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I.O.O.F. 1987 - 2012

FORORD
Det er naturlig at man ved et jubileum stopper opp et øyeblikk, kaster blikket
tilbake på det som har skjedd og ser fremover mot begivenheter som man venter
vil skje.
I år fyller Loge nr. 84 Kalken 25 år. Dette er en stor begivenhet for alle søstrene
i logen som så trofast møter på logemøtene hver 14. dag. La dette bli en
minnerik opplevelse for oss alle.
Vi ser ethvert medlem som et eksempel på individuell inntreden i Ordenen og
Logen, i full respekt for den forutsetning og interesse den enkelte har, og slik
skal det også være. Vi mennesker må huske på vår felles arv, men også
respektere at vi er forskjellige. Dette er forutsetningen for den fred som best kan
skapes når mennesker møtes i det fellesskap som en finner i en loge.
På en festdag som denne er det all grunn til å glede seg over det arbeid som er
nedlagt for å utbre vennlighet og toleranse, grunnpilarene i alt logearbeid. Måtte
vi i fremtiden styrkes i dette arbeidet, slik at vår loge ikke bare eksisterer, men
kan få kraft til å utbre ordenens motto:
Vennskap – Kjærlighet – Sannhet
Redaksjonskomitéen gratulerer Rebekkaloge nr. 84 Kalken med de første 25 år
og ønsker logen mange gode år i arbeidet fremover i Odd Fellow’s ånd.

Sunndalsøra, 23. mai 2012

Oddrun Nasvik, Jorid Lillebråten, Gerd Mulvik, Solfrid Aalmo
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HILSEN FRA STOR SIRE.
Kjære søstre i Rebekkaloge nr. 84 Kalken.
I anledning logens 25 års jubileum sender jeg Den
Norske Storloges hilsen og gratulasjon. Vi takker
for et godt samarbeid gjennom 25 år.

Vårt mål er at logen skal gi hver søster kunnskap,
verdier og holdninger, slik at de gjennom sin
livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. Mitt håp
er at Rebekkaloge Kalken sine embedsmenn og
søstre også i årene som kommer vil ha dette mål
som grunnlag når de skal føre logens arbeid og
Stor Sire Morten Buan
tradisjoner videre. Skal logen nå dette mål er en
avhengig av kvalitet i arbeidet. Kvalitet i
fremførelse av ritualer og spill, Det seremonielle arbeidet må være preget av
opplevd kvalitet og høytidelighet. Det betyr at vi må perfeksjonere fremførelsen
av ritualene. Kvalitet betyr også at vi holder på antrekk, opptreden og etiketten.
Stil og verdighet bør være logens omdømme. Det er ikke bare i logesalen vi må
ha kvalitet som mål; informasjonsmøtet, hjemmebesøket, ettermøtet og ikke
minst samværet søstrene imellom må være preget av kvalitet. Vi lykkes den
dagen en søster, nyinnvidd eller veteran, tenker etter en logeaften; Dette var et
godt møte. I kveld opplevde jeg noe positivt. Logen er en givende del av mitt
liv.
På Den Norske Storloges vegne takker jeg søstrene for godt utført arbeid og
derved en livskraftig jubilant. En spesiell takk til embedsmennene gjennom
disse år.
Det er mitt håp at Rebekkaloge nr. 84 Kalken også i fremtiden vil bidra til
fortsatt utvikling for søstrene i logen og derved for Odd Fellow Ordenen i
Norge.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire
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GRATULERER HJERTELIGST MED
DE 25 ÅR!

DSS Anne Grethe Laugtug

Det er alltid en stor begivenhet når en loge når en
milepæl og kan feire jubileum. I vårt distrikt nr.
18 er loge nr. 84 Kalken loge nr. 3 i alder blant
distriktets 5 loger.
Logens embedsmenn og søstre har gjennom de 25
år ytet en stor innsats for vår Orden og for sin
egen loge. I samarbeid med brødrene i loge
Driva har de også skaffet til veie og innredet eget
ordenshus, noe som synliggjør Ordenen og
danner en god ramme rundt det arbeidet som
logene står for.

