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Loge nr. 19 Thule sitt Chartebrev fra 28.06.1936

Besøke de syke, hjelpe de trengende,
begrave de døde og oppdra de foreldreløse.
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Forord.
I forbindelse med at Loge nr 19 Thule fyller 75 år den 28.
Juni 2011 ble det besluttet og utgi et festskrift i anledning jubileet. Dette ble også gjort ved logens 25 år og 50 års jubileum, og noe av kildematerialet derfra er benyttet også denne
gang.
Redaksjonskomiteen har bestått av brødrene Leif Larsen,
Storrepr., Knut Stokmo, Eks Storrepr., Hermod Pettersen,
EksOM og Tord Aasmoe, CM.
Komiteen har samlet inn stoff fra flere kilder; Loge nr 19
Thule 50 år, loge nr 65 Borea 50 år og loge nr 96 Origo 25 år.
Vi vil takke hver og en som har bidratt. Vi håper at jubileumsskriftet vil være med på å belyse loge nr 19 Thules historie frem til i dag. Det er i hovedsak lagt mest vekt på de
siste 25 år, og at dette kan komme til nytte som informasjon
for nye aktive år i vår loge.
Leif Larsen
Storrepr.

Hermod Pettersen
EksOM

Knut Stokmo
Eks Storrepr.

Tord Aasmoe
CM
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Loge nr. 19 Thule 75
år.
Hilsen fra OM
Det er en stor ære for
meg å være overmester i
loge nr 19 Thule i dette
jubileumsåret. Det er
med ydmykhet og respekt en tenker tilbake på
de brødre som for over 75 år siden tok initiativet til å stifte en
loge i Tromsø. Det var et nybrotts arbeid som tok flere år før
loge nr 19 Thule ble instituert 28. juni i 1936. Vi skylder de
alle en stor takk for det arbeidet de utførte og som ga grunnlaget for Tromsøs eldste loge.
Loge nr 19 Thule har vokst jevnt og trutt og har ved flere anledninger avgitt mange medlemmer til nye loger i Tromsø. I
jubileumsåret er vi 143 medlemmer og svært mange er aktive
og gjør en god og solid jobb i å være med å skape en god loge
som vi alle er stolte av å være medlem av. Her føler vi alle
trivsel, trygghet og tilhørighet som er nedfelt i logens visjon.
Dette gir oss kraft til å arbeide for Odd Fellow Ordenens formål både innad som utad og gjør at vi hele tiden strever for å
bli bedre mennesker.
I forbindelse med 75 års jubileumet ønsker vi å markere oss
utad og vi vil derfor gi en pengegave på 75000,- til et godt
eller flere gode samfunnsformål. Vi håper disse midlene kommer godt med til å gjøre noe godt og nyttig for noen av de
svake gruppene i samfunnet.
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Vi ser alle fram til jubileumsmarkeringen som finner sted lørdag 27. august for logens brødre med ledsagere, innbudne
gjester fra de øvrige logene i distriktet samt representanter fra
Stor Logen.
Til slutt vil jeg på vegne av kollegiet ønske alle brødrene til
lykke med 75 år’s jubileet og håper Loge nr 19 Thule utvikler
seg videre med god og stø kurs.
Jann Amundsen
Overmester

