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Julemøte 2018 

bindeleddet 

 

 

Logens tradisjonelle Julemøte ble gjennomført torsdag 20.desember, med sedvanlig meget god opp- 

slutning av brødrene. 

Den rituelle delen av møtet ble sikkert ledet av OM Petter Hagmann og Fung. UM Morten Amundsen i 

spissen. 

En rekke jule- og nyttårshilsninger fra Leir og andre logeenheter ble lest opp, og den tradisjonelle jule- 

og nyttårshilsen fra OM til brødrene med familie, samt logens hilsen til OM og hans familie ble utveks- 

let. 

Etter den rituelle delen av møtet ble logen gjort rede til å gi oss en fin opptakt til julen, etter en modell 

som vi trygt kan kalle «Tor Bjerketvedt-modellen». 

Etter at Sanna Bjerketvedt var ført inn (dette var 18. gangen at en av søstrene Bjerketvedt deltok i jule- 

møtet), utførte følgende aktører sine innspill under stjernehimmelen: 

 Bror Erik Lauritsen leste Juleevangeliet. 

 Sanna Bjerketvedt sang først «Jul. jul, strålande jul» og tente deretter adventslysene med resite- 

ring av medfølgende vers. Til slutt sang hun «Du strålande stjärna». 

 Bror Eigil Lyngholm leste «Bønn for julen» av Bjarne Runhovde. Dette diktet har bror Eigil 

fremført uten manus utallige ganger på en utmerket og imponerende måte. 
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Til slutt sang alle unisont Deilig er jorden. 

 
Gjest og brødre ble deretter ført ut til spisesalen, som 

var gjort klar til brodermåltidet med særdeles vakkert 

pyntet langbord og småbord. Taffelet ble sikkert le- 

det av Fung. UM. 

Menyen var tradisjonell – julemat og riskrem til des- 

sert – fra vår faste restauratør bror Knut-Ragnar 

Gulbransen. Valgfri drikke etter eget ønske og be- 

hov. Alt smakte som vanlig fortreffelig. 

 
På slutten av taffelet fikk vi enda en tradisjon – Erik 

Lauritsens fremføring av fortellingen om Marte Svennerud. Han får oss – gjennom sin fortellerkunst - 

til å oppleve denne historien som den er ny hvert år. 

Det er vanskelig, og heller ikke riktig, å sammenligne møter, men det er ingen tvil om at Loge Foldens 

julemøte er noe av det beste logens brødre opplever, både rituelt, sosialt og kuli-narisk, og gir de som 

er til stede en god grunn til å si etter møtet: «Nå er det jul igjen». (SH) 

 

Tiltaleformer under rituelle møter i logesalen. 

Vi minner om følgende bestemmelser i vår Ordensetikette: 

 Fornavn skal ikke brukes alene ved tiltale. 

 Dette står ikke i Ordensetiketten, men det er naturlig at ved innvielser og forfremmelser skal re- 

sipiendenes fulle navn brukes. Det samme gjelder i andre sammenhenger hvor dette er naturlig. 
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Innholdsfortegnelse. 

Side 1-2 Julemøte 2018 

Tiltaleformer ved rituelle møter i logesalen. 

Side 3 Innholdsfortegnelse 

Side 4. Bror OM har ordet. 

Side 5. In Memoriam—Bror Leif Andersen og Bror Ivar Christensen . 

Side 6. Landssaken 2016-2019. Nyhetsbrev nr 5 av januar 2019 

Side 7. Foredrag om ”Morsa 1833” 

Side 8-9 Minneord om Erik Lauritsen. 

Bilder av bårevakter og bror Eriks ulike arbeider 

Side 10. Ny 40 års Veteran. Ny 3. gradsbror 

Side 11. Torskeaften 21.02.2019. Gjenopptakelse av Bror Ole Petter Jansen. 

Side 12. Foredrag av Forskningssjef og Overlege Waleed Ghanima. 

Side 13. Flytting av ordenslokaler. Lokal Odd Fellow pris. Nyttårslogen 

 Redaksjonskomite. Frist for stoff til neste Bindeledd. 

Side 14. Vårbilde.  Diktet Jeg velger meg april. 

