
Rapport fra Logetur til Frederikshavn 26-28.april 2019 

I anledning Odd Fellow ordenens 200 års jubileum, ble brødrene i Loge 125 Ryvingen 

med ledsagere invitert til festloge fredag 26.april kl 19.00 i Logehuset i 

Frederikshavn. Arrangementet var et samarbeid mellom broderlogene 64 Julius 

Meyer, 102 Ora Plana samt søsterlogene 54 Gry og 96 Terebinte. 

Fredag 26.april 2019: Det var bestilt frokostbuffet 

til alle på vei ned. Vi ankom Hirtshals kl 11.15 og 

ferden gikk videre til Frederikshavn og Hotell 

Jutlandia. 

Vi møttes til lunsjbuffet på Cafe Frida der også en del 

av våre danske brødre og søstre deltok. Et deilig 

måltid med god drikke til.  

 

 

19.00 var det tid for festloge, hvor totalt 120 deltagere, brødre, søstre, ledsagere, og 

seks mottagere av kveldens donasjoner overvar kveldens festloge i Logebygget. 

OM i Loge 64 Julius Meyer, Hans Jørgen Svendsen åpnet Festlogen og ønsket alle 

hjertelig velkommen. Embedsmenn fra de fire Loger besatte stolene i Logesalen 

denne kvelden, det er første gang vi har vært med på at både søstre og brødre besetter 

stoler i samme Logemøte. 

En del av festlogen besto i utdeling 

av donasjoner til tre organisasjoner 

i og rundt Frederikshavn. 

Embedsmenn fra de fire Loger sto 

for utdeling av totalt kr 36000,-. Kr 

16000,- til «Barnets Blå Hus», kr 

16000,- til «Lykkeliga» og kr 

4000,- til «Sorggruppe for barn og 

unge». Etter festlogen ble det 

innbudt til sandwich og RIKELIG 

med drikke. Kvelden ble avsluttet i 

Logehuset klokken 21.00. 



Transport til og fra Logebygget ble organisert ved at bror Knud Magnus Lohne kjørte 

i skytteltrafikk mellom hotellet og Logen. Her gikk logistikken på skinner, slik at alle 

de 16 som var med, kom trygt frem og tilbake ☺ 

 

Lørdag 27. april: «Morgenmaden» ble inntatt i hotellets restaurant, Sted1, som 

befinner seg i sjette etasje med en flott utsikt over havnen i Frederikshavn. OM i 102 

Ora Plana, Sven Westergaard deltok. 

Vi kjørte i kolonne til Strandby (10 km Nord for Frederikshavn), der vi møtte 21 

brødre og søstre fra Ora Plana og Terebinte. Det var først et foredrag, med påfølgende 

omvisning i havnen. Det var denne dagen en skipsdåp av en ny fiskekutter med 

servering av fiskesuppe, fiskekaker samt god drikke til. Havnen er Danmarks eneste 

privateide havn. Dessverre regnet det en del, så noen av deltagerne ble igjen i 

Rosendals madhus. Etter hvert vendte MANGE VÅTE deltagere tilbake og det ble 

servert et gedigent «Stjerneskudd» som dansk «frokost» (lunsj), med påfølgende 

sosialt samvær med medbrakt kaffe og kake! 

 

Det ble noe dramatisk da bror Kjell Eskeland veltet 

utfor en rund trapp med rullestolen og det måtte 

tilkalles ambulanse fra sykehuset i Hjørring. Knud 

og jeg fulgte ambulansen og fikk bli med inn 

gjennom akuttmottaket. Det var en rolig og lite 

stressende opplevelse! Effektiviteten på 

akuttmotaket i på sykehuset i Hjørring var virkelig 

helt i toppen. Undersøkelse ble gjort i ambulansen 

før avreise, så ved ankomst tok det ikke lange tiden 

før en portør hentet sengen og kjørte til røntgen.   

En effektiv ortoped konstaterte at ingenting var 

brukket og fikk «tryllet» benet tilbake på plass. 

