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Åpning av Logen

Melodi: Vingede skarer

Fred fra det spredte
spill med livets terning, 
hvile for trette
sinn fra dagens gjerning
vinnes blant venner
her, hvor lyset tenner
glød over løftenes land. 

La det få sende 
stråler i vårt indre,
la det få brenne 
i vårt liv og tindre,
da skal det lede
til vår broderkjede
engang all folkenes hær. 

Må vi i kraften 
fra vårt lys det høye
også i aften 
ledd til kjeden føye,
inntil vi vinner
fram, hvor lyset skinner
mer enn i løftenes land. 

S. J.
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Forord

Når førti års historie skal ned på papiret i et lite format, må det nødvendigvis 
bli utdrag og spredte glimt som kommer med. Det er naturlig at arbeidet 

med forberedelser, etablering og de første viktige årene blir viet stor oppmerk-
somhet i en slik sammenheng. Denne perioden handler jo om selve grunnlaget for 
at vi i dag kan feire 40 år som egen loge. 

Det daglige arbeidet i en Odd Fellow-loge består av rutinemessige 
høydepunkter som det er vanskelig å skrive så mye om i et jubileumsskrift. Vi har 
derfor valgt å dvele ved noen høydepunkter i den senere tid, knyttet til etablerin-
gen av vårt nye logehus i Røykenveien 142 B, vår jubileumsfest i Stortingsgaten, 
og, ikke minst, presentasjon av hedersmannen Arvid Fjære som i tilknytning til 
40-årsjubileet ble tildelt Storlogens Hederstegn av Stor Sire Morten Buan. 

I tillegg har vi også tatt med litt om vårt indre liv, vår utadrettede virksomhet, 
kollegieoversikt, døde brødre, tildelte veteranjuveler, og embetsmenn og brødre i 
jubileumsåret. 

Vi håper at dette jubileumsskriftet om Loge nr. 91 Skaugums fortid vil være til 
nytte for vår loges framtid. 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jubileumsskriv-gruppen
Jan Braastad
Arvid Fjære
Bjarne Langseth



4

Hilsen fra Stor Sire
Kjære brødre i Loge nr. 91  
Skaugum.

I anledning logens 40 års jubileum 
sender jeg Den Norske Storloges 

hilsen og gratulasjon. Vi takker for et 
godt samarbeid gjennom 40 år.

Odd Fellow Ordenen i Norge har 
gjennom disse 40 år hatt en god 
utvikling.  Loge Skaugum  har gjen-
nom disse år vært en livskraftig loge 
som har bidratt med en god utvikling 
av brødrene. Jeg vil gi uttrykk for 
Ordenens takk til alle de som gjennom 
mange år har nedlagt 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 Skaugums embedmenn og 
brødre også i årene som kommer vil 
ha dette mål som grunnlag når de 
skal føre logens  arbeid og tradisjoner 
videre. Skal logen nå dette mål er en 
avhengig av kvalitet i arbeidet, kvalitet 
i fremførelse av ritualer og spill og det 
seremonielle arbeidet må være preget 
av opplevd kvalitet og høytidelighet. 
Det betyr at vi må perfeksjonere frem-
førelsen av ritualene. Kvalitet betyr 
også at vi holder på antrekk, opptre-
den og etiketten. Stil og verdighet 
bør være logens omdømme. Det er 
ikke bare i logesalen vi må ha kvalitet 
som mål;  informasjonsmøtet, hjem-
mebesøket, 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 ar-
beid og derved en livskraftig jubilant.  
En spesiell takk til embedsmennene  
gjennom disse år.

Dett er mitt håp at Loge nr. 91 
Skaugum  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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Hilsen fra DSS  
Sverre Granheim

I anledning Loge nr. 91 Skaugum’s 40 
års jubileum er det en glede for meg 

å hilse logen, dens embedsmenn og 
brødre, med min hjerteligste gratu-
lasjon og de beste ønsker om fortsatt 
vekst og fremgang for Odd Fellows 
arbeidet.

Jeg er takknemlig for det arbeidet  
som er nedlagt og for den store inter-
esse logens embedsmenn og brødrene 
har vist for sin loge. Jeg har hatt 
mange gode møter i Loge 91 Skaugum. 
Jeg fikk tildelt Storlogegraden i Bleik-
erveien i 2004. Som HP hadde jeg også 
mange gode møter i Asker. Jeg har 
også hatt gleden av å være med på in-
stitueringen av lokalene i Røykenveien. 
De to siste årene har jeg hatt mange 
oppdrag hos dere som DSS. og har blitt 
tatt imot på ekte og god Odd Fellow  
vis. Dette føler jeg har utviklet seg som 
et godt vennskap mellom brødrene i 
Loge 91 Skaugum og meg selv.

Til hver enkelt bror i Loge 91 Skaugum, 
til lykke med dagen og mange gode 
ønsker for årene som kommer.

Med broderlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Sverre Granheim
DSS
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Førti er ungdommens alderdom, 
har Viktor Hugo sagt. Med andre 

ord: Loge Skaugum er blitt en erfaren 
ungdom. Det er derfor viktig i denne 
fasen og kunne se tilbake på de erfa-
ringer som er gjort og ta de med inn i 
framtida. 

Det begynte med framsynte menn 
som gjorde ideer til handling. Så kom 
forberedelsens tid med stor innsats og 
entusiasme i broderforeningen. Målet 
var å gi brødre som var spredt i flere 
Oslo-loger et møtested der de hørte 
hjemme. Den 29. november 1975 var 
Loge nr. 91 Skaugum et faktum. Så 
skulle et eget logehus etableres og 
logen skulle «sette seg» som det gode 
møtested. Brødre måtte rekrutteres og 
utvikles i tråd med Odd Fellows ånd, 
og det måtte etableres et miljø hvor 
brødrene kunne trives og vokse i. 

Det er med tilfredshet jeg ser at 
brødrene i Loge Skaugum har lykkes 
med dette arbeidet. Vi har i dag en 
loge der alvoret i Odd Fellows budskap 
går hånd i hånd med den uformelle 
omgangen som skaper trivsel. Men 
vi har fortsatt mye ugjort og mange 
utfordringer foran oss.

