
1 

bindeleddet 
Nr. 2 – 21                 torsdag 12.7.2019 

Redningsskøytas signingsferd  

“Odd Fellow III” 
En splitter ny redningsskøyte besøkte Fredrikstad mandag 13. mai 2019. 

«Odd Fellow III», Redningsselskapet aller nyeste skøyte, klappet til kai i Fredrikstad, som det første 

stoppe-sted på dens “Signingsferd” langs kysten. Som 

planlagt ankom båten klokken 17. Den la til kai like 

ved gangbrua, og fra klokken 18 ble den åpnet for 

publikum. Det var Artisten Wenche Myhre som døpte 

Odd Fellow III, og er således dens gudmor. Dåpen var 

en høytidelig seremoni som ble avholt på Honnør-

brygga i Oslo den 26. april d.å. Under Fredrikstad be-

søket var det underholdning av Odd Fellow koret fra 

Moss, korpsmusikk og artistene Anniken Bakken 

Lundberg og Aleksander Hermansen. 
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Det er en Super-rask båt. «Odd Fellow III» har 

en prislapp på 42 millioner kroner. 26. millioner 

kroner er samlet inn av Odd Fellow-ordenen. 

Skøyta, som er i Ulstein-klassen, er laget i alu-

minium og har en toppfart på 38 knop. Skøyta er 

utrustet med vannjeter fra Rolls-Royce, og har 

en rekkevidde på 600 nautiske mil. Dette er 

skøyte nummer tre som Odd Fellow Ordenen 

har samlet inn penger til her til lands. Ordenen 

har også ved flere anledninger tidligere, donert 

midler til redningsskøytene «Odd Fellow» og «Odd Fellow II» for opprusting og vedlikehold av disse. 

Disse skøytene reddet til sammen over 111 menneskeliv på sjøen og hjalp over 6.000 fartøyer. Begge 

skøytene var i tjeneste i 30 år, og de var stasjonert på flere forskjellige steder langs kysten.             

«Odd Fellow III» vil i første rekke være fast stasjonert i Bodø. 
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Redaksjonskomite.  

Steinar Hagnes – Petter Tveter – Robert Ljungquist-  

Jan Chr. Hjortgh- Odd Roksvåg – Torkel Fintland  

 

□ NR. 51 FOLDEN Møteplan Høsten 2019  

 

Møtene åpnes i O grad kl. 19.00 om ikke annet er nevnt. 

 

Dato  Grad  Øvrige opplysninger  Antrekk  

15.08  O  Halvårsregnskap   

05.09  O  EI  Galla  

19.09  O  Instruksjon av DSS. Foredrag   

03.10  O  Besøk fra Loge 92 Romerike. Klubbaften.   

17.10  O  Arbeidsmøte/Soddaften   

04/11  O  Minneloge med 18 Varna og 138 Chr.Frederik   

07.11  O  Felles logemøte med 138 Christian Fredrik.   

21.11  O  Arbeidsmøte m/Foredrag   

05.12  O+  Innvielse Besøk fra Loge 40 Vern  Galla  

19.12  O  Julemøte   

16.01  O  Nyttårsloge   

30.01  O  Regnskap, Budsj, Rapp, Nevnder   



5 

Bror fungerende OM har ordet. 
 

Gode Brødre!  

Midtsommer har passert, og for de aller fleste av oss betyr det at vi kan 

nyte sommerdager og hyggelige sammenkomster med venner og fami-

lie. Vi kan nyte litt og ikke bare yte. Siden valgperioden nå nærmer 

seg slutten og dette er siste BL mens jeg er OM vil jeg benytte anled-

ningen til å takke alle Brødre som har stått på for logen.   

Det har vært lærerikt, av og til arbeidsomt, men for det meste gode 

opplevelser sammen med dere!  

Det er et tankekors at mange Brødre har gått bort samtidig med at vi 

ikke har fått nye medlemmer. Kanskje kan den vellykkede opplys-

ningskampanjen i gågaten under Messedagene rette på dette? Her har 

vi alle et ansvar. 

