre nye bror oss
alle en forståelse om hvor viktig
vennskap er.
Br Knut Bjørnerud takket for tilliten,
og sa at han allerede kjente seg
hjemme i vår loge og så fram til å
møte så ofte han kunne.
Br Arild Urdal gratulerte også vår nye
bror, og minte samtidig om at dagens
møte var nr.1200 i loge Varna. Han
dro også fram minner fra festen som ble holdt i forbindelse med Loge nr 18
Varnas møte nr.1000.
Deretter, I god Varna tradisjon, ble vår nye bror bedt om å forlate taffelet.
Sammen med fadder ble de ønsket god tur hjem.
Br. Kåre Thomassen holdt en flott takk for maten tale. Her fikk vi torsken og
skreiens historie, hvordan man koste seg med denne retten og tilslutt en god
historie som referenten dessverre har glemt.
Ref. Tor Fjeld
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JULEGAVE MOTTATT MED GLEDE
På ettermøtet til det godt besøkte julemøtet, der
det var over 60 brødre til stede, var det blant annet
en utlodning.
Her hadde mange brødre tatt med seg flotte
gevinster. Overskuddet på kr 6000,- skulle gå til
Frelsesarmeen og dens arbeid for fattige i Moss.
Noen dager etter julemøtet ble beløpet levert av
bror overmester, Tor Fjeld, til Frelsesarmeens
ledelse her i Moss. Det ble takket så mye for
gaven, og det ble satt veldig stor pris på. Det har
vært en stor økning av mennesker som er helt
avhengige av hjelp for å overleve i hverdagen.
Ref. Tor Fjeld

Vi minner om:
ETISK AFTEN I ORD OG TONER
Odd Fellow logene i Moss ønsker velkommen til ”Etisk aften i ord og toner i
Jeløy kirke
Onsdag 06.04. 2011 kl.19.00
Medvirkende blir bl.a. Kjell-Henrik Hendricks, Per Viggo Nilsen(fiolin), Odd
Fellow koret og Rebekkakoret og det fantastiske Follo Senior orkester under
ledelse av Kjell Olav Martinsen.
Bjørn Opgjordsmoen fra SOS barnebyer, avdeling Østfold, vil holde en kort
appell. Overskuddet vil i sin helhet gå til barnebyen Santo, 15 km utenfor
hovedstaden Port-Au-Prince på Haiti.
Dette stedet brukes som base for nødhjelp som mat, medisin, rent drikkevann,
klær og husly for barn og foresatte som mistet sine hjem i jordskjelvkatastrofen
på Haiti. Inngangspenger er kr.100,Dessuten blir det mulig å gi et frivillig bidrag utover inngangsbilletten
Ta med venner og familie til en flott aften i ord og toner.
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ODD FELLOW KLUBBEN
TRES ENCANEDADOS
Gran Canaria

Nordiske Søstre og Brødre ønskes velkommen til fellestreff. Møtene holdes på
Terraza Mar Suite i Puerto Rico.
Antrekk: Pent sommerantrekk. Enkel servering på ettermøte, der også ledsager
kan delta. Møtene holdes på skandinavisk.
Leder Berit Skjærgård
Tlf 0034 928 725 008
Mobil. 0034 635 558 490
E-mail: berit@aolnorge.no
sekretær: Oddbjørn Solberg
E-mail: oddbjorn@aasli.no

NEMND FOR OMSORG
Tor Fjeld
Olav Thorkelsen
Terje Karlsen
Haakon Westby
Morten Hedenstrøm

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

69 25 23 37
69 27 33 51
69 26 60 02
69 26 67 52
64 95 79 36

For at nemnden skal fungere etter hensikten, er vi avhengig av å få
meldinger om brødre som er syke og som trenger/ønsker besøk.
Vi har derfor satt opp ovenfor nevnte liste med telefonnummer vi vil
kunne treffes på, foruten på våre logemøter.
Ikke la det at dere har vært borte fra møtene en tid, hindre dere fra å
ringe oss i nemnda. Du vil se av listen ovenfor at det er ganske sikkert
at det er en av oss du kjenner fra før.
OM Tor.Fjeld
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NR.7 ØSTFOLD
Møteprogram vår terminen 2011
Dato

Møte

12.01
26.01

P
P

23.02
23.03
07.04
27.04
03.05
24.08

F∆ Reb.∆nr.21 Morenen
Arbm. Regnskap
Rapport Nevnder

DGL+
DKP+ N
DGL+ Besøk i∆nr.8 Vestfold
P+
N V
Sommermøte NB! Tirsdag
P
EI

Antrekk

Sted

Galla

Fr.stad

Galla
Galla
Galla
Galla
Daglig
Galla

Moss
Fredrikstad
Moss
Sandefjord
Fredrikstad
Halden
Moss

Alle møter åpnes i P Grad kl. 19.00 om ikke annet er nevnt.