 

 

 

 

 

 

MØTEPLAN FOR VÅRTERMINEN 2019 
 

Dato Grad Øvrige opplysninger Antrekk 

03.01  Nyttårsloge m/ledsager/venner  

17.01 O Rapport fra nevnder. Regnskap – budsjett  

31.01 3 +  Galla. 

07.02 O 40 års Veteranjuvel. Per Sunde Galla. 

21.02 O Torskeaften  

07.03 O 1.gangs nominasjon  

21.03 O 2.gangs nominasjon og valg  

04.04 O + Eks OM-aften Galla 

23.04 O Odd Fellow 200 år. Felles festloge Galla 

07.05 O + Besøk til Pontus Wikner. (NB Tirsdag) Logean- 
trekk 

09.05 O 25 års Veteranjuvel. Gunnar Gjølstad Galla 

07.06  Sommeravslutning. (NB Fredag)  

15.08 O Halvårsregnskap  

05.09 O EI Galla 
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Bror OM har ordet. 

 
 

Gode Brødre! 

Endelig står våren for døren! Det er alltid hyggelig 

å registrere at det går mot lysere tider. 

Igjen har noen ildsjeler sørget for at dere får hygge- 

lig lesestoff i form av Bindeleddet. Det er mye som 

skjer i logen, og bladet vårt viser dette med all ty- 

delighet. Men så tenker jeg: Hadde det ikke vært 

hyggelig å dele alt dette med andre? Vi er helt av- 

hengig av å få inn nye Brødre. Det ble dessverre 

ingen innvielse i desember. Den 4.april skal vi ha 

innvielse, men igjen er det ingen å innvie! Slik det 

ser ut nå vil gradritualene ikke bli brukt i hele høst! 

Dette er dårlig nytt for logen. 

Vårterminen byr på mange hyggelige opplevelser: 

Rett etter påske, nærmere bestemt tirsdag 23.april, 

skal vi ha festloge i samarbeid med de andre loge- 

ne, den 7.mai skal vi på besøk til vår vennskapslo- 

ge Pontus Wikner i Uddevalla, og den 9.mai får vi 

besøk fra Storlogen. Da får vår eks DSS Gunnar 

Gjølstad sin velfortjente Veteranjuvel.  

Og takket være god innsats fra Brødre over hele 

landet planlegges det nå en tur til Fredrikstad 

mandag 13.mai. Da vil redningsskøyta  Odd 

Fellow III legge til kai i «Plankebyen».  

 

Det skal også nevnes at sommeravslutningen er 

under planlegging! Jeg ber dere allerede nå å holde 

av fredag 31.mai! Så det er mye å glede seg til 

fremover. Møt så ofte dere kan! 

Det må også nevnes at det er flere logebrødre som har gått bort. Våre tanker går til de etterlate og de 

som stod de nærmest. 

Petter Hagmann 

OM Loge 51 Folden 
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In Memoriam 

Minneord om bror Leif Andersen. 

Bror Leif Andersen måtte til slutt gi tapt for den sykdommen 

han hadde slitt med i flere år. Han sovnet stille inn på Kalnes sy- 

kehus 19.12.2018 i en alder av 75 år. Han ble bisatt fra Jeløy ka- 

pell 03.01.2019. Bror Leif ble innviet i vår loge 06.12.2001, og 

han var – helt fram til sykdommen satte en stopper for frammøte- 

ne i logen – en oppofrende og viktig støttespiller for logen. 

Akkurat som han privat var en «handyman» og et ja-menneske», 

tok han på seg embeder og oppgaver i og for logen som var av 

stor betydning for logens drift på ulike områder. Her kan nevnes 

at han i en årrekke ivaretok redigering og trykking av medlems- 

bladet Bindeleddet og Logens matrikkel, samt at han ajourførte 

Logens album. Bror Leif var også svært glad i musikk, og – for- 

uten å være logens Musiker i mange perioder – var han også 

mye benyttet på tilstelninger hvor sang, musikk og dans var viktige ingredienser. Ikke minst var også 

dette tilfelle på logens egne sosiale tilstelninger. Hans gode humør og medvirkning på de ulike områ- 

der, selv under de siste vanskelige årene, vil bli husket og minnet med glede. 

