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Forord 
 
Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar 2001,  
og tar hovedsakelig for seg perioden 2001-2010. 
Det er 40 år siden Loge nr. 79 Roald Amundsen ble instituert 7. mars 1971. Rebekka Loge nr. 
90 Hannah ble instituert i 1990. I 1995 ble Loge nr. 129 Oscarsborg instituert etter initiativ 
fra brødre i Loge nr. 79 Roald Amundsen og fra denne tiden har de tre logene hatt sine møter 
og ettermøter i Ordenshuset Kjærbo. 
Kjærbo ble kjøpt i 1979 av Loge nr. 79 Roald Amundsen og bygget om til Logehus med 
tilhørende Ordenslokaler. Ordenshuset ble innviet i 1981. Kjærbo ble ombygget og påbygget i 
1999/2000. I perioden etter 2001 er logesalen pusset opp og det tekniske anlegget er utbedret. 
Restaurant- og cateringvirksomheten i 1. etasje har blomstret i perioden etter 2001 med 
utvidet kjøkkenavdeling og en fornem festsal. Berit og Steinar Pettersen, som har drevet 
restaurant og catering siden 1983 på Kjærbo, har overdratt driften til Thora og Trond 
Øygarden fra 22 nov. 2010. 
 
En stor takk til alle som har bidratt til produksjon av dette festskrift. 
 
Ski, januar 2011 
Embedskollegiet. 
 
 
 
 



Embedskollegiet 2001-2003 
Foran fra venstre:  
Eks. OM Stein Erik Dahl,  
OM Helge Ingebretsen,  
UM Ragnvald Scherffenberg. 
Bak fra venstre:  
Kasserer Ole E. Nielsen,  
Skattmester Arild Veydahl,  
Sekretær Tom Lennart 
Pedersen 

Embedskollegiet 2003-2005 
Foran fra venstre:  
Eks. OM Helge Ingebretsen,  
OM Ragnvald Scherffenberg. 
UM Tom Lennart Pedersen 
Bak fra venstre: 
Skattmester Ole E. Nielsen 
Kasserer Tore Lotsberg 
Sekretær Per Arnold Røed 

Embedskollegiene i perioden2001-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embedskollegiet 2005-2007 
Foran fra venstre:  
Eks. OM Ragnvald Scherffenberg. 
OM Tom Lennart Pedersen 
UM Olav Grønvold 
Bak fra venstre: 
Sekretær Ola Styrk Hansen 
Kasserer Jon Øystein Magistad 
Skattmester Bjørn Christophersen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Embedskollegiet 2009 - 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Embedskollegiet 2007-2009 
Foran fra venstre:  
Eks. OM Tom Lennart Pedersen,  
OM Olav Grønvold 
UM Richard Malinowski 
Bak fra venstre: 
Skattmester Jon Øystein Magistad 
Sekretær Terje Olaussen 
Kasserer Per Arne Engen 

Foran fra venstre:  
Storrepr. Stein Erik Dahl, Eks. OM Olav Grønvold.OM Richard Malinowski,  
UM Lasse Kjølstad Tenden 
Bak fra venstre: 
Skattmester Ole E. Nielsen, Kasserer Gunnar Fagerli, Sekretær Leif Otto Listhaug, 
CM Bjørn Foss 



Nye veteraner 2001-2011 
 
 

  
 
 
I perioden 2001 – 2010 har følgende brødre blitt tildelt 25 års veteranjuvel: Ragnvald 
Scherffenberg, Thor Staksrud, Sigmund Hovind, Kenneth Fredriksen, Bjørn Steinar 
Olsen, Thorvald Johansen, Bjørn Halvorsen, Tor Brynildsen, John Kåre Wollebek, 
Arne Knutsen og Per Holger Andersen. Brødrene Odd Strand (2008) og Einar 
Olausson (2009) har blitt tildelt 40 års veteranjuvel. Vi takker dem for god og trofast 
deltakelse i Loge nr. 79 Roald Amundsen. 
En av logens brødre, Eks OM Einar Lindberget, ble tildelt 50 års veteranjuvel av Stor 
Sekretær Knut Borgen den 25. mai 2010. Br. Einar Lindberget har vært en inspirasjon 
og mentor for brødrene i Loge nr. 79 Roald Amundsen gjennom mange år. Han har 
blant annet innehatt embedet som Stor Redaktør, noe som også har hatt stor betydning 
for logens utvikling. 
 
