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Forord 
I anledning loge nr. 65 Borea sitt 50 års jubileum ble det besluttet å utgi et 
jubileumsskrift.  Dette ble også gjort ved logens 25 års jubileum i 1985, og noe 
av kildematerialet derfra er benyttet også denne gangen. 
 
Redaksjonskomiteen har bestått av brødrene Rolf Haug, Tore H. Hansen og 
Børge A. Hansen. 
 
Komiteen har samlet inn stoff fra flere kilder, og vi vil takke hver og en som har 
bidratt.  Vi håper at jubileumsskriftet vil være med på å belyse loge nr. 65 Borea 
sin historie frem til i dag, og at dette kan komme til nytte som informasjon for 
nye aktive år i vår loge. 
 
Redaksjonen er avsluttet i mai 2010.   
 
 
 
Tore H. Hansen Rolf Haug Børge A. Hansen 
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Hilsen fra OM i jubileumsåret 
 
Jeg føler en stor ære og ydmykhet over å være 
Overmester i loge nr. 65 Borea i dette jubileumsåret, 
og vil takke brødrene for den tilliten. 
En stor takk til de 5 Chartermedlemmer som i 1960 
gikk ut fra loge nr. 19 Thule og startet loge Borea, de 
som tok den første vakta. Vi har dessverre ingen av 
disse brødrene blant oss lengre, men noen av dem var 
aktive da jeg ble tatt opp, og jeg hadde den glede å bli 
kjent med dem.  
Fra starten for 50 år siden har vår loge vokst jevnt og 
trutt, og i dag er vi 127 medlemmer.  Takk til alle de 
brødrene som har fulgt opp gjennom disse 50 år.  Dere 
skapt den logen vi har i dag, en livskraftig og vital 50 
års jubilant som vi alle er stolte over å være 
medlemmer av. 

Flere av brødrene har vært særdeles aktive og har hatt mange verv, mens andre 
har prøvd å leve opp til ordene ”Møt så ofte du kan” ut fra jobbsituasjon, 
reisevirksomhet og andre gjøremål.  For logen er alle like viktige. Det viktigste 
en bror kan bidra med er å møte på møtene og dermed støtte opp om logens 
arbeid.  
Som en Odd Fellow har vi alle erklært at vi tror på et høyere vesen som verdens 
skaper og opprettholder. Vi har forpliktet oss til å arbeide med oss selv for å bli 
bedre mennesker til glede og nytte for alle. Vi skal også besøke de syke, begrave 
de døde og oppdra de foreldreløse. Denne siste oppgaven er det ikke det samme 
behovet for i Norge i dag som før, og da kan vi ta på oss andre oppgaver.  En 
viktig oppgave er å besøke de eldre som ikke er syke, men som av en eller annen 
årsak sitter mye alene og ønsker noen å prate med. Dette er et økende behov i 
vår travle hverdag. Ofte bor den nære familien langt unna og har ikke samme 
mulighet til å besøke sine eldre slektninger som tidligere, da familien som oftest 
bodde i nærheten. Det er her vi har mulighet til å vise oss som en sann bror og 
besøke våre eldre brødre.  Vi kaller oss brødre, la oss også vise det i praksis.  
Jeg vil på vegne av kollegiet ønske alle brødrene til lykke med jubileet og til 
lykke med fremtiden i loge nr. 65 Borea. 
 
 
Asbjørn Hermansen 
Overmester 

 
OM Asbjørn 
Hermansen. 

Foto: Knut Stokmo 
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Hilsen fra Stor Sire 
 
Kjære brødre i loge nr. 65 Borea. 
I anledning logens 50 års jubileum sender jeg Den 
Uavhængige Norske Storloges hilsen og gratulasjon, i 
det vi takker for godt arbeid gjennom de forløpne 50 år. 
Odd Fellow Ordenen i Norge har gjennom disse 50 år 
hatt en fin og god utvikling, og loge Borea har på sin 
måte bidratt til utviklingen av brødrene. Arbeidet med 
sosialt og humanitært arbeid har vært godt ivaretatt i 
logen. Det er derfor ekstra hyggelig for meg å få gi 
uttrykk for Ordenens takk til alle de som gjennom 
mange år har nedlagt et stort arbeid for logen og 
Ordenen.  
Mitt håp er at loge Boreas embedsmenn og brødre, også 
i årene som kommer, vil føre logens og Ordenens gode 
tradisjoner videre.  
Vår Orden er en verdiskaper, og jeg er viss på at de 
brødre som i fremtiden skal lede loge Borea også vil 
være seg sitt ansvar bevisst, og at de vil være opptatt av 

å føre Ordenens budskap ut til så vel dens medlemmer som andre. 
Kjære brødre; la det å få delta i et logemøte i loge nr. 65 Borea bli en positiv 
opplevelse, i en loge med et godt indre liv, og hvor kvalitet legges til grunn.  
La det å være en Odd Fellow få virke som en rettesnor i moralsk og etisk 
henseende, så vel for den enkelte bror som for hans familie. 
 
Lykke til kjære brødre i årene som kommer. 
 