Vi lyser fred over hans minne.(SH) 

 

 

Minneord om bror Ivar Christensen. 

Bror Ivar Christensen sovnet stille inn på Orkerød sykehjem 

21.02.2019, hvor han tilbrakte sine siste leveår på grunn av sin 

sykdom. Han ble 84 år gammel. Bror Ivar ble innviet i vår loge 

01.02.1996, og ble opptatt i Leiren 22.10.2003.. I logen hadde han 

embeder som CMHA og Kapellan. Bror Ivar ble bisatt fra Jeløy 

kapell 01.03.2019. 

Bror Ivar var en positiv bror og medarbeider, som tok på seg flere 

oppgaver som har fått betydning for vår loge i ettertid. Her kan vi 

nevne at han var initiativtaker til vårt medlemsblad Bindeleddet, 

som han ledet i de første årene. Senere var han en pådriver for å 

etablere logens Matrikkel, og som leder av «Besøksnevnd» fikk 

han etablert kontakt med en ny vennskapsloge - Loge Nr 47 Pon- 

tus Wikner i Uddevalla. Og apropos besøk – bror Ivar tok ofte 

med seg nye brødre på besøk til andre loger, og var på den måten 

en viktig støttespiller for disse i «opplæringsfasen».. Bror Ivar var også en aktiv sanger i Odd Fellow- 

koret, og etter at han ble innlagt på Orkerød tok han med seg denne sanggleden dit og var med på å 

starte et «Pasientkor», til stor glede både for ansatte, pasienter og han selv. Privat var bror Ivar aktiv i 

«styre og stell» gjennom det meste av sitt liv, og han var en mann med sine meningers mot som sto for 

det han mente og sa. Vi vil huske bror Ivar som den gode bror og støttespiller han var for oss i logen. 

Vi lyser fred over hans minne. (SH) 
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Foredrag. 

På ettermøtet 17.01.2019 hadde logen besøk av sty- 

remedlem Erik Sagflaat fra foreningen «MORSA 

1833». Denne foreningen gjennomfører en rekke 

aktiviteter som å arbeide for økt kunnskap om by- 

ens og distriktets brenneri- og industrihistorie, av- 

holder «Morsavandring» første lørdag i juni hvert 

år, har medlemsutflukter og medlemsfester, fore- 

drag for interesserte lag og foreninger m.v. 

Morsa Aquavit er produsert etter originaloppskrif- 

ten på Gerners Karveaquavit fra 1833, og med 

visse tilpasninger ble den relansert i år 2000. 

Den er modnet på sherryfat (som ikke lenger er så 

lette å få tak i) og er krydret med innslag av karve, 

anis, fennikel og humle. Ved siden av den 

ordinære Morsa ble det i 2005 produsert ekstra 

godt lagret Unionsaquavit, i 2014 Konventionsa- 

quavit, og neste år kommer en Jubileumsaquavit. 

 

Som alle andre aquaviter som produseres her i lan- 

det, må også Morsa gjennom et spesielt anlegg/ 

destilleri, som er styrt av Arcus. 

I dag er dette Hof på Gjøvik, som har et eget slag- 

ord: «Enkelte poteter sprer mer glede enn andre». 

 

Sagflaat fortalte også historien om Moss som brennevinsbyen. I perioden 1826 til 1856 var Moss den 

største produsenten av brennevin i landet med 14 brennerier, og i toppåret 1851 ble det produsert 2,5 

millioner liter sprit. Hele 79 utsalgssteder betjente byens rundt 3000 innbyggere. Det er ikke til å und- 

res over at denne produksjonen betydde mye økonomisk for produsentene, men at den også førte til 

mye «drikkfeldighet og dovenskap». 

Sagflaat ble behørig applaudert og tildelt en oppmerksomhet for sitt 

foredrag. (SH) 

PS 
 

Morsa 1833 har meddelt at i november i år lanseres ”verdens beste Morsa” - en Jubileumsakevitt til 

ære for Moss by samt for Morsa 1833 selv, som begge feirer jubileum i 2020. Jubileumsakevitten har 

ligget på fat siden 2008, så vi kan allerede nå love en smaksopplevelse i særklasse. (SH) 
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Minneord om Erik Lauritsen. 