 
Medlemstallet 
 
Fra 2000 til 2010 har Loge nr. 79 Roald Amundsen har hatt en netto tilbakegang i 
antall medlemmer. Veksten har dermed ikke holdt følge med Storlogens visjon om en 
fordobling innen 2010. Netto tilbakegang er fra 78 medlemmer i år 2000 til 61 
medlemmer i 2010. 
 
Fra 2001 til 2010 er 16 brødre innviet i perioden. 15 av brødrene i Loge nr. 79 Roald 
Amundsen er gått bort siden år 2001, og 8 brødre har meldt seg ut. 3 av brødrene er 
utmeldt i perioden grunnet manglende betaling av kontingent. 
 

                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sist innviede er Gunnar Kristoffersen, 9.nov.2010 
 
Logen har under utarbeidelse en ny medlemsoversikt som ferdigstilles ultimo 2011 
 
 
Fremmøte 
 
Det har dessverre i de senere år også vært til dels dårlig fremmøte på Logens 
sommermøte og julemøte. Årsaken skal det ikke spekuleres i her, man håper imidlertid 
at dette ikke er en tendens som vil forsterke seg i årene fremover. Fremmøte på våre 
vanlige logemøter kunne selvsagt også vært bedre, men tatt i betraktning dagens 
medlemstall må vi likevel si oss fornøyde. 
 
Logeliv 
 
I 25 års beretningen leser 
vi at logens rituelle 
standard alltid har holdt et 
godt nivå, og de seneste 
15 år har ikke rokket ved 
dette. Det vil allikevel 
være slik at for 
perfeksjonisten kan ting 
alltid bli bedre, og slik bør 
det være. Viktige tilskudd 
og innspill til 
læringsprosessen vil, i 
tillegg til 
Storrepresentantens og 
fungerende. Eks. OM’s 
bistand, være den årlige  
 God stemning på ettermøtet 



”Eks. Overmesteraften” og for ikke å forglemme, instruksjon.  Et annet viktig 
kvalitetsbidrag til logemøtene er musikken.  
 
Stor Sire Harald Thoen besøkte Loge nr. 79 Roald Amundsen i februar 2009 et besøk 
som markerte slutten på hans embedsperiode. Alle 3 loger på Ski deltok på festlogen. 
 
Loge nr. 79 Roald Amundsen har i løpet av de siste årene tatt i bruk de nye CD-ene 
som Storlogen har laget. Her er det både spesielt tilpasset musikk og tilhørende 
lydeffekter som har bidratt til å høyne kvaliteten på logemøtene, og særlig 
gradspasseringene. 
 
Logen har gjennomført et ”Takhøyde-prosjekt” som ble startet som en slags ”forlenget 
arm” av Nevnd for Styrkelse og ekspansjon.  
Arbeidet i Nevnd for Omsorg og Nevnd for Hjelp og Støtte har blitt slått sammen den 
siste halvdel av perioden. Nevndene har blant annet jobbet med å kartlegge årsaken til 
at en del brødre ikke møter så ofte som ønskelig, samt foreslå tiltak for å bedre 
fremmøte. Dette har bidratt til å holde fremmøtefrekvensen på et godt nivå, i 2010 var 
den på 52,7%. 
 Nemndens medlemmer har vært aktive i å støtte og besøke syke brødre, og har bistått 
pårørende etter at en bror er gått bort. 
 
Hva gjelder ettermøtene så står og faller disse med UM og Privatnevnden. Vår loge 
har de siste 40 år vært heldige i så måte. Idérikdom og kreativitet er høyst relevante 
begrep i denne forbindelse, og de flestes interesser kan vel sies å være hensyntatt – det 
være seg foredrag eller andre aktiviteter. I den senere tid har det vært lagt vekt på 
innslag som har til hensikt å bidra til at brødrene blir bedre kjent med hverandre. 
 
 Også ledsagere og enker etter avdøde brødre i loge Roald Amundsen har blitt tatt vare 
på gjennom den vel etablerte tradisjon med sommer- og julemøter. Enker etter brødre i 
loge Roald Amundsens har også mottatt en hyggelig blomsterhilsen til Jul.  
 
Seniorklubben i Follo er 20 år den 12. mai 2011.. 
 
