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Redaktørens hjørne
Det er med stolthet og 
en viss ydmykhet vi pre-
senterer jubileumsnum-
meret av PB-Posten, 40 
år etter institueringen av 
loge nr. 99 Petrus Beyer.
Mange navn knytter seg 
til logen disse årene og 
kan sikkert nevnes. Per-
sonene bak navnene på 
de aller fleste som var 
med fra starten av er 
borte. Følgende brødre 
er fortsatt medlemmer: 

Kjell Vangestad, Ingvar Berge, Oddbjørn Owren, Knut Ebbe 
Kristoffersen og Alf Juul. 
De blir alle på mange måter symbolet på jubilantens leve-
dyktighet og trekkes fram i denne utgaven.

Når en jubileumsdag skal feires tar vi selvsagt imot hilsninger 
fra vår Stor Sire i Den Norske Storlogen, vår Distrikts Stor 
Sire, fra Overmester i loge nr. 37 Voluntas, i tillegg også 
Storrepresentant og OM i egen loge, OM i loge nr. 35 Arnica 
og i loge nr. 128 Sarah. Til slutt bringer vi hilsen fra OM i 
vennskaps-loge nr. 119 Erik Glipping. Alle har vi mottatt 
med stor takknemlighet.

De minner oss om at vi tilhører samme mål for logearbeid 
og de samme etiske grunnverdiene innenfor Odd Fellow 
Ordenen. Det gir styrke å kunne vite i et jubileumsår.

Historien om vår loge startet med en ide. Ideen kom fra en 
Stor Sire ved et annet jubileumsbord i 1977 og ble videreført 
av en bror som hadde tro på ideen om en ny loge utgått fra 
loge nr. 37 Voluntas. Snøballen rullet videre og ble Broder- 
forening i Gjøvik og Omland og etter hvert institueringen av 
loge nr. 99 Petrus Beyer for nøyaktig 40 år siden.  
Mer detaljert bringer vi historien fram i denne utgaven.

Vi presenterer aktiviteter logen vår er i gang med. Alle er de 
samlingspunkt for felles arbeid og praksis mot mål vår Orden 
har eksponert i forpliktelsesform.

Loge nr. 99 Petrus Beyer er som de fleste andre loger av vår 
Orden opptatt av fremtiden. I særlig grad gjelder det opptak 
av nye medlemmer som viktige steg. Det å fylle 40 år inne-
bærer en glidende overgang til nye generasjoner og nye tider. 
Faren for stagnasjon i denne sammenheng kan bety at Orde-
nen eksisterer uten å samsvare i ord eller handling med det 
samfunnet den tilhører. En avveiing mellom det å ha fokus på 
verdigrunnlaget vårt og det å tilpasse seg tidens utvikling og 
tankesett er en balanseøvelse i å forstå grunnlaget for videre 

manøvreringer. Mange roper på forny-
ing, men hvem vet med sikkerhet hvilken 
veg vi bør gå?  La oss unngå å bli låst til 

skjebnen som dessverre har ført Ordenens loger på avveie 
i en del land. Når mange nok av oss tror på innholdet i vårt 
aktive arbeid og sosiale form, gir det kanskje et viktig svar 
på spørsmålet  om vi bør holde fram som vi stevner.   

Stevne har vi også gjort i logen vår, flere ganger i jubileums-
komiteen dette året. Arbeidet har krevd sitt gjennom mange 
møter og arbeidstimer. Jubileumskomiteen har bestått av bror 
OM Øistein Nettum, bror UM Jørn Børresen, bror Eks.OM 
Øyvind Schnell og undertegnede, Herold Håkon Rønnevig. 

Med dette ønsker vi i redaksjonen vår 40-åring til lykke med 
dagen og gode år for mange brødre fremover. Lykke til med 
feiringen. 
  Håkon Rønnevig
  Redaktør

Hyllest til 
loge nr. 99 Petrus Beyer 
med sine 40 år
Hva skjer når vi samles til broderlig stevne?
Møte i sal og til måltid må nevne.
Vår lærdom å hilse med høvisk hånd
er første kunnskap om vennskaps bånd.   

Så møter vi logen til gavn og til ære,
og synger til åpning av stjerner så nære.
Vårt vandrende blikk i salen seg skuer,
lar tankene vokse til kunnskapens druer.

Så hylles vår loge i rad og kjede.
Vår Ordens segl vil oss alltid lede  
til bedre holdning hverandre imellom.
Tenk - 40 år i lærdom og visdom.                       
                         
                  Håkon Rønnevig                                     
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Hilsen fra Stor Sire
Kjære brødre i Loge
nr. 99 Petrus Beyer 

Ved logens 40-års ju-
bileum 24. november 
2019 sender jeg Den 
Norske Storloges hil-
sen og gratulasjon.  

Odd Fellow Ordenen 
i Norge har gjennom 
disse 40 år hatt en god 
utvikling og brødrene 
i loge Petrus Beyer har 
vært trofaste brødre. 
Jeg vil gi uttrykk for 

Ordenens takk til alle de som gjennom mange år har ned-
lagt et stort arbeid for logen og Ordenen.

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 Petrus Beyers embeds-
menn og brødre også i årene som kommer vil ha dette mål 
som grunnlag når de skal føre loge Petrus Beyers 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; venneaften, etter-møtet 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 
utført arbeid og en spesiell takk til Embedsmenn gjennom 
disse årene.
Dett er mitt håp at loge nr. 99 Petrus Beyer også i fremtiden 
vil bidra til fortsatt utvikling for brødrene i logen og der-
ved for Odd Fellow Ordenen i Norge.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

   Morten Buan
   Stor Sire

Hilsen fra Overmester i loge nr. 99 Petrus Beyer
Kjære brødre av loge 
nr.99 Petrus Beyer.

Vi har slått ring rundt 
vårt broderfelleskap i 
vår Orden mange gan-
ger. Det er det all grunn 
til å fortsette med. Be-
tydningen av å ta vare 
på det unike miljø i 
vår loge veier så mye i 
hverdagen. Det har be-
riket livet til mange av 
oss.
Ordenens verdier er en 
motvekt mot mye av det 

vi kjenner oss igjen i ellers i samfunnet. De etiske verdiene 
som ligger i våre rituelle spill er noe vi har forpliktet oss til 
å etterleve. Våre møter og samlinger er en livskraftig øvel-
se som har samlet brødre gjennom 40 år i vår egen loge.