Br. Erik Lauritsen døde søndag 27. jan 2019. Han ble 

82 år gammel. 

Han falt om under snømåking. Han ble funnet av sin 

kone, men livet sto ikke til å redde. 

Br. Erik ble født og er oppvokst i Hobøl og hadde her 

sin bolig. 

Br. Erik arbeidet først for Telegrafverket i Oslo noen 

år, men kom siden til Moss hvor han arbeidet i teknisk 

avdeling for Telenor til han gikk av med pensjon. Her 

lærte jeg å kjenne han som en god venn og arbeidska- 

merat. 

Br. Erik var en særdeles ivrig Odd Fellow og skapte 

interesse hos meg for Odd Fellow Ordenen. Han var 

medlem i Odd Fellow fra 1971, og i 1978 ble jeg opp- 

tatt i Loge Folden med br. Erik som min fadder. 

Br. Erik hadde vært solosanger i Oslo og sang flere 

ganger i morgenandakten på radio i NRK. 

Han ble derfor tidlig Logens sanger, og han var flink til å finne relevante sanger til hver logegrad. Han 

preget møtene med sin kraftfulle sang med akkompagnement fra levende orgelmusikk. 

Han ble valgt til Ceremonimester fra 1977-81, og som CM var han perfekt med sin dyktige opptreden 

på gulvet, og sin forståelse av ritualene. Br. Erik kunne alle tekstene utenat, og han husket dem i alle 

årene som fulgte. 

Han ble Logens OM i 1987 og gjorde også her en utmerket jobb. 

At br. Erik var en kulturpersonlighet også i det private liv, fikk han bevis på da han fikk «Kulturprisen» 

av Hobøl kommune. 

Han behersket også fortellerkunsten til stor glede for de som hørte på han, og framsa f.eks. fortellingen 

om «Marte Svennerud» med stor innlevelse, og diktet «Terje Vigen» av Henrik Ibsen med 54 vers uten 

manuskript. På logens julemøte var han også en viktig bidragsyter, ikke minst med sin sang og fremfø- 

ring av «Jule-evangeliet». 

 
Br. Erik var også dyktig med hendene. Han malte malerier, lagde trearbeider og slo kniplinger. Hans 

«puzzlefisker» i tre var populære som gaver og gevinster. 

 
Br. Erik var en dyktig og entusiastisk Odd Fellow som vår Loge har hatt stor glede av. 

Jeg husker at br. Eks OM og Chartermedlem Arne Claussen uttalte på et ettermøte: 

«Br. Erik er et funn for vår Loge!» Det er jeg helt enig i. 

 

Jeg lyser fred over Bror Eriks gode minne 

 
Hans K. 
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Bindeleddets redaksjon slutter seg fullt og helt til de minneord br. Hans Krugerud har skrevet om vår 

avdøde veteran Erik Lauritsen. At han var en bauta for vår loge og Ordenen viser hans imponerende 

Ordensvita: 

 

 Innviet 06.05.1971 Tildelt 3.grad 04.05.1972 

 1. leirgrad 01.11.1977 3. leirgrad 06.11.1979 

 Tildelt Storlogegraden 01.01.1990 

 Veteranjuveler: 25 år 30.05.1996 
 Embeder i logen: 

40 år 19.05.2011  

 CMs høyre ass 1974 – 1977  CM 1977 – 1981 

 Sekretær 1983 – 1985  OM 1987 – 1989 

 Fung. Eks OM 1989 – 1991  Kap. 1997 – 1999 
 Storreprt. 1999 – 2003  Sanger 1999 – 2018 

 

Embeder i leiren: 

 2. Høvedsmann/Fører 1981 – 1985 

 1. Høvedsmann/Dep. HM 1991 – 1993 

Bror Erik Lauritsen ble begravet fra Hobøl kirke 06.02.2019. Vi lyser fred over hans minne. 
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Enda en 40-års Veteran i vår loge. 