Jeg takker alle framsynte og aktive 
brødrene gjennom førti års virksomhet 
for alt det arbeidet som er lagt ned 
for å skape en god loge i Asker. La den 
innsatsen og gløden som er vist bli vår 
inspirasjon for framtidens arbeid i vår 
loge. La oss bli inspirert av fortiden til 

Hilsen fra Overmester

å satse på framtiden. Da vil Loge nr. 91 
Skaugum ha en god framtid foran seg. 

Jeg vil også takke jubileumss-
kriv-gruppen for godt arbeid med 
dette jubileumsskriftet, et skrift som 
logen kan være stolt av og en historie 
vi kan holde «høyt i akt» som det heter 
i vår logesang. 

Med broderlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet

Ragnar Myrdal
Overmester
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Odd Fellow-loge nr. 91 Skaugum 
har som kjent fått sitt navn etter 

gården Skaugum innunder Skau-
gumåsen i Asker. Siden Skaugum er i 
kongelig eie som kronprinsbolig, var 
det naturlig å søke om tillatelse fra 
daværende kronprins Harald. Hans 
Kongelige Høyhet kronprins Harald 
ga sitt samtykke til at Odd Fellows 
nye loge i Asker kunne bruke navnet 
Skaugum. 

Men hva betyr egentlig dette 
navnet og hvorfor passer det så godt 
som navn på en Odd Fellow-loge i 
Asker? 

Gården Skaugum har en lang 
historie som kanskje begynte i mid-
delalderen da gården tilhørte Mariakir-
ka og Nonneseter kloster i Oslo. Navn 
vi vet har vært brukt er Skogheimi, 
Skoghæimi, Skogheims, Skougum, 
Skowum, Skógeimr og Skogheimr. 
Betydningen er altså et hjem i skogen 
eller skogsgården. Denne gården var 
i middelalderen senteret i bygda, som 
da het Skogheim herad, og den lokale 
uttalen av navnet var Skauåmm. 

Med dette som utgangspunkt ser vi at 
navnet Skaugum med sine historiske 
røtter symboliserer at det er et hjem 
og et midtpunkt, samtidig som det 
opprinnelig også hadde en åndelig 
oppbyggende funksjon. Slik vil vi også 
at vår loge Skaugum skal framstå for 
våre brødre i dag. 

Et midtpunkt og et hjem

Dette midtpunktet og hjemmet for 
logens brødre har nå bestått i 40 år. 
Hvordan ble det skapt og av hvem? 

Bildetext, bildetext, 
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Georg Brandes  skrev boken «Det 
moderne Gjennenbrudds Mænd» i 

1883. Uten annen sammenligning enn 
tittelen skal vi her se nærmere på de 
menn som sto for  gjennombruddet i 
arbeidet med å skape en Odd Fel-
low-loge i Asker. 

Arvid Fjære forteller at han og 
Torodd Haugland ble innviet i Odd 
Fellow Ordenen i Loge nr 2 Eidsvold, 
Oslo den 25. november 1970. Fadder 
var Håkon Mogård som bodde vegg 
i vegg med Arvid på Undelstad i 
Asker. Og det var flere Odd Fellows i 
Asker. Kåre Kilding, som også bodde 
i Undelstad, Teddy Sorknes i Holmen, 
Ivar Lind på Slependen. De tre første 
onsdagene i måneden ble biler fylt 
opp etter rundturer i Asker – og så 
gikk turen til logemøte i Loge nr. 2 
Eidsvold.  Men det var også andre 
Odd Fellows fra Asker som jevnlig tok 
turen til Stortingsgaten 28 i Oslo. På 
denne tiden var det sju loger i Oslo og 
det fantes brødre fra Asker i flere av 
disse. Det var derfor naturlig at tank-
en om en egen loge i Asker begynte å 
slå rot. 

Den som ivret mest for en slik 
etablering var Kåre Kilding. Han fikk 
en god støttespiller i DDSS Arne 
Werner Madsen, som også var den som 
ledet det første forberedende møtet 
på Leangkollen den 10. september 
1973. Her møttes 15 Asker-brødre, 
Storkapellan Per Castberg Voss, bror 

Ottar Harder Larsen fra loge nr. 2 
Eidsvold og UM Sigurd Goli Jensen 
fra loge nr. 29 Drofnum i Drammen. 
Her ble grunnlaget for Asker Broder-
forening lagt, og den ble stiftet den 5. 
november 1973 på Hotell Bellevue på 
Nesbru. Institueringen ble foretatt av 
DDSS Arne Werner Madsen i nærvær 
av 25 Asker-brødre og 22 innbudte 
gjester med 1. Dep. Stor Sire Leif Tu-
man og Storkapellan Per Castberg Voss 
i spissen. Det ble også valgt et styre 
som besto av: Formann Kåre Kilding, 
viseformann Per Hanevold, sekretær 
Arvid Fjære, kasserer Odd Bratlie og 
styremedlem Teddy Sorknes.   

I løpet av de to neste årene ble 
det avholdt 20 medlemsmøter og to 
venneaftener, i tillegg til flere andre 
arrangementer. Bror Egil Myhre og 
frue stilte sitt hjem til disposisjon for 
broderforeningens møte. Støtte fikk 
de også fra «dameklubben», som ble 
dannet av brødrenes koner for å støtte 
opp om foreningens arbeid. 
Den 14. februar 1974 ble det på et 
ekstraordinært møte besluttet at 
eiendommen Bleikerveien 17 skulle 
erverves. I den anledning ble selskapet 
Odd Fellowgården Asker A/S stiftet. 
Finansieringen av eiendomskjøpet og 
innkjøp av logeeffekter krevde en stor 
innsats av broderforeningen i form av 
inntektsbringende aktiviteter. 

