
Her er Eu StorSire flankert av Overmester Tønnessen, og Str.rep. Schnell.

På vårt møte den 3. mars hadde vi besøk av Den Europeiske Stor Sire Harald Thoen, 
som holdt et interessant foredrag om Odd Fellow Ordenen i Europa.
Han snakket og fortalte om det arbeidet som foregår i Ordensregi i Europa i dag. 
Odd Fellow arbeidet i Norden står relativt sterkt, mens i Mellom-Europa ser vi tendenser 
til nedgang i noen land. I Norden er det ca. 91.000 medlemmer, mens det i de mellom- 
europeiske jurisdiksjoner kun er ca. 5.500 medlemmer til sammen.
Det legges ned mye arbeid for å snu denne trenden og etter at Den Europeiske Storloge 
etter hvert blir sterkere i sitt felles fundament, er det håp om at det skal snu i riktig retning. 
Det arbeides også for å få etablert Ordenen i Øst Europa, og Sverige er godt i gang i Polen.
Å kombinere de suksessfaktorer som ligger til grunn i de nordiske jurisdiksjonene og 
forsøke å overføre disse til de mellomeuropeiske må ha meget høy prioritet.
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Overmester har ordet!

Tiden går og vårterminen 
nærmer seg slutten, og med 
den også slutten på min pe-
riode som Overmester. Selv 
om det er noen møter igjen 
og ett til høsten så kommer 
jeg stadig på meg selv med 
å reflektere over hva denne 
perioden har gitt meg – for 
det er ikke tvil om at det å 
få lov til å være Overmester 
er en gave, en unik mulighet 
til å forstå noe av logens 
innerste vesen. På samme 

måte som jeg har opplevd at erfaringer fra tidligere verv og 
deltagelse i spill blir en del av meg og min hverdag, vil dette 
være en periode jag alltid vil huske med gode minner.

Kjære brødre!
Igjen går vår verden igjennom store forandringer, endringer 
vi neppe hadde trodd var mulige skjer i land etter land, og i 
en takt som vi ikke trodde var mulig. Disse hendelser påvir-
ker også vårt samfunn og nærmiljø. Da blir logens ide enda 
viktigere, det å bygge gode relasjoner mellom mennesker 
som grunnlag for et godt samfunn, er en oppgave vi som Odd 
Fellows er forpliktet til å delta i.
Siden dette er siste PB post før sommeren vil jeg takke dere 
alle for det gode oppmøtet – vennlige ord og aktiv deltagelse 
i møtene. Det er det som gjør Petrus Beyer til et godt sted 
å være.

Med ønske om en flott sommer

I V. K. og S.
Einar Tønnessen, OM

Kjære brødre

Vi går mot slutten på et 
logesemester, og mot 
slutten av funksjonstiden 
for det sittende embed-
skollegiet.
Sommeren er også snart 
her, med de gleder dette 
gir. Vi har allerede hatt 
en god forsmak på som-
meren med en særdeles 
vakker og varm vår.
Det er med tilfredshet vi 
kan oppsummere at det 
sittende embedskollegiet 
m/ OM i spissen har ut-
ført sitt verv vel (som det 

så fint heter).
Det er jo slik at det er OM som bærer ansvaret og er logens 
øverste leder, men samtidig er han avhengig av gode me-
darbeidere på de andre postene.
Det er mye arbeid å være Overmester. Man kan nesten si at 
en Overmester må være i logemodus stort sett hele tiden.
Vi kan bare berømme Overmester Tønnessen for en vel 

gjennomført  jobb, - han har jo tross alt mye av sitt daglige 
virke i Oslo.
Vi gleder oss til å se nye embedsmenn på stolene til høsten.
Jeg er trygg på at alle som har sagt ja til sine respektive 
verv, vil utføre dette på beste måte. I skrivende stund kjen-
ner jeg, som medlem i nominasjonskomiteen, til hvem som 
sannsynligvis blir valgt som nytt embedskollegie,  og det 
blir helt sikkert bra. Vi ønsker nye valgte og utnevnte em-
bedsmenn lykke til!

Redaksjonskomiteen har som mål å komme med et nytt  
nummer av PB Posten til høsten, blant annet med presen-
tasjon av det nye embedskollegiet.
Brødrene oppfordres til å komme med relevant stoff som vi 
kan bruke i vår logeavis.
Stoffet kan sendes inn når som helst til undertegnede på 
e-post: johnny@tba.no .

Vi ønsker brødrene med ledsagere en god sommer!

EksOM  J. Lund
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Storrepresentanten har ordet!