Hilsen fra Stor Sire
Kjære brødre i Loge nr. 19 Thule
I anledning logens 75 års jubileum sender jeg Den Norske
Storloges hilsen og gratulasjon.
Vi takker for et godt samarbeid
gjennom 75 år.
Odd Fellow Ordenen i Norge har
gjennom disse 75 år hatt en god
utvikling. Loge Thule har vært
en livskraftig loge som har bidratt til en god utvikling i Troms
Foto: www.oddfellow.no
blant annet ved å være moderloge for
mange nye loger i distriktet. Jeg vil gi uttrykk for Ordenens
takk til alle de som gjennom mange år har nedlagt et stort arbeid for logen og Ordenen.
6
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Vårt mål er at logen skal gi hver bror kunnskap, verdier og
holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et
bedre samfunn. Mitt håp er at loge Thule sine embetsmenn og
brødre også i årene som kommer vil ha dette mål som grunnlag når de skal føre loge Thules arbeid og 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 brødrene imellom må være preget av kvalitet.
Vi lykkes den dagen en bror, 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 brødrene for godt
utført arbeid og derved en livskraftig jubilant. En spesiell
takk til embetsmennene gjennom disse år.
Dett er mitt håp at Loge nr. 19 Thule også i fremtiden vil bidra til fortsatt utvikling for brødrene 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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Jubileumhilsen fra
Distrikts Stor Sire
Det er en stor glede for meg
å sende en hilsen til loge nr.
19 Thule i anledning logens
75 års jubileum.
De brødre som stiftet loge nr.
19 Thule for 75 år siden, og
med det var med på å legge
grunnlaget for Ordenens
vekst i Tromsø, kan ikke priFoto: Øivind Benjaminsen
ses nok. Den ånd som disse brødrene
begynte sitt arbeide med, har brødrene tatt vare på gjennom disse 75 år, og ført videre frem til den
gode posisjon som loge. nr. 19 Thule har i dag.
Det er med stor interesse logens arbeide og utvikling følges,
og det er fortsatt mitt ønske at dette arbeidet må vedvare og
styrkes. Måtte Thomas Wildeys ånd og hans evig aktuelle mål
for Ordenen alltid prege loge nr. 19 Thule og deres brødre.
Jeg sender med dette loge nr. 19 Thule, dens embetsmenn og
brødre, mine hjerteligste gratulasjoner og ønsker Dere det beste for fremtiden.
Med hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Svein R. Simonsen
Distrikts Stor Sire,
Distrikt 11
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HILSEN TIL LOGE
19 THULE FRA
LEIR NR 11 NORD

OF leir 11 Nord hilser OF loge 19 Thule
ved 75-års jubileet den 28.06.2011.
Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom loge og leir,
noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom den utvikling som hver enkelt av våre medlemmer får gjennom logearbeidet, og som skal forberede dem til det krevende engasjement som bør ligge til grunn for sin egen utvikling gjennom
leirarbeidet. På samme måte forventes det at patriarkene,
gjennom sin utvikling i leiren, kan være en viktig ressurs i
arbeidet i sin egen loge.
Det er derfor viktig for leirinstitusjonen at logene arbeider
godt, blant annet i forhold til medlemsutvikling, for dermed å
kunne bidra til å styrke leirens arbeide.
Leir nr 11 Nord gratulerer med 75-årsdagen, og ønsker lykke
til i de kom-mende år.
Med patriarkalsk hilsen i
Tro,
Håp
og
Barmhjertighet
Jan Vollen
Hovedpatriark
9
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Jubileumshilsen
fra Loge nr. 14
Polarlys
Det er en stor glede for meg å gratulere Loge nr. 19 Thule ved 75- års jubileet. Vår Loge var med da Loge nr. 19
Thule ble instituert, og gjennom disse
75 år har det vært en fornøyelse å registrere at det Odd Fellow-”frøet” vi var med å plante i
Tromsø, har vokst seg til et stort og livskraftig tre.
Loge nr. 19 Thule har gjennom sitt uegennyttige arbeid for
Odd Fellows sak hatt en betydelig positiv innvirkning på dette
– ikke bare i Tromsø – men også utenfor byens grenser.
Med ønske om et fint jubileum og fortsatt fremgang og vekst,
hilser jeg til alle brødre i Loge nr. 19 Thule.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Steinar Urdshals
OM i Loge nr. 14 Polarlys
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Første Embedskollegiet i Thule.

Foto: Øivind Benjaminsen

Embetskollegiet i jubileumsåret.

Foto: Knut Stokmo
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Odd Fellow Ordenen

Vår gren av Ordenen – The Independent Order of Odd Fellow
IOOF kommer fra Amerika, der Ordenens far Thomas
Wildey og fire av hans landsmenn startet sitt arbeide den 26.
April 1819 i byen Baltimore. Der ble den første loge - Washington loge nr 1 startet, og har siden spredt seg videre. I Europa nådde Odd Fellow Ordenen først Tyskland og deretter
Danmark i 1878. Den 26. April 1898 blir sett på som Ordenens stiftelsesdag i Norge.