På vegne av embedskollegiet vil jeg ønske alle Brødre en riktig fin 

sommer, og ønsker dere alle en hyggelig stund med kommende Binde-

ledd. 

Selv om vi har et møte igjen den 15.august, så nærmer det seg EI og jeg vil benytte anledningen til å 

ønske vår nye OM lykke til i sitt embete når han tar over.  

 

Med Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Petter Hagmann 

 

Kjære brødre. 

Som påtroppende OM har jeg blitt bedt om å skrive noen ord i 

Bindeleddet sammen med fungerende OM. 

Jeg vil først takke dere alle for den store tilliten dere har vist 

meg ved å velge meg som OM for de to neste årene. Jeg går til 

oppgaven med ærbødighet og glede. 

Sommeren er her og mange er nå på ferie i inn og utland når 

dere leser denne utgaven av Bindeleddet. Alle embeder og 

nevnder er nå på plass, og jeg har for det meste fått positive 

svar når jeg har spurt brødre om å ta et verv. 

En stor utfordring fremover er at Loge Folden trenger nye 

Brødre, for at vi skal fortsette å ha innvielser og gradspassering-

er. 

Det har vært mye positiv fokus i media for vår Orden i forbin-

delse med innsamlingen og dåpen av redningsskøyta RS Odd 

Fellow III. Under Mossedagene har det vært en vellykket Opplysningskampanje om Odd Fellow i gå-

gata sentrum så dette bør likevel love godt for å øke medlemstallet. 

Jeg avslutter med hva jeg som kapellan på hvert møte minner oss på. 

ALT HVA I VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT EDER, DET GJØRE OG I MOT DEM. 

Jeg vil ønske alle brødre en riktig varm og god sommer. 

Med Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Rolf Sekkelsten 
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Logens valgte embedsmenn for perioden 2019 – 2021. 

Disse utgjør også logens kommende embedskollegie. 

 

Storrepresentant Roy Vestlund. 

          Roy ble innviet 16.11.2000. Han har hatt embeder som Kap., 

          CM, UM, OM og Fung. Eks OM. Han ble også utnevnt til logens     

          første Herold 

         Fungerende Eks Overmester Petter Hagmann. 

          Petter ble innviet 03.04.2003. Han har hatt embeder som CM 

          og UM, og hans nye embede er en følge av hans embede 

          som OM i siste periode. 

         Overmester Rolf Arne Sekkelsten. 

          Rolf Arne ble innviet 06.03.2014. Han har i siste funksjons- 

          periode hatt embede som Kapellan. 

         Undermester Bjørn Flesjø. 

          Bjørn ble innviet 03.04.2008. Han har i siste funksjonsperiode 

          hatt embede som CM. 

        Sekretær Bernt Bakken. 

         Bernt ble innviet 29.09.2011. Han har i siste funksjonsperiod 

         hatt embede som CM’s Venstre assistent. 

       Skattmester Dag Eilert Sandli. 

          Dag Eilert ble innviet 04.02.2016. Han har i siste funksjons- periode 

          hatt embede som OM’s Venstre assistent. 

         Ceremonimester Anders Thøgersen. 

(BILDE)          Anders ble innviet 19.01.2012. Han har i siste funksjonsperi- ode hatt 

          embede som Indre Vakt. 

         Kapellan Per Skau Thorvaldsen. 

          Per ble innviet 04.04.2013. Han har i siste funksjonsperiode som Ytre 

          Vakt. 

     Alle ovennevnte brødre har – i den grad de har hatt mulighet til det – vært 

     aktive både som logebrødre og patriarker i henholdsvis loge- og leirarbei

     det. Vi ønsker det nye kollegiet lykke til i sitt videre arbeid. 
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VALGTE NEVNDER FOR PERIODEN 2019 – 2021 

 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon – Ref Lov for Loger § 10.1 