Det står respekt av det arbeid som ble lagt ned for 25 år siden og som vi i dag
kan høste fruktene av. Ved god hjelp av sin moderloge, loge nr. 19 Tacita i
Kristiansund, ble grunnstenen lagt. Siden har søstrene bygget videre på denne
grunnstenen og teller i dag drøyt 70 medlemmer. Logen har så i sin tur vært
moderloge for loge Sissihø på Oppdal, så man kan trygt si at loge Kalken
gjennom sin knoppskyting ikke bare har satt en knopp, men har med dette også
beriket seg selv og ikke minst Odd Fellow Ordenen.
Vår Ordens budord blir godt ivaretatt på Sunndalsøra. Det sosiale utadvendte
arbeidet vitner om det. Logen ledes av et aktivt embedskollegium og det betyr
mye for ordensarbeidet. En aktiv og engasjert ledelse er til inspirasjon og
motivasjon for logens medlemmer. Vår Orden er en verdiskaper, og en loge
med et godt indre liv vil være positiv for utviklingen av vår moral og etikk, og
for nestekjærlighet og medmenneskelighet.
Gjennom mitt arbeid som Distrikts Stor Sire har jeg hatt gleden av mange turer
inn til Sunndalsøra. Jeg har blitt godt kjent med søstrene og jeg setter stor pris
på den varme som alltid møter meg når jeg kommer.
Ved 25-års jubileumet kan vi konstatere at loge nr. 84 Kalken er en livskraftig
loge med dyktige og aktive søstre. Jeg ønsker embedsmenn og søstre fortsatt
fremgang til beste for Logen og Ordenen.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Anne Grethe Laugtug
Distrikts Stor Sire
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HILSEN FRA LOGE NR. 19 TACITA
På vegne av søstrene i moderlogen gratulerer jeg
loge nr. 84 Kalken med 25-årsjubileet.
Det har vært lagt ned et stort arbeide fra søstrene for
logen gjennom alle disse årene. Dere har vokst med
oppgavene og utviklet dere i god Odd Fellow-ånd,
til glede både for dere selv og for det samfunnet
dere er en del av.

Vi i moderlogen er stolte av dere og hva dere har
fått til. Det er alltid hyggelig å være sammen med
dere og å komme på besøk til dere. Mange av
OM Sigrid Aakvik Pedersen søstrene møtes også jevnlig i leir nr. 15 Fosna og vi
gleder oss alltid til sommermøtene på Sunndalsøra.
Våre to loger har hatt gleden av et godt samarbeid i 25 år, erfaringer er utvekslet
og vennskap er knyttet. Jeg håper at dette vennskapet fortsetter å utvikle seg til
glede og nytte for våre to loger og dermed for søstrene.
Jeg ønsker embedsmennene og hver enkelt søster i Loge nr. 84 Kalken lykke til
med jubileet, og fortsatt vekst og fremgang til beste for Logen og Ordenen.
Lykke til, kjære søstre, i årene som kommer.

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Sigrid Aakvik Pedersen
Overmester
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HILSEN FRA OVERMESTER I LOGE
NR. 80 DRIVA
Brødrene i Loge nr. 80 Driva vil gratulere loge nr.
84 Kalken med 25-års jubileum.
Samarbeidet mellom våre loger startet den dagen
dere ble instituert i 1987. Så var dere positive til at
nytt ordenshus skulle bygges.
Under byggeperioden var dere aktivt med, og dere
var de første som tok i bruk det flotte huset i 1995.
I 2001 solgte vår loge aksjer til dere slik at Loge
Kalken og Loge Driva fikk lik eierandel i Odd
Fellow Huset AS.

OM Dag Egil Bundgaard

Vil også takke dere for det gode samarbeidet vi har ved årlige arrangement som
17. mai, eldrefest og juletrefest.
Vi ønsker loge Kalken mange gode logeår og håper at vi også i fremtiden vil
komme til enighet om saker som angår våre loger.
Med broderlig hilsen i V, K og S
Dag Egil Bundgaard
Overmester

25-årsberetning

7

Loge nr. 84 Kalken

I.O.O.F. 1987 - 2012
HILSEN FRA STORREPRESENTANT
I LOGE NR. 84 KALKEN
Jeg ønsker med dette å gratulere Rebekkaloge nr.
84 Kalken med 25 års dagen den 23. mai 2012.
Min kjære loge, hvor jeg har vært medlem i snart
23 år.
Da jeg ble medlem hadde ildsjeler lagt ned et
omfattende arbeid med å stifte loge her på
Sunndalsøra. Vi skylder disse en stor takk.