Loge nr 19 Thule
Den 28. Juni 1936 ble vår loge instituert
i Tromsø. Det skjer i Håndverkerforeningens lokaler, hvor fribrevet blir
overlevert. Det har disse chartermedlemmene: Jens Dragøy, Astrup Holm, Ole Aune, Karl Rickertsen, Erling Svendsen og Harald Gustavsen. Seremoniene
ledes av Stor Sire Gustav Eriksen, Stor Sekretær Johan Middelthon og Storrepresentantene Olaf Hallan, Lars Hansen, Jonas Edholm og Håkon O. Christiansen. Om kvelden var det
en sammenkomst for brødre med damer på Grand Hotel.

Knoppskyting
Ved stiftelsen av loge nr 19 Thule den 28. Juni 1936 hadde
Broderforeningen til sammen atten 3. grads brødre. Ut fra
dette grunnlag påbegynte logen sitt arbeide med å bygge ut
Odd Fellow Ordenens virksomhet – ikke bare i Tromsø, men
12
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også i deler av Troms og Finnmark fylker. Logen har således
vært med på å gi liv til flere nye loger.
Den 11. Juni 1960 ble loge nr 65 Borea stiftet og 28 brødre
ble avgitt til den nye logen. Tre år senere – den 22. Mai 1963
blir loge nr 70 Kvitbjørn i Hammerfest startet.
Så går det ti nye år før neste gren av Ordenen vokser ut. Denne gang er det loge nr 84 De tre Kjedeledd på Finnsnes som
starter den 11. Mai 1973. Så den 18. Januar 1978 blir loge nr
96 Origo insituert i Tromsø , med 14 brødre fra vår loge som
sammen med flere brødre fra loge nr 65 Borea danner kjernen
i den nye loge.
Siste skudd på logestammen fra Thule vokser ut i 2003, hvor
loge nr 142 Ishavet blir instituert den 18. Januar dette år. Det
var 27 brødre fra vår loge som var med på å starte den nye
logen. Dette viser at det opp gjennom årene er et meget stort
antall brødre som er tilført Odd Fellow Ordenen med utgangspunkt fra vår loge. Pr. i dag er det til sammen 520 brødre
som er innviet i vår loge.

Loge nr 19 Thules humanitære arbeid
På lik linje med andre Odd Fellow loger i Norge, har loge nr
19 Thule bidratt i Odd Fellow aksjoner på landsbasis. En rekke prosjekter er gjennomført til glede og støtte for forskjellige
institusjoner i inn- og utland. Det utdeles årlige midler til medisinsk forskning , i 1973/1974 ble det bygget to Redningskryssere, - Odd Fellow I og Odd Fellow II, og i de senere år er
det bygget en SOS Barneby i El Salvador i Sør Amerika. I
tillegg til disse landsomfattende aksjoner bidrar loge nr 19
Thule til humanitært arbeide lokalt.

13
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Viken senter for
psykiatri og sjelesorg
I 2001 vedtok Storlogemøtet
ny landssak for Odd Fellow
Ordenen. Distriktsrådene ble
bedt om forslag til prosjekt,
og vår DSS Tore H. Hansen
forespurte Ole D. Mjøs om å
Foto: www.vikensenter.no
få forslag. Han foreslo Viken senter, og
Distriktsrådet fant det som det beste prosjektet. Det ble da
vårt forslag til til Storlogen. Storlogen valgte imidlertid å
støtte bygging av en SOS Barneby i St. Vincente i El Salvador. I vårt distrikt ønsket man å støtte Viken senter i tillegg til
landssaken, og da alle enhetene i Distrikt 11 var enige ble innsamlingsaksjonen satt i gang. I juni 2005 ble Viken senter
overrakt en sjekk på kr 250.000,-. Beløpet var gitt av alle enhetene i distrikt 11 med kr 150.000,-, bidrag fra fond for utadrettet sosial virksomhet i Tromsø med kr 50.000,- og kr
50.000,- fra Storlogens Humanitære Fond. Viken Senter ble
åpnet 5. November 2006, og i tillegg til bidraget på kr
250.000,- til byggeprosjektet ble det gitt et bidrag på kr
16.000,- til utsmykning i anlegget. Ordenen fikk mye ros og
takk for sine bidrag til prosjektet.