Det er derfor med stolthet jeg vil gratulere loge nr. 99 Pe-
trus Beyer med sitt
jubileum med gode ønsker for de kommende år.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

   Øistein Nettum
   OM
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Hilsen til loge nr. 99 Petrus Beyer i anledning 40 års jubileet, 
24.11.2019

Kjære brødre i loge 
nr. 99 Petrus Beyer.

Det er alltid hyggelig 
å besøke deres loge. 
Gjestfriheten er stor, 
og det er lett å føle seg 
velkommen.  Et rikt 
sang - og musikkliv 
preger logen.

Det er ikke lenge siden 
vi installerte nytt Em-

bedskollegium 2019 – 2021.
Den entusiasmen og engasjementet dere har, gjør meg op-
timistisk på Logens og Ordenens vegne. Når en så får over-
ført dette til logens medlemmer, kan vi vente oss mange 
gode møter og fine seremonier i årene fremover.

I en loge har vi alle et ansvar for å lage gode, innholdsrike 
ettermøter. Vi må gi av oss selv, ha omsorg for hverandre, 
og bidra til den gode samtalen.  Har vi  også med det gode 
humøret, og har Ordenens etikk i bunnen,  da bidrar vi til å 
gi våre  loger et godt «indre liv».

Ved et jubileum er det også naturlig med et tilbakeblikk. Vi 
sender en takk til dem som etablerte logen for 40 år siden. 
Å starte en ny loge er hardt arbeid.  Mye utstyr skal skaffes, 
til og med et nytt hus skulle bygges. De som var med på 
dette hadde virkelig hjerte for sin loge!

Dette er en arv å forvalte, og den er forvaltet godt.  Loge 
nr.99 Petrus Beyer er en livskraftig loge med stabil med-
lemsmasse. La oss håpe at enda flere ønsker å være med 
og dele dette sosiale og åndelige felleskapet som beriker 
alle brødre.

Til lykke med jubileet, og alle gode ønsker til loge nr. 99 
Petrus Beyer i årene fremover!

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

  Ole Svein Ødegaard
  Distrikts Stor Sire

Hilsen fra Storrepresentant Tore Engen
ved 40-års jubileum i loge nr. 99 Petrus Beyer

Kjære leser

Logemøtene er stedet vi 
lærer av hverandre, om 
det å samarbeide
mot det samme målet. 
De tre kjedledd om-
handler i første rekke 
VENNSKAP.  Blant 
brødre blir dette utvidet 
i et felleskap. Hjertet 
innenfor logens arbeid 
bekrefter det vi stadig 
beveger oss mot, nem-
lig å bli bedre medmen-
nesker. KJÆRLIGHET 
er i denne sammenheng 

en holdning vi forplikter oss å ha overfor andre mennesker. 
SANNHET
griper inn i det meste av livet som Ordensbror. 
De tre kjedledd var ett av utgangspunktene for dannelsen 
av loge nr. 99 Petrus Beyer. I dag er den en viktig bære-
bjelke for en 40-åring.
Det må stå sentralt når vi søker å innlemme nye medlem-
mer i fremtiden. 
I dag vil jeg gratulere loge nr. 99 Petrus Beyer med sine 
runde år.
Min hilsen går til alle dem som bidro så sterkt til at logen 
ble dannet.
Måtte logen leve i mange år fremover.

Mvh i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
                                              Tore Engen 
                                               Storrepresentant  
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Hilsen fra loge 37 Voluntas
Det er en stor glede å 
få gratulere Loge 99 
Petrus Beyer med 40 
års jubileet. Vi er en 
stolt moderloge som er 
glad for at vi i dag er to 
livskraftige Odd Fel-
low loger i Gjøvik. I 40 
år har dere vært med å 
fremme vår felles Or-
dens verdier på en god 
måte. I tillegg har dere 
satt i gang Petrus Beyer 
koret som nå har skiftet 

navn til Odd Fellow Koret Gjøvik. Vi er mange som har 
hørt og gledet oss over kantaten til Ordenens ære.

I dag gratulerer vi dere på det varmeste og ønsker dere fort-
satt fremgang og mange gode logeår. Vi takker for godt 
vennskap og mange år med fortsatt samarbeid og respekt.

Hilsen i  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

   Stein Ovesen, 
   OM i loge nr. 37 Voluntas 

Hilsen fra loge 128 Sarah
Loge nr. 128 Sarah gra-
tulerer hjerteligst Loge 
nr. 99 Petrus Beyer med 
40 – års jubileum 24. 
november 2019.
Vi ønsker dere lykke til 
med dagen og fremti-
den.

Med vennlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet
Jorunn Haupberg 
Sveen

OM Loge 128. Sarah

En hilsen til vor venskabsloge fra Erik Glipping
Et stort tillykke til vor 
venskabsloge nr. 99 
Petrus Beyer med 40 
års jubilæet d. 23. nov. 
2019. 
Det er rigtigt flot. Alle 
brødre ønskes tillykke.

Foråret 2019 har været 
spændende i vor loge i 
Viborg.
Odd Fellow Ordenen 
havde 200 års jubilæum 
d. 24. april 2019. Det 

blev fejret i Danmark på selve dagen og dagen efter havde 
vor loge nr. 119 Erik Glipping 10 års jubilæum. 
Det var nogle dejlige dage.
Ordenens 200 års stiftelsesdag blev fejret i hele Danmark 
d. 26. april med åbent hus i alle landets loger. Storlogen 
havde udstukket nogle retningslinjer, som alle loger skulle 
følge. Det var for udadtil at vise, at vi er én orden.
Det gik rigtig godt i Viborg, hvor alle 4 loger i vor ordens-
bygning var fælles om at arrangere dagen.
Der var blandt andet nogle donationer, hvor alle ordens-

søskende havde foreslået emner til donation og ved fælles 
afstemning var modtagerne blevet udvalgt.
Et af formålet med åbent hus var selvfølgelig, at være mere 
synlig og at skabe interesse for ordenen og dermed at få 
flere medlemmer. Om det lykkes vil fremtiden vise. Men 
vi er meget optimistiske.