Torsdag 07. februar 2019 ble en ny stor dag for vår loge, og ikke 

minst for vår bror Eks OM Per Sunde, som ble i tildelt sin vel 

fortjente juvel for 40 åra medlemskap i vår Orden. 

Den høytidelige og flotte rituelle delen av tildelingen ble ledet av 

bror DSS Lars Arenås, med bistand av fungerende Storem- 

bedsmenn Gunnar Gjølstad og Kjell Olav Marinsen. Denne delen 

av møtet ble avsluttet med visning av stjernehimmelen, med tilhø- 

rende musikk. 

Etter den rituelle delen ble logen lukket, og Odd Fellow-koret 

fremførte 3 sanger til ære for jubilanten. Det er både høytid og 

stemningsfullt når koret er med på å hedre våre jubilanter. 

Fra bror Per Sundes ordensvita nevner vi: 

Han ble innviet 12.09.1978 i Loge nr 87 Haveggen, og fikk her Den Høye Sannhets grad 11.09.1979. 

Han ble innviet i leiren 27.04.1985, og fikk Den Kongelige Purpur grad 09.05.1987. Han fikk Storloge- 

graden 01.01.1994, og 25-årsjuvel 26.10.2003. Han ble overført til Loge nr 48 Færder 24.02.1999, og 

etter å ha flyttet til Moss ble han medlem av vår loge 07.02.2008. I Færder hadde han embeder som 

OMVA, CM, UM, OM og Fung. Eks OM. I vår loge har han vært medlem av Nevnd for omsorg, 

Nevnd for hjelp og støtte, samt Nominasjonsnevnden. Vi gratulerer vår nye 40-årsjubilant med tilde- 

lingen, og ønsker han enda mange gode år i vår loge og Ordenen. (SH). 

 
 

Ny 3.gradsbror. 

På logemøtet 31.01.2019 ble bror Terje Cato Vold forfremmet til 

logens høyeste grad – Den Høye Sannhets grad. Den høytidelige 

og rituelle delen ble ledet av bror OM Petter Hagmann. På etter- 

møtet overbrakte HP Oddvar Tvete informasjon og hilsen fra Leir 

nr 7 Østfold til den nye 3.gradsbror, mens bror OM i sin tale til 

ham berømmet hans gode deltakelse i logen. Som både HP og 

OM gjorde, ønsker vi også bror Terje Cato Vold til lykke med sin 

videre vandring i logen og Ordenen. (SH) 
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På ettermøtet torsdag 21.02.2019 var det duket for Vårterminens 

kulinariske høydepunkt - Torskeaften med Lofotskrei og tilbehør. 

Det var et sedvanlig godt oppmøte og deltakelse på denne 

«festmiddagen», og selv om det drøyde  både vel og lenge før alle 

hadde fått sin rikelige og smakelige porsjon av skrei og rogn mm, 

var det bare blide og fornøyde brødre som avsluttet taffelet. Vi får 

ha salige Johan H. Wessels visdomsord i sinnet: «Lev vel og for- 

nøjet! Hav stedse for øyet du ej er ret frisk. For meget av kødet så 

mange har 

dødet. Spis 

derfor helst 

fisk!» 

Etter at måltidet 

var over, ledet 

Nevnd for utad- 

vendt arbeid en auksjon over diverse gaver, samt restbe- 

holdning av malerier fra maleriauksjonen sist høst. 

Overskuddet skulle benyttes til kommende enketreff. 

 

 

 

 

 
 

Gjenopptagelse. 

I den rituelle delen av Logemøtet 21.02.2019 ble vårt tidligere medlem – Ole Petter Jansen - gjenopp- 

tatt i vår loge. Vi ønsker bror Ole Petter Jansen hjertelig velkommen tilbake i Logen og Ordenen, og 

håper at han vil trives og finne seg vel til rette i vårt fellesskap. 
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Foredrag. 
Ved siden av den kulinariske delen av ettermøtet 21.02.2019 (se ovenfor), ble ettermøtet innledet med 

et foredrag av Forskningssjef/Overlege Waleed Ghanima fra Sykehuset Østfold(SØ)/Kalnes. Han 

holdt et glimrende foredrag om sitt arbeid, og brukte forståelige ord og vendinger som var på et popu- 

lærvitenskapelig nivå – forståelig for folk flest. Det vil føre for langt å gjengi foredraget i sin helhet, 

men i all enkelthet kan noe gjengis slik: «Ved SØ drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke 

ulike fagområder. Forskning skal bidra til: 

 Ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og 

bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 

 Forskningen ved sykehuset skal være pasientnær og nyttig, og er en av 

sykehusets kjerneoppgaver. 