Oslo 5. juni 2010. 
 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Harald Thoen 

Stor Sire 
 
 
 
 
 
 

 
Odd Fellow 
Ordenens  
leder i Norge,  
Stor Sire Harald 
Thoen 
Foto: Fra 
www.oddfellow.no 
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Hilsen fra DSS i Distrikt 11 Troms 
 

Gratulerer med 50 års jubileet. 
I 50 år har Loge 65 Borea arbeidet for å fremme Odd 
Fellow ordenens budskap om å være mot andre slik du 
vil at andre skal være mot deg. 
I 50 år har Loge 65 Borea tatt imot nye brødre med 
det til hensikt å utvikle hver og enkel til bedre 
medmennesker 
I 50 år har Loge 65 Borea bygget sin virksomhet på de 
lover, forskrifter og ritualer som er Ordenens 
grunnlag. 
I 50 år har logens valgte og utnevnte embedsmenn 
brukt av sin fritid for å utvikle sin loge til en aktiv og 
lærende organisasjon. 
Distrikt 11 Troms hilser Loge 65 med de 50 år. 
Samtidig vil vi takke for den store innsatsen dere har 
gjort for Ordenen i disse årene. Dere er en loge det 

alltid er hyggelig å komme til. Dere har evnen til å skape et broder- samhold og 
atmosfære i tråd med vår ordens budskap.  
 
 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Oddbjørn Njøs 

DSS 
 

Hilsen fra HP i leir nr 11 Nord 
 
Odd Fellov leir nr 11 Nord hilser loge 65 Borea ved 50-års 
jubiléet den 5. juni 2010.  
Både loger og leire er uløselig knyttet til hverandre gjennom de 
samhandlinger og påvirkninger som skjer mellom brødre og 
patriarker i de enkelte enheter. Det er derfor viktig for 
leirinstitusjonen at logene arbeider godt, blant annet i forhold til 

medlemsutvikling, for dermed å kunne skaffe nye patriarker til leiren. 
Leir nr 11 Nord gratulerer med 50-årsdagen og ønsker lykke til i de kommende 
år. 
 

Med patriarkalsk hilsen i T. H. og B. 
Jan Vollen 

HP 

 

 
DSS Oddbjørn Njøs 
Foto: Fra Odd Fellow 
lokalene i Storgata 
118 
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Kort om Ordenen i Tromsø 
 
Loge nr. 19 Thule var den første loge i Tromsø, den ble dannet i juni 1936.  Før 
dette var det gjort et omfattende arbeid for å starte logevirksomhet i vår del av 
landet.   
 
Allerede i slutten av 1920-årene forsøkte bror Gudleik Devold fra loge nr. 7 
Ragnvald Mørejarl i Ålesund å finne grobunn for Odd Fellow Ordenen i Tromsø 
uten å lykkes.  I 1932 ble bror Karl Rickertsen opptatt i loge nr. 3 Eystein og i 
1933 ble bror Jens Dragøy opptatt i loge nr. 13 Malm.  Høsten samme år kom 
man i gang med arbeidet for å få startet en Broderforening i Tromsø. 
Den 12.mai 1934 ble det stiftet en Broderforening med bror Karl Rickertsen som  

Formann, bror Ole Lind som 
Sekretær og bror Jens Dragøy 
som Kasserer.  Ved starten var det 
11 medlemmer. 
Den 28.juni 1936 ble så loge nr 19 
Thule instituert som den første 
Odd Fellow loge i Tromsø og var 
i virksomhet frem til 
krigsutbruddet.  Under krigen var 
alt logearbeid forbudt, og arbeidet 
ble ikke gjenopptatt før høsten 
1946. 
I 1951 ble nye logelokaler innviet 
i Tromsø Håndverkerforenings 
lokaler i Skippergata, og disse 
lokalene ble brukt frem til 1973. 

På slutten av 1960 årene ble Håndverkeren solgt til nye eiere og leieforholdet til 
Odd Fellow logene ble sagt opp. Prosjekt og byggeprosess for vårt eget hus i 
Storgt. 118 kom i gang i 1970, og huset stod ferdig i 1973. I mellomtiden 
foregikk virksomheten i Frimurerlokalene i Tromsø Sparebank. 
Våre lokaler ble innviet 12.mai 1973 av Stor Sire Arne Espelund og hans 
Storembedsmenn. 
 
I 2010 er det i alt fire Odd Fellow loger og tre Rebekka loger i Tromsø.  
• Odd Fellow loge nr. 19 Thule 
• Odd Fellow loge nr. 65 Borea 
• Odd Fellow loge nr. 96 Origo 
• Odd Fellow loge nr. 142 Ishavet 

• Rebekkaloge nr. 11 Concordia 
• Rebekkaloge nr. 71 Moria 
• Rebekkaloge nr. 115 Kesia 

 
I Troms er det i tillegg Odd Fellow leir nr. 11 Nord og Rebekkaleir nr. 12 
Troms.  

 
”Håndverkeren” i Skippergata. 
Foto: Fra loge nr. 65 Borea sitt 25-års 

jubileumsskrift 
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Broderforeningen av 1958 

 
Noen av brødrene i loge nr. 19 Thule gikk i 1957 inn for å danne en ny loge i 
Tromsø.  Mange av dem hadde lang og solid erfaring fra logearbeid, - flere var 
opptatt i Ordenen før krigen. 