Det måtte nødvendigvis ta tid å 
få bygget det nye logelokalet. Det ble 

Gjennombruddets menn
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derfor gjort en avtale med Dram-
menslogene nr. 29 Drofnum og nr. 64 
Olaf Hallan om leie av deres lokaler i 
Engene nr. 6. Når så logens segl utar-
beidet av Kåre Kilding, ble godkjent, 
navnet Skaugum fikk sin godkjen-
nelse og Stor Sire Arne Espelund ga 
sin tillatelse, så kunne Asker Broder-
forening fastsette dato for instituer-
ing av egen loge. 

Bildetext, bildetext, 
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Stor Sire Arne Espelund ønsket 
den nye Odd Fellow-logen nr. 91 

Skaugum hell og lykke for framtid-
en i sin tale den 29. november 1975. 
Institueringen av den nye logen ble 
foretatt i Odd Fellow-lokalene i Dram-
men og samtlige brødre av broderfore-
ningen var tilstede, bortsett fra én som 
dessverre var syk. 

Logesalen var fylt til siste plass av 
en fyldig representasjon fra Storlo-

gen, fra leirene nr. 1 Norge og nr. 12 
Akershus, fra Oslo-loger, Drammen-
slogene og fra den relativt nystartede 
loge nr. 86 Sigurd Syr i Hønefoss. Også 
Danmark var representert med en bror 
fra Loge nr. 97 Buen. 

Gavestrømmen var formidabel. Fra 
Storlogen en sjekk på 3 000 kroner 
og en bok om Odd Fellow. Fra de 13 
leirene i Norge en sjekk på 1 300 
kroner. Fra de to leirene nr. 1 Norge 

Hell og lykke for framtiden
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 Nr. 91 Skaugums logesang

 Midt i Asker stolt seg reiser
 som et seilingsmerke kjent. 
 Skaugumåsen der den kneiser, 
 skarp profil mot himlen vendt. 
 Til vår Loge du ga navnet, 
 det skal holdes høyt i akt. 
       :/: Du skal samle oss om gavnet, 
 om vår Loge holde vakt. :/:

 Brødre vi vil Logen tjene
 den vil VENNSKAP gi hver bror. 
 Vi i KJÆRLIGHET forene, 
 og i SANNHET se det gror.
 Syng Odd Fellows pris til ære
 i vårt glade broderlag.
       :/: Loge Skaugum du vil være 
 med i fest og hverdagslag. :/:

 Brødre slutt så Broderkjede,
 fyll ditt sinn med fredfylt ro.
 La Odd Fellows mål deg lede
 til et Brorskap som vil gro.
 Vi vil bygge ut vår kjede,
 nye lenker til den smi. 
       :/: Loge Skaugum vil oss lede, 
 for vårt arbeid glede gi. :/:

og nr. 12 Akershus, en CM-stav og 
spydene til de øvrige stavene. Fra 
de sju Oslo-logene en løftebok. Fra 
de to Drammenslogene OM- og 
UM-klubber. Fra nr. 86 Sigurd Syr 
en blomstervase med blomster.

Festen etter logemøtet ble 
holdt i Børsens selskapslokaler i 
Drammen. Her møtte brødrenes 
damer og til sammen var det nå 
120 deltagere som kunne gå til 
festbordet hvor bror Per Hanevold 
var toastmaster. Det ble holdt 
mange taler, også fra damene. Fru 
Randi Sorknes overrakte under sin 
tale på vegne av dameklubben en 
praktfull bibel, to store lysestaker 
med slukkere og Aladdins lampe 
i sølv. 

Og så ble det sang. Første og 
fremst den nye logens egen sang. 
Nr. 91 Skaugums logesang ble til 
gjennom et samarbeid mellom 
brødrene Kåre Kilding, Ole Lunde 
og Arvid Fjære. Denne sangen er 
alle brødrene i Loge nr. 91 Skau-
gum svært stolte av og synger som 
avslutning på alle logemøter: 

Bildetext, bildetext, 
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Så var alt klart til hverdagen i 
Loge nr. 91 Skaugum. Arbeidet 

startet opp med 29 medlemmer, 
møter i Drammen 2. og 4. mandag 
i måneden og følgende kollegium:  

Fung. Eks OM: Arne Oddevald, OM 
Ole Lunde, UM Kåre Kilding,  
Sekretær Arvid Fjære, Skattmester 
Per Hanevold, Kasserer Odd Bratlie.

De første fem årene

Hverdagen startet like godt opp 
med julemøte for å få en best mulig 
overgang fra festlighetene den 29. 
november. Møtet ble avholdt den 8. 
desember 1975 med utveksling av ju-
lehilsener, julesanger spilt av organist 
Ivar Helgesen, og «Piken med svovel-
stikkene» ble lest. Denne gripende ju-
lefortellingen av H. C. Andersen skulle 
bli en tradisjon som har fulgt Loge 
Skaugums julemøter gjennom alle år. 

På dette møtet var det også fem 
gjestende brødre fra logene i Dram-
men. Bror Kjell Tønnesen fra Loge nr. 
64 Olaf Hallan overrakte på vegne av 
huskomiteen nøkkelen til huset til OM. 
Drammenslogene var også velvillig 
med å tillate bruk av deres utstyr, og 
de bidro ellers med mye kyndig hjelp 
til å få arbeidet i den nystartede logen 
til å fungere på en verdig, korrekt og 
høytidelig måte. Her er det to brødre 
som spesielt må nevnes: Leif Rygh og 

Dagfinn Hansen var veldig opptatt av 
å bidra til at Loge Skaugum skulle få 
en god start og de fulgte også opp 
med gode råd lenge etter at logen var 
godt etablert. Det blir sagt at Leif Rygh 
var så ofte på besøk i Loge Skaugum 
at det ble antydet at han burde betale 
medlemskontingent. 

Kontingenten var kr 25,- per 
måned den første tida. Logens største 
økonomiske utfordring var å skaf-
fe midler til finansiering og drift 
av den nyervervede eiendommen i 
Bleikerveien 17 i Asker. Takket være 
brødrenes iver og helhjertede innsats 
med mange inntektsbringende tiltak, 
kunne logen tilføre Odd Fellowgården 
Asker AS de nødvendige midler til å 
holde prosjektet i gang i hele fem år. 