SOS Barnebyer
Vår loge har i likhet med andre loger hatt fadderbarn gjennom SOS Barnebyer. Vi holder
kontakt og får årlige meldinger og hilsener om barnas situasjon. I 2003 vedtok Storlogen å velge SOS Barnebyer som
landssak, og det ble satt i gang innsamlingsaksjoner over hele
landet. Logene bidro med kr 100,- fra hvert medlem, samt
14
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med deltakelse i innsamlingsaksjon på Rema-butikkene i samarbeid med SOS Barnebyer. Loge nr 19 Thule og de øvrige
logene i byen deltok aktivt. Til sammen ble den nye barnebyen finansiert av Ordenen med kr 15,5 millioner og sto ferdig i 2006.

Vedaksjon
I 1979 fikk logene i Tromsø forespørsel fra tidligere Gildespeidere om å overta deres vedaksjon, som gikk ut på å hogge,
tørke og fordele ved til eldre enslige som hadde behov for
ved. Logene fikk hogge ved på en eiendom i Andersdal og på
Tromsø Sparebank’s eiendom på Breivikeidet. Aksjonen varte i mange år, men etter hvert som behovet ble borte ble det
besluttet å avslutte arbeidet.

Sirius-prosjektet
Sirius-prosjektet går ut på å servere gratis kaffe og kaker hver
mandag og torsdag til pasienter og pårørende på Kreftavdelingens poliklinikk ved Universitetssykehuset (UNN) i
Tromsø. Her er det pasienter som får stråle- og cellegiftbehandling. Dette prosjektet ble startet opp høsten 2008 og er et
samarbeidsprosjekt mellom alle Rebekka- og Odd Fellow loger i Distrikt 11. Prosjektet har også fått tilskudd fra loger i
Nordland samt fra Storlogen.
Søstre og brødre stiller opp frivillig til denne oppgaven og de
fleste har fått informasjon fra Kreftforeningen og fra leger og
andre eksperter fra Kreftavdelingen ved UNN. Dette for bedre å kunne forstå både pasienter og pårørendes behov for kontakt. Alle er pålagt taushetsplikt. Både fra pasienter, pårø15
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rende og UNN har vi fått positive tilbakemeldinger. De fleste
store sykehus i Norge omfattes i dag av Sirius-prosjektet.

Vennebo
Odd Fellow og Rebekka logene i Tromsø har en hytte i Skittenelv som heter Odd Fellow Vennebo. Denne hytta vedlikeholdes av Tromsø- logene, og det legges ned mange dugnadstimer her. Hytta disponeres av institusjoner som har behov
for en plass der de kan ta med klienter/pasienter på tur og rekreasjon.

Annet sosialt arbeid
Loge nr 19 Thule bidrar årlig med penger til sosiale hjelpeorganisasjoner som Kirkens Bymisjon, og vi har gjennom årene
gitt bidrag til en rekke andre organisasjoner. Loge nr 19 Thule har sammen med Rebekka-loge nr 11 Concordia arrangert
besøk på sykehjem og bussturer på sommeren. I mange år
var det stor oppslutning om arrangementene. I de senere år er
behovet blitt mindre og vi har derfor avsluttet prosjektet.

Stiftelsen Odd Fellow Eldreboliger
Tanken om bygging av eldreboliger for Odd Fellow medlemmer
var ofte diskutert i vår loge. Etter
Foto: Øivind Benjaminsen
den vellykkede byggingen av Storgt.
118 mente mange at man burde satse på nye prosjekter.
Behovet og ideen om å bygge eldreleiligheter var aktuell fordi
16
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verken kommunen eller andre organisasjoner hadde planer om
dette. Det ble tatt opp med Storlogen og man var på befaring
på Odd Fellow hjemmet i Oslo. Planlegging og gjennomføring ble satt til et utvalg fra alle logene i Tromsø. Alle formaliteter ble ordnet, til tross for politisk motstand mot at ”en slik
organisasjon” som vår skulle få tomt av kommunen. Kommunen fikk disponere 50 % av leilighetene og dermed ble det
positivt vedtak i kommunestyret.
Det første utvalgsmøtet ble holdt i 1976, og den første boligen
ble tatt i bruk i 1982. I 1984 ble det andre boligfeltet på Hvilhaug tatt i bruk. I dag er det i alt 54 leiligheter på Klokkerjordet og på Hvilhaug. Husleien varierer fra leiligheter som har
vært bebodd over lang tid og nyoppussede leiligheter. Ingen
leiligheter leies nå ut uten oppussing iht. definert standard.
Retningslinjer for tildeling slår fast at det tildeles etter ansiennitet, som starter å løpe etter fylte 55 år for de som har registrert seg som interesserte. Ved tildeling prioriteres søkere over
60 år. Dersom søker sier nei 2 ganger ved tilbud om tildeling
blir søkeren strøket eller satt nederst på listen.
Tromsø kommune har tildelingsrett for 11 leiligheter på Hvilhaug og 10 leiligheter på Klokkerjordet 1. Boligstiftelsen foretar tildeling etter avtale med kommunen.