 
Bror Astrup Holm og bror Helge Richardsen var av 
de sentrale foregangsmennene i dette arbeidet, bror 
Astrup Holm var på god vei til å bli 25 års veteran 
siden han var opptatt i 1934.  Den formelle søknaden 
om å etablere en Broderforening ble sendt høsten 
1958, og loge nr. 19 Thule sto som moderloge.  
Broderforeningen ble konstituert den 22.september 
1958 med 10 tredjegradsbrødre som stiftere, disse 
brødrene var: 
 
Astrup Holm 
Helge Richardsen 
Hans A. Hansen 
Ansgar Iversen 
Normann Danielsen 

A.K. Christophersen 
Birger Rollnes 
Frithjof Isaksen 
Hans I. Hansen 
Edvard Eriksen 

 
Den 27.september 1958 ble det sendt søknad til Den 
Norske Storloge, og Storlogens svar ble mottatt i 
november samme år.  Den 4.desember 1958 ble 
Tromsø Broderforening av 1958 høytidelig instituert 
av DDSS Gudleik Devold fra loge nr. 7 Ragnvald 
Mørejarl i Ålesund.  Til stede var 19 brødre, hvorav 
8 gjester fra loge nr. 19 Thule.  Bror Helge 
Richardsen ble valgt til Formann, bror Astrup Holm 
Nestformann, bror Hans A. Hansen Sekretær, bror 
Ansgar Iversen Kasserer og bror Normann Danielsen 
Arkivar. 
Fra referatet kan man legge merke til at Formann 
Helge Richardsen korrigerte bruken av ordet 
”deling” av loge nr. 19 Thule, han fremholdt at dette 
ikke var noen deling, men en naturlig og nødvendig 
utvidelse av Ordenen! 
Broderforeningen hadde regelmessige møter, og 
navneforslag ble ofte drøftet.  Et navn som sto i 
riktig forhold til moderlogen Thule var viktig, og det 
ble derfor naturlig å bruke et latinsk navn som også 
hadde et nordisk preg.  Videre skulle det ikke være et 

 
Bror Astrup Holm  
Foto: Fra loge nr. 65 
Borea 25 års  
jubileumskrift 

 
Bror Helge Richardsen 
Foto: Fra loge nr. 65 
Borea 25 års 
jubileumskrift 
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direkte fremmedord for kystbefolkningen.  Etter hvert utkrystalliserte det seg et 
forslag om ”Borea”, fremsatt av DDSS Gudleik Devold.  Borea betyr i fri 
oversettelse ”nordavind” og skal uttales med trykk på første stavelse (Bòrea).  
Som en kuriositet kan også nevnes at uttrykket ”boreal tid” henspeiler på den 
første varmeperioden etter siste istid, ca 9500 – 7500 år før vår tid.  Vi kan trygt 
fastslå at våre brødre for 50 års siden hadde et meget reflektert og bevisst 
forhold til sin historie, og navnet på vår loge er et resultat av solid og grundig 
arbeid.  Vi har all grunn til å være stolte av å tilhøre samme loge som slike 
foregangsmenn! 
 
 

Loge nr. 65 Borea  
 
Forberedelsene til den offisielle instituering av en ny loge i Tromsø ble tatt 
svært alvorlig.  Man ønsket å etablere en praksis med mest mulig korrekt rituell 
fremførelse, og det var derfor særdeles viktig å ha en rutinert Ceremonimester.  
Loge nr. 19 Thule sin første Ceremonimester bror Roald Mortensen stilte seg til 
disposisjon.   

 
Det var stor innsatsvilje i arbeidet med å innøve alle rollene 
for den kommende institueringen og det kommende 
logearbeidet.  Loddsalg og innsamlinger dannet grunnlaget 
for å samle nødvendig kapital, og nødvendige avtaler med 
loge nr. 19 Thule ble drøftet med tanke på å inngå et 
leieforhold for logesal og utstyr. 
Den 21.mars 1960 ble søknad om instituering av ny loge 
sendt Storlogen, og man søkte om å få instituert ny loge den 
11.juni 1960.  I søknaden ble Stor Sire bedt om å ta stilling 

til navnet på den nye logen.  Søknaden inneholdt også liste over nominerte 
valgembedsmenn og utnevnte embedsmenn.  En viktig del av søknaden var 
fortegnelse over logens 5 Chartermedlemmer, disse var: 
 

Bror Astrup Holm 
Bror Helge Richardsen 
Bror Hans I. Hansen 
Bror Roald Mortensen 
Bror Normann Danielsen 

 
I følge søknaden hadde Broderforeningen 30 medlemmer. 
Storlogens formelle godkjenning kom gjennom DDSS Gudleik Devold, og han 
formidlet dette i et brev til Formannen i Broderforeningen. 

 
Loge nr. 65 

Borea sitt segl 
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Loge nr. 65 Borea institueres 

 
Loge nr. 65 Borea ble instituert lørdag den 11.juni 1960 av Stor Sire Harald 
Østreng.  I tillegg til Stor Sire var det 3 Storembedsmenn til stede, samt DDSS 
Gudleik Devold.  Det var også gjester fra 8 norske og en svensk loge.  Møtet ble 
satt kl 17:00 med Storembedsmennene på embedsstolene.   
 

Først ble fribrevet for den nye loge 
overrakt de fem 
Chartermedlemmene av Stor Sire, 
og så ble det lest en prolog før de 
valgte embedsmenn ble innsatt i 
sine stillinger.  Bror Stor Sire 
erklærte så loge nr. 65 Borea 
I.O.O.F. som instituert.  Deretter 
utnevnte bror Overmester Helge 
Richardsen de øvrige embedsmenn 
for inneværende termin.  Etter 
institueringen hentet brødrene sine 
damer og man dro til et festdekket 
bord på Grand Hotells Restaurant. 