Den viktig oppgave i logens 
første periode var også å ta opp flere 
medlemmer. Dette ville jo også bedre 
økonomien ved at flere ble med å 
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Loge 91 Skaugum  
– 29 første medlemmer

 Nr Navn

 1 Kåre Kilding  

 2 Arvid Fjære  

 3 Odd Bratlie  

 4 Per Hanevold  

 5 Theodor Sorknes  

 6 Ole Lunde  

 7 Frank Amundsen  

 8 Pål Christensen  

 9 Olav Christiansen  

 10 Per Evensen  

 11 Finn Flatby  

 12 Kjell Frogner  

 13 Sven Hallan  

 14 Torodd Haugland  

 15 Ivar Helgesen  

 16 Magne Helmersen  

 17 Ole Holm-Bø  

 18 Asbjørn Horn  

 19 Per Bøe Karlsen  

 20 Peder Kristiansen  

 21 Ivar Lind  

 22 Kristian Lobben  

 23 Robert Mathisen  

 24 Egil Myhre  

 25 Egil Skaug  

 26 Øivind Tangen  

 27 Kjell Uldalen  

 28 Arne Simensen  

 29 Kåre Røysem  

trekke lasset. Allerede den 26. januar 
1976 ble den første innvielsen avholdt 
ved at tre kandidater ble tatt opp i 
Loge Skaugum. Innvielser og grads-
passeringer fulgte i tur og orden, og 
innen de første fem årene hadde Loge 
Skaugum 54 medlemmer. Frammøtet 
de første årene lå på hele 76 prosent 
i gjennomsnitt. Det vitner om brødre 
med iver og interesse. 

Brødrene i Loge Skaugum var også 
interessert i å gjøre en ekstra innsats 
på det sosiale plan, og givergleden 
til sosialt utadvendt arbeid har vært 
meget stor i denne 10-årsperioden. 
Allerede i november 1975, før logen 
ble instituert, ble det overrakt en 
rullestol til Asker Røde Kors. Logen var 
også med å hjelpe Asker Helsesportlag 
i Bondihallen med aktiviteter for de 
handikappede. «Operasjon Ved» ble 
startet i Asker i mars 1980. Flere tusen 
sekker med ved ble kjørt ut til gamle 
og enslige mennesker som trengte 
hjelp til å skaffe seg brensel. 
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Arbeidet med å skaffe eget lokale 
for den planlagte logen i Asker 

startet umiddelbart etter etablering 
av broderforeningen. Den 14. februar 
1974 kunne Broderforeningen på et 
ekstraordinært møte bekjentgjøre at 
eiendommen Bleikerveien 17 skulle 
erverves. Gårdsselskapet Odd Fellow-
gården Asker A/S ble stiftet samme 
dag. Som stiftere møtte 16 brødre 
som tegnet seg for kr 10 000,- i aksjer. 
Selskapets formål var ved innkjøp, leie, 
utlån eller bygging og drift av fast 
eiendom å skaffe Odd Fellow Ordenen 
i Asker tjenelige lokaler. Til selskapets 
formann ble valgt Finn Flatby. Sel-
skapet ble registrert den 14. 3. 1974, 
og den 18. april samme år ble det 
undertegnet kjøpekontrakt med fru 
Ingeborg Olafsen for Bleikerveien 17 i 
Asker. Kjøpesummen var kr. 385 000,-. 
Kassabeholdningen for broderfore-
ningen var på dette tidspunktet 600 
kroner. 

Eget hus i Asker Den opprinnelige meningen var å 
ominnrede huset for å få ordensrom 
og selskapslokale. Til dette trengtes 
penger, og for å skaffe penger skulle 
det arrangeres loppemarked – Ask-
ers første av dette slag. Det ble raskt 
kjent både i nærområdet og i Oslo at 
Askerlogen trengte lopper. Lopper kom 
og lopper gikk i store mengder. Alt fra 
en Tempo motorsykkel via eikemøbler, 
bilder og malerier som eksempelvis 
Brudeferden i Hardanger (ikke origi-
nalen). 

Mye penger kom inn, men løs-
ningen ble likevel en annen enn 
det som først ble planlagt. Det viste 
seg at området villaen sto på la i et 
ervervsområde. Da ble planene endret 
til å rive eksisterende bygg for å føre 
opp et kontor-/forretningsbygg der 
Loge Skaugum skulle ha sin logesal 
med tilhørende salong og spisesal. 

For å løse byggesaken på en 
tilfredsstillende måte ble det under-
tegnet en kjøpekontrakt, en bygge-
kontrakt og en ideell leiekontrakt med 
firmaet Tor Diskerud Andenæs AS. 
Dette firmaet overtok så ansvaret for 
byggingen og finansieringen av hele 
prosjektet. Byggeperioden gikk greit og 
sommeren 1980 var lokalene klare for 
overtakelse. 

Da gjensto et stort arbeid med 
innredning av lokalene og så ble det 
innvielse av lokalene på logens femårs-
dag den 29. november 1980. Alle ønsk-
er og krav til egne ordenslokaler var 
blitt løst, og Odd Fellowgården Asker 
A/S ble oppløst med virkning fra 31. 
desember 1981. 
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At Arvid Fjære er en sann menne-
skevenn er det vel ingen som sår 

noen tvil om. Nå har han også fått et 
synlig tegn på sin filantropiske legning 
og store engasjement for Ordenen – 
«vesentlig utover det som kan for-
ventes av et medlem i Odd Fellow». 

Den 8. februar 2016 ble Eks. Stor 
Kapellan Arvid Fjære i Loge 91 Skau-
gum i Asker tildelt Storlogens Heder-
stegn av Stor Sire Morten Buan, og i 
begrunnelsen heter det blant annet: 

Han er en aktiv og oppfølgende 
fadder til svært mange logebrødre og 
har vært et forbilde for både nye og 
eldre brødre. Arvid har viet syke brødre 
stor oppmerksomhet gjennom hyppige 
besøk og hilsninger til Logen. Også en-
ker etter avdøde brødre har han fulgt 
opp med besøk og oppmerksomhet.