I min embedsmannstid har jeg hatt mange
lærerike verv som Sekr., UM, OM, og Eks. OM.
Storrepresentant Ingebjørg Solbakk
En periode jeg minnes med glede og stolthet er
da Loge Kalken var moderloge for Loge Sissihø på Oppdal.
Som Storrepresentant får jeg fortsatt mulighet til å arbeide aktivt for vår egen
loge og for Odd Fellow Ordenen. Ett av mine ansvarsområder er Nevnd for
Logens Styrkelse og Ekspansjon, hvor bl.a. Utviklingsprogrammet for nye søstre
som søker medlemskap er meget viktig.
Grundig opplæring er av stor betydning, slik at våre nye søstre raskt føler
interesse for arbeidet i egen loge og dermed også for Ordenen.
Det er viktig at vi tar godt vare på nye og eksisterende søstre. Vi må alle huske
på hvor viktig det er at vi etter evne etterlever verdiene av Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet og omsetter ord til handling. Vis alle vi møter vennlighet og
omtanke - Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg.
Jeg ønsker Rebekkaloge nr. 84 Kalken lykke til med 25-årsjubileet og med årene
som kommer.

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Ingebjørg Solbakk
Storrepresentant

25-årsberetning

8

Loge nr. 84 Kalken

I.O.O.F. 1987 - 2012
HILSEN FRA OM I LOGE NR. 84
KALKEN

Tiden går ikke, den kommer, sier et ordtak.
Ordene inneholder en kjerne av positivitet
og håp for framtiden. Tiden er noe vi får,
ikke noe vi mister. Og det er ingen tvil om
at de 25 årene vi har fått siden
institueringen av Loge nr. 84 Kalken har
vært positive. Her har søstre møttes, trivdes
og utført godt logearbeid til beste for logen
og dermed også for seg selv.
Det er med ydmykhet jeg tenker på de
OM Astrid Tomelthy Sallaup
søstre som tok utfordringen og startet logen
vår. Det ligger utrolig mye arbeid bak
etableringen av en loge, og dugnadsånden har vært betydelig. Stor har også
kjærligheten til logen vært, for uten den hadde framdriften og dynamikken i
utviklingen ikke vært så bra.
Noen har dessverre også gått bort, flere så alt for tidlig. Når vi nå skal feire oss
selv og logen vår, er de med oss i tankene. Vi har besøkt gravene deres og lagt
ned tre rosa nelliker på hver grav – en hilsen og takk for hva de var for oss.
Det er godt å være søster i Loge nr.84 Kalken. Her hersker alltid en god og lett
tone mellom søstrene, og viljen til å bidra til et godt miljø er stor, det vises ikke
minst i ordningen med kjøkkentjeneste. Søstrene lager mat, serverer og rydder
på dugnad. Hver komité bestreber seg på å gjøre det hyggelig for sine
medsøstre. Slik blir det alltid en fest når UM åpner dørene og inviterer søstrene
inn til fint pyntet festsal. Om det er et festbord eller måltid etter et vanlig
arbeidsmøte, er standarden på topp.
Om 25 år er lenge eller kort, kommer an på hvilket perspektiv man setter
hendelsene i, og det er heller kanskje ikke så viktig. Det som er viktig er at vi tar
vare på hver dag og stadig bestreber oss på å bli bedre medmennesker - å ta alt i
beste mening. VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET. Dette må ikke
bare bli fine ord. Målet må være, om det er aldri så vanskelig, å leve hver dag
etter disse reglene. Den gylne regel «Vær mot andre som du vil at andre skal
være mot deg», går aldri av mote.
Jeg takker mine søstre som møter trofast til logemøtene våre, det gjør at både
den rituelle og sosiale delen fungerer veldig godt. Vi trives sammen og gleder
oss over at vi nå kan feire 25 år.
Jeg gratulerer Loge nr.84 Kalkens søstre med 25-årsjubileeumet.
Med søsterlig hilsen i V K og S