 
 

Logearbeidet i de første årene 

 
De første årene var veldig lærerike for brødrene.  Først og fremst skulle det 
rituelle arbeidet finslipes og utvikles videre, så skulle man skape gode 
samværsforhold, og ikke minst skulle man bygge opp en økonomi for drift av 
logen.   
 
Kontingenten de første årene var kr 10,- pr måned.  Etter hvert kom det også nye 
søkere til logen, og de viste seg å representere en ung og fin broderskare som 
hver på sin måte styrket loge nr. 65 Borea sitt arbeid.   
Selv om mange av brødrene hadde forpliktelser utenom logen både i arbeid og i 
fritid, så var oppmøtet godt.  Det interne logearbeidet tok så pass mye tid at 
logens ledelse måtte være forsiktig med ytterligere program for ikke å begrense 
brødrenes behov for uformelt samvær etter møtene. 
Den interesse som ble vist for regler og lovverk førte til at loge nr. 65 Borea sin 
Storrepresentant i en termin var Formann i Ordenens lovnemnd.  Dette medførte 
mye arbeid, lovene ble grundig gjennomgått og drøftet i logen, og det kom frem 
mange forslag til lovendringer som resultat.   

 
Logelokalene i ”Håndverkeren” 
Foto: Fra loge nr 65 Borea sitt 25 års 

jubileumsskrift 
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Logens økonomi bedret 
seg etter hvert som årene 
gikk.  Til spesielle formål 
ble det arrangert 
innsamlinger, loddsalg 
mv., og logens medlemmer 
har alltid stilt opp for å 
sikre logens økonomi. 
I begynnelsen av 70 årene 
ble det satt i gang 
eldretreff for pensjonister 
en gang i måneden, og 
sesongen ble avsluttet med 
en tur på våren.  Disse 
turene har gått til 
forskjellige deler av fylket  
Etter initiativ fra loge nr. 
65 Borea ble det satt i gang 
formiddagstreff for eldre 

søstre og brødre annenhver torsdag i logens lokaler.  Etter en litt famlende start 
ser det ut til at disse torsdagstreffene har funnet en form som alle er fornøyd 
med. 
 
 

De første resipiendene som ble tatt opp i loge nr. 65 Borea 

 
Høsten 1960 ble det i alt tatt opp 5 nye brødre.  Lars Engelsen var den første 
bror som ble tatt opp i loge nr. 65 Borea, han ble tatt opp allerede den 
30.september 1960.  Dette må ha vært på et av de første ordinære logemøtene 
etter institueringen. 
Så fulgte brødrene Hilmar L. Larsen og Olaf Hagerup Bones som begge ble 
opptatt den 25.november 1960, og til slutt ble brødrene Gunnar Dahl og Kjartan 
Lorentsen som ble tatt opp den 10.desember 1960. Logen manglet organist og 
bror Gunnar Dahl fikk dispensasjon fra Storlogen for å bli tildelt alle gradene. 
Bror Gunnar Dahl ble for øvrig tildelt Storlogens Hederstegn for 25 års 
virksomhet som Organist i loge og leir. 
Vi ser av dette at brødrene i den nye logen var opptatt av rekruttering fra første 
stund, og at de allerede første høst hadde klar fem resipiender for innvielse. 
 

 
Loge nr. 65 Borea sitt første kollegium. 
Bak fra venstre:  
Halvdan Lillevik, Ansgar Iversen, Hans A. 
Hansen 
Foran fra venstre: 
Normann Danielsen, Helge Richardsen 
Foto: Fra loge nr. 65 Borea 25 års jubileumskrift 
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Knoppskyting 

 
Logearbeidet utviklet seg godt i Tromsø, og det ble aktuelt med en videre 
utvikling av ordenen. Den 18.02.1978 ble loge nr. 96 Origo stiftet, og vår loge 
var sterkt involvert i denne stiftelsen sammen med Thule. Den 18.01.2003 ble 
den fjerde logen stiftet i Tromsø, loge nr. 142 Ishavet, men her var ikke vår loge 
involvert med overgang av brødre. 
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Kollegiet i jubileumsåret 2010   
 
 

 

 

 
Kollegiet i loge nr.65 Borea i jubileumsåret 
Foran fra venstre: Storrepresentant Georg Hermansen, OM Asbjørn 
Hermansen, fungerende Eks OM Tor Bakkevoll. 
Bak fra venstre: Kasserer Trond Kramvik, Sekretær Jonny Jensen, UM 
Thorbjørn Arnesen, Skattmester Tor Bosch 
         Foto: Knut Stokmo 
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Logearbeidet videreføres av nye brødre 

 
Logearbeidet holdes i hevd også i dagens Borea.  Vi følger de skikker og regler 
som er nedfelt gjennom Ordenen, og i tillegg fører vi videre de tradisjoner som 
våre første brødre etablerte.  Det er naturligvis ikke mulig å gi en full oversikt 
over logens arbeid gjennom så mange år, vi får nøye oss med noen smakebiter 
som hver på sin måte representerer et tverrsnitt av aktiviteten. 
 
 

Bror John Skog med foredrag om logenavn i Norge 

 
Vår bror John Skog har holdt en rekke foredrag om betydningen av logenavn i 
Norge, deriblant også egen loge nr. 65 Borea.  Foredragene har vært svært 
interessante og vil sikkert ha interesse utenfor vår loge.  Alle foredragene finnes 
i vårt arkiv, her gjengir vi foredraget om loge nr. 65 Borea. 
 