Et meget populært bidrag for de eldre 
brødrene i Follo-logene, er 
”Seniorklubben Odd Fellow Follo” 
Arbeidet i seniorklubben preges av stor 
spennvidde og variert innhold. Våre 
senior-brødre finner her et meningsfylt 
tilbud som supplerer det ordinære logeliv 
og pensjonisttilværelsen, med en 
hyggelig prat, karbonadesmørbrød og 
kaffe. Dette er en fin ramme om møtene. 
Seniorklubben har møter den første 
mandagen i mnd. og de ønsker at flere 
seniorer møter på disse møtene.  



 
Logens utadvendte arbeid 
 
Odd Fellows utadvendte arbeide er en viktig del av virksomheten både sentralt som en 
del av Ordenenes, og i den enkelte Odd Fellow Loge. En av de største utadvendte 
satsinger i så måte er Sirius Prosjektet i Oslo, som ble startet i februar 2007 på 
Radiumhospitalet. Prosjektet krever at alle logene i distrikt 1 og 21 deltar aktivt med 
pengestøtte og personell til å drive Sirius kafeen daglig. Sirius kafeen er en gratiskafé 
for pasienter og pårørende. Det har blitt gitt gaver og bistand av alle loger og mange 
privatpersoner til dette formål ca kr. 90.000 pr.år. Den største enkelt gaven kom fra 
”Ærefrykt for livet” som ga kr. 200.000,- til Sirius Prosjektet i 2008. Vi må også takke 
for sponsorstøtten i disse årene som beløper seg til ca 80.000,- pr år. Det kan nevnes at 
vi har servert ca.160.000 pasienter og pårørende i 2009. Storrepresentant Stein Erik 
Dahl har sittet i styret i Sirius fra oppstarten.  
 
 
 
På det lokale plan har Loge nr. 70 Roald Amundsen i disse årene gitt støtte fra 
Sosialfondet til mange gode formål, blant annet Røde Kors Besøkstjeneste i Ski og 
Oppegård m.fl. 
 
Inntektene har i det alt vesentlige kommet fra utlodninger på vår årlige Sosialaften. 
Overskuddet har variert, men har allikevel vært av en slik størrelse at vi sammen med 
de to øvrige logene i Kjærbo har kunnet forære et piano til Bjørkås Alders- og 
sykehjem i Oppegård kommune. Loge nr. 79 Roald Amundsen har også, sammen med 
andre givere, bidratt til anskaffelse av en ”hjertestarter” i ambulansen i Follo. I tillegg 
er det gitt et bidrag til anskaffelse av ny trappeheis ved Kråkstadtunet Bo- og 
servicesenter. Det neste sosiale prosjektet for de tre Logen i Kjærbo bør vel kanskje da 
være en hjertestarter i eget hus – et hyppig brukt festlokale hvor det årlig er samlet 
svært mange mennesker og hvor nettopp en hjertestarter kan være med på å redde liv. 
 
 
 
Distriktsrådet  
 
 
Samarbeidet med Storlogen og DSS videreføres i Distriktsrådet. Kontinuiteten er nå 
forbedret i og med at Storrepresentantene sitter i fire år. Det er 4-5 møter i året som tar 
for seg saker som kommer opp i Logene og saker fra Storlogen. Det skrives referater 
som refereres i Logene. Storrepresentanten sitter også i embedskollegiet. 
 
 
 
 
 



Kontakt med andre loger 
 
Listen over besøk fra andre loger og egne besøk i andre loger er lang.  Samarbeidet 
med loge 129 Oscarsborg er intensivert slik at vi har felles møter vår og høst.  Vi har 
et godt samarbeide med storloge og DSS, arbeidet videreføres i distrikstrådet. 
Kontinuiteten er nå forbedret ved at Storrepresentantene sitter i fire år. 
 
Aksjefordelingen i Kjærbo A/S  
 
I år 2000 solgte Loge nr. 79 Roald Amundsen 74 aksjer til Loge nr. 90 Hannah og 59 
aksjer til Loge nr. 129 Oscarsborg. Aksjefordelingen er 52 % til Loge nr.79 Roald 
Amundsen og 24 % til hver av de to øvrige logene.  
De tre logene påtok seg i fellesskap et betydelig løft i og med utbyggingen av Kjærbo. 
Dette var imidlertid helt nødvendig da husets tekniske stand var så dårlig at det lett 
kunne ha skjedd en ulykke.   
 
