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Møt så ofte du kan!

Møteprogram 
Høsttermin 2018

Mandag
07/01 1900  O Nyttårsloge                    

21/01 1900 O Arbm. Rapport fra 
nevnder.  ≡ Regnsk./buds.

04/02 1900  O Venneaften

11/02 1900  O Arbm. = +

25/02 1900 O Eks. OM-aften
Instr. Sosialnevndens aften.

11/03 1900 O Arbm. Skreiaften v/     
139 Kong Haakon, Oslo.

25/03 1900 O + Galla

08/04  1900 O Arbm. 1. N Etisk post. 

Onsdag
24/04 1900 O Klba.

Fredag
26/04 1900 O F       200 årsjub. 
m/ R      62 Tilla Valstad. Galla.

Mandag
29/04 1900 O  25 Ve.Ju. Galla 

06/05 1900 O Arbm. 2. N.

13/05 1900 O Arbm. ≡ + V. Galla

Tirsdag
28/05 1900 O 5      86 Sigurd Syr, 
Hønefoss i regi av 91 Skaugum. 

Lørdag
15/06 1200 O Sommertur

Høstterminen 2019:

26/08 1900 O EI. Galla

09/09 1900 O Arbm. Fd. 
≡ Regnskap

Alle møter åpnes i 
Troskapsgraden

Nå tar vi et tak for å 
sikre logen vår!
Prognosene for Loge nr. 91 Skaugum ser svært dyster ut dersom 
utviklingen fortsetter slik den nå har vært. 
Men det skal den ikke! Nå skal alle logebrødrene ta et tak for å 
styrke logen ved å rekruttere nye brødre og få flere til å møte. 

Alternativet er at Loge 91 Skaugum opphører og eksistere innen 10 år. Dette 
viser prognoseverktøyet for alders- og medlemsutvikling som vi har fått fra 
Storlogen. Den analysen som Storrep. og OM har gjennomført med dette 
verktøyet viser at Loge 91 Skaugum vil ha 20 medlemmer om 10 år og 0 om 
15 år, dersom utviklingen fortsetter som nå. 

Fem nye medlemmer hver år
Vi skal endre denne utviklingen slik at logen vår fortsatt skal være en 
bærekraftig loge til beste for våre medlemmer og samfunnet rundt oss. Det 
krever imidlertid at vi må rekruttere fem nye medlemmer hvert år. 
Prognoseverktøyet viser at det vil føre til at vi er vel 70 medlemmer om ti år 
og vel 80 om 15 år. Om ti år vil gjennomsnittsalderen da ha gått ned fra 72 
til 56 dersom snittalderen på de nye brødrene er 44 år. 

Tiltaksplan
Nevnd for styrkelse og ekspansjon har utarbeidet en tiltaksplan som skal 
hjelpe oss på veien. Men alle må være med og gjøre en innsats dersom vi 
skal lykkes.
I henhold til planen skal det utarbeides en egen informasjonsbrosjyre for 
bruk til rekruttering. Den nye brosjyren fra Storlogen må også brukes av alle 
brødrene. Det skal også bringes liv i Hedersprisen igjen for å gjøre oss mer 
synlig i lokalsamfunnet. 
For at vi skal få et mer interessant og givende ettermøter, skal det gjøres
undersøkelser blant brødrene for å kartlegge hva de ønsker av innhold.   

Bjarne Langseth
Storrep./Redaktør

mailto:bjala@brodpark.no
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Prognoseverktøyet 
Storlogen har fått utarbeidet et prognoseverktøy 
for alders- og medlemsutvikling. Verktøyet 
baserer ser på SSBs levealdersindeks koblet med 
aktuell informasjon om medlemmene og 
historiske data for den enheten som skal 
analyseres. 
For å illudere ulike utviklingsscenarier kan man
endre input for enheten som analyseres. 
Parametere som kan endres er antall med–
lemmer som er innviet per år, gjennomsnitts–
alder på disse, antall medlemmer som har 
sluttet per år og gjennomsnittsalder på disse. 

En logehøst i glede og sorg
Høste 2018 har bragt både glede og sorg til Loge 
nr. 91 Skaugum. Med glede har vi sett at brødre 
har fått nye grader og sine velfortjente 
veteranjuveler. I dyp sorg tok vi farvel med vår 
gode bror Audun Øpstad som hadde vært 
medlem i over 40 år, men som døde så uventet i 
en alder av 80 år. 
På vårt andre møte for høsten, den 10. 
september, ble Ove Remi Nicolai Andre Bråten 
forfremmet til Den Edle Kjærlighets Grad. På 
samme møte ble Bjarne Holmen valg til logens 
kapellan for resten av inneværende periode. 
Dette ble gjort i henhold til lovendringen fra 
Storlogemøtet hvor kapellan nå er blitt et 
valgembete. 
Den 24. september fikk bror Tiago Tørrissen sin
forfremmelse til logens høyeste grad i en vakker 
og verdig seremoni. Å få en ny tredjegradsbror er 
en stor begivenhet i logen, og bror Tiago ble 
hyllet med tale og sang på ettermøtet. 
Vår nye bror Tom Eliassen fikk tildelt Det Gode
Vennskaps Grad den 22. oktober og er på god vei 
oppover gradsstigen. 
På møtet den 12. november ble Justin Buxton
utmeldt av logen etter eget ønske, da han nå 
flytter til Florida. Bror Trygve Moe ble gratulert 
med opphøyelse til Den Kongelige Purpur Grad i 
leiren. 

To 25-årsveteraner ble hyllet i høst. Bror Per 
Johan Antonsen fikk sin juvel den 29. oktober, og 
bror Erik Haug (bildet) fikk sin av Eks Europeisk 
Stor Sire den 26. november. 

Store utfordringer
Et aktivt år er omme og 
mange minner fra logelivet 
er bevart i hukommelsen. 
Likevel velger jeg nå å rette 
blikket mer framover enn 
bakover. Nå må vi ta tak i de 
utfordringene som er blitt 
synliggjort gjennom analyse. 

En riktig god jul og et framgangsrikt nytt år 
ønskes til alle logebrødre i Loge nr. 91 

Skaugum. 

Leif W. Dahl
Overmester

Loge 91 Skaugum har stor verdi for hver og en av 
oss. Den er vårt samlingspunkt for vennskap på 
tvers av generasjoner, for felleskap, sosialt 
samvær og personlig utvikling. Dette vil vi ikke 
miste.
Vi har nå fått en forenklet prosess for inntak av 
nye medlemmer. Nå er det lettere enn noen 
gang å rekruttere. Vi har også fått en ny brosjyre 
fra Storlogen som skal gis til nye kandidater. Du 
vil i samtale med aktuelle kandidater få spørsmål 
om hva Odd Fellow er. Svaret kan være:
Odd Fellow er en verdibærende Orden som
baserer sin lære og virksomhet på medmen–
neskelige verdier og har til hensikt å gi med–
lemmene en etisk dannelse og fordypning.
La oss gjøre en innsats nå!