Borea var hos grekerne navnet på nordavinden. Den 
ble dyrket som en gud av grekerne og senere av 
romerne. Han var sønn av Astraois og Eos (velkjent 
gudinnenavn i kryssord). Han bortførte kong 
Ekekthevs datter Oreithya og fikk sønnene Zethes 
og Kalis, som ble kalt boreadene. Han ble dyrket 
fordi han hjalp atenerne med å bryte inn og ødelegge 
flåten til perserkongen Xerxes som i 480 f.Kr. 
prøvde å erobre byer.  
Sammen med de andre vindene er han framstilt i 
relieff i Vindenes Tårn i Aten. 
Vi kjenner også igjen navnet i det latinske navnet 
nordlyset: Aurora Borealis. 
Navnet Borealis (Nord) skulle da være en 
oppfølgning av Thulenavnet på loge nr. 19. 
 Logens segl er Isbjørn på et isflak med fjell i 
bakgrunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bror John Skog 

Foto: Ukjent 
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Fadder og fadderbarn fikk 40-års Veteranjuvel samme dag 

 
At det tildeles 40-års Veteranjuvel til en logebror er i og for seg en stor 
begivenhet.  At to logebrødre i samme loge får 40-års Veteranjuvel samtidig, er 
nok en større begivenhet. 
At fadder og fadderbarn får tildelt 40-års Veteranjuvel på det samme logemøte 
er teoretisk umulig.  I loge nr. 65 Borea er det umulige mulig! 
 
Bror Erling Georgsen var i 1967 fadder til bror Arnljot Gjengedal i loge nr. 65 
Borea.  Lite ante de vel da at de begge, - 40 år senere, skulle være midtpunktet i 
logens julemøte i 2007.  Grunnet et lengre sykeleie og rekonvalesenstid gikk det 
tre år over datoen før bror Erling Georgsen kunne stille opp i logen og motta 40-
års Veteranjuvel.  Hva var da mer naturlig enn å kombinere begivenheten med 
utdeling av den samme hedersbevisningen til fadderbarnet Arnljot Gjengedal?   

Onsdag den 5.desember 2007 
fikk de hederstegn for 40-års 
aktivt medlemskap i Loge nr. 
65 Borea.  Logesalen var 
fullsatt til siste ekstrastol 
under den stilfulle og verdige 
seremonien, og etter 
Veteranenes eget ønske ble 
tildelingen foretatt av en 
annen 40 års Veteran; Eks 
DSS Tore H. Hansen. Tilstede 
var også Distriktsrådet ved 
leder DSS Oddbjørn Njøs. For 
oss yngre brødre var det en 
stund til ettertanke og 
takknemlighet som vi tar med 
oss videre i livet.  Det å se, - 
og ikke minst høre, to 

hedersmenn uttale seg om løftene, livet og logen setter varige spor. For mange 
av oss som var til stede ble det en personlig opplevelse som setter ting i 
perspektiv, og som får oss til å stoppe opp og tenke; ”Det de beskriver i enkle 
ordelag er selve livet!  Vi må skape verdien i våre egne liv, og det gjør vi best 
ved å skape livsverdi for våre medmennesker, - nær eller fjern.” 
Takk til to verdige og reflekterte veteraner som vi har stor respekt for.  Takk til 
loge nr. 65 Borea, og ikke minst takk til Ordenen som med sin faste holdning til 
etikk og moral er med på å forme oss til bedre og mer menneskekjærlige 
samfunnsborgere. 
 

 
OM Tor Bakkevoll i loge nr. 65 Borea flankert 
av to 40-års Veteraner. Bror Erling Georgsen 
(til venstre) og bror Arnljot Gjengedal (til 
høyre)  
Foto: Rolf Haug 
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Loge nr. 65 Borea sitt humanitære arbeid 
 
På lik linje med andre Odd Fellow loger i Norge har loge nr. 65 Borea bidratt i 
Odd Fellow aksjoner på landsbasis.  En rekke prosjekter er gjennomført til 
glede og støtte for ulike institusjoner i inn- og utland. Det utdeles årlig 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 
tillegg til disse landsomfattende aksjonene bidrar loge nr. 65 Borea til 
humanitært arbeid lokalt.   
 
 

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 få forslag. Han foreslo Viken senter, og 
Distriktsrådet fant det som det beste prosjektet.  Det ble da vårt forslag til 
Storlogen.  
Storlogen valgte imidlertid å støtte bygging av en SOS Barneby i St. Vincente i 
El Salvador. I Distriktet ønsket man å støtte Viken senter 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 til stede fra Distriktet var Eks DSS 
Tore H. Hansen og Storrepresentant Wenche Hermansen. I tillegg til sjekken på 
kr 250 000 til byggeprosjektet ble det gitt en sjekk på kr 16 000 til utsmykning i 
anlegget. Ordenen fikk mye ros og takk for sitt bidrag. 
 
  

SOS Barnebyer 

 
Vår loge har i likhet med mange andre 
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 
innsamlingsaksjon over hele landet. 
Logene bidro med 100 kr fra hvert  
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medlem samt deltakelse i innsamlingsaksjon på Rimibutikkene i samarbeid med 
SOS Barnebyer. Loge nr. 65 Borea og de øvrige logene i byen deltok aktivt. Til 
sammen ble barnebyen finansiert av Ordenen med 15,5 mill kr. og stod 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 Sparebanks eiendom på Breivikeidet. Veden ble kappet opp og tørket 
i et fjøs på Bergli i Hamna og i en garasje på Langnes. Aksjonen varte i mange 
år, men etter hvert som behovet ble borte ble det besluttet å avslutte arbeidet. 
 