HP

Jon Erik Holm
Torsnesvn. 241
Gml. Fr.stad
Tlf: 69 34 36 50
Mobil: 913 27 564
E-post: ofleir7hp@oddfellow.no

Sekr. Nils A. Martinsen
Ilaveien 54
1605 Fredrikstad
Tlf.: 69 33 37 56
Mobil: 905 25 098
E-post: ofleir7sekr@oddfellow.no

SENIORTREFF
I MOSS VÅREN 2011.
Onsdagene: 12.01, 9.2, 9.3, 13.4, 11.5, 8.6.

P.S. møtet den 8.6 er ikke bekreftet
Tid: kl 11.00
Sted: Odd Fellows lokaler
Dronningensgt 27
1530 Moss

Ansvarlig kontaktperson
Tore H. Evensen
Ørekroken Terrasse 12
1528 Moss
Tlf. 69 26 96 75
Mob. 913 61 305
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Eks.OM aften 2011.
Torsdag 24. februar ble Eks.OM aften i år. Det sittende Embedskollegiet hadde denne gangen
tildelt ”oss gamlingene” vårens 1+ grad (Vennskapsgraden). Eks.OM’ene, som fungerte på
stolene, ble presentert av fungerende OM. Disse var som følger:
EKS: OM Egil Henriksen, OM Paul J. Narum, UM Reidar Moe-Haakonsen, sekr. Bengt Ø.
Eriksen, Skm. Per Th. Pettersen, Kass. Svein Skaufel, CM Kjell Våge, Kap. Hermann Vogl,
Insp. Åge Iversen. Øvrige utnevnte embedsmenn var fra det fungerende kollegium.
På dette møtet skulle vår bror Geir Bekkensten tildeles Vennskapsgraden. Det høytidelige
ritualet for graden ble gjennomført på en fin måte, både av aktørene i spillet og det fungerende
kollegiet. Tom og Jan Asbjørn bidro med musikk og sang fra galleriet.
Møtet ble avsluttet kl. 20.20.
Ettermøtet ute i spisesalen ble ledet av kveldens UM Reidar Moe-Haakonsen.
Etter at de gode smørbrødene og kaffen var fortært, Eks.OM-sangen var sunget, og ikke å
forglemme talen til vår nye bror av Vennskapsgraden var holdt av bror OM, var det tid for
kveldens underholdning fra Eks. OM’enes side.
UM Reidar: Det sitter personer med en del ettertanke og erfaring rundt dette bord – så
hvorfor ikke utfordre dem til å gi oss litt av det de har lært?? Jeg gir ordet til Egil Henriksen
Leses av: Egil Henriksen
Jeg har lært … at livet er som en rull toalettpapir. Jo nærmere du kommer mot slutten, jo
fortere går det.
Jeg har lært … at det er de daglige små detaljer som gjør livet leveverdig.
Jeg har lært … at vi bør være glade for at Gud ikke gir oss alt vi ber om.
Jeg har lært … at du ikke kan kjøpe deg en kasse med penger.
Jeg har lært … at det bak ethvert menneskes harde ytre er det en sjel som ønsker å bli satt
pris på og elsket.
Jeg har lært … at å se bort fra fakte, ikke fjerner fakta.
Leses av: Svein Skaufel
Jeg har lært … at hvis du ikke tar et oppgjør med et menneske, vil mangel på oppgjør
fortsette å plage deg.
Jeg har lært … at det er kjærlighet og ikke tid som leger alle sår.
Jeg har lært … at den beste måte å utvikle meg på – er å omgi meg med mennesker som er
flinkere og bedre enn meg selv.
Jeg har lært … at enhver jeg møter på min vei fortjener å bli møtt med vennlighet.
Jeg har lært … at ingen er fullkomne før du blir forelsket i dem.
Jeg har lært … at livet er ganske hardt, men at jeg selv er hardere.
Leses av: Bengt Eriksen
Jeg har lært … at muligheter aldri tapes, men at de muligheter du ikke griper plukkes opp av
andre.
Jeg har lært … at hvis du dyrker bitterheten, vil lykken søke bolig et annet sted.
Jeg har lært … at jeg burde fortelle dem jeg er glad i at jeg elsker dem enda en gang før de
blir borte.
Jeg har lært … at jeg ikke kan velge hvordan jeg føler, men jeg kan velge hvordan jeg viser
mine følelser.
Jeg har lært … at alle ønsker å leve på toppen, men at lykke og vekst bare eksisterer mens du
klatrer. OG – Jeg har lært … at å smile er en meget billig måte å bli penere på
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Leses av: Kjell Våge
Dette var fra erfaringens verden – men vi har også en annen …
Kanskje kan vi kalle det ”barne-erfaringens verden” – der noen av dem sier som så – om et
så viktig tema som: ”Gud, evigheten og virkeligheten”:
 Du skal ikke stjele fra de fattige hvis de ser det (Frida, 6 år)
 Du skal hedre din farmor så hun kommer til himmelen (Caroline, 7 år)
 Du skal ikke bølle (Halvor, 6 år)
 Du skal ikke begjære din ektefelle eller andre arbeidsfolk (Christian, 9 år)
 Du skal ikke slå i hjel tiden (Karina, 6 år)
 Du skal holde sammen i tykt og tynt (Kim Andre, 7 år)
 Du skal bare slå noen hvis du absolutt må (Henriette, 7 år)
 Du skal ikke bakvaske noen bak deres ryggmarg (Oscar, 7 år)
 Liten tue kan velte stor tass (Christian, 8 år)
 Du skal oppbevare din neste som deg selv (Runa, 8 år)
Litt omskrevet er jo Runa inne på vår leveregel – at ”Vi skal gjøre mot andre som vi vil de
skal gjøre mot oss”.
Da er jo ringen sluttet – og vi kan gå tilbake til hyggelig konversasjon rundt bordet.
Kjell ga da ordet til bror UM som takket for maten, og deretter ble taffelet hevet.
Ref. P.Th.P