Astrid Tomelthy Sallaup
OM
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FRA DAMEFORENING TIL REBEKKALOGE
Det hele startet 11. mars 1982. Daværende OM i Loge nr. 80 Driva, Elling
Reiso, hadde sendt brev og inviterte «fruene» av Odd Fellow-brødrene til en
orientering om Rebekkainstitusjonen i loge Driva sine lokaler i Nordmørsvegen
3. Dette for å sondere om det var interesse for å starte en egen dameloge på
Sunndalsøra.
På informasjonsmøtet var det 20 «fruer» som møtte. En del brødre fra Loge
Driva var også til stede. Ut fra brevet som Loge Driva hadde sendt, tilbød de seg
å stille sine lokaler til disposisjon for damene. Rebekkaloge nr. 19 Tacita i
Kristiansund var invitert for å orientere om Rebekkainstitusjonen. De hadde på
forhånd sagt seg villig til å være moderloge. Eks DDRP Ellen Karoline Schrøen
fra Rebekkaloge nr. 19 Tacita, holdt et foredrag om Rebekkainstitusjonen. Hun
ga all den orientering som kunne gis til uinnvidde. OM Randi Hanssen uttalte
håp om at det ville ende opp med en tilslutning til Odd Fellow Ordenen for
damene på Sunndalsøra. De fleste av «fruene» som møtte opp viste sin interesse
for Ordenen, og de skrev seg på en liste for å få i gang en dameforening.
Allerede den 22. mars samme år ble det innkalt til nytt møte. På dette møtet
skrev 11 damer søknad om opptak i Rebekkaloge nr. 19 Tacita. Fra samme dato
ble Odd Fellow`s Dameforening på Sunndalsøra stiftet. Foreningens formann
var Marie Reiso, sekretær Bjørg Monge Olsen (søster fra loge Tacita som bodde
på Sunndalsøra på denne tiden) og kasserer Ingrid Brobak.
Innvielse av de 11 første søstrene skjedde i Rebekkaloge nr. 19 Tacita den 11.
september 1982. Dette var en lørdag og allerede neste dag fikk de tildelt Det
Gode Vennskaps Grad. To måneder senere, den 8. november, ble 4 nye søstre
innviet. Bror Oleif Hanaset i Loge nr. 80 Driva hadde Rebekkagraden og han
påtok seg det store ansvaret å være fadder for de fleste av disse søstrene, noe alle
satte stor pris på.
Det ble mange turer til Kristiansund i tiden fremover og søstrene ble godt kjente
med hverandre. Mange fine opplevelser ble det også. Rebekkaloge nr. 19 Tacita
var en moderloge som vi var stolte av, og vi fikk veldig god oppfølging på alle
måter.
Ut fra årsmeldingene fra årene 1982, 1983 og 1984, har det vært travle og
innholdsrike år for søstrene i dameforeningen.

25-årsberetning

10

Loge nr. 84 Kalken

I.O.O.F. 1987 - 2012

SUNNDAL REBEKKAFORENING
Den 7. november 1983 ble det sendt søknad til Det Norske Rebekkaråd om å
danne Rebekkaforening.
Den 15. februar 1984 ble Sunndal Rebekkaforening instituert. Det var 35 søstre
til stede, herav DDRP Ruth Thon Madsen fra Ålesund og OM Anna Margrete
Fagerlie fra Loge nr. 19 Tacita sammen med 15 øvrige søstre fra moderlogen.
Nå fikk møtene en mer formell karakter.
Følgende søstre ble valgt til Sunndal Rebekkaforening’s første styre:
Formann Reidun Dahle, nestformann Ildri Mo, sekretær Solveig Rendalsvik,
kasserer Åse Ekrann og arkivar Kirsten Smeby.
Rekruttering av nye søstre måtte til for å danne egen loge. Medlemmene i
foreningen engasjerte seg og medlemstallet økte.
Den 7. april 1985 ble det foretatt innvielse av 7 nye søstre til medlemskap i Loge
nr. 19 Tacita. Innvielsen var på Sunndalsøra, i Loge nr. 80 Driva sine lokaler i
Nordmørsvegen 3. Det var i denne perioden stor aktivitet og dugnadsånd for å
skaffe til veie nødvendig ordensutstyr som måtte til før egen loge kunne stiftes.
Pr. 31.12.1986 var det 26 søstre i foreningen.