Selv tror han ikke at dette er en 
medfødt egenskap, men at det er et 
resultat av påvirkningen gjennom Odd 
Fellows budord, tanker som presen-
teres i ritualene og all oppmerksom-
heten rundt Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet.  

En menneskevenn med Odd Fellow
– Jeg vet ikke hvordan livet ville 
vært uten Odd Fellow. Ordenen 
har jo styrt livet mitt i 46 år. Men 
jeg tror ikke jeg hadde hatt det 
engasjementet for andre menne-
sker uten den påvirkningen som 
Odd Fellow har gitt meg. 

En times omhu for en ensom venn
har aldri nogen gitt forgjeves hen;
et lite ord til den som er din make,
får du i glansen av et smil tilbake.
Fra «Til en misantrop» av Arnulf Øverland

Interessen for poesi, derimot, har en 
annen årsak.

– Du vet, jeg vokste opp i en 
tid hvor vi måtte pugge salmevers, 
katekismus og dikt på folkeskolen, og så 
utviklet det seg videre i artiumstida. Vi 
hadde lærere som fikk oss til å bli glade 
i dikt – og så møtte jeg Wildenvey. 

Det var mens Arvid gikk på gym-
naset i Larvik at han fikk håndhilse 
på den berømte dikteren Herman 
Wildenvey som bodde i Stavern. Etter 
at Herman var død bygde Arvid hytte i 
Stavern og da fikk han en dag et min-
neverdig møte med Gisken Wildenvey i 
det Wildenveyske hus. 
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– Da sa hun til meg: «nå skal du få 
høre Hermann lese dikt», og så trykket 
hun på en knapp på båndspilleren og 
der hørte vi ham lese «Selma»: 

Og det er liten Selma
Hun er ærlig verdt en sang. 
Det er henne som jeg elsker,
Det er Selma denne gang!
Herman Wildenvey

Men det er Arvid denne gang. Og han 
er verdt både sanger og heder for sin 
innsats i Odd Fellow. Den 25. novem-
ber 1970 ble Arvid Fjære og Torodd 
Haugland innviet i Odd Fellow-Orde-
nen i Loge nr. 2 Eidsvold, Oslo. Snart 
skulle drømmen om en egen loge i 
Asker vekkes. 

– På denne tida var det sju loger i 
Oslo og det fantes brødre fra Asker i 
flere av disse. Det var derfor naturlig 
at tanken om en egen loge her 
begynte å slå rot. 

Det første forberedende møtet ble 
avholdt på Leangkollen den 10. sep-
tember 1973, og så gikk det slag i slag. 
Asker Broderforening ble stiftet den 5. 
november 1973 og i februar 1974 ble 
det besluttet å erverve eiendommen 
Bleikerveien 17 i Asker med formål å 
bygge logelokale. 

Den 29. november 1975 ble Loge 
nr. 91 Skaugum instituert i Odd 
Fellow-lokalene i Drammen. Arvid 
var medlem nr. 2, chartermedlem og 
logens første sekretær. Senere takket 
han ja til forespørsler om embeter via 
CM til UM, OM og Storrepresentant 
i Logen, 1. Høvedsmann, YP, HP og 

Storrepresentant i Leiren. 
– Jeg var selvfølgelig engstelig for 

at jeg ikke skulle gjøre jobben ordent-
lig når jeg sa ja til slike oppgaver. Men 
jeg hadde alltid så gode hjelpere, sier 
Arvid og nevner spesielt DDSS Leif 
Rygh som var en verdifull støttespill-
er. – Og så handler det jo om å være 
forberedt til møtene.

I 1998 fikk han tilbud om å bli Stor 
Kapellan for Stor Sire Oddvar Gran-
lund. 

– Jeg hadde først takket nei til 
tilbudet som Stor Marsjall med hen-
visning til at dette trodde jeg ikke jeg 
maktet. Men så ringte Oddvar igjen 
foran neste periode og spurte om jeg 
ville bli Stor Kapellan. Da svarte jeg JA 
med store bokstaver. 

Med tanke på at Arvids mor ønsket 
at han skulle bli prest, og at han i 
tillegg lærte «Prestens tale» fra Peer 
Gynt utenat i skoletida, skulle jo dette 
være midt i blinken. 

Som Stor Kapellan fikk Arvid utløp 
for sine interesser for å deklamere, ikke 
bare rituelle tekster, men også dikt når 
det passet.

Bildetext, bildetext, 
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Mens prosa er forloren
og unaturlig tale, 
er diktet det normale: 
vårt morsmål her på jorden!
Fra André Bjerke  
«Møte med Wildenveys nyinger». 

Fysisk arbeid var det normale for bon-
degutten fra utkanten av Sandefjord i 
Vestfold, men han ville også lære mye 
annet. Eksamen artium var ikke vanlig 
å få med seg på denne tida, og det var 
bare tre i hans skolekrets som begynte 
på gymnas i Larvik. 

– Jeg bodde på hybel, men dro 
hjem etter skoleslutt på lørdag. Da 
jeg dro tilbake på søndag hadde jeg 
med meg et toliters Norgesglass med 
saus og kjøttkaker, et par – tre brød, 
og poteter. Penger fikk jeg ved å skyte 
ekorn i helgene, og jeg fikk 2–3 kroner 
per skinn. Med disse pengene betalte 
jeg skoleveska mi. 

Immatrikulering og forberedende 
eksamen ved Universitetet i Oslo fikk 
han også med seg, men så søkte han 
seg inn i militære for å få det unna 
så fort som mulig. Etter rekruttskolen 
kom tilbudet om Utskrevet Sersjant-
kurs (USK)  – og så oppdaget han et 
oppslag på brakka. 

I Arvids barndom okkuperte 
tyskerne landet hans og han så tyske 
soldater så å si hver dag, men direkte 
krigshandlinger så han aldri. Det fikk 
han imidlertid vært vitne til etter å ha 
sett oppslaget på brakka om frivillige 
til Koreakrigen, meldte sin interesse 
og dro av gårde til den andre siden av 
jordkloden for å gjøre en jobb ved et 
feltsykehus nær Seoul. 