Innvielse av nytt Kjærbo 
 
Det ”gamle” Kjærbo ble bygget i 1914 og påbygget i 1924 (tårnhuset mot nord). 
Utover i 90 årene ble det klarere og klarere at den bygningsmessige kvaliteten var 
stadig synkende til tross for jevnlig vedlikehold. Alle involverte hadde ønsker for 
huset – i hovedsak mer plass, men også blant annet et nytt og driftsmessig tilpasset 
kjøkken. 
 
 

Kjærbo før og etter utbygging 
 
Endelig - fredag den 29. april kl.19.00 var det duket til fest – Kjærbo sto ferdig i all sin 
prakt og dette ble feiret med festloge og påfølgende gallamiddag for alle logenes 
medlemmer og innbudte gjester.  Stor Sire Oddvar Granlund karakteriserte i sin tale 
det ”nye” Kjærbo som et av de beste Ordenshus i landet. Storlogen hadde også med en 
pengegave til Kjærbo. 
OM Stein Erik Dahl takket byggekomiteen for vel utført arbeide. Byggekomiteen ble 
ledet av styreformann Bjørn Steinar Olsen som ga en fantastisk oppfølging under hele 
byggeprosessen. 



 
Styrearbeid økonomi og vedlikehold i AS Kjærbo de siste 10. år 
 
Styret i AS Kjærbo har bestått av 2 representanter fra hver loge pluss en varamann.  
I tillegg utnevner Loge nr. 79 Roald Amundsen et tredje medlem som styreformann. 
Samarbeidet i styret er veldig bra og styret har gjennomført flere vedlikeholds-
prosjekter, som for eksempel legging av asfalt på parkeringsplassen, utvendig beising 
og maling er gjort to ganger i løpet av de siste ti år og innvendige trapper er slipt og 
lakket. Den siste nyanskaffelsen er en utvendig bod med lagerplass både for Kjærbo og 
for restauratør. Økonomien i Kjærbo er meget god og nødvendige fond er bygget opp. 
Vi retter en stor takk til styret for dets arbeid i denne 10 års perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Roald Amundsen (1872-1928) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forfining av Logesal og nytt lydanlegg og lysanlegg. 
 
Logene satte sammen en ny arbeidsgruppe ”KLUF” som bestod av 2 representanter fra 
hver av herrelogene og tre fra loge Hannah. Knut Kleven fra Loge nr. 129 Oscarsborg 
ble valgt til formann. En plan for fremdrift og fargevalg og utseende ble vedtatt og så 
var vi i gang. 
 
Berit og Odd Strand har gitt kr. 10.000,- kroner til nytt lydanlegg, og loge nr.129 
Oscarsborg har, uten hjelp fra de andre logene, pusset opp Logesalen og satt opp nye 
søyler. De har også montert nytt lydanlegg og lysanlegg i logesalen, kostnadene ble 
fordelt på de tre logene.  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

En stor takk til brødrene i Loge nr 129 Oscarsborg for flott jobb! 
 
 
 



Vi retter en stor takk til Berit og Steinar Pettersen fra alle logene i Ski 
 
Berit og Steinar Pettersen har vært restauratør på Kjærbo siden 1983 etter å ha begynt 
virksomheten sin så tidlig som 1972. Restauratør/catering er ingen 8-16 jobb, det er en 
livsstil, og virksomheten har stadig vokst gjennom årene. De og deres flinke 
medarbeidere, har opparbeidet seg et godt renommé gjennom disse årene med 
brylluper, begravelser, merkedager og store jubileer i våre flotte lokaler på Kjærbo.  
 
Etter 40 år har Berit og Steinar Pettersen nå pensjonert seg. Restauratør/catering- 
virksomheten/Odd Fellow Selskapslokaler Ski, ble i november 2010 overtatt av Thora 
og Trond Øygarden. De har mange års erfaring i bransjen, og vil videreføre driften i 
samme ånd som sine forgjengere. 
 
Loge nr. 79 Roald Amundsen ser frem til et god og konstruktivt samarbeide med vår 
nye restauratør. 
 
 

 
Til venstre Berit og Steinar Pettersen som nå overlater restauratør/catering til 

Thora og Trond Øygarden 
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