 Forskningen har sin basis i sykehusets virksomhet og pasientenes behov. 

Det pågår for tiden rundt 130 forskningsprosjekter i SØ. På åpne forsknings- kvelder blir tema som 

kreft, ADHD, fedmeoperasjoner, isjias, rygg og 

leddplager, samt blodpropp presentert. Disse tema- 

ene er utvalgt fordi de berører store pasientgrup- 

per. 

Ved SØ er det etablert Forskningsbiobanker in- 

nen flere medisinske fagområder. En biobank er en 

samling biologisk materiale, som f eks blod, urin, 

eller vevsprøver, som vil kunne inneholde infor- 

masjon som kan gi svar på hittil ukjente og ube- 

svarte spørsmål om helse og sykdom. Utviklingen 

av moderne medisinsk forskning tilsier at denne 

typen informasjon blir stadig viktigere.» 

Forskningssjef/Overlege Ghanima ble behørig ap- 

plaudert og overrakt en oppmerksomhet etter sitt 

foredrag. 

Vi anbefaler brødre som er spesielt interessert til å 

gå inn på nettet for å lese mer om forskningen ved 

SØ, eventuelt ta kontakt på e-post 

forskningsavdelingen@so-hf.no 

eller tlf 94 15 64 50. 

Åpne forskningskvelder – som blir kunngjort – 

anbefales også. (SH) 

mailto:forskningsavdelingen@so-hf.no
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Flytting til nye Ordenslokaler 

Gårdeier har ytret ønske om at logene flytter til nye lokaler allerede i august i år – ett år tidligere enn 

før angitt. Flytting allerede i år er dog avhengig av kommunal saksbehandling/godkjennelse. (SH) 

 
 

Lokal Odd Fellow pris. 

Rebekkalogene og Odd Fellow logene i Moss skal 26.04.2019 dele ut en felles pris på kr 30.000,- til et 

veldedig formål i Moss. Valget står mellom Achilles Moss – som arbeider for døve og blinde – og 

Moss og Omegn Demensforening. Logene har hatt interne avstemminger, og basert på disse skal neste 

OM/ UM-møte bestemme hvem som får prisen. (SH) 

 
 

Nyttårsloge 2019. 

Dette logemøtet var berammet til torsdag 03.01., men noen dager tidligere fikk vi den triste meldingen 

fra bror OM at møtet var avlyst på grunn av liten deltakelse. 

Personlig finner jeg dette svært leit, i det innholdet av nyttårslogen både har et rituelt innhold som gir 

svært mye, samt at møtet har et stort sosialt potensiale gjennom å kunne møte og bli kjent med familie 

og venner som brødrene kan be med seg på denne logekvelden. 

Etterpåklokskap er en uting, men jeg har lyst til å sitere hva jeg avsluttet inn-legget om Nyttårslogen 

2017 med: «Et tankekors er det at oppslutningen til nyttårslogene i de senere år har vært relativt liten. 

Dette kan ha flere naturlige årsaker – vær og føreforhold, jule- og nyttårsferie, sykdom mv. Tilsvaren- 

de forhold er også kjent i andre loger, så derfor er det kanskje en tanke å samarbeide om felles nyttårs- 

loge for to eller flere loger?» (SH) 

 

 

Redaksjonskomiteen. 

Steinar Hagnes – Petter Tvete – Robert Ljungquist – Jan Chr. Hjorth – 

Odd Roksvåg – Torkel Fintland 

 

Frist for stoff til neste Bindeledd: 31.07.2019 
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JEG VELGER MEG APRIL 

   Av Bjørnstjerne Bjørnson 

Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder, 
– dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 

Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter, 
– i den blir somren til! 

 

 

 

 

...og snart er det vår 