D. 25. april havde vor loge 10 års jubilæum. Vi er stadig 
den yngste loge i Danmark.
Det blev fejret i vor loge dagen før, nemlig d. 24. april på 
vor normale logeaften.
Det var en højtidelig aften med alt, hvad der hører med til 
en stilfuld og perfekt logeaften.

D. 1. maj fejrede vi så jubilæet ved en festaften med vore 
ledsagere. Denne blev afholdt udenfor logen, hvor vi kun-
ne feste lidt mere uformelt end i logebygningen.
Dette var også en dejlig aften, der bød på god mad og vin, 
og alt hvad der hører til en festaften.
Vi sluttede aftenen af med musik og dans.  Alle var enige 
om, at det havde været en dejlig aften.

Der var megen aktivitet i april og maj. 
Det var en hektisk start for den nye le-
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Kjære brødre i Odd Fellow loge nr. 99 Petrus Beyer
40 år med aktivt loge 
arbeid kan dere være 
stolte av. Vi i loge nr. 35 
Arnica kan se tilbake 
på 54 års medlemskap 
i Odd Fellow Ordenen.  
Begge logene har de 
samme målene å jobbe 
mot: Å utvikle oss som 
mennesker. Det er et 
viktig mål vi aldri blir 
ferdig med.

Petrus Beyer koret har gledet oss ved mange anledninger, 
noe vi håper på kan fortsette. Det er all-
tid et lyspunkt for oss Rebekka søstrene 
når de dresskledde og smilende Odd 

Vennskap over landegrensene
Vår loge har gjennom flere år hatt en vennskapsloge i Dan-
mark. 
Avtalen med broderloge 119 Erik Glipping, ble signert av 
OM Henning Hedeland og OM Einar Tønnesen i logemøte 
28. april 2010 i Viborg. Avtalen kom i stand etter forut-
gående korrespondanse og møter mellom logene. 

Loge 119 Erik Glipping var en meget ung loge, instituert 
25. april 2009, så det ble mange oppgaver på embedsmen-
nene den første tiden. Dette preget også etableringen av 
vennskapsavtalen, men etter en tid falt tingene på plass.
Daværende Storrepresentant, Ex OM Øyvind Schnell, 
var svært aktiv i prosessen med å få avtalen i havn, og i 
november 2011 var det første offisielle besøket til Viborg 
stadfestet.

Våre danske brødre gjorde gjenvisitt i september 2012, og 
dermed var en gjensidig besøksfrekvens etablert. Det ble 
avtalt at man treffes hvert andre år, slik at danskene kom 
til Gjøvik i 2016, mens vår loge reiste til Viborg i 2014 og 
2018.

Det ble i vennskapsavtalen lagt føringer for at begge loger 
skal utnevne et Danmarksutvalg, respektive et Norgesud-
valg, som skal ha den offisielle kontakten mellom logene. 
For vår loge består utvalget av leder, fung. UM og et antall 
medlemmer etter behov. I jubileumsåret er følgende brødre 
i Danmarksutvalget:
Bror Kap. Arild Haugen, bror UM Jørn Børresen, bror Ex 
OM Øyvind Schnell og bror Insp. Geir Bakkeli.

Danmarksutvalget har startet planleggingen av vennska-
psbesøk fra broderloge 119 Erik Glipping i 2020, og har 
løpende kontakt gjennom Norgesudvalgets formann, Kap. 
Jens-Chr. Nyholm. Etter deres ønske, vil besøket finne sted 
i uke 43 (23.-25. oktober). 

Vi ser fram til et hyggelig gjensyn med våre danske brødre, 
og håper at mange av brødrene i 99 Petrus Beyer finner an-
ledning til å delta i mottakelsen av våre gjestende brødre.

   Arild Haugen
   Leder av Danmarksutvalget

delse af logen, som blev indsat d. 10. april. Men alle nye 
embedsmænd klarede det rigtigt fint.

Høstsæsonen er også startet rigtigt positivt for vor loge, 
hvor vi i september havde en indvielse af en ny broder. I 
slutningen af oktober skal vi igen have indvielse. Denne 
gang af 2 brødre. Vi håber at nå op på 50 brødre i vor loge 
i denne embedsperiode. Vi har været lige ved flere gange, 
men desværre er det ikke lykkedes endnu.

Alle brødre i loge nr. 119 Erik Glipping ønsker Loge nr. 99 
Petrus Beyer, embedsmænd og alle brødre alt muligt held 
og lykke i fremtiden og må fremgang forsat være kende-
tegnet for vor venskabsloge!

Mange hilsener fra alle brødre i Erik Glipping til alle brø-
dre i Petrus Beyer.

   Niels Erik Laursen
   Overmester

Fellow brødrene kommer og synger for oss. 

Det er også hyggelig å kunne feire nyttårsloge sammen 
med dere. 

Rebekka loge nr. 35 Arnica har hatt stor glede av et godt 
samarbeid med dere.

Et godt samarbeid fremmer trivselen. Vi ser frem til å fort-
sette dette gode samarbeidet. 

Gratulerer så mye med 40 års jubileet!
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, kjærlighet og sannhet 

   Christel Medbøe 
   OM
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Ideen om ny loge
På denne tiden hadde det en stund vært diskutert om man 
skulle forsøke å få etablert en ny loge i Gjøvik. Temaet var 
delikat og ingen hadde mot til å ta skrittet fullt ut. Ideen lå 
der da loge nr. 37 Voluntas feiret sitt 25-års jubileum i 1977 
og tanken fikk ny næring.
Stor Sire Arne Espelund var gjest ved jubileet. I sin tale 
var han klar på at nå var tiden inne for en «knoppskyting» 
i Gjøvik. Dette fikk diskusjonen til å blusse opp. DDSS 
Magne Høgetveit tok initiativet til å holde et møte rundt 
dette. 

