
 

 

  
 

 

 

 

 

ODD FELLOW  

LOGE 32 VIKEN      
                   Sommeren 2019 

 

Kjære gode Viken-bror! 

 

Sommeren har ikke vist seg fra den varmeste siden enda, men vi må ha tro på at den blir varm og 

fin. Det er tid for sommerferie etter et fint, innholdsrikt halvår. 

 

Vi har vært heldige det siste halvåret og ikke mistet noen brødre. Samtidig har vi hatt utmeldelse av 

3 brødre hvorav 2 ikke hadde møtt på flere år. 

 

Vår venneloge nr 115 Libertas i Ørebro hadde Embeds Installasjon fredag 1. februar. Nicklas 

Axdorff gikk av som Overmester, og Håkan Bågenvik gikk på som Overmester for de neste 2 årene. 

Brødrene Rolf Akeren, Frode Ringstad, Stein Henriksen og Cato Knudsen deltok på Installasjonen 

foretatt av Distrikts Stor Sire Mats Öhgren. Vi overleverte gave fra loge nr 32 Viken, og ga uttrykk 

for at vi setter stor pris på det nære og tette samarbeid som venneloger. 

 

Vår venneloge nr 121 Aros i Århus hadde også Embeds Installasjon i februar hvor Undermester 

Benny Felthaus gikk på som Overmester for de 2 neste årene. 

 

Vi hadde venneaften i februar, som resulterte i 2 nye brødre som ble innviet 23. april; br. Lars 

Enersen og br. Herald Knutsen. 

 

Vi har hatt utdeling av 2 x 25 års veteran-juveler til br. Cato Knudsen og br. Ole-Petter Bull. I 

tillegg hadde vi utdeling av 50 års veteran-juvel til br. Erik Trandem. Alle gode og minnerike 

veteran utdelinger. 

 

Vi har hatt forfremmelse til Det Gode Vennskap Grad av br. Arvid Eriksen og br. Petter Bøe, samt 

forfremmelse til Den Edle Kjærlighetsgrad av br. Rune Mathisen, br. Nicholas Vogt og br. Bjørn 

Erik Mathisen. 

 

I mars hadde vi besøk at Distrikts Stor Sire Ingolf Bergh fra Distrikt 16 Sogn og Fjordane. På 

samme møte deltok også Distrikts Stor Sire Hugo Andersen fra Distrikt 11 Troms sammen med 7 

Stor representanter fra samme distrikt. Vår egen Distrikts Stor Sire Hans Kyrre Draagen fra Distrikt 

21 Oslo og Omegn har besøkt oss 2 ganger det siste halvåret. 

 

Tirsdag 9 april feiret og markerte vi Odd Fellow Ordenens 200 års jubileum med en festloge  

sammen med søstre fra loge nr 25 Irene og loge nr 47 Victoria. Det var 10 gjestende skuespillere 

(inkluder vår egen br. Geir Ø. Aspelund) som fremførte flere meget fine og gode spill sammen med 

våre embedsmenn fra stolene. Ettermøtet ble arrangert som et samarbeid mellom de 3 loger. Vi fikk 

også besøk denne kvelden av Stor Sekretær Renêe Backer og Distriks Stor Sire Jane Melteig fra 

Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger. 

 

Vi har hatt 1. og 2. gangs nominasjon og valg av et nytt kollegie. Undermester Stein Henriksen er 

valgt som Overmester for de neste 2 årene. 

 

Ved siste ordinære møte før sommeren og siste ordinære møte for sittende embeds-kollegie ble 

Yngre brødres aften gjennomført med gode og tankevekkende innlegg. Br. Rune Mathisen holdt 



 

 

innlegg om Kjærlighet fra Overmester stolen, br. Bjørn Erik Mathisen holdt innlegg om Vennskap 

fra Undermester stolen, og br. Nicholas Vogt holdt innlegg om Sannhet fra Eks Overmester stolen. 

 

Vårt sommer-møte har vi tirsdag 4. juni hvor vi treffes med respektive til hyggelig samvær på Cafê 

Skansen. 

 

Vi får et godt og hektisk høst-program med 50 år veteran-juvel, venneaften, gradspasseringer, 

innvielse, minneloge, åpent hus, sosialaften og ikke minst julemøtet. Vi skal også til vår venneloge i 

Ørebro på Mårten-Gås i november. Jeg vil oppfordre til deltagelse av brødre som ikke har vært med 

på dette tidligere. 

 

Rekruttering er viktig for utvikling og drift av vår loge. Tirsdag 24. september har vi venneaften. 

Det er viktig at vi tenker rekruttering av nye brødre gjennom hele året. Jeg oppfordrer alle brødre til 

å markedsføre loge Viken for venner og bekjente som nye potensielle brødre og medlem av vårt 

broderskap. Bruk sommeren til å snakke med potensiell nye brødre, og ta de med på vår venneaften. 

 

Jeg vil takke alle brødrene for deres engasjement, innsatsvilje, positivitet og gode broderskap. 

Velviljen som vises ved alle utfordringer er helt enestående. Oppmøtet på våre møter er veldig 

viktig for utvikling og drift av logen, og jeg håper at brødrene vil delta på mange møter til høsten. 

Husk å møte så ofte du kan! 

 

Til slutt vil jeg gratulerer Stein Henriksen som den valgte Overmester for de neste 2 år sammen 

med det nyvalgte embeds-kollegiet. De vil bli innstallert tirsdag 10. september 2019. 

Personlig har jeg hatt 2 meget innholdsrike år som Overmester og leder for loge nr 32 Viken. 

Det er et privilegium å være Overmester i loge nr 32 Viken, og jeg er takknemlig for den tillitt som 

er meg vist. 

 

Med et ønske om en fin, avslappende og innholdsrik sommer til alle brødrene med deres familie og 

venner. God sommer! 

 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 

 
Frode Ringstad 

Overmester Loge nr 32 Viken 

 