Logelokalene
I 1960 var Odd Fellow Ordenens lokaler i gamle
”Håndverkeren” i Skippergata . Lokalene var på loftet
i det gamle trebyg
get, og i de første årene disponerte logene bare toppetasjen som
17

”Håndverkeren” i Skippergata.
Foto: Knut Stokmo
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besto av logesal og et lite klubblokale med et veldig lite kjøkken. Forholdene var meget trange for ettermøtene, men i
1964-1965 fikk vi også disponere noe av 2. etg. som ble innredet til spisesal.
Tanker om egne lokaler har
imidlertid levd hele tiden,
og i 1950-årene ble Skippergata 30 (dagens Byporten) kjøpt, men ble senere
solgt. Senere ble Villa Bikuben kjøpt med tanke på å
bruke huset som klubblokale og bygge logesal på tomLogelokalene i ”Håndverkeren”
ten. Dette ble det ikke noe av,
Foto: Knut Stokmo
og eiendommen ble derfor
solgt. Kapitalen la da grunnlag for nytt kjøp, og i 1966 ble
Storgata 118 kjøpt, og i 1970 Storgata 116.
På slutten av 1960 åene ble Håndverkeren solgt til nye eiere
og leieforholdet til Odd Fellow logene ble sagt opp. Prosjekt
- og byggeprosess for vårt eget hus i Storgata 118 kom i gang
i 1970, og huset sto ferdig i 1973. I mellomtiden fikk logene
disponere Frimurerlogens lokaler som den gang var i Tromsø
Sparebank. Våre
lokaler ble innviet 12. Mai 1973
av Stor Sire Arne
Espelund og hans
Storembedsmenn. Det
var som en drøm
Foto: Øivind Benjaminsen
å komme inn i
nye lokaler i eget hus. I 5. etg. ble
det innredet logesal og felles salong og spisesal. Resten av
huset var leid ut til bibliotek og trygdeetaten.
18
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Vi ønsket fortsatt egen spisesal i tillegg til salongen i 5. etg. I
1991 ble 4. etg ledig, og økonomien i huset tillot oss å ta i
bruk også dette arealet. Med stor dugnadsinnsats som ble kalkulert til kr 700.000,- og et låneopptak på 1 mill. ble en del av
4. etg. innredet til spisesal. Resten av etasjen ble innredet til
lesesal for biblioteket. Da biblioteket flyttet inn i eget hus ble
lesesalen innredet
til øvingssal, møterom og kontorer. I
1995 ble heisen ført
opp til 5. etg. Dette
ble ikke tillatt ved
byggingen i 1973
fordi vi ikke fikk
tillatelse til å bygge
heishus på taket.
Foto: Øivind Benjaminsen
Odd Fellow Ordenen i Tromsø har nå gode forhold både
for logearbeid og administrasjon.
I 1997 ble eiendommen seksjonert i 6 seksjoner. Takket være
god økonomi i Storgt. 118 kunne 4. og 5. etg overføres til Felleseiet for logene uten kostnader for logene. Det betyr at logene er sikret sine lokaler uavhengig av driften av A/S Storgt.
118. Ordenen i Tromsø har utviklet seg betydelig og i dag er
det 3 Rebekkaloger, 4 Odd Fellow loger og 2 Leirer som alle
skal ha sine møtedager. Hvis utbredelsen fortsetter vil det
være nødvendig med nye lokaler med større kapasitet. Det er
satt ned et utvalg for å utrede dette spørsmålet.

19
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60 års veteraner i logen igjennom tidene
Knut Næsvold
Andreas Beck Sørensen

50 års veteraner igjennom tidene
Thormod Fagernes
Knut Petter Næsvold jr.