For å starte en ny loge må man først etablere en broderfo-
rening som er ansvarlig for all planlegging av en ny loge. 
Broderforeningen må ved etableringen velge sitt eget sty-
re. Det skal lede prosessen mot dannelsen av ny loge.

Innledende møte, konstituerende møte, Broderforeningen 
i Gjøvik og omland og loge nr. 99 Petrus Beyer.
Vårt arkiv har en møteprotokoll fra hele arbeidsperioden 
for Broderforeningen. Etter et innledende møte den 28. fe-
bruar 1978 med 11 fremmøtte i Ordenshuset, møtte 9 brø-
dre til et konstituerende møte den 9.mars 1978 for å danne 
en broderforening. 

De som møtte var følgende brødre den gang: Magne Hø-
getveit, Sverre Bolstad, Paul Thomter, Sigurd Eriksen, 
Walter Skjøld, Kjell Bertelsen, Kjell vangestad, Oddbjørn 
Owren og Invar Berge.

Arne Lauvdal og Tor Hansen var påmeldte, men kunne av 
forskjellige årsaker ikke møte. Walter Skjøld meddelte på 
et senere møte at han ikke kunne være med videre. Da var 
det akkurat 10 brødre igjen som var akkurat kravet til å 
danne broderforening. Daværende DDSS Magne Høge-
tveit orienterte om de lover og bestemmelser som gjaldt 
for dannelse av en broderforening.
Videre ble det referert til statutter for broderforeninger. 
Som styre i den nye broderforeningen ble følgende valgt:
Formann: Eks OM Sverre Bolstad, Varaformann Kjell Ber-
telsen, Sekretær Ingvar Berge, Kasserer Sigurd Eriksen og 
Arkivar Paul Thomter.
Kontingenten i broderforeningen ble satt til kr. 20 per må-
ned. Som navn ble foreslått Gjøvik og Omland Broderfore-
ning IOOF. For å finne flere brødre i fra loge nr. 37 Volun-
tas som kunne tenke seg å bli med i broderforeningen ble 
matrikkelen gjennomgått. Det ble vedtatt å holde møte en 
gang hver måned og møtedagen ble valgt mandag. Antrekk 
på møtene skulle være sort antrekk. Ingvar Berge tilbød at 
møtene kunne holdes i kjellerstua i villaen på Kopperud. 
Det ble enstemmig godkjent. Deretter ble de fleste møtene 
holdt i lokalene til Gjøvik Sparebank der Sigurd Eriksen 
var ansatt.

Det formelle stiftelsesmøte ble fastsatt til mandag 24. april 
1978. Til stede var 8 brødre mens to hadde lovlig fravær. 
DDSS Magne Høgetveit ledet den meget høytidelige sere-
monien som blir brukt ved stiftelse av broderforening. Han 
orienterte deretter om det store arbeidet som ventet de 10 
brødrene fremover.
Som følge av den store innsatsen fra Magne Høgetveit sin 
side ble han satt opp som medlem nr. 1. Deretter ble det 
loddtrekning om den videre nummerrekkefølgen blant de 9 
andre. Navnekomiteen hadde en vanskelig oppgave. Øko-
nomien kom riktignok på plass og en blanding av nye brø-
dre og overganger fra loge nr. 99 Voluntas gjorde at man 
nærmet seg det foreskrevne antall på 30 medlemmer. På 
møtet 26. mars 1979 ble dato for instituering av den nye 
logen bestemt til 24. november 1979. Alle nødvendige ko-
miteer og nevnder ble valgt.

På samme møte var det enighet om at man på ettermøtene 
heretter skulle ha et kort innlegg. Eks. OM Arne Lauv-
dal holdt det første innlegget over temaet: Hvordan skal 
vi drive vår nye loge? Det store engasjementet hos de 16 
brødrene til stede var ikke til å ta feil av. Til Embedskol-
legium i den nye logen ble foreslått følgende:  OM Sverre 
Bolstad, UM Ingvar Berge og Kjell Bertelsen, Sekretær 
Sigurd Eriksen, Skattmester Oddbjørn Owren og Kasserer 
Øystein Skyberg. Ingvar Berge ble tilslutt valgt UM.

Bror Alf Juul hadde forslag til utforming av CM staven og 
dette ble vedtatt. 
Til stor glede for alle kom det melding om at loge nr. 37 
Voluntas ønsket å gi CM staven som gave til den nye logen. 

Regelen er at broderforeningen må bestå av minst 10 brø-
dre og Stor Sire må godkjenne etableringen.

I løpet av planleggingsfasen på halvannet til to år må bro-
derforeningen skaffe så mange nye medlemmer at det ved 
institueringen av den nye logen er minst 30 brødre. I tillegg 
må det skaffes mye utstyr og evt. lokaler som egner seg til 
logens arbeid. 
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Det første embedskollegiet

Det første Embedskollegiet i loge nr. 99 Petrus Beyer besto 
av fra venstre foran: UM Ingvar Berge, OM Sverre Bol-
stad, Sekretær Sigurd Eriksen
Bak fra venstre: Kasserer Øistein Skyberg og Skattmester 
Oddbjørn Owren.

Embedskollegiet i jubileumsåret består av foran fra 
venstre: UM Jørn Børresen, OM Øistein Nettum, Sekre-
tær Erik Kristoffersen, bak fra venstre: Kapellan Arild 
Haugen, Ceremonimester Jan Erik Vold og Skattmester 
Svein Hellerud.

Instituering og festmåltid 24. november 1979
Dagen da den nye logen skulle institueres ble en stor dag 
for brødrene i Gjøvik og Omland Broderforening. Ca. 80 
brødre var til stede hvorav 25 fra den nye logen da begi-
venheten foregikk i høytidelige former i Ordenshuset. 