 

Siriusprosjektet 

 
Siriusprosjektet går ut på servering av gratis kaffe og kaker hver mandag og 
torsdag til pasienter og pårørende på Kreftavdelingens Poliklinikk ved 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) i Tromsø.  Her er det pasienter 
som får stråle- og cellegiftbehandling. 
Siriusprosjektet ble startet 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 Storlogen. 
Søstre og brødre stiller opp frivillig til denne oppgave og de fleste har fått 
informasjon fra Kreftforeningen og leger fra Kreftavdelingen ved UNN, dette 
for bedre kunne forstå både pasienter og pårørende.  Alle er pålagt taushetsplikt. 
Både fra pasienter, pårørende og UNN har vi fått positiv tilbakemelding 
De fleste store sykehus i Norge omfattes i dag av Siriusprosjektet. 
 
 

Vennebo 

 
Odd Fellow logene i Tromsø har en hytte i Skittenelv som heter Odd Fellow 
Vennebo.  Denne hytta vedlikeholdes av Odd Fellow 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. 



   
Loge nr. 65 Borea 50 år   19   

Annet sosialt arbeid. 

 
Loge nr. 65 Borea bidrar årlig med penger til sosiale 
hjelpeorganisasjoner som Kirkens Bymisjon, Kafé X, og vi har 
gjennom årene gitt bidrag til andre organisasjoner. Loge nr. 65 
Borea var og initiativtaker til å arrangere eldretreff om 
søndagene og en busstur hver sommer. I mange år var det stor 
oppslutning om arrangementene med 50-60 deltakere. I de senere 
år er behovet blitt mindre og vi har derfor avsluttet prosjektet.  
 

 
 

Logelokalene 
 
I 1960 var Odd Fellow Ordenens lokaler i Tromsø i gamle ”Håndverkeren” i 
Skippergt. Lokalene var på loftet i det gamle trebygget, og i de første årene 
disponerte logene bare toppetasjen som besto av logesal og et lite klubblokale 
med et veldig lite kjøkken. Forholdene var meget trange for ettermøtene, men i 
1964-65 fikk vi også disponere noe av 2. etg. som ble innredet til spisesal. 
 
Planene om nye lokaler levde fortsatt, 
og i 1950-årene ble Skippergata 30 
(dagens Byporten) kjøpt og som 
senere ble solgt. Senere ble Villa 
Bikuben kjøpt med tanke på å bruke 
huset som klubblokale og bygge 
logesal på tomten. Dette ble det ikke 
noe av, og eiendommen ble solgt. 
Kapitalen la da grunnlag i 1966 for 
kjøp av Storgt. 118 og i 1970 Storgt. 
116. Det var våre brødre Peder Olav 
Simonsen og Astrup Holm som var 
pådrivere i kjøpeprosessen.  
På slutten av 1960 årene ble 
Håndverkeren solgt til nye eiere og leieforholdet til Odd Fellow logene ble sagt 
opp. Prosjekt og byggeprosess for vårt eget hus i Storgt. 118 kom i gang i 1970, 
og huset stod 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 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 trygdeetat. 

 
Odd Fellow logene i Tromsø har eget 

bygg i Storgt. 118. 
 Foto: Rolf Haug 
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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 4. etg ble innredet til lesesal 
for biblioteket.  Da biblioteket flyttet inn 
i eget hus ble lesesalen innredet til 
øvingssal, møterom og kontor.  

I 1995 ble heisen ført opp til 5. etg. Dette ble ikke tillatt i 1973 fordi vi ikke fikk 
lov å bygge heishus på taket.  
Odd Fellow Ordenen i Tromsø har nå gode forhold både for logearbeid og 
administrasjon.  
I 1997 ble eiendommen Storgt. 118 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 
i A/S Storgt.118.  Ordenen i Tromsø har 
utviklet seg betydelig og i dag er det 3 
Rebekkaloger, 4 Odd Fellow loger og 2 
leire som alle skal ha 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. 

 
 
 

 
Fra spisesalen. Foto: Rolf Haug 

 
Kjøkkenet.    Foto: Rolf Haug 
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Stiftelsen Odd Fellow eldreboliger 
 
Tanken om bygging av eldreboliger for Odd Fellow medlemmer var ofte 
diskutert i vår loge.  Etter den vellykkede byggingen av Storgt. 118 mente 
ildsjelene bror Astrup Holm, bror Peder Olaf Simonsen fra loge nr. 65 Borea og 
søster Astri Skaanevik fra Rebekkaloge nr. 11 Concordia at man burde satse på 
nye prosjekter.   
 
Tanken om å bygge eldreleiligheter var 
aktuell fordi 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” 
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 tatt i bruk på Hvilhaug.  I dag er det i alt 
54 leiligheter på Hvilhaug og på Klokkerjordet. Husleien varierer fra leiligheter 
som har vært bebodd over lang tid og nyoppussede leiligheter. Ingen leiligheter 
leies ut nå uten oppussing iht. definert standard.   

Retningslinjer for tildeling 
slår fast at det tildeles etter 
ansiennitet, og at ved fylte 
55 år starter ansiennitet å 
løpe.   
Ved tildeling prioriteres 
søkere over 60 år.  Dersom 
søker sier nei 2 ganger ved 
tildeling blir søkeren 
strøket fra søkerlisten. 
Tromsø kommune har 

tildelingsrett for 11 leiligheter på Hvilhaug og 10 leiligheter på Klokkerjordet 1.   
Boligstiftelsen foretar tildeling etter avtale med kommunen.  
 