 Storreprt. Roy Vestlund      Leder 

 Eks OM Kjell Olav Martinsen     Medlem 

 Eks OM Petter Hagmann      Medlem 

 Bror Morten Amundsen      Medlem 

 Skattm. Dag E. Sandli      Medlem 

 Bror Odd Roksvåg       Medlem 

 Eks OM Rolf Inge Thorvaldsen     Varamann 

Nominasjonsnevnd – Ref Lov for Loger § 10.2 

 Eks OM Petter Hagmann      Medlem 

 Eks OM Johnny Norman Pedersen    Medlem 

 Eks Kass. Frits Blomqvist     Medlem 

 Bror Per Ringstad       Medlem 

 Bror Jan Rune Solbakken      Medlem 

 Eks OM Tor Asbjørn Bjerketvedt    Varamann 

Finansnevnd – Ref Lov for Loger § 10.3 

 Eks Skm. Kjell Ivar Nygård     Medlem 

 Eks Insp. Arne Olsen      Medlem 

 Bror Per-Roy Winge      Medlem 

 Bror Arne Ødegaard      Medlem 

Revisjonsnevnd – Ref Lov for Loger § 10.6 

 Eks OM Steinar Hagnes      Medlem 

 Eks Insp. Arvid Andreassen     Medlem 

 Bror Trond Einar Evensen     Medlem 

 

 

Storrepresentanten er lovbestemt leder av Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon. 

De øvrig nevnder velger selv leder og sekretær, dog er Fung. Eks OM tradisjonelt leder av                 

Nominasjonsnevnda. 

Nevnd for etterlatte – ref Lov for Loger § 10.4 er ikke aktuell da vår loge ikke har noe Fond for     

etterlatte. 

Nevnd for hjelp og støtte – ref Lov for Loger § 10.5 er ikke aktuell da oppgavene denne nevnda had-

de er overført til Nevnd for omsorg. 

Utnevnte nevnder utnevnes i henhold til Lov for Loger §§ 11.1 – 11.7. 

 

 

Alle medlemmer i den enkelte nevnd plikter å sette seg inn i vedkommende nevnds oppgaver i henhold 

til Logeloven, Forskrifter og/eller Instruks.  
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Nok en ny Veteran i vår loge.  

       

På vårterminens siste møte – torsdag 09.05.2019 – ble vår 

bror Eks DSS Gunnar Gjølstad tildelt sin vel fortjente Vete-

ranjuvel etter 25 års medlemskap i Ordenen. Bror Gunnar 

ble innviet 05.05.1994 og har vært meget aktiv i hele sitt 

Ordensliv gjennom sine verv og embeder både i Loge, Leir 

og Storloge. Til ære for jubilanten og for vår loge, og i kraft 

av de embeder bror Gunnar har hatt, ble tildelingen av den-

ne Veteranjuvelen ledet av Bror Stor Sire Morten Buan. 

Han ble ledsaget av Stor Sekretær Jon Erik Holm, Storskatt-

mester Paal Østmo, DSS Lars Arenås og Storrepresentant 

Kjell Olav Martinsen. Det ble en meget verdig og flott sere-

moni som ble avsluttet med Stjernehimmel og Ave Maria, 

samt at Odd Fellow-koret sang No livnar det i lundar, 

Knowbody knows og en sang om Fridom til ære for jubilan-

ten. Den fine seremonien fortsatte ute i festsalen med et tri-

velig og smakelig ettermøte, godt ledet av Bror Morten Amundsen. Underveis var det taler og ga-

veoverrekkelser fra Stor Sire, Bror OM Petter Hagmann, «settefadder» Frits Blomquist, samt at 

jubilanten selv takket for gaver og pene ord. (SH)  
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IM MEMORIAM  

 

Bror Odd Trygve Paulsen døde 05.04.2019 – 94 år 

gammel. Et langt og rikt liv var over. Bror Odd Trygve 

ble innviet i Ordenen 15.04.1971, og hadde gjennom sitt 

Ordensliv flere verv i Logen. Han ble tildelt 25 års Vete-

ranjuvel 30.05.1996, og 40 års Veteranjuvel 05.05.2011. 

Bror Kjell Olav Martinsen har skrevet følgende minne-

ord om Bror Odd Trygve:  

 

 

 

 

Minneord om bror Odd Trygve Paulsen. 