Kjære brødre!
Vi har nesten kommet til slutten av en logeperiode og opp-
dager hvor fort tiden går. Perioden som nå nærmer seg slut-
ten har vært en fin tid med mange flotte møter og et meget 
godt fremmøte.
Møtene har vært godt ledet og spillene ved gradspasseringer 
har fungert bra.
Siste gradsmøte var en forfremmelse til Den Edle Kjærlig-
hets Grad og det var en flott opplevelse med et drivende godt 
spill, og det hele profesjonelt gjennomført av Embedskol-
legiet, aktører, CM og assistenter.
Ved å bruke Eks Overmestre som instruktører bidrar vi til 
at vi får en flott kontinuitet i gradsarbeidet. Vi som ikke har 
vært med siden begynnelsen, høster fordelene ved at de som 
startet det hele fortsatt bidrar med sine kunnskaper og de 
høye krav til profesjonalitet i alt loge arbeid.
 Den 15. september skal vi installere et nytt Embedskolle-
gium, og det er som alltid spennende å møte nye folk på de 
viktige lederfunksjonene.
Vi må gi dem all vår støtte og aksept, slik at de kommer godt 

i gang med sine viktige oppgaver. Noe av den beste støtten 
de kan få, er at vi fortsetter med vårt gode fremmøte. Både i 
2009 og 2010 endte vi opp på et fremmøte på ca. 56 % og vi 
fortsetter i den samme gode trenden i 2011.
Til høsten skal vi på vårt første besøk til vår nye vennskaps-
loge i Viborg og jeg vet at vi kommer til å få en flott opp-
levelse. Dette som en innledning til et mangeårig og godt 
samarbeid som skal vare inn i en lang og ukjent framtid.
Påmeldingen så langt ser veldig lovende ut, og vi ser frem 
til å knytte nye og lange vennskapsbånd med brødre i Dan-
mark.
Til slutt vil jeg ønske at vi alle får en god og fin sommer, 
slik at vi kan starte vårt nye logeår med god helse og ved 
godt mot.

Øyvind Schnell
Storrepresentant

25 års VeteranJuvel

25 års VeteranJuvel ble tildelt Arild Kristiansen 17.03.11. Her er jubilanten flankert av sin fadder,  Olav Mariendal, og Over-
mester Tønnessen og Str.rep. Schnell. Det ble et fint møte, og jubilanten hadde en fin kveld.
Vi gratulerer!
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Nye medlemmer

31.03.11 fikk vår loge 2 nye brødre.
Vi hilser våre nye brødre, Jon Hegge og Trond Arild Hansen, velkommen og ønsker dem lykke til videre.
Her de nye brødrene sammen med sine faddere, Overmester Egild R. Kristiansen fra loge 141 Fjellkjeden i Oppdal, og br. 
Kristian Hegge fra Loge nr 63 Anders Sandvig, og vår Overmester Tønnessen. Begge fadderne er onkel til sine respektive 
nye brødre.

Vår bror Mads Nordhagen var dessverre forhindret fra å få sin 1. grad i vår loge 3.mars.
Vi var så heldige at Loge 37 Voluntas (vår moderloge) hadde møte og gradspassering til denne graden kort etter på. Her fikk 
Mads sin grad på en fin og vel gjennomført seremoni.
Her ser vi Mads sitte sammen med sin fadder Espen Ådne Olsen, mens Overmester Larsen fra Loge Voluntas  sier noen 
velvalgte ord.
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Vår bror fra Nes (på andre siden av Mjøsa), Geir Lie fikk sin 3. grad 3. februar. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre. 
Her ser vi Geir sammen med sin fadder Odd Terje Østgaard, flankert av Overmester Tønnesssen og Storrep. Schnell

I forbindelse med vårt 30 års jubileum i desember 2010 kom vår eminente CM med en selvbaket kringle formet som De Tre 
Kjedeledd. Kaken var både pen å se på og meget god. Takk til bror CM Jan Erik Karlsen for et flott tiltak!
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Tur til vår vennskapsloge i danmark 4. -  6. November 2011
Når dette skrives skal alle ha fått innbydelsen til å be-
søke vår vennskapsloge 
nr. 119 Erik Glipping i Viborg i Danmark helgen 4. – 6. 
november.
Vi håper at mange får anledning til å delta slik at 
vennskapslogeavtalen kan få en fin start. Det er alltid 
hyggelig å knytte nye forbindelser og når vi kan gjøre 
dette innenfor vårt Ordenssystem bør det bli til man-
geårig glede både for oss personlig og for logen.
Dere kan gå på nettet på oddfellow.dk og søke under 
”loge og lejre” så finner dere logen når dere trykker på 
Midt Jylland på kartet.

Der finner dere alle logene tilhørende Distrikt 10, hvor 
Viborg er nederst på oversikten over steder og loger.
Det ligger mye fin informasjon og historikk om logen 
og den historiske kongen Erik Glipping som regjerte 
fra 1259 til 1286.
Vi gleder oss til høsten og håper mange vil bli med på 
den første turen Viborg.