Loge nr 19 Thules representasjon i Storlogen
Som bindeledd til distriktene utnevner Storlogen sin distriktsrepresentant. Tidligere ble denne benevnt som DDSS
(Distrikts Deputert Stor Sire), men er senere endret til DSS
(Distrikts Stor Sire).
De som har vært representanter fra vår loge er Sverre Sørensen, Thormod Fagernes – som senere ble utnevnt til DSS for
Nord Norge, og Lars E. Anderssen.

20
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ThulePosten
Utover i nittiåra vokste det frem et ønske i logen om et nyhetsorgan hvor alle brødre kunne få informasjon om fremtidige – og gjennomførte hendelser i logen. Her fikk man muligheten til å nå også brødre som av ulike årsaker var forhindret i
å møte på våre møter. Hovedinnhold i avisa var informasjon
fra logens styrende organer, samt viktige innlegg av etisk karakter. I avisa ble også publisert bilder av brødre ved opptak
og gradspasseringer, ved tildeling av veteranjuveler og ved
alle andre festligheter i logen.
Første utgave av Thuleposten ble utgitt i august 1995, og det
ble utgitt i alt 31 utgaver med siste eksemplar i desember
2003. Hovedsaken til at avisa ble nedlagt var de høye trykkerikostnadene, men også vansker med å få brødre med interesse for dette arbeidet til å fortsette med avisa var nok en medvirkende årsak.
Redaktører i papiravisene var Tor Næss, Knut Richard Rasmussen, Svein Lundberg og Frank Gamst. Også Ole Smestad
som var med i redaksjonen til avisa hele tiden må nevnes som
en meget viktig bidragsyter til opprettholdelse av avisa.
Etter hvert gjorde data mer og mer inntog også i logesystemene, og i desember 2009 utkom første utgave av ThulePosten i
digital utgave. Det er hittil utkommet fire utgaver i det nye
formatet, og vi skylder stor takk til Odd Gunnar Hogseth som
var første ”nye” redaktør og til nåværende redaktør Øivind
Brede Benjaminsen.
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Thule-sangen
Der hvor nordlysets bølgende
ild flammer opp,
der hvor midnattsol rødmer i
hav.
Der er stedet i nord hvor Odd
Fellow slo knopp,
”med det navnet som sagaen
gav”.

La vår kjærlighet virke i hverdagens tarv,
I vår nærhet er oppgaver
lagt.
Loge Thule vil gi oss av fedrenes arv,
”det erfaringens visdom har
sagt”.

Kjære bror, loge Thule står
hjertet vårt nær,
her vi høster hva Wildey oss
gav.
Her vi alltid vil verne om
brorskapet kjær,
”og det løftet om troskap vi
gav”.

Loge Thule har alt litt av alderens sjarm,
men skal virke i fremtidens
land.
Vi skal gi den vår støtte, vår
kjærlighet varm,
”la oss møtes så ofte vi kan”.

La vår logekveld være i vennskapets ånd,
la vår tanke bli mer enn ord. Tekst: Ole Smestad
Loge Thule skal binde det
Melodi: Einar Nielsen
vennskapets bånd,
”som gjør bror til en bror her
i nord”.
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Harry
Lorentsen
Tor Næss
Erling
Nordnes
Jann
Amundsen
Oddbjørn
Solberg
Tor Arne
Simonsen
Tor Arne
Simonsen
Haakon Kjile
Pettersen

Knut Stokmo
Jan Vollen
Leif Larsen
Terje
Jakobsen
Hermod
Pettersen
Jens Petter
Kraknes
Jann
Amundsen
Randulf
Pedersen