HVA SKAL LOGEN HETE?
Det var navnet Kalken som ble valgt for den nye logen. Forslaget kom fra søster
Asta Resell Søvik, og hennes begrunnelse på navnet var lagt ved søknaden:
etter elven Driva, som har sitt utløp ved vårt høyeste fjell KALKEN. tenker bibelsk, men også lokalt. Vår mannsloge er som kjent oppkalt
Kalken vi alle mennesker så gjerne vil ta imot, men skal den virke må vi
ha livets vann. Vi ble ledet av kilden Driva, til søsterlig virke med livets
Kalk. Jeg ser symbolsk på fjellet Kalken som står der så traust, med sine
røtter i Driva og henter næring slik at det kan spire og gro rundt dens fot,
og samtidig lede Driva på vei ut til havet.
Kalken stenger nok sollyset ute for oss en periode hvert år, men stor er vel
gleden når solen når toppen og vi har hatt en tenkepause. Tenkepause er noe vi
alle menneskebarn trenger i en verden full av smerte.
Kalken og Driva, som søster og bror,
de frukter vil bære når røttene gror
og vil oss bedre lære
Vennskap – Kjærlighet og Sannhet
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LOGENS EMBLEM/SEGL

Det var mange forslag og gode tegninger som kom inn. Valget falt på utkastet
som søster Jenny Ellevseth hadde tegnet. Logens emblem/segl viser fjellet
Kalken med elva Driva i bunnen. I forgrunnen holder to hender en Kalk.
Logens emblem ble digitalisert i farger i 2009 av IT – konsulent Tom
Strandberg fra loge nr. 67 Castrum i Kongsvinger.

INSTITUERING AV REBEKKALOGE NR. 84 KALKEN
Den 23. mai 1987 ble Rebekkaloge nr. 84 Kalken på Sunndalsøra instituert.
Institueringen og installasjonen av nye embedsmenn ble ledet av Rådspresident
Guro Lie, assistert av Rådsmarsjall Liv Berit Johansen og de øvrige
rådsembedsmenn, samt DDRP Kjellaug Bjordal fra Loge nr. 32 Hild i Molde.
Tilstede var 7 representanter fra Det Norske Rebekkaråd og Stor Sire`s
vararepresentant SDSS Jens Flakstad. Moderlogen fra Kristiansund, Loge nr. 19
Tacita, var representert med 20 søstre. Til stede var også DDSS Erling Eriksen
fra Den Norske Storloge og Storrepresentant Helge Utigard fra Loge nr. 80
Driva, samt representanter fra Rebekkaloger og Rebekkaforeninger i distriktene.
Rådspresident Guro Lie overrakte fribrevet til Chartermedlemmene Marie
Reiso, Ingrid Brobak, Erna Sørum, Asta Resell Søvik og Ildri Mo.

Søster Marie Reiso ble den første OM i Loge nr. 84 Kalken. Logens valgte
embedsmenn fra 1987-1989 var: Eks OM Ingrid Brobak, OM Marie Reiso, UM
Gerd Mulvik, sekretær Asta Resell Søvik, skattmester Erna Sørum og kasserer
Jorid Lillebråten.
Da logen ikke hadde noen kvalifisert Rådsrepresentant/Storrepresentant, måtte
vi be moderlogen om hjelp. Det var Eks DDRP Ellen Karoline Schrøen som tok
på seg vervet. Hun var en god støttespiller for logen i tiden fremover.
Institueringen ble en uforglemmelig og rik opplevelse for alle som var med på
begivenheten.
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Etter installeringen fikk OM overrakt blomster og gaver fra de tilstedeværende
representanter. Fra vår moderloge overrakte OM Eva Tranø CM-stav og Ballotturne, og hun brakte varme lykkeønskninger og takk for ei rik tid.
Etter den høytidelige seremonien i lokalene i Nordmørsvegen 3 gikk alle til
gallamiddag på Hotellet. Påtroppende UM Gerd Mulvik ledet det hele på en
verdig og stilfull måte.
Søster Anna–Halldis Gran hadde skrevet en nydelig sang til institueringen, og
denne har siden vært vår logesang.
Søndag 24. mai møttes gjester og vertskap til høgmesse i Hov Kirke. Etter
høgmessen fortalte sognepresten historien om kirken, som hadde 100-års
jubileum samme år.
Etter kirkebesøket var det tid for lunsj på Hotellet. Det var ei minnerik helg både
for arrangør og ikke minst for gjestene fra Oslo og rundt omkring i distriktene.
De fikk oppleve våren i Sunndal på sitt fineste, med varme dager, full
vårblomstring og hvit snø på fjelltoppene. Bedre ramme rundt en slik begivenhet
kunne vi ikke få.
Embedskolegiet 1987 - 1989