For Danmarkskomiteen
Øyvind Schnell

Referat fra årsmøte i sirius øst
I statuttene for Sirius Øst står følgende:
Organisasjonens formål er å gi Odd Fellow medlemmer 
anledning til å være medmennesker tilstede ved Strål-
eterapienheten på Gjøvik.
I denne funksjonen er medlemmet ”Pasientvert”. 
Pasientverten skal være et medmenneske for pasienter 
ved Stråleterapienheten og tilby en enkel servering til 
pasientene og eventuelle ledsagere.

Årsmøtet ble avholdt i Kjellerstua i Ordenshuset torsdag 
27. januar 2011.
Styret for Sirius Øst er et felles distriktsrådsmøte i de to 
Distriktsrådene i Distrikt 10. Styrets leder er Distrikt Stor 
Sire og skifter for hver valgperiode mellom de to DSSer. 
Årsmelding ble lest av sekretær Reiner Eichler og god-
kjent.
Regnskapet ble lest av regnskapsfører Dag Edler og også 
godkjent.
Det ble gitt gaver til Sirius Øst fra etterlatte på til sammen 
kr. 33.700,-.
Det blir også gitt bidrag fra logene i Kongsvinger og di-
verse taxisentraler.
Beholdningen pr. 31.12.2010 er kr. 108.073,28

Ved forrige og dette årsmøte ble det bestemt at arbeidska-
pitalen skal være på
 +- 50.000 kroner.
Det ble fremsatt forslag om at logenes bidrag for 2011 skal 
være kr. 1.000,-.
Fra undertegnede og andre ble det fremsatt forslag om at 
logene skulle slippe bidrag for 2011, i og med at behold-
ningen var over dobbelt så stor som den vedtatte arbeidska-
pital. Dette ble nedstemt slik at det foreslåtte bidrag på 
kr. 1.000, pr. loge ble vedtatt.
I henhold til statuttene skal DSS Lisbeth Wictorsen fungere 
som leder ut 2011.
Arbeidsutvalget for 2011 består av Rigmor Jostad, loge nr 
35 Arnica, 
Ingvar Berge, loge nr. 99 Petrus Beyer og Reiner Eichler, 
loge nr. 37 Voluntas.
Dag Edler fortsetter som regnskapsfører og Anders Floor 
som revisor, begge er brødre av vår loge.
Storrepresentant Reiner Eichler ble gjenvalgt som drift-
sleder for Sirius Øst.

Øyvind Schnell

Hyggelig møte i Albir
Strorepresentant Øyvind Schnell var på privat besøk i Albir 
i Spania i påsken.
Der benyttet han anledningen til å få til et møte med vår 
bror Ernst Ulrich Lilleengen som bor fast der nede.
De møttes over en kopp kaffe og hadde et par timers hy-
ggelig samtale.
Han savnet logen og brødrene og skulle gjerne vært mere 
i Norge, men på grunn av sin kones sykdom er han bundet 
til å være der nede.
Ernst Ulrich sendte varme hilsener til alle brødrene og ba 
innstendig om at hvis noen er i området må de ta kontakt.
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Innlegg fra Odd Fellow gården
Et år er gått siden jeg tok over som 
styreleder i A/L Odd Fellow Gården 
og det året har gått fort. Jeg skal her 
prøve å ta en oppsummering av året 
nå etter generalforsamlingen. I begyn-
nelsen var det mye nytt å sette seg inn 
i og nye personer å samarbeide med, 
og jeg vil med en gang berømme alle 

de personene som har vært med meg i og rundt styret dette 
året. Jeg føler at samarbeidet har fungert meget bra både 
mellom personer og losjer.
I året som har gått har vi holdt 6 styremøter. Det har vært 
noe vedlikehold og reperasjoner i løpet av året, men det kan 
virke som om aktiviteten ikke har vært stor. Dette skyldes 
at styret har prioritert reforhandling av leieavtalene med 
leielosjer for å få dette på plass. Desverre har Losje St. Olav 
valgt å avslutte leieforholdet med oss av forskjellige årsak-

er, men dette vil ikke påvirke gårdens drift i vesentlig grad.
Framover vil det skje mye på vedlikeholdet, som underteg-
nede orienterte om på generalforsamlingen. Jeg kan nevne, 
skifte teppe i salong, lakke gulv, rense teppe i losjesal, male 
kjellerstue og ellers pusse der det er nødvendig. Håper der-
for at Petrus Beyer sine medlemmer er positive til å hjelpe 
til når det trengs. Styret har også satt igang arbeid med å få 
fortgang i bygging av stollager.
Jeg vil tilsist takke Petrus Beyer sine representanter i styret 
og andre verv for innsatsen dette første året og jeg ser fram 
til å jobbe sammen med de nye representantene.
Jeg ønsker alle medlemmene i 99 Petrus Beyer en riktig 
god sommer og jeg ser fram til videre samarbeid.
 