Mange navn dukker opp i den sammenheng, og de mest 
sentrale var Stor Sire Arne Espeland og Stor Marshall 
O.Storm Arnesen som ledet den høytidelig handlingen da 
det nye Embedskollegiet ( ref. bildet) ble installert i sine 
embeder. De øvrige embedsmenn ble installert av Over-
mester og Undermester. I sin etterfølgende tale hilste Stor 
Sire fra Storlogen og overrakte gave. Under logemøter i 
dag er fortsatt Aladdin lampen som brukes til tenning av 
lysene på alteret ved åpningen i bruk av Inspektør. Den ble 
gitt som gave fra begge Hamar-logene. Fra loge nr. 37 Vo-
luntas ble det overrakt embedskapper som gave. Det fulgte 
også med en rekke gaver fra egne brødre. 
Det aller første møtet i loge nr. 99 Petrus Beyer ble lukket 

på ritualmessig måte.

Seinere på ettermiddagen møttes egne og innbudte brødre 
og øvrige gjester til festmiddag på Strand Hotel. I alt 104 
deltakere benket seg rundt festbordet den kvelden. Det 
startet med en skål for Hans Majestet Kongen med etter-
følgende Kongesangen. Alf Juul ønsket alle velkommen og 
ga ordet til toastmaster bror Bjørn Jenssen. Dagens prolog 
ble skrevet og fremført av Eks UM Alf Michelsen fra loge 
nr. 37 Voluntas. OM Sverre Bolstad orienterte i sin hoved-
tale om Stor Sire Petrus Beyer som den nye logen hadde 
hentet navnet fra.

Festmiddagen forløp med ytterligere taler og dagens meny 
lød på aspargessuppe, oksesteik med grønnsaker og pote-
ter. Til dessert ble servert mokkafromasj med krem. Drik-
ke: Cotes du Roussillion rødvin og farris.
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Ordenshusene
Loge nr. 99 Petrus Beyer har holdt til i to Ordenshus. Det 
første var i Sverresgate og lå omtrent over tunellen i områ-
det Topp Auto. Det andre har adresse Øvre Torvgate 36 og 
ligger der Løfgren Gartneri hadde sitt anlegg.
Se bilde av Sverres gate (maleri) og Ordenshuset i øvre 
torvgt.

Sverresgate 1:
Den 13. mai 1949 møttes representanter fra Storlogen i 
Oslo, 17 unge interesserte menn på daværende Victoria 
Hotell med tanke på å etablere en Odd Fellow loge i Gjø-
vik. Dette ble et vellykket møte tydeligvis.
Da Broderforeningen for Voluntas ble stiftet den 14. april 
1950, var det allerede etablert en huskomite som vurderte 
kjøp av Sverresgate 1 for 80.000 kroner.
Allerede på stiftelsesmøte forelå det en fullmakt fra 16 
brødre om kjøp av huset. Det utrolige var at disse 16 mod-
ige menn signerte et dokument som garantister for hele 
beløpet med «en for alle og alle for en».
80.000 1952 kroner tilsvarer hele 1.3 millioner kroner i 
dag. Modig gjort.
En av brødrene som signerte var Sigurd Fosmark, far til 
Eks OM Terje Fosmark som var en av våre mest aktive 
brødre da vi skulle starte vår egen loge.
Heldigvis gikk det bra med nedbetalingen, og huset 
fungerte veldig bra etter mye dugnadsarbeid, men det ble 
dessverre eller heldigvis ekspropriert til veiutbygging på 
midten av 80 tallet. Huset fungerte imidlertid helt fram til 
det nye huset på andre siden av byen ble instituert den 24. 
november 1988. 
Vår kjære loge rakk å bli 9 år gammel før flyttingen til 
Øvre Torvgate 36B.

Øvre Torvgate 36B
Da Sverresgate 1 ble ekspropriert til veiutbygging måtte 
vi finne plass til et nytt Ordenshus, og etter hvert ble Øvre 
Torvgate 36B en aktuell tomt. 
Vi fikk en bra erstatning for gamlehuset, og kommunen 
hadde tomten med et delvis makebytte med Løfgren, så 
dermed var det duket for nybygging.
Heldigvis hadde Voluntas en bror, Harald Sveinhaug, som 
var arkitekt, og han tegnet et veldig funksjonelt og prak-
tisk Ordenshus som vi etter hvert ble veldig fornøyd med. 
Det ble etablert mange komiteer som hadde forskjellige 
bygningsmessige ansvar. Den beste dokumentasjonen på 
dette har vi ved Eks OM Arne Lauvdal som var formann i 
salkomiteen. Hans dokumenterte fortelling om innrednin-
gen av logesalen har med stor interesse vært gjennomgått i 
alle logene. Byggeregnskapet viste at totale byggekostnad-
er ble 5.298.837 kroner. Mye ble dekket av erstatningen 
for Sverresgate 1, slik at lånekostnadene ble behagelige og 
levelige sammen med inntektene fra leielogene.
Under byggingen ble det bokført utrolige 18.000 dugnad-
stimer. I tillegg tilkom mye hjemmearbeid, og Kjellerstua 
ble innredet på dugnad i ettertid. Bygget ble instituert den 
24. november 1988, en stor dag i Gjø-
viklogenes historie.
               Øyvind Schnell
   

Kort historikk om ordenshusene
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Petrus Beyers 30 brødre ved institueringen i 1979
Nr. Navn: Innviet:  Status: 
  1 Magne Høgetveit 30.01.51      †
  2 Kjell Vangestad 27.04.72  Aktiv
  3 Paul Tomter 24.10.68      †
  4 Kjell Bertelsen 09.04.70  Utmeldt 
  5 Oddbjørn Owren 26.09.68  Aktiv
  6 Tor Hansen 24.10.63      †
  7 Ingvar Berge 21.03.68  Aktiv
  8 Arne Lauvdal 19.03.53      †
  9 Sigurd Eriksen 29.02.68      †
10 Sverre Bolstad 03.11.55      †
11 Kjell Eid 25.10.62  Utmeldt
12 Bjørn Jenssen 29.04.76      †
13 Per Holsen 27.09.77      †
14 Terje Fosmark 11.03.65      †
15 Ragnar Treverket 05.12.78      †