Foran fra v. UM Gerd Mulvik, OM Marie Reiso, Bak fra v. skm. Erna Sørum, sekr. Asta
Resell Søvik, og kass. Jorid Lillebråten.
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EGET ORDENSHUS
Som tidligere nevnt hadde Rebekkaloge nr. 84 Kalken fått tilbud om å leie
lokalene som Loge nr. 80 Driva hadde innredet i Nordmørsvegen 3. Lokalene
var intime og koselige på sin måte, men plassen var liten og trang. Det var
mange trapper opp til lokalene og det fantes ikke vinduer.
Etter hvert som medlemstallet vokste for begge logene, økte også behovet for å
skaffe større hus.
Loge nr. 80 Driva hadde lenge drømt om eget bygg, men det var ei stor
økonomisk utfordring og det var heller ikke enkelt å finne et egnet sted. Omsider
kom man over ei tomt i Hovsvegen 15 som ville passe godt. Tomten var regulert
til industriformål, men etter noen omganger med kommunen fikk man
omregulert tomten slik at logehus kunne bygges.
Søstrene i Rebekkaloge nr. 84 Kalken var positive til byggeprosjektet, men det
var et stort økonomisk løft for en loge som var relativt nystartet.
Den 15. juni 1993 ble generalforsamling i AS Odd Fellow Hus avholdt, og i
punkt 7 står det kort og godt: «Bygging av nytt Ordenshus enstemmig vedtatt».
Byggekomitéens representanter var: Sivert Hoel, formann, Elling Reiso, teknisk
leder, Lars Røkkum, økonomileder, Asta Resell Søvik, dugnadsleder og Sigrun
Hafsaas, sekretariatsleder.
Nesten alt arbeidet ble gjort på dugnad. Pensjonistene var ivrige og jobbet lange
dager, for nytt logehus skulle det bli. Rydding av tomten startet 16. juni 1993, og
de nødvendige tillatelser for bygging ble gitt i august samme år. Søster Sigrun
Hafsaas har laget minnebøker fra husbyggingen med bilder tatt av bror Magne
Mulvik. Minnebøkene er for ettertiden verdifull dokumentasjon for Logene.
Råbygget stod klart i august 1994 og 18. november samme år var innredningen
kommet så langt at det ble invitert til mønsåsfest med servering på plank og
antrekk var varme klær.
Den 21. februar 1995 hadde Rebekkaloge nr. 84 Kalken sitt første ettermøte i de
nye selskapslokalene. Utover våren og forsommeren ble arbeidet ferdigstilt, og
den 5. august 1995 ble logehuset innviet av Stor Sire Oddvar Granlund. Dette
var en stor begivenhet og en milepæl for logene på Sunndalsøra. Mange flinke
kvinner og menn fra begge logene har gjort en stor innsats for å få til et eget hus.
En stor takk til alle sammen!
Loge nr. 80 Driva hadde aksjemajoriteten i huset, men i 2005 hadde vi økonomi
til å kjøpe de resterende aksjer som var nødvendig for at Loge Kalken skulle
være likestilt med Loge Driva og vi eier nå 50 % hver av aksjekapitalen.
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LOGEMØTENE OG ETTERMØTENE OG DENS BETYDNING FOR DET
SOSIALE SAMVÆRET
I løpet av de 25 år loge Kalken har bestått, har medlemstallet vokst jevnt. Alle
søstrene i logen har lagt stor vekt på rekruttering av nye medlemmer. Pr. dags
dato er vi 75 søstre. Alder på søstrene varierer fra 33 til 85 år.
Gjennomsnittsalderen er ca. 65 år.
Det er en kjøkkenkomite for hvert møte, og søstrene lager og ordner alt med mat
og servering på møtene. Dette gir et fint overskudd til privatnevnden sin konto
og kommer medlemmene til gode. UM har ansvar for å sette opp komiteene.
Medlemmene trives, møtene er innholdsrike og søstrene bidrar med forskjellige
innslag på ettermøtene.