Eilif Pettersen

Knut Stokmo

Jan Vollen

Leif Larsen

Ole Smestad

Per Berg
Jenssen
Per Berg
Jenssen
Knut Stokmo

Knut Stokmo

Leif Larsen

Leif Larsen

1999-01

2005-07

2007-09

2009-11

1997-99

Terje
Jakobsen

Eilif Pettersen

Odd
Simonsen til
14.9.94
Lindvald
Pettersen fra
14.9.94
Ole Smestad

1993-95

Arnold
Karlsen

2003-05

2001-03

1995-97

Terje
Jakobsen
Hermod
Pettersen
Jens Petter
Kraknes
Jann
Amundsen

Albert
Hansen
til 9.9.92
Kjell Kjær
fra 9.9.92
Per Berg
Jenssen

Per Berg
Jenssen

1991-93

Leif Larsen

Kjell Kjær

Ole Smestad

Odd
Simonsen fra
26.9.90
Odd
Simonsen

1989-91

Sekr
Eilif Pettersen

UM
Ole Smestad

OM
Victor
Pedersen

Stor Rep
Rolf Pedersen
til 26.9.90

Tidsrom
1987-89

Randulf
Pedersen
Gunnar
Nilsen

Per Halle
Pettersen
Skjalg
Andreassen
Per Gunnar
Ballo
Hermod
Pettersen
Jens Th.
Pedersen
Terje Opland

Jan Vollen

Jonny
Sørensen
Steinar
Mortensen
Sigve
Bertheussen

Guttorm
Pedersen
Per Gunnar
Ballo
Kjell Åge
Nielsen
Jens Petter
Kraknes
Elling Øien

Jan Skjærvik

Oddbjørn
Solberg
Arnt
Johannessen
Alfred
Ridderseth
Alfred
Riderseth
Tord Aasmoe

Arne Skog

Arnt
Johannessen
Leif Larsen

Harry
Lorentsen

Eilif
Pettersen

Odd Pedersen

Arnt
Johannessen

Oddbjørn
Solberg

Erling
Nordnes

Frank Haug

CM
Arne Hauan

Kass
Leif Larsen

SkM
Ole Tøllefsen

Embetsmenn i perioden 1987 – 2011
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Markering den 28.06.2011
Thule fylte 75 år den 28.06, og
dagen ble markert ved å legge ned roser på
chartemedlemmene sine gravsteder.
Chartermedlemmene til Loge nr. 19 Thule
er: Karl Rikertsen, Jens
Dragøy, Erling Svendsen, Astrup Holm, Ole
J. Aune og Harald Gustavsen. Dessverre var to
av gravstedene ikke å
finne.
I tillegg ble det lagt ned
3 roser på graven til
Logen sin første OM Gudleik A. Devold,
en mann som blir beskrevet som svært
myndig. I tillegg ble det lagt ned en rose på
graven til Logens første CM, Sverre S.
Sørensen
OM Jann Amundsen fortale historier om
personene ved deres gravsted, og takket
dem for det arbeidet de hadde gjort for
Ordenen i Tromsø.
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OM Jann Amundsen
beretter om Logens
Første OM, Gudleik
Devold
Foto: Øivind Benjaminsen
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Overlevering av pengegave.

Etter seremonien ved gravstedene reiste Brødrene ned
til
Logens lokaler i Storgata
118 i Tromsø sentrum. Her
ble det gitt kroner 75.000,til Solbakken Barne- ungOM Jann Amundsen overleverte
dom- og familiesenter
sjekken som ble mottatt av Gunn
.
Zakariassen
Foto: Øivind Benjaminsen OM Jann Amundsen overleverte sjekken som ble mottatt av Gunn Zakariassen, daglig
leder for senteret. Senteret er delt inn i 3 avdelinger, og hver
avdelingsleder fortalte kort om deres arbeid. En som jobber
med barn i aldersgruppen 0-12 år. En avdeling for ungdom 12
-18 år samt en familie instutisjon som jobber enten direkte
opp mot familier hjemme eller som har dem boende hos seg
over en periode. Dette er barn og ungdom som er kommet i
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under barnevernet, og enten trenger fosterhjem eller omplassering for en periode. Selv om det er statelig drevet, er det
ikke økonomi til å gjøre det lille ekstra for disse barna og
ungdommene, og som Zakariassen sa: ”dette er opplevelsesfattige barn og ungdom. Vi er nå i en prosess med å kjøpe inn
en båt, og disse pengene skal gå til fritidsutstyr som vil komme disse barna og ungdommene til stor glede”.
Loge Thule er stolte over å kunne leve opp til Ordenes Budord, og gleder seg til å se resultatet av gaven.
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VENNSKAP - KJÆRLIGHET - SANNHET

Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens
grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i
kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord
ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i
handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til
menneskenes forbedring og fullkommengjøring

er Odd Fellow Ordenens formål
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