Våre fem gjenlevende brødre, slik de så ut ved sin innvielse

Kjell Vangestad Oddbjørn Owren Ingvar Berge Alf Juul Knut E. Kristoffersen

Medlemsutviklingen fra starten i 1979
1979:   30 medlemmer    2003:  80 medlemmer
1981:  43 ”    2004:  81 “
1983:  53 ”    2005:  82 “
1985:  54 ”    2006:  86 “
1987:  57 ”    2007:  88 “
1989:  60 ”    2008:  89 “
1991:  61 ”    2009:  89 “
1993:  59 ”    2010:  89 “ 
1994:  59 ”    2011:  91 “   
1995:  61 ”    2012:  91 “
1996:  64  ”    2013:  90 “
1997:  64  ”    2014:  88 “
1998:  66      ”    2015:  89 “
1999:  68 ”    2016:  88 “
2000:  73 ”    2017:  87 “ 
2001:  75 “    2018:  87 “    
2002:  79 “    2019:  86        “

Antallet for 2019 er per 1. november, de øvrige år er per 31. desember                                          

Nr. Navn: Innviet:  Status: 
16 Arne Petter Aanæs 24.05.62      †
17 Sigmund Hval 25.03.71      †
18  Alf Juul 19.03.68  Aktiv
19  Øistein Skyberg 03.10.74  Utmeldt
20 Oddvar Barstad 28.09.67      †
21 Hans Østby 08.05.79  Utmeldt
22 Knut E. Kristoffersen 08.05.79  Aktiv.
23 Larry Pettersbakken 29.05.79  Utmeldt
24 Ole Grindaker 29.05.79      †
25 Bjørn Johs. Lothe 29.10.59      †
26 Torgny Ødegård 08.04.54      †
27 Ketil Barstad 23.10.79      †
28 Edmund Jahr 23.10.79      †
29 Johan Bjørnli 29.04.71  Utmeldt
30 Odd Roald 23.01.52      †
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Knut E. Kristoffersen

Navn   Medl.nr.  Død
Bjarne Norland  32   17.12.81
Bjørn Johs Lothe 25   21.06.85
Oddvar Barstad  20   15.08.88
Ragnar Treverket 15   23.01.91
Stian Rabe  39   16.05.91
Tor Hansen  06   07.12.94
Odd Roald  30   06.08.97
Ole Grindaker  24   03.03.98
Sverre Bolstad  10   11.04.98
Reidar Ørnulf Tveit 82   17.04.98
Torgny Ødegård 26   30.01.01
Bjørn Antoni Jenssen 12   12.10.02
Magne Høgetveit 01   21.06.05
Håvard Skeie              110   29.03.07
Kjell Sørum  49   09.10.08

Ledd av vår kjede som har falt ut  ††
Navn   Medl.nr.  Død
Frank Jessen  86   03.04.09
Per Holsen  13   22.05.09
Sigmund Hval  17   16.02.10
Tor Kr. Slaaen  60   31.12.11
Jan Olav Hammerstad 131   21.02.12
Arne Lauvdal  08   30.12.12
Ole Arnt Tabuk              106   03.03.15
Hans Solberg  78   04.07.15
Terje Fosmark  14   25.10.16
Edmund Jahr  28   26.10.16
Sigurd Eriksen  09   05.12.17
Arne Petter Aanes 16   15.10.18
Arne Kristoffersen 117   08.08.19

DET GROR ETTER VENNER SOM DØDE

Odd Fellow loge nr. 99 Petrus Beyer feirer 40 år.
nå også i media …
En stor begivenhet som samler nesten 100 deltakere i Odd 
Fellow Gården sine lokaler på Gjøvik vil gå av stabelen 
lørdag 23. november 2019.
Starten på historien om felleskapet som ble dannet 24. 
november i 1979 har ført til nærmere 180 medlemmer 
disse årene. I logens jubileumsår er det verdt å nevne at 
et ordensmedlemskap i logen stikker dypere og er av mer 
personlig karakter enn et medlemskap i en tilsvarende hu-
manistisk forening. Målet for medlemmene er å utvikle 
seg til å bli et bedre medmenneske, yte hjelp til trengende 
og sårbare grupper i samfunnet basert på mellommennes-
kelige verdier.   

Odd Fellow Ordenen har med jevne mellomrom større 
innsamlinger til prosjekter, enten det går til SOS Barneby-
er eller til Redningsselskapet. Det ble samlet inn ca. 
26,3 millioner kroner til den nye redningsskøyta som ble 
døpt «Odd Fellow III» på landsbasis. Lokalt på Gjøvik i 
forbindelse med logens 40-års jubileum er «Fontenehuset» 
tidligere overrakt en gavesjekk på 20.000 kroner av Odd 
Fellow logen. 

Mange av medlemmene er engasjert i prosjektet «Sirius 
Øst», der Stråleterapienheten i Sykehuset Innlandet ny-
ter godt av logemedlemmers innsats for å gjøre pasienth-
verdagen lettere i en vanskelig livssituasjon. Et annet tiltak 
Odd Fellow står for er «bamsen Oddbjørn». Ideen som er 
iverksatt i alle ambulansebiler i området går ut på at det 
befinner seg en slik bamse i hver bil. For pasienter som er 
barn virker dette beroligende.

Odd Fellow loge nr. 99 Petrus Beyer er oppkalt etter en 

dansk overlege. Møtene holdes en kveld annenhver uke 
og er blitt mer åpne for de som vurderer medlemskap. Vi 
nevner kort følgende historikk: Odd Fellow Ordenen stam-
mer fra England på 1700-tallet, den første norske loge ble 
dannet i 1898, på Gjøvik finnes to herreloger og to damelo-
ger innen Odd Fellow. 

Logen knytter til seg medlemmer fra alle lag av samfun-
net og er åpen for nye medlemmer som ønsker å basere 
sitt liv på et felleskap der innholdet er rettet mot selvut-
vikling innenfor viktige mellommenneskelige leveregler. 
Det fremgår i Odd Fellow sine tre kjedledd: Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
Nye medlemmer vil også møte et inkluderende og positivt 
miljø der møtet for kvelden er delt i to, ett som på sin peda-
gogisk måte gir læring og kunnskap innenfor Odd Fellow 
sine mål, et annet som avsluttes med foredrag, innslag av 
musikk og et hyggelig måltid i Ordenshuset.