Det er med stor sorg jeg minnes en bror som har betydd 

så mye for meg både som fadder, venn og nabo. Han var 

en ekte Odd  Fellow som hadde bred kunnskap om orde-

nen, og han ble ofte bedt om å tiltre i embeder når det 

var fravær, og løste alltid oppgavene på en flott måte. I 

mange år var det flere av våre brødre som nøt godt av 

hans kunnskap om markens grøde og hans teknikk med beskjæring av frukttrær. Han var en ekte bud-

bringer av våre budord. Han var særlig opptatt av innvielsesgradens etiske innhold, noe han stadig min-

net meg på, og særlig når CM frembringer ordene; «Ute i verden er strid og misunnelse……. som av-

sluttet med; … her inne er livets største oppgave å finne sjelens fred».  Bror Odd ble tildelt 40 års VJ i 

2011. Han ble også tildelt Lions høyeste utmerkelse, som han også var sterkt engasjert i. Han fikk en 

stadig dårligere helse de siste årene, men var veldig ivrig på å høre om loge 51 Folden. Han sovnet inn 

på Ryggeheimen 5.april 2019, et sted han var pasientvenn i mange år. 

Han ble bisatt fra Rygge kapell 15.april med æresvakt fra brødre i vår loge. 

Det er med stor sorg og ærbødighet jeg lyser fred over en slik rettskaffen hedersmann og bror.  

Kjell Olav Martinsen 

Storrepresentant loge nr.51 Folden.  
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IM MEMORIAM  

 

 

Bror Bjørn Evensen døde 14.05.2019 – 82 år gammel. Bror Bjørn var en 

trofast og omgjengelig logebror gjennom sine 35 ½ års medlemskap i Or-

denen. Han ble tildelt 25 års Veteranjuvel 19.11.2009. På grunn av sitt 

arbeid kunne han vanskelig ta på seg faste verv, men hadde embede som 

UMs høyre ass i perioden 2001 – 2003. Bror Bjørn Evensen ble bisatt fra 

Jeløy kapell 28.05.2019. Vi lyser fred over hans minne. (SH)  

 

 

 

 

 

Bror Ingmar Olai Stavlund døde 12.06.2019 – 62 år gammel. Bror Ing-

mar ble innviet 03.11.2005 og han var en trofast logebror og patriark til 

han selv valgte å gå ut av tiden. Bror Ingmar var en friluftsmann, og hans 

store lidenskaper privat var jakt og fiske. Bror Ingmar Olai Stavlund ble 

begravet fra Rygge kirke 27.06.2019. Vi lyser fred over hans minne. (SH) 

 

 

 

 

 

 

 

Bror Charles Michalsen sovnet stille inn 14.06.2019 – 89 år gammel. 

Bror Charles ble innviet 02.11.1967, og var ved sin død den nest eldste 

av logeår i vår loge. Han har gjennom sitt lange Ordensliv hatt en rekke 

embeder i logen, og han har alltid vært oppmerksom mot og tatt godt vare 

på nye brødre som har kommet til. I de senere år har han dog vært plaget 

av sykdom som har bidratt til at han ikke kunne delta i møter så ofte han 

ville. Bror Charles var tildelt hederstegn både ved 25 år, 40 år og 50 år’s 

medlemskap. 

Bror Charles Michalsen ble bisatt i stillhet etter eget ønske. (SH) 
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Foredrag om DNT VANSJØ  

 

På logens ettermøte 

07.03.2019 fikk de tilstede-

værende orientering om og et 

innblikk i virksomheten i 

DNT VANSØ. Foredragshol-

der var Helge L. Jodalen, 

pensjonert poltimann og pa-

sjonert friluftselsker på sin 

hals.  

DNT VANSJØ ble startet i 

2009, og er en forening spesi-

elt for folk i bygdene rundt 

Vansjø – Moss, Rygge, Råde 

og Våler – med tilbud om å 

delta i foreningens mange 

aktiviteter i naturen. Fore-

ningen er inndelt i en rekke 

grupper med egne ledere og aktiviteter. Navn på gruppene er:  

 Turgruppa – som arrangerer turer både i og utenfor regionen, til fots og på sykkel, og på vinte-

ren fjellturer for skigåing mv.  