 

 
Klokkerjordet 

Foto: Rolf Haug 

 
Noen av leilighetene på Hvilhaug 
Foto: Rolf Haug 
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Nordkalottsamarbeid 
 
Det har tidligere vært avviklet Nordkalottmøter for logene i Nord-Norge, Nord-
Sverige og Nord-Finland. Før stiftelsen av loge nr. 65 Borea har det vært 
arrangert flere møter, bl.a. i Tromsø i 1955 og Boden og andre steder i Sverige, 
men det har dessverre vært vanskelig å finne årstall for disse arrangementene. 
Etter stiftelse av loge nr. 65 Borea har møtene blitt arrangert i Tromsø i 1978, 
Luleå 1981, Jakobstad i Finland 1984 og siste møte i Narvik i 1987. Neste møte 
skulle arrangeres i Haparanda i 1990, men de maktet ikke å gjennomføre møtet. 
Siden har det ikke vært gjort forsøk på flere arrangement. Kanskje er det en 
tanke å prøve på nytt. Møtene var alltid godt gjennomført med stor deltakelse, 
og skapte mange gode forbindelser og god forbrødring.  
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Loge nr. 65 Borea sin representasjon i Storlogen 
 

Som bindeledd mellom distriktene utnevner 
Storlogen sin distriktsrepresentant. I den 
sammenheng har loge nr. 65 Borea har hatt to DDSS 
(Distrikts Deputert Stor Sire), bror Helge Richardsen 
og bror Astrup Holm. Senere ble embedstittelen 
endret til DSS (Distrikts Stor Sire), hvor bror Tore H. 
Hansen ble utnevnt for perioden 2001 - 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storrepresentanter i loge nr. 65 Borea 
 
Logen har gjennom årene hatt sine valgte Storrepresentanter som bindeledd til 
Storlogen: 
 
Astrup Holm 
Helge Richardsen 
Helge Hermansen 
Peder Olaf Simonsen 
Tore H. Hansen 

John Richardsen 
Peer Skjoldbjærg 
Rolf Weber 
Georg Hermansen 
 

 
 

50 og 60 års Veteraner 
 
Loge nr. 65 Borea har hatt tre Veteraner med særdeles lang fartstid i logen.  Alle 
disse tre var med da logen ble instituert, og vi vil gjerne nevne dem spesielt. 
 
Astrup Holm 50 års Veteran 
Odd Marienborg  50 års Veteran 
Helge Richardsen 60 års Veteran 

 
Tore H. Hansen fra 
loge nr. 65 Borea var 
DSS i tiden 2001 - 
2005 
Foto: Ukjent 
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Sanger til loge nr. 65 Borea 
 
Borea sangen 
 
Skrevet av bror Haldor Haldorsen til loge nr. 65 Borea sitt 25 års jubileum i 
1985.  
 
Et broderskap med høye mål i alle verdens land. 
Odd Fellow`s fane vaier alle steder. 
I Tromsø by kom Thule først og vokste seg så stor 
det ble for liten plass i sal og rundt et dekket bord 
:/: «Vi må nok få en loge til i Tromsø»:/: 
 
Formalia ble ordnet fort og brødrene var tent, 
en broderring ble ordnet over natta. 
Så gikk en tid og det var klart for loge sekstifem,- 
men hva med navnet, hva med alle forslag som kom frem? 
:/: « Borea skal den nye loge hete. « :/: 
 
De brødre som tok første vakt, ta mot vår hjertens takk,  
med stødig kurs og sikker  hånd på roret. 
Odd Fellow`s ånd og tanker tente stadig fler og fler, 
om noen falt i fra så var det alltid noen der,  
:/: «som ledet logen opp og frem på veien « :/: 
 
Vår loge vandrer videre i fint og stilrent trav, 
vi haster på med oppgavene mange. 
Med brødre som vil ta et tak og frem i fronten går 
er logen`s fremtid sikker sak i mange nye år. 
:/: «Vær trofast bror om veien synes ulendt! « :/: 
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Sang til loge nr. 65 Borea  
 
Skrevet av bror Rolf Haug i 2002. 
 
Mel: Vandringsvise 
 
Vårt navn er tatt fra nordavind, vi heter Borea 
Vi har adresse Tromsø, det er der vi kommer fra. 
Tre kjedeledd er vårt symbol,  Odd Fellow er vårt hjem ,- 
i loge sekstifem. 
 
Og søker du vårt vennskap kan du sitte ved vårt bord. 
Her får du gradvis kjennskap til vår skikk og våre ord. 
For vi er brødre i en stor familie på jord,- 
og kaller deg for bror. 
 
Med nestekjærlighet gjør alle menneskene rett. 
Da bygges verden bedre og despoter tar til vett. 
For gammel visdom sier det vi innerst inne vet ,- 
vi trenger kjærlighet. 
 
Langs hver en vei i storm og stille, sannhet er vår venn. 
For i det store og det lille trenger vi til den. 
Da har vi styrke på vår vei, vi faller kanskje, - men , 
vi reiser oss igjen. 
 
Vi reiser oss for Borea og hever våre glass 
For brødre som gikk foran og som trakk de tunge lass. 
For fremtiden i logen som har nordavind til navn,- 
for Ordenen til gavn. 
 



