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Møt så ofte du kan!

Møteprogram 
høstterminen 

2019
Mandag
26/08 1900  O EI. Galla

09/09 1900 O Arbm. Fd. 
≡ Regnsk.

23/09 1900  O Arbm. Etisk post

Onsdag
09/10 1900  O Klba.

Mandag
14/10 1900 O Venneaften

28/10 1900 O Arbm. Instr.
Sosialnevndens aften

Tirsdag
12/11 1900 O M      V/     29 Drofnum

Drammen
Mandag
25/11  1900 O + Galla

Onsdag
27/11 1900 O Distriktsstorlogemøte

Kongsberg

Mandag
09/12 1900 O Julemøte m/følge

Vårterminen 2020

Mandag
13/01 1900 O Nyttårsloge 

27/01 1900 O Arbm. Rapport fra
nevnder
≡ Regnskap og budsjett

Alle møter åpnes i 
Troskapsgraden

Nå er det din tur!

Her er noen råd på vegen:  

Det er et stort ansvar du påtar deg som embetsmann i en Odd Fellow-loge. 
Og du må ta ditt ansvar. Det betyr at du må sette deg godt inn i hvilke 
gjøremål du har og hvordan de skal ut oppfylles. Og det er like viktig om du 
er OM eller assistent – eller stedfortreder for en embetsmann. Sett deg inn 
i de gjøremålene du har, lær deg tekstene korrekt – og spør dersom du er i 
tvil. 
Overmester er selvfølgelig den som har det overordnede ansvar for at 
arbeid og forhandlinger foregår på en korrekt og verdi måte i 
overensstemmelse med lov og forretningsorden. OM skal også støtte og 
veilede valgte og utnevnte embetsmenn, nevnder og komiteer. Derfor er 
det viktig at han gir dem nødvendig tillit til å utføre sitt arbeid selvstendig 
slik at oppgavene blir meningsfulle for brødrene. 
Logens embetskollegium er OMs rådgivende organ og består av Storrep., 
fung. Eks. OM, OM, UM, Sekr., Skattm., CM og Kap. Men i tillegg må alle 
brødrene bidra til at logens arbeid fungerer best mulig i tråd med lover og 
formål: Å utbre vennskapets – kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper 
blant menneskene. 
Vår største oppgave framover blir å sikre Loge Skaugums framtid ved å 
rekruttere nye medlemmer og øke oppslutningen på møtene vår. Her har 
hver og en av brødrene et stort ansvar. 
Ta det ansvaret og gjør så godt du kan! 

Bjarne Langseth
Storrep./Redaktør

Tiden er kommet for at nye 
valgte og utnevnte 
embetsmenn skal tre i 
funksjon for en ny to-
årsperiode. Nå er det din 
tur til å gjøre en best mulig 
innsats i det embedet du 
har sagt ja til å bekle til det 
beste for logen. 
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Vi har mye å være stolte av
På tross av de store utfordringene vi har i 
Loge Skaugum med rekruttering og 
oppmøte, har vi mye å være stolte av. Vi 
kan være stolte av at vi tilhører en Orden 
som har satt søkelyset på vennskap, 
kjærlighet og sannhet gjennom 200 år. Vi 
kan også være stolte av gjennomføringen av
jubileumsspillet.

Loge Skaugum kan holde hodet høyt løftet etter 
gjennomføringen av jubileumsspillet sammen 
med Rebekkaloge nr. 62 Tilla Valstad. 
På selve 200-årsdagen den 26. april i år ble 
jubileumsspillet presentert for en stappfull sal, 
og på en glimrende måte. Vi kan når vi vil.
Spillet framstilte fire viktige elementer i vår 
ordensutvikling i Norge: Oppstarten, 
likestillingen, åpenheten og framtiden. 
Aktørene var både søstre og brødre, og 
gjennomføringen står det stor respekt av. Det er 
å håpe at spillet også vekket noen tanker og 
satte sine spor i den enkelte søster og brors sinn. 
Som OM sa på slutten i ritualet: 
Konklusjonen på dette må være at hvis vi alle 
lever opp til og virkeliggjør vår Ordens idealer, vil 
Odd Fellow Ordenen gå en lys framtid i møte. 
Kjære brødre, vær med på å skape en lys framtid 
for Ordenen og for Loge nr. 91 Skaugum. 

Valgte embetsmenn for
perioden 2019–2021

Etter valget den 13. mai har Loge nr. 91 
Skaugum følgende valgte embetsmenn for 
perioden 2019–2021: 

Storrepresentant Bjarne Langseth 
Fung. Eks. Overmester Leif W. Dahl
Overmester Martinus Forseth
Undermester Rolf Haugen
Sekretær Helge Haugnæss
Skattmester Magnus Stople
Ceremonimester Gunnar Bakervik
Kapellan Trygve Moe

De valgte nevndene består av: 

Nevnd for styrkelse og ekspansjon: 
Bjarne Langseth leder, Leif W. Dahl, Gunnar 
Bakervik, Tom Eliassen, Jo Vegheim, Ragnar 
Myrdal vara

Nominasjonsnevnd: Leif Dahl, leder, Børge 
Alexandersen, Hans Jakob Larsen, Gunnar 
Bakervik, Stein Erik Uldalen, Arvid Fjære vara.

Finansnevnd: Jan Arild Gundersen, Erik Haug, 
Tom Hejna, Per Hagen vara. 

Revisjonsnevnd: Tom Bærland, Hans Jakob 
Larsen, Per Antonsen. 

Takk for meg og lykke til

Som avtroppende Overmester vil jeg takke 
for  to givende år som leder av Loge 91 
Skaugum. En stor takk til kollegiet og alle 
brødrene for den støtte dere har gitt meg i 
denne perioden. 
Jeg ønsker den påtroppende OM og de nye 
embedsmennene lykke til med sine viktige 
oppgaver. 

Leif W. Dahl
Overmester

En ny tredjegradsbror 
vi har forventninger til

På vårt møte den 13. mai 
ble bror Tom Eliassen tildelt 
Den Høye Sannhets Grad. 
Som Loge Skaugums Herold 
for perioden 2019–2021
går bror Tom rett inn i loge-
arbeidet med liv og lyst. 
Han vil ta tak i viktige 
utfordringer for vår framtid, 
og vi har store 
forventninger.  

Bror Tom Eliassen går til 
oppgaven med liv og lyst.