 DNT Vansjø Kajakk – arrangerer kajakkturer i nærmiljøet hver onsdag i primo april - oktober.  

 Turskøytegruppa – arrangerer fellesturer på skøyter på Vansjo og andre vann og vassdrag av-

hengig av is- og værforhold.  

 Sti- og dugnadsgruppa – bygger og vedlikeholder hytter, gapahuker og utkikkstårn. Løyper 

merkes, skiltes og klopper kommer på plass.  

For barn og unge er det egne grupper som Barnas turlag (0-12 år), DNT Junior(11-15 år) og DNT 

Ung (13 – 26(30) år som kan deles i grupper etter aktiviteter. I turåret 2019 ønsker DNT VANSJØ å gi 

ekstra oppmerksomhet spesielt til to saker:  

 Vern av friluftsområder mot søppel og forurensning.  

 Inkludering og integrering av mennesker med liten eller ingen erfaring fra friluftsliv.  

Det fører for langt å beskrive Jodalens informasjon/foredrag i sin helhet, men spesielt interesserte kan 

ta kontakt med f eks styreleder  

Øystein Kjærnes – tlf 909 60 630 (e-post: styreleder.vansjo@dnt.no). Brosjyrer, kart og nøkler (til 

hytter) kan hentes/kjøpes hos Bjørn C i Dyreveien 20. Jodalen ble avslutningsvis behørig takket for 

sitt foredrag, og overbrakt en oppmerksomhet. (SH)  
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Besøk i vår svenske vennskapsloge. 

Tirsdag 07.05.2019 var 16 brødre i vår loge på besøk i vår vennskapsloge Pontus Wikner  i Uddevalla. 

Det ble et sedvanlig trivelig gjensyn med våre svenske brødre. 

Etter ankomst ble vi servert rundstykker og kaffe, før vi forberedte oss på kveldens møte etter 

«svensk mønster». 

Logemøtet denne kvelden var Innvielse, og logen hadde hele 3 resipiender klare for opptak denne 

kvelden. I det hele har Pontus Wikner hatt rik tilgang på nye brødre i de senere år, noe vi bør bestrebe 

oss på å oppnå i vår egen loge. Selve innvielsen var svært gjenkjennelig fra våre egne ritualer, men 

samtidig så ulik på enkelte områder at det ble et givende møte. 

På ettermøtet ble det servert et smakelig måltid, ispedd taler av de respektive Overmestere, nyinnvid-

de brødre og deres faddere. Et innholdsrikt og trivelig taffel. 

Bror Per Skau Thorvaldsen sørget for sikker og fin transport både til og fra Uddevalla. Nå ser vi fram til 

gjenvisitt fra Pontus Wikner-brødre neste år, og da lovet de å stille «like mann-sterke» som vi gjorde 

dette året. (SH) 

 

Odd Fellow prisen 2019. 

26.april 2019 var representanter fra Rebekkalogene og Odd Fellow logene i Moss på Orkerød  syke-

hjem og delte ut Odd Fellow prisen 2019 til Moss og Omegn Demensforening. 

Årets pris er på kr 30.000,- og er et felles bidrag fra nevnte loger. Til stede var også 3 representanter 

fra foreningen, samt ordfører Hanne Tollerud. 

OM Tormod Sveli talte på vegne av Odd Fellow Moss, og poengterte at Ordenens motto er Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet, og at Ordenens budord er besøke de syke, hjelpe de trengende og oppdra de 

foreldreløse. 

De fleste av disse oppgavene er i dag overtatt av det offentlige. Likevel har Ordenen opprettholdt en 

betydelig sosial, utadrettet profil gjennom humanitær og sosial virksomhet – både på nasjonal plan og  

lokalt i de enkelte loger. 

Ordføreren hadde med blomsterhilsen til Ordenen i anledning 200-års jubileet. 