Med hilsen i V. K. og S.
Knut Pedersen
Styreleder

Info møte

Torsdag 5.mai avholdt logen et informasjonsmøte for po-
tensielle nye medlemmer. Her ser vi forsamlingen i samtale 
over en kopp kaffe.
Dette ble vel gjennomført av Overmester Einar Tønnessen 
og Storrepresentant  Øyvind Schnell.
Vi fikk heldigvis 7 potensielle kandidater til å møte.  
Disse fikk en fin innføring i historikk rundt vår Orden, og  
vår loge spesielt.

Det er meget viktig at våre brødre tar inn over seg at det må 
jobbes en del for å skaffe nye medlemmer.
Det er veldig sjelden at de kommer av seg selv.
Jeg minner om at våre 2 siste medlemmer ble tilført oss 
uten at noen av våre medlemmer var ansvarlig for det.
Så vi håper at noen av disse som var på informasjonsmøtet 
kommer med en søknad etter hvert, og helst i god tid før 
høstens innvielse den  27.10.11.
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Terminliste for høsten 2011
01.09.11 O Arb.m
15.09.11 El Galla
29.09.11 O / = + N Nevnder
13.10.11 O / − + NV Nevnder
27.10.11 O / + Galla
10.11.11 M  sammen med  37 Voluntas. Arr.  
 Petrus Beyer.
24.11.11 O / 25 års Ve.Ju. Galla
03.12.12 Julemøte m/damer  
08.12.11 O/ ≡ + Galla

Stoffbank
Vi oppfordrer brødrene til å komme med aktuellt 
stoff til PB Posten. Henv. til redaksjonskomiteen 
v/ Eks. OM Johnny Lund.

MUSIKKANSVARLIG  (MA) - et viktig embete i logen.

Det å sitte i kroken bak 
forhenget møte etter 
møte, kan vel for noen 
sees på som litt stuss-
lig. 
Samtidig er det slik at 
musikkansvarlig må 
følge tett med på alt 
som skjer i alle ritua-
ler.  Det gjør at MA  - 
i tillegg til å styre all 
musikk - får et spesielt 
godt innblikk i tekster 
og innhold i ritualene.

En viktig del av arbeidet er å sette inn “riktig” musikk i 
ritualene. 
Til dette må jeg tilføye at det må være rom for litt nyten-
king og vurdering.
For eksempel har den “gamle” inngangs- og utgangsmu-
sikken med orgel aldri tiltalt meg.Tvert imot. 
Til innmarsj skal brødrene få høre musikk som gir dem 
inntrykk av å være velkommen til møte.  Avslutning og 
utmarsj skal være verdig, gjerne litt pompøs, og på sin 
måte si: “Takk for et godt losjemøte.”
Likeså om den nye musikken som “skal” brukes til ten-
ning og slukking av lysene.
Jeg kommer til logen for å få ro, og mulighet til å tenke 
over ting i egen livssammenheng.  Da blir det galt for meg 
å høre musikk med opphopning av dissonanser som noe 
av det første  og siste vi hører. Derfor blir det for meg mye 
riktigere å beholde de gamle, stille, rolige, kjente melodi-
ene til tenning og slukking av lysene.

Nok en viktig bit er valg av “Dagens musikkstykke”.  Her 
må det tas hensyn til hva som skal skje i logen på gjel-
dende møte. Er det vår eller høst, er det minneloge, har 
OM et spesielt dikt som skal leses osv.

Noen liker ikke at et musikkstykke varere lengre enn et 
par minutter, og gir meg tanker om å fade musikken ut før 
den er ferdig. 
Dette mener jeg er galt.  MA har ansvar for musikken, og 
et musikkstykke som varer rundt 4 minutter burde alle 
klare å ta. Dessuten er det min mening at det er helt urik-
tig overfor komponist å “bryte av” en helhet før det er 
ferdig. I tillegg tror jeg at det gir brødrene noe mer, når de 
får høre et musikkstykke i sin helhet.

Når det gjelder musikk etter opplesning av avdøde brødre, 
kan jeg forstå at noen har vansker med å stå lenge under 
avspiling til dette.  Her må MA vise mye skjønn,  - enten 
å velge musikk som passer for fading, eller et stykke mu-
sikk som er kort.
Dersom det blant brødrene er noen som har problemer 
med å stå i et par minutter, så bør jo disse gis anledning 
til å få sette seg!

Dette var noen tanker omkring mitt arbeide som MA, 
og jeg håper at brødrene ser at det som gjøres i “kroken 
bak forhenget”  er gjennomtenkt, og at det ikke bare er å 
“trykke på knapper …

Bror MA Nils Erik Lister
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