– Vi lå en mil fra fronten og vi både 
hørte og så krigsaktiviteter som 
bombedrønn og lyseksplosjoner. Dette 
gjorde sterkt inntrykk på en tjueåring, 
ikke minst elendigheten blant sivil-
befolkningen spesielt for unger som 
hadde gått på miner under lek. Vi tok 
oss av både sivile og militære trengen-
de på feltsykehuset.  

Senere ble det mer militæraktiv-
iteter. Han tok et kurs ved Forsvarets 
undervisning og velferdstjeneste for å 
bli velferdsoffiser. Pliktåret etter kurset 
var han på Setermoen. 

Så kom en periode med diverse 
jobber som lærervikar, bankvikar og så 
fast jobb i bank. 

– Men det var ingen trøkk i bank. 
Selgeryrket var kanskje noe bedre? 
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Han ble selger av vitaminer til apotek 
og skokrem til butikk, og mye, mye mer. 

– Da lærte jeg å selge fortjeneste. 
Produktene jeg solgte til butikker 
skulle gi kjøpmannen best mulig fort-
jeneste, det var det viktigste. 

Senere solgte han direkte til forb-
rukere, suturer til sykehus med kirurgisk 
avdeling, og reiste rundt i hele landet. 
Det ble mye reising og fravær fra fam-
ilien. Derfor gikk han etter en tid over 
til salgssjefstillinger: Oslo Kjeksfabrikk, 
Nopal, Oslo Samvirkelag , Bakers. Så 
ble han daglig leder i bakerikjeden Din 
Baker – og så pensjonist. 

Men der stopper ikke aktivitetene, 
å nei du. Etter å ha sittet i sofaen 
hjemme hos Arvid i tre underholdende 
timer og fått høre broker av et livsløp 
gjennom 84 år og samtidig sett hvor 
aktiv han fortsatt er med mobiltele-
fonen, avtaler og oppgaver, må jo 
spørsmålet stilles: Hvordan kan han 
holde seg så ung i sjel og sinn?

– Fysisk arbeid er løsenet, sier 
Arvid. 

En snekker og nok en snekker
Satt på stillaset og spaset. 
Da er det en planke knekker
Og vipper dem vekk fra stillaset. 
Fra Herman Wildenveys «Anekdote»

Snekring, for eksempel, er en god 
aktivitet for pensjonister. Spesielt når 
man kan rive. I et gammelt bad må 
jo alt rives ut før det bygges nytt. Alt 
skal ut. Det ble Arvids hovedoppgave, 
som han utførte så perfekt at han fikk 
tilnavnet Old Man River. 

Og så var det vedarbeid for the Old Man, 
som gjorde det ungdommelige stuntet 
at han fikk tillatelse til å felle en hel skog 
der det skulle settes opp et stort bygg, 
mot at han fikk selge veden selv.  

– Jeg hugde, kjørte fram til veien, 
kløvde og satte opp en plakat med 
«ved til salgs». Prisen var per tilhenger-
last, og jeg lastet opp og kjørte hjem 
veden til bestillerne. 

Da kom Arvid skikkelig inn i ved-
markedet og der er han enda, med et 
smil om munnen.  

Du lattermilde! Det skal være 
mitt gode håp for jorden nu:
at dens beboere må lære
den kunsten å eldes slik som du!
Fra André Bjerkes «Kunsten å eldes». 

Bildetext, bildetext, 



19

Det er gjerne slik at forberedelser, 
etablering og de første hektiske år 

er de mest spennende og innholdsrike 
årene i en loges liv. Når alt er på plass 
og det meste er rutine, går logelivet 
sin vante gang uten de tilsynelatende 
store høydepunktene. Selvfølgelig 
er enhver innvielse, gradspassering, 
veteranjuveltildeling og innsetting av 
nye embetsmenn store høydepunkter, 
spesielt for de det gjelder. Resten av 
jubileumsheftet vil være preget av å 
synliggjøre slike høydepunkter som er 
så viktig for de enkelte brødre og for 
samholdet i Logen: Foredrag og utfluk-
ter, Logens utadrettede virksomhet, 

Som årene går

sammensetningen av kollegiene gjen-
nom logens 40-årige historie, oversikt 
over våre døde brødre og våre brødre 
som har fått tildelt veteranjuveler. 

Året 2012 ble et merkeår for Loge 
nr. 91 Skaugum. Først var Logen uten 
lokale noen måneder, og vi var «på 
legd» i Oslo hos Loge nr. 139 Kong 
Haakon. Samtidig pågikk det et impo-
nerende dugnadsarbeid for å få i stand 
vårt nye lokale i  Røykenveien 142 B 
i Asker, som ble innviet og tatt i bruk 
den 14. april 2012.  Som en avslutning 
på vårt jubileumshefte vil vi også pre-
sentere alle våre embetsmenn og alle 
våre medlemmer i jubileumsåret. 



20

En god Odd Fellow skal kjennes på 
sine holdninger i dagliglivet og vise 

at Ordenens etikk er mer enn teori. 
Vår ordens bud helt fra starten av er: 
Besøke de syke, hjelpe de trengende, 
begrave de døde og oppdra de forel-
dreløse. 

Selv om mange av disse oppgavene 
nå er overtatt av samfunnet, vil det 
fortsatt være et stort behov for Odd 
Fellows humanitære innsats å arbeide i 
det godes tjeneste. Vi skal her se litt på 
noe av den utadrettede virksomheten 
som Loge 91 Skaugum har deltatt i, 
utover de første fem årene som allere-
de er nevnt. Noen av aktivitetene har 
vært helt lokale bistandstiltak, mens 
andre har vært innsamling til sentrale 
prosjekter i Odd Fellow:

• I 1982 ga Loge Skaugum et piano til 
Søndre Borgen Sykehjem, og i 1984 
ble det gitt et piano til Solgården 
Sykehjem i Asker. 

• I 1985 ble det gitt 10 000 kroner til 
Enga-prosjektet for kjøp av hesten 
«Fjelltind». Da hesten ble solgt i 
1990, fikk logen pengene tilbake. 