Det ble et hyggelig samvær med overrekkelser, taler og samtaler om Demens-foreningens viktige ar-

beid. (SH) 
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ORDENEN 200 ÅR. 

Ovennevnte loger arrangerte i fellesskap Festloge i anledning av Ordenens 200 årsjubileum i Norge. 

Rebekkaloge Milka var vertskap, og OM Grete Solid ønsket søstre og brødre velkommen. Hun ledet 

også den rituelle delen av møtet inne i logesalen. 

Innbakt i den rituelle delen av møtet ble det fremført et spill som viste glimt fra Ordenens historie og 

utvikling gjennom de forløpne 200 år. Aktørene var søstre og brødre fra de ulike Mosse-logene, som 

alle fremførte sine roller med fremragende engasjement og innlevelse. 

 

Ettermøtet ble som vanlig gjennomført i spisesal-/festsal, hvor vertskapet hadde gjort en formidabel 

jobb med å pynte til måltidet. Søsterkjærlighet og varlige kvinnehender fornekter seg ikke når det gjel-

der å pynte til høytid og fest. Her har vi brødre mye å lære. 

Det ble et trivelig taffel med god mat (meny – se ovenfor), og hyggelige samtaler søstre og brødre i 

mellom. Sanger og taler var også med på løfte stemningen. Som avslutning takket en logebror fr Chr. 

Frederik for et hyggelig måltid med god servering og smakfull mat. 

Det var bred enighet om at fellesarrangementer logene i mellom burde det være flere av. (SH) 
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Loge Folden inviterer brødre med ektefeller/ledsager til 

 

På BALKE GÅRD i Rygge. 

Sommerfesten i år legges til historiske Balke Gård i Rygges vakre kulturlandskap. 

Meny: «Biff Stroganoff» med ris, brød og salat pluss mineralvann/kaffe til maten.  

Drikke ellers, dekkes av den enkelte. Vin, øl m.m. fås kjøpt, og en kan også ha med eget drikke.       Se-

nere på kvelden vil det bli servert kaffe og kaker. 

Det blir forskjellige aktiviteter, allsang, hestesko-kasting, quiz m.m.  

Dessuten blir det levende musikk. Antrekket er vanlige sommerklær. 

 

 

 

 

 

 

Fredag 31. mai 2019 kl. 1900 
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Balke gård fortsetter 

 

Med godt over 30 feststemte deltakere ble årets sommeravslutning en «inner-tier».  Alle ingredienser 

og aktiviteter som var lovet i innbydelsen ble til fulle gjennomført – takket være arrangementskomiteen 

med bror Hans Krugerud i spissen, samt kveldens toastmaster bror Kjell Olav Martinsen. Sistnevn-

te sørget også – sammen med musiker Yngvar Arntzen – for den levende musikken, både til taffelet, 

allsangen og – ikke minst – kjente og kjære låter fra «gamle dager» til underholdning og dans – noe 

som lokket fram dansefoten til de mest danseglade deltakerne.  

I det hele et svært gledelig og minnerikt arrangement som var og ble en stor opptur, både for logen og 

deltakerne. (SH) 
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 Givende profilering av Odd Fellow under Mossedagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vellykket Opplysningskampanje i gågata sentrum. Nydelig vær og fullpakket med mennesker under 

Mossedagene. 

Vår Orden blir litt bedre kjent for de som ikke vet om oss, og sjansen for å øke medlemstallet er mar-

kant tilstede. 

Et godt samarbeid mellom de 5 logene i Moss. 

Som bonus blir søstre og brødre i Moss bedre kjente med hverandre. 

Dere som deltok med forberedelser, dere som skaffet bemanning, dere som organiserte det hele, og 

dere som var på stand, Tusen Takk for innsatsen. Tiltak som dette er nødvendig, men også givende. 

13-16 juni 2019 
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Petter Tvete 

Sommerbilde fra vakre Valdres 

Jeg går på plenen med bare føtter, 

Solen steker og himmelen er blå, 

Jeg hører fuglesang i det fjerne, 

Og tenker på hvor deilig livet er nå.  