Etter nok en tur med portør, ble MR scanning av nakken gjennomført, med 

påfølgende venting for å få resultatet. I mellomtiden hadde Bror Lyder Amundsen 

med ledsager ankommet sykehuset med legitimasjonen til Kjell som hadde blitt 

liggende igjen på hotellet. Da så vakthavende lege dukket opp med resultatet av 

scanning, viste det seg at Kjell igjen hadde vært heldig, så etter at vi fikk med utskrift 

av journalen, kunne vi returnere til Frederikshavn der vi ankom hotellet kl 18.50.  
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Vi fortsatte deretter til restauranten hvor øvrige turdeltagere hadde tatt turen til felles 

restaurantbesøk med aftenbuffet på Bai Sheng.  

Her var det en overdådig kinesisk/mongolsk buffet 

hvor man plukker det kjøttet man vil ha og kjøttet 

(i mange varianter) stekes så ved disken! På 

buffeten var det også suppe, masse tilbehør, 

salater, sushi, is og kaffe. Deltagere fra Logene i 

Frederikshavn var også med og det ble litt av ett 

langbord vi hadde. 

Det ble noe underholdning da to av våre brødre 

satte i gang med en nokså høylytt bursdagssang for 

en dansk gjest på veien ut.  

Søndag 22.mai 2011: «Morgenmaden» ble igjen inntatt i sjette etasje hvor det var 

flere Logebrødre fra 102 Ora Plana til stede. Klokken 10 var det igjen tid for avgang 

mot Hirtshals hvor Superspeed tok oss over Skagerak til Kristiansand. De aller fleste 

hadde bestilt lunsjbuffet på returen der vi hygget oss med god mat og gode sosiale 

samtaler, samt at «litt» taxfreehandel også måtte til. Jeg la ikke merke til at det var 

noen som måtte inn til «inspeksjon» så jeg regner med at alle kom greit hjem. 

Nok en gang har vi besøkt våre gode venner i logene i Frederikshavn der vi sitter igjen 

med mange gode minner og opplevelser. Denne gangen var vi ikke så heldige med 

været på lørdagen, det var nydelig vær og god temperatur da vi ankom på fredag, men 

en del regn på lørdag formiddag under omvisningen i Strandby.  

Turen ble sosial og veldig fin, med MYE god mat, drikke, sosiale sammenkomster, 

mange gode samtaler og også litt dramatikk på kjøpet der vi fikk testet det danske 

helsevesen som nok en gang viser seg å være svært så effektiv. Bror Knud Magnus og 

jeg hadde jo en lignende tur første gang vi var på Logetur til Frederikshavn, den 

gangen måtte en bror hentes av ambulanse pga hjerteproblemer. Det gikk bra den 

gangen også, men vi var innom en tur på sykehuset på lørdagen også den gangen.  

OM Odd Tore Nøding og fru Irene, forlot oss i Strandby og satte kursen nedover mot 

Tyskland i sin bobil der han ville få med seg en fotballkamp eller to før de returnerer 

til Mandal en gang i neste uke. 

Tusen hjertelig takk til alle som var med og gjorde turen til en god opplevelse, til tross 

for at ikke været var helt på vår side ☺  Tusen takk også til bror Helge Pedersen som 

hadde all kontakt med våre danske venner før og under besøket i Frederikshavn. 

Dette er til uvurderlig hjelp i planleggingen av turen☺ 

 

En spesiell takk til bror Knud Magnus Lohne for at han er en så god bror og tar seg så 

godt av alle på tur, og at han igjen transporterte oss trygt frem og tilbake til 

Logehuset. Ruten mellom Havnegade 1 (hotellet) og F.übersaxvei 2 glemmes nok ikke 

så lett ☺  



Neste gang vi treffer våre danske venner er ennå noe usikkert, men det er vel høyst 

sannsynlig deres tur til å besøke oss i Mandal. Da er nok Mandal kommune blitt til 

nye Lindesnes kommune. I dag, torsdag 2.mai 2019, åpnet Mandal Hotell og med 

nytt hotell på plass og ny kommune kan vi jo ta dem med ut til Lindesnes fyr, en tur 

innom Båly og muligens få en av brødrene Ubostad til å vise oss Under. Det er nok 

ikke så vanskelig å få August Fjeldskår til å foredra om fiskeriene ved Båly havn og 

leveranser til Danmark, der de nok helt sikkert også har forbindelser via Strandby 

havn ☺ 

For turkomiteen  

Arild Mulstad Syvertsen 