• I perioden 1984–1986 bidro Loge 
Skaugum til at det totalt i Ordenen 
ble samlet inn tre millioner kroner til 
Odd Fellow Medisinsk-vitenskapelig 
forskningsfond.

• I forbindelse med Paralympics på 
Lillehammer i 1994 bidro logen med 

Utadrettet virksomhet
midler for å sende en handicappet 
med ledsager fra Asker til dette 
arrangementet. 

• Både i 1998 og i 1999 ble det ar-
rangert bokmarked ved Rema Nesbru 
som ga inntekter på henholdsvis  
9 000 og 4 000 kroner. 

• Logens Hederspris ble opprettet i 
1997 som et samarbeid mellom Odd 
Fellow-Loge Skaugum og Rebek-
ka-Loge Tilla Valstad. Prisen omfat-
ter 5 000 kroner fra hver loge og et 
maleri/bilde. Følgende tildelinger er 
utført: 

 –  1998: Foreningen mot stoff-
  misbruk A+B. Gateprestene i Asker 
  ble også tildelt 5 000 kroner fra 
  hver av logene.

 –  1999: Kai Zahl, Dissimilis.

 –  2000: Sogneprest emeritus 
  Thor Wagle, Asker.

 –  2001: Erik Bye, Asker.

 –  2002: Asker avd. av LPP, 
  Landsforeningen for pårørende  

 innen psykiatri. 

 –  2003: Marit Søreng, Risenga  
 bo- og behandlingssenter.

 –  2004: Berit Ommedal, Vivil-lekene. 

 –  2005: Feltprest Helge Rud, Asker.

• Vivil-lekene er et landsomfattende 
idrettsarrangement for utvikling-
shemmede. Lekene går av stabelen 
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Med lys og lyst  
for barns behov

i månedsskifte mai/juni hvert år på 
Nadderud stadion i Bærum. Det var 
Torodd Haugland fra Loge Skaugum 
som tok initiativ til at logen skulle 
bistå arrangøren i dette arrange-
mentet. Fra 1995 har Loge Skaugum 
stilt med 5–8 brødre som har hatt 
ulike oppdrag knyttet til avvikling av 
disse idrettslekene. 

• I anledning Ordenens 100 års-jubi-
leum i 1998 bevilget Loge Skaugum 
8 700 kroner til landssaken og til 
stipend for medisinsk forskning. 

• I 2001 ble det blant annet avholdt 

Asker lyste opp i en snøtung advent-
stid da Odd Fellow og SOS-barnebyer 
arrangerte Lysaksjon for å rekruttere 
faddere lørdag den 15. desember 
2012. Lysten var stor for å hjelpe 
barn til et tryggere hjem, og Strin-
dens Provinceorchester spilte lystige 
jazztoner. 

Artistgallaen på TV 2 lørdag kveld fikk 
en lysende opptakt i Asker Kulturhus 
med en stemningsfull og betydnings-
full markering av barns behov. 

julemarked i logelokalene og annet 
inntektsbringende arbeid. Venner 
av Bærum Sykehus fikk tildelt 2 500 
kroner. 

• I 2006 og 2007 ble det gitt penger 
til Konvoibyen, Trafikksikkerhetsfore-
ningen og til Hvalstadåsen trenings-
senter. 

• I 2012 deltok Loge Skaugum aktivt 
i Odd Fellows landssak «Sammen 
for barn i Malawi» hvor Ordenen 
i samarbeid med SOS-barnebyer 
samlet inn penger for å bygge en ny 
SOS-barneby i Malawi i Afrika. 

Asker tente lys som symbol på  
barns behov for et trygt hjem.  
(Foto: Bjarne Langseth)
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– Når vi har kalt markeringen «Tenn et 
håp – tenn barnas lys», er det fordi vi 
ønsker å minne om barns behov for et 
trygt hjem. Og vi vil tenne håp om at 
alle barn skal få oppfylt retten til en 
oppvekst fylt av omsorg og kjærlighet, 
sa Gunnar Bakervik fra Odd Fellow i 
Asker blant annet i sin appell. 

Kay-Arne Sørensen holdt en appell 
på vegne av Asker kommune og 
overbragte en hilsen med lykke til fra 
ordfører Lene Conradi. Sørensen både 
snakket og sang om håpets flamme, og 
han oppfordret alle til å hjelpe tren-
gende, sårbare og foreldreløse barn 

Strindens Provinceorchester lyste opp med svingende toner og trakk folk inn i 
Kulturhuset for å bli minnet på det viktige budskapet om å hjelpe trengende barn. 
(Foto: Bjarne Langseth)

rundt om i verden. 
Et stort antall frivillige fra de to 

Odd Fellow-logene i Asker, sammen 
med frivillige fra SOS-barnebyer i 
bygda var med å vervet nye faddere til 
SOS-barnebyer under arrangementet. 

Odd Fellow Ordenen og 
SOS-barnebyer har inngått et tre år 
langt samarbeidsprosjekt, «Sammen 
for barn i Malawi». Medlemmer i Odd 
Fellow Ordenen fra hele landet skal i 
samarbeid med SOS-barnebyer finan-
siere byggingen av en ny SOS-barneby 
i Ngabu, som ligger i et av de fattigste 
områdene i Malawi.
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Etter at selve logemøtet er over 
kommer brødrene sammen til 
ettermøte. Det handler først og 
fremst om å samles til et broder-
måltid med eventuelle taler og 
sang. Men ofte når det er tid og 
anledning til det, inviteres gjester 
eller noen fra egne rekket til å 
holde foredrag om temaer som 
kan opplyse og engasjere. 