     Herold
     Redaktør
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Siriusprosjektet Gjøvik
I august 2002 åpnet den nye stråleterapiavdelingen ved 
sykehuset på Gjøvik. Denne avdelingen var en satelittav-
deling for Radiumhospitalet og skulle dekke Oppland og 
Hedmark. Senere ble avdelingen lagt under Helse Øst.
To Rebekkasøstre tok kontakt med sykehuset med fore-
spørsmål om det var noe Odd Fellow Ordenen kunne gjøre 
for den nye avdelingen.

Dette var starten på et flott samarbeid med sykehuset og 
den 13. november 2002 startet vi forsiktig med en dag i 
uka. Pasienten begynte å etterlyse servering over flere da-
ger, og fra 1. januar 2005 ble det besluttet at vi skulle ser-
vere mat alle 5 dagene i uka som det er strålebehandling.
Dette var starten på et samarbeid som fikk navnet SIRIUS 
ØST.
Navnet ble først brukt av logene i Stavanger under navnet 
Siriusprosjektet.

Stjernen Sirius i stjernebildet Store Hund er den mest ly-
sende stjernen på himmelen og er derfor et lyssterkt sym-
bol for Siriusprosjektets verdi.
Det passet derfor godt å døpe prosjektet på Gjøvik for Si-
rius Øst.

I dag drifter Odd Fellow Ordenen pasientkafeer i Stavan-
ger, Kristiansand, Ålesund, Tromsø. Oslo og Gjøvik. Alle 
frivillige går under navnet pasientverter.

Økonomisk dekkes kostnadene av Sirius Øst av alle logene 
i Oppland og Hedmark som utgjør Distrikt 10. Vi får også 
bidrag fra logene i Kongsvinger.

Sirius Øst har Distriktsrådene som styre, men det er en ar-
beidsgruppe fra de fire Gjøviklogene som er ansvarlig for 
den daglige driften.

All matlaging og servering ble opprinnelig utført av loge-
søsken som stiller to og to på hver vakt. Det er nå også 
åpnet for at andre enn Odd Fellow-medlemmer kan bidra 
som pasientverter, noe som har vært veldig bra for rekrut-
teringen.

Det er fantastisk å observere den entusiasmen som vises 
av pasientvertene som kommer fra Lillehammer, Hamar, 
Fagernes og Gjøvik.

Ved siden av å lage mat og servere, kan vertene også snak-
ke med pasientene hvis de ønsker det. Alle pasientverter 
må derfor signere en taushetserklæring før de kan begynne 
å arbeide på kafeen.

Det å være tilstede for medmennesker som har behov for 
oppmuntring og at noen ser dem, er en flott måte å prakti-
sere Odd Fellows grunnsyn på.
    Øyvind Schnell

                            Arne kan ikke få fullrost tiltaket. Her sitter han med en kaffe og vaffel etter en stråleøkt.



13

Odd Fellow Koret Gjøvik

Odd Fellow Koret Gjøvik er også en del av logens historie 
og må være med i denne jubileumsutgaven av PB-Posten. 
Jeg viser for øvrig til utførlig omtale i PB-Posten fra mars 
2018 i forbindelse med korets 20 års markering.Derfor blir 
det bare noen korte glimt fra vår 21-årige historie med i 
denne utgaven.

Vi ble etablert 4. november 1998 og hadde vår første spen-
nende opptreden allerede på julefesten den 5. desember 
samme år. I logesalen fremførte vi “Det lyser i stille gren-
der“ og i salongen ved kaffen sang vi “Gje meg handa di, 
ven, Vennskap og Connemara Cradle song“, til stor ap-
plaus og dype bukk fra et noe nervøst kor. Takket være vår 
eminente dirigent Nils Erik Lister gikk det over all forvent-
ning. 

Siden har vi opptrådt mye i egen loge så vel som i alle 
de andre logene på Gjøvik. Et variert program har gitt oss 
gode tilbakemeldinger. Odd Fellow Kantaten har vi bl.a. 
fremført mange ganger i forbindelse med tildelinger av 50 
og 60 års Veteranjuveler.

Vi ble innmeldt i Odd Fellow Sang og Musikkforbund i 
2002 og har deltatt i nesten alle korfestivaler i Norge fra 
2004.

Det har skjedd noen navneendringer underveis som skyl-
des at vi har invitert brødre fra Voluntas som deltakere i 
koret. Det er mange Odd Fellow-kor i Norge, og vi må der-
for ha Gjøvik med i navnet for å fortelle hvor vi holder til.

Med vår opptreden på jubileumsfesten lørdag den 23. no-
vember 2019 vil vi kunne si at ringen er sluttet.

    Øyvind Schnell

Odd Fellow Koret, Gjøvik
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Onsdagsgjengen på Ordenshuset  -  kl.11  hver onsdag

Det startet egentlig som en dugnadsgjeng. Under byggin-
gen av Odd Fellow Gården i Gjøvik befestet en gjeng sitt 
eierskap til det nye huset ved å brette opp skjorteermene 
for å yte en innsats til beste for logenes brødre. De som 
møtte opp gjorde det for å fylle tiden med noe meningsfylt 
ved å være med på det som skulle bli fremtidens Odd Fel-
low hus. Det fulgte en krevende oppgave å bygge dette. 
Bonusen ble å jobbe i et felleskap og i tillegg se resultatet 
av samarbeidet. Det ble bokstavelig talt et eierskap som 
fikk tilårskomne bein å gå på.

Dugnader tar heldigvis slutt en dag. Dugnadsgjengen på 
sin side ville ikke gi slipp på det gode felleskap og sam-
hold som vokste seg stort under byggingen.
Det ble starten på de såkalte «gubbemøtene». Hver onsdag 
har det blitt en sammenkomst av mange gode brødre fra 
begge Odd Fellow logene i Gjøvik.
Kl. 11 er det duket for julekake og kaffe. Det går på rund-
gang å være dagens vert blant pensjonerte brødre.

En gang i året benker gubbene seg til rakefisk. Dersom 
begivenheten er av høy årgang kommer det også flagg på 
bordene og innkjøpt marsipankake til alle.