Ved avslutning av vårterminen har vi hatt hyggelige sommertreff. Disse er blitt
arrangert på forskjellige steder. Vi er blitt invitert hjem til søstre, vi har vært på
overnattingstur til Innerdalen, vi har hatt utkledningsparty både i Odd Fellowhuset og på Tredalsbakken og vi har hatt felles sommermøter med brødre i Loge
nr. 80 Driva både lokalt og utenfor kommunen.
Hvert år arrangerer logene fellesmøter (festloge, årsfest). Logene arrangerer
hvert år eldretreff både for beboere på Helsetunet og i Omsorgsboligen.
Sosiale treff som 17. mai og juletrefest, der medlemmene kan invitere med seg
familie og venner til en samlingsstund på huset, arrangeres også årlig. Disse har
hatt stor oppslutning.

Embedskolegiet 2011 – 2013
Foran fra v. UM Bodil Rød,
OM Astrid T. Sallaup, Bak fra
v. Skm. Marie H. Boyne,
Kass. Hallfrid Aarstein, Sekr.
Reidun Bryn Melkild.
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MODERLOGE
Søster Eks OM Eli Dahle var medlem i Rebekkaloge nr. 84 Kalken. Da hun
flyttet til Oppdal, kom tanken om å danne Rebekkaloge der. Hun tok da de
nødvendige kontakter slik at Loge Kalken kunne være moderloge for en
eventuell ny loge.
I 1996 ble de første søstrene fra Oppdal innviet i Loge Kalken.
Det ble hektiske, men interessante år for vår loge, med innvielser og
forfremmelser av nye søstre både fra Sunndal og Oppdal.
Den 27. oktober 2001 ble Rebekkaloge nr. 113 Sissihø instituert på Oppdal, og
mange søstre fra moderlogen var med på begivenheten.
Logene har god kontakt, og vi besøker hverandre.

LOGENS PLASS OG BETYDNING
Loge nr. 84 Kalken under Den Uavhengige Norske Storloge av Independent
Order of Odd Fellows (I.O.O.F.) tilhører Distrikt nr. 18 Nordmøre/Romsdal og
Leir nr. 15 FOSNA.
Annethvert år arrangerer logen Sosialaften til inntekt for lokale formål.
Logen har i flere år hatt fadderbarn fra Sri Lanka gjennom Mary`s Venner.
Odd Fellows Landssak 2003-2005 var oppbygging og utvikling av en Odd
Fellow barneby i El Salvador. Her var Loge nr. 84 Kalken engasjert.
Landssaken 2011 – 2013, som logene er delaktig i, er en tilsvarende sak –
oppbygging av en SOS Barneby i Malawi.
År 2000 og år 2010 hadde logen i samarbeid med Loge Driva ansvaret for å
velge en kandidat til UNP, som står for United Nations Pilgrimage for Youth.
Det er elever som går andre året på allmenlinja ved Sunndal Videregående
Skole, som får i oppgave å skrive en stil om FN. Den beste besvarelsen blir
belønnet med besøk i FN hovedkvarteret i New York.
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HISTORIKK OVER EMBEDER F.O.M. 23.05.1987 – 23.05.2012
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LOGE KALKEN STORREPRESENTANTER GJENNOM 25 ÅR

Rådsrepr. Ellen K. Schrøen
1987 – 1990

Rådsrepr. Marie Reiso
1990 – 1994

Rådsrepr. Ingrid Brobak
1994 – 1998

Rådsrepr. Gerd Mulvik
1998 – 2003

Storrepr. Solfrid Aalmo
2003 – 2005

Storrepr. Sigrun Hafsaas
2005 – 2009

Storrepr. Ingebjørg Solbakk
2009 – 2013
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