MENY
VÅRTERMIN 2011
ODD FELLOW LOGE NR. 18 VARNA
MØTEDATO

MØTEGRAD

SERVERING

10.03.2011

2+

Snitter

24.03.2011

3+

Varm mat

14.04.2011

O

Snitter

28.04.2011

O

Varm mat

12.05.2011

O

Snitter

26.05.2011

O

Snitter
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Nevnder for valgterminen 2009 – 2011

Nevnd for logens styrkelse
og ekspansjon § 62
Eks. sekretær Eivind Topper
Storrep. Arild Urdal
Eks. OM. Kjell Våge
Eks. OM Bengt Eriksen
Eks. OM Bjørn Egseth (vara)

Nominasjonsnevnd § 63
Fung Eks. OM Magne Myren
Eks. Storrepr Svein Skaufel
Br.
Morten Hedenstrøm
Br.
Leif Bjerke
Br.
John Roald Johansen
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen (vara)
Finansnevnd § 64
Eks. Skattm. Arne Palm
Eks. Skattm. Hans Evert Støa
Eks. Skattm. Peer Christian Nordby
Eks. Sekr.
Nils Hole (vara)
Nevnd for etterlatte § 65
Eks. UM Bjørn Rune Karlsen
Br.
Tormod Sveli
Eks. OM Reidar Moe Haakonsen
Eks skattmester Roar Jacobsen
Br.
Svein Jul Antonsen
Nevnd for hjelp og støtte § 66
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Eks. kasserer Paul Erik Pettersen
Br. Tore Evensen
Eks. Storrepr. Egil A. Henriksen
Br. Knut Gundersen
Revisjonsnevnd § 67
Eks. Skattm. Arne Palm
Br.
Peik Næsje
Eks. Sekr.
Nils Hole

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Nevnd for omsorg § 69a
OM
Tor Fjeld
Br.
Morten Hedenstrøm
Br.
Olav Thorkelsen
Eks. Kass. Terje Karlsen
Eks storrepr Haakon Westby
Nevnd for anskaffelse § 69 b
Br.
Ivar Syversen
Inspektør Paul Wedzicha
Kasserer Jan Erik Runhovde
Undersøkelsesnevnd § 69 c
Eks. OM
Magne Myren
Eks. OM
Bengt Eriksen
Inspektør
Paul Wedzicha
Br.
Rickard Kruse
Br.
Helge Sagen
Br.
Tom E. Hansen
Hjelpefond
UM
Arild Sandvold
Br
Knut Gundersen
Nemnd for utenlanske loger
UM
Arild Sandvold
Br.
Terje Hatlen
Br.
Helge sagen
Eks OM
Arild Urdal
Gerd og Walter Lindbergs fond
Eks. Storrepr. Egil A. Henriksen
Eks. OM Reidar Moe Haakonsen
Br.
Ernst Halvorsen
Varnaposten
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Br. Jon Borge Johnsen
Eks. Sekr.
Nils Hole
Br. Tore Nygård
Br. Andrew Hansen
Nemnd for eks OM Jacob Sundbys grav
Eks Om
Arild Urdal
Eks Kasserer Dag Helgesen
Eks Kasserer Jan Morgan Eriksen
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B
.

LOGEBIBLIOTEKET.
Det er kanskje ikke så mange brr. som er klar over at logen gjennom alle år,
enten har mottatt som gave, eller fått tak i på annen måte, en god del bøker og
tidsskrifter som inneholder stoff om Odd Fellow Ordenen både nasjonalt og
internasjonalt.
Jeg kan underskrive på at dette er meget interessant lesing, slik at de av våre
historieinteresserte brr. trygt kan henvende seg til br. arkivar for utlån mot
kvittering.
Jack

MØTEPROGRAM VÅREN 2011

□ NR. 18 VARNA
Dato
10.03

Grad
2+

24.03

3+

14.04

O

3 N Arbm. Logens symboler

28.04

O

50 Ve.Ju.

12.05

O

3NV

26.05

O

Arbm.

04.06
25.08

Tekst

Galla

Galla

Sommermøte (OBS! NY DATO)
O

Instr.

Alle møter åpnes i O grad kl 19.00 presis om ikke annet er nevnt.
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