Kjellerlokalene i Ordenshuset fylles opp av 25-30 eds-
vorne menn som lar all tvil om vennskap forsvinne mel-
lom kakefat og kaffekanner. Når alle har satt seg på sin 

plass blir det kremtet og slått på koppen 
i enden av bordet. Ingen ting er bedre 
enn en kort hilsen eller en god historie 

som får lattermusklene i rett modus. 

I samme åndedrag som latteren får utløp går fatene med 
julekake med rosiner rundt. I det gode selskapet smaker det 
bedre når smørsida er dekket av G35 og jula er langt rundt 
hjørnet. Samtalen går livlig rundt bordet. Det kan minne 
om tidligere år da det ble kastet på stikka. Pengemynter er 
skiftet ut med grønne sedler som finner veien ned i en am-
bulerende boks etterfulgt av en bok som signeres av hver 
enkelt. Både bok og pengeboks vokser i innhold på vei 
rundt bordet. Her er det også andre ting som også holder 
liv i kaffetørste brødre.

Det plinges i kaffekopp. Denne onsdagen er det en av 
brødrenes tur til å ta ordet.
Det går på omgang kort å fortelle om seg selv. Slik lær-
er alle hverandre å kjenne gjennom det som for alle kan 
karakteriseres som et langt liv. 

Uansett – tiden går altfor fort i godt lag. En fast «treningsgen-
eral» starter opp med dagens 15-minutters gymnastikk. Til 
piano akkompagnement blir de fysiske øvelsene utført til 
taktfaste rytmer. Det avslører en gjeng med mye tæl og 
bevegelse som får pusten til å gå raskere. Når de fleste har 
lagt inn humør-giret ved å synge til øvelsene, skjønner vi 
fort at dette er et høydepunkt i uka for de som har funnet 
det sosiale møtestedet under Odd 
Fellows tak.
        Håkon Rønnevig   
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Fontenehuset Gjøvik mottar gavesjekk
Torsdag 24. oktober mottok daglig leder Kirsti Østhagen 
og kollega Wenche Gullberg en sjekk på kr. 20.000,- på 
vegne av Fontenehuset Gjøvik under høytidelig overrek-
kelse i Odd Fellow Gården. 

Gaven er en viktig markering av logens 40 års jubileum og 
verdigrunnlaget i Odd Fellow.

De var invitert til kveldsmøte i Odd Fellow loge nr. 99 
Petrus Beyer der de begge fortalte om hva Fontenehuset 
står for og hvilket arbeid som blir utført av brukerne. 1. 
februar 2018 ble tidligere pasienthotellet eller Kløverho-
tellet overdratt Fontenehuset for å ivareta iverksettelsen av 
deres behandlingsmodell for personer med psykiske hel-
seutfordringer. 

Ideen med å la tidligere pasienter med eller uten psykisk 
diagnose fungere innenfor et arbeids- felleskap er hentet 
fra New York anno 1948. Mennesker som av en eller an-
nen grunn 
har mistet sitt nettverk som følge av sykdomsperioder vil 
kunne benytte Fontenehuset til å bygge opp mestrings-
følelsen i et inkluderende miljø. Fontenehuset på Gjøvik 
har 52 medlemmer og er på mange måter brukerstyrt gjen-
nom møtevirksomhet to ganger hver dag. 
Alle har hatt psykiske utfordringer i lange perioder og 
kanskje møtt nederlag vis a vis arbeidslivet. Fontenehuset 
opererer med et såkalt fritidsprogram som gjelder under 
høytider og for sosialt samvær. Videre fungerer det som 
støtte til personlig utfordringer gjennom at deltakere får 
tildelt arbeidsoppgaver med å drive et hus.

Resultatene av å ha Fontenehuset Gjøvik er ganske oppsik-
tsvekkende. 93 % av brukerne får en bedre psykisk helse, 
63 % får et redusert behov for helsetjenester, 60 % får et 
redusert behov for innleggelse og 80 % gir uttrykk for en 
større selvtillit. I samarbeid med NAV søker man å oppnå 
midlertidig lønnet arbeid for de 70 % av brukergruppen 
som ønsker det. Det snakkes om å trene arbeidsmuskelen 
på Fontenehuset for de som er ekskludert fra arbeidslivet. 
Det gjelder ikke minst «Ung på Huset», de som faller ut av 
skolen i aldersgruppen 18-25 år.

I begynnelsen er Fontenehuset blitt finansiert av Staten 
gjennom Helsedirektoratet. Etter hvert vil kommunen ta 
over utgiftsposten på 3,5 millioner i året med 3 ansatte. 
Fra salen ble det stilt spørsmål om hva det alternativt ville 
ha kostet samfunnet dersom Fontenehuset Gjøvik ikke var 
blitt opprettet. Det ble ikke gitt noe tallsvar, men mye taler 
for at de menneskelige lidelsene ville vært betydelig større 
uten Fontenehusets eksistens.

Odd Fellow er på mange måter tuftet på de samme verdi-
ene som Fontenehuset har. De etiske verdiene som bygger 
på utvikling av den enkelte person er til stede i Odd Fellow 
og i Fontenehuset. Felleskap er rammen rundt og kjernen 
ligger i det  være medmenneske. 
Odd Fellow bygger på de tre kjedledd:  Vennskap, Kjær-
lighet og Sannhet. I Fontenehuset ligger verdien i følgende 
utsagn: «HØRT – MØTT – SETT». Verdiene smelter sam-
men i det å være noe for andre mennesker gjennom aktiv 
deltakelse. Slik går verden fremover.

    Håkon Rønnevig   



Desember
Mørket er aldri så lyst som i desember
når svarte veker tennes langsomt mot kveld
og bleke ansikter mot ruten skinner
og hender dekker hvitt bak blafrende eld.

Midtvinterverv snur brisens kulde
under snøkrystallenes luftige svev,
og stjerner blinker i villig glede
i desember nattens lysende vev

Klokkeklang lyder taktfast over skogen
en overjordisk strøm bølger i nord.
lyset er sjelden ensom i desember
når streif av lysglimt faller til jord.  
                                                        Håkon R

Med gode ønsker for jul og nytt år fra Redaksjonsnemnden. 