 

Valgte1 embedsmenn og Ceremonimestere i 50 år 
 
 
  

År OM UM Sekretær Skattmester Kasserer Ceremonimester 
1960 - 
1961 

Helge 
Richardsen 

Normann 
Danielsen 

Hans A. Hansen Halvdan 
Lillevik 

Ansgar Iversen Roald Mortensen 

1962 – 
1963 

Helge 
Richardsen 

Roald Mortensen Peder Olaf 
Simonsen 

Odd Marienborg Gunnar Isachsen Helge Hermansen 

1964 – 
1965 

Normann 
Danielsen 

Knut Sørum Peder Olaf 
Simonsen 

Odd Marienborg Ansgar Iversen Eilif Bakkevold 

1966 – 
1967 

Knut Sørum Helge Hermansen Eilif Bakkevold Øyvind Holm Albert 
Abrahamsen 

Erik Bjørnsborg 

1968 – 
1969 

Helge 
Hermansen 

Peder Olaf 
Simonsen 

Eilif Bakkevold John Richardsen Kjartan 
Lorentsen 

Erik Bjørnsborg 

1970 - 
1971 

Peder Olaf 
Simonsen 

Eilif Bakkevold Erik Bjørnsborg Finn Kjeldsen Terje Pedersen Tore H. Hansen 

1972 – 
1973 

Eilif Bakkevold Erik Bjørnsborg Finn Kjeldsen Erling Georgsen Jørgen Berntsen Tore H. Hansen 

1973 – 
1975 

Erik Bjørnsborg Finn Kjeldsen Tore H. Hansen Gunvar Riise Arvid 
Kristiansen 

Kjell Fjørtoft 

1975 – 
1977 

Finn Kjeldsen Tore H. Hansen Arvid Kristiansen Alf Henriksen Fritjof 
Johannessen 

Roar Berger 

1977 – 
1979 

Tore H. Hansen Fritjof 
Johannessen 

Knut Figenschou Audun 
Kvalheim 

Arnljot 
Gjengedal 

Børge A. Hansen 

1979 – 
1981 

Fritjof 
Johannessen 

John Richardsen Peer Skjoldbjærg Hans P. Olsen Johannes 
Theodorsen 

Børge A. Hansen 

1981 – 
1983 

John Richardsen Peer Skjoldbjærg Børge A. Hansen Kåre Eriksen Arvid Moldenæs Bjørnar Sørensen 

                                           
1 Storrepresentant er også valgt embedsmann, se side 23. 



 
        

År OM UM Sekretær Skattmester Kasserer Ceremonimester 
1983 – 
1985 

Peer 
Skjoldbjærg 

Børge A. Hansen Johan Isaksen Thore W. 
Thoresen 

Eivin Bjerk Bjørnar Sørensen 

1985 - 
1987 

Børge A. 
Hansen 

Gunnar Isachsen Ivar B. Jenssen John H. 
Jørgensen 

Sverre Johan 
Bærøy 

Lars Erik T Larsen 

1987 - 
1989 

Gunnar Isachsen Ivar B. Jenssen Jan Ahlquist Rolf Sæther Odd H. 
Johannessen 

Bjørnar Sørensen 

1989 - 
1991 

Ivar B. Jenssen Jan Ahlquist John Skog Arvid Moldenæs Thorbjørn 
Molund 

Georg Hermansen 

1991 - 
1993 

Jan Ahlquist John Skog Georg Hermansen Terje Hanssen Ibert Enoksen Rolf Weber 

1993 - 
1995 

John Skog Thorbjørn Molund Rolf Weber Jan M. 
Henriksen 

Arvid Løvås Tor L. Skogdal 

1995 - 
1997 

Thorbjørn 
Molund 

Rolf Weber Rolf Haug Odd Edvardsen Nils W. 
Christensen 

Hans-Fredrik 
Klingenberg 

1997 - 
1999 

Rolf Weber Georg Hermansen Rolf Lorentsen Nils W. 
Christensen 

Hans-Fredrik 
Klingenberg 

Aksel Johnsen 

1999 - 
2001 

Georg 
Hermansen  

John H. Jørgensen Eivind Kleiva Arne-Olav 
Ramsvik 

Bergethon 
Gamst  

Aksel Johnsen 

2001 - 
2003 

John H. 
Jørgensen  

Aksel Johnsen Per Børre 
Børresen  

Egil Agnar 
Strand  

Thorbjørn 
Arnesen 

Tor Bakkevoll 

2003 - 
2005 

Aksel Johnsen  Hans-Fredrik 
Klingenberg 

Arne Gabrielsen Terje Andersen Knut-Tore 
Knutsen 

Tor Bakkevoll 

2005 - 
2007 

Hans-Fredrik 
Klingenberg  

Terje Andersen / 
Tor Bakkevoll 

Tor Bakkevoll / 
Einar Gundersen 

Ole Richard 
Wilhelmsen 

Asbjørn 
Hermansen  

Trond Ronde 
Johansen 

2007 - 
2009 

Tor Bakkevoll  Asbjørn 
Hermansen 

Trond Ronde 
Johansen 

Jonny Jensen Knut Marthinsen Hans M. Johansen 

2009 - 
2011 

Asbjørn 
Hermansen 

Thorbjørn 
Arnesen 

Jonny Jensen Tor Bosch Trond Kramvik Bjørgvin Hrafnsson 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      1960 - 2010 