Det er vanskelig å gå i detalj om 
hvilke foredrag som er blitt 

avholdt i logens 40-årige historie. Men 
her kan nevnes noen temaer som har 
gått igjen: 

Humanitært arbeid er sentralt i 
Ordenens gjerning, derfor har vi ofte 
invitert representanter for organisas-
joner som arbeider for mennesker som 
har falt utenfor samfunnets vanlige 
rammer. Også andre frivillige organis-
asjoner har vært godt representert som 
foredragsholdere på våre ettermøter. 
Blant egne medlemmer er det alltid 
mye å hente av temaer som interesser-
er. Det kan være interessante arbeid-
soppgaver i jobbsammenheng, spen-
nende hobbyer eller rett og slett en 
brors livshistorie. Ofte har brødre fått 
presentere seg under tittelen «Hvem 

Foredrag og utflukter
er jeg?», og det har gitt oss andre ver-
difull innsikt i hva et menneskeliv kan 
inneholde av spennende historier. 

UTFLUKTER
En annen måte å bli bedre kjent på 
er å dra på tur sammen. Våre som-
mermøter i juni har bydd på kortere 
og lengre turer, ofte bussturer med 
omvisninger og middag. Et eksempel er 
sommerturen til Sandefjord i 2014: 

SOMMERMØTE I HVALENS TEGN
Årets sommermøte gikk av stabelen 
lørdag den 14.juni og sto i hvalens 
tegn. På Hvalfangstmuseet i San-
defjord fikk deltagere en grundig 
og god innføring i norsk hvalfang-
sthistorie. I tillegg fikk vi se mye av 
Sandefjord by og en visning av Anders 
Jahres praktfulle eiendom på Midtåsen 
med omvisning i parken. Middag ble 
servert i Sandefjords logelokaler med 
Loge nr 15 Kongshaug som vertskap. 
Her fikk vi omvisning i de praktfulle 
lokalene som er under oppussing.

Deltagere fra Loge Skaugum med led-
sagere på sommertur til Sandefjord. 
Her fra parken i Anders Jahres eien-
dom Midtåsen. 
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Oversikt over kollegier 1975–2015
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Døde brødre 1975-2015

Tildelte veteranjuveler - pr 1.10.15
Navn 25år 40år

Egil Johan Myhre 1964 1994
Arne Nikolai Haga 1967 1997
Ivar Lind 1973 1998
Peder Kristiansen 1976
(første Veju gjennom- 
ført i 91 Skaugum)  
Frank Amundsen 1977 1992
Egil Myhre 1979  
Theodor Sorknes 1981 1996
Hugo Harting 1985 2000
Øisten Reidar Bakken 1987 2002
Ole Lunde 1987 2002
Klas Nylander 1989 2004
Sven Otto Hallan 1990 2005
Harry Clifford Sætrang 1993  
Arvid Edvart Fjære 1995 2010
Asbjørn Kristian Horn 1995 2010
Torodd Haugland 1995  
Arild Fredvig Erichsen 1995 2011
Finn Flatby 1995  
Per Hanevold 1996 2011
Martinus Forseth 1998 2013
Kjell Frogner 1999 2014
Ole Holm-Bøe 1999  
Per Øivind Tangen 2000 2015
Arvid Bjurhult 2000  
Kåre E. Røysem 2000 2015

Navn 25år 40år

Kjell Eianr Bergesen 2000 2015
Rolf Dahl 2001  
Tor Birkeland 2001  
Svein G. Hoseth 2001  
Kjell Jortveit 2001  
Audun Torgeir Øpstad 2002  
Erling Engberg 2003  
Eivin Emil Torp 2003  
Ivar Brekke 2004  
Bjarne Holmen 2004  
Stein Normann Sivart 2004  
Helge Kristian Haugnæs 2005  
Per Embert Hagen 2006  
Halvor Arnljot Helgesen 2008  
Rolf Haugen 2007  
Finn Kleppe 2007  
Alfred Ophaug 2008  
Tore Flygind 2009  
Per Norli 2010  
Finn Reidar Knudsen 2011  
Øivind Tvedt 2011  
Leif William Dahl 2010  
Karl Hans Kristoffersen 2012  
Arne Fritjof Andresen 2014  
Jostein Henjum 2014  
Jan Braastad 2015  
Egil Grøtte 2015

Navn Død
Per  Evensen   1977
Odd Bratlie 1982
Håvard Hem 1982
Jan M. Kroghen 1984
Helge Helmersen 1986
Peder Kristiansen 1987
Stein Bugge 1991
Kåre Kilding 1993
Kjell Uldalen 1993
Olav Christiansen 1994
Per Bøe Karlsen 1997
Steffen Vedvik 1997
Åsmund Mjønes 1997
Pål Christiansen 1998

Navn Død
Hans Jørgen Wikborg 1998
Arild Sagen 1998
Reidar Helgesen 2000
Ernst G. W. Vegel 2000
Arnulf Hansen 2000
Ole Holm-Bøe 2001
Theodor Sorknes 2002
Henning Lem 2002
Torodd Magne Haugland 2002
Harry Clifford Sætrang 2005
Egil Johan Myhre 2005
Egil Gunnar Ek 2006
Finn Flatby 2006
Ulf Johannes Lunde 2007

Navn Død 
Tore Brekke 2007
Ole Lunde 2008
Øyvin Ellingsen 2008
Ivar Lind 2010
Arne Nikolai Haga 2011
Rolf Dahl 2012
Eivin Emil Torp 2012
Tore Skotner 2012
Asbjørn Kristian Horn 2013
Hugo Harting 2013
Per Magne Hanevold 2013
Klas Nylander 2014
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Legd eller husgang, var en form 
for omsorg fra omkring år 1200 
ved at hjemløse og fattige gikk 
fra gård til gård med kort tids 
opphold hvert sted. Uten an-
nen sammenligning enn at Loge 
Skaugum var husløse de første 
tre månedene i 2012, kan vi si at 
vår loge var på legd hos Loge nr. 
139 Kong Haakon i Oslo denne 
perioden. 

Bakgrunnen for denne korttids 
husgangen fra Asker til Oslo, var 

at Loge Skaugum ble sagt opp fra sine 
lokaler i Bleikerveien 17 og måtte være 
utflyttet derfra 1. januar 2012. Nye 
lokaler hadde vi fått, men disse måtte 
innredes til våre formål – og det tok 
tid. I mellomtiden søkte vi husrom 
hos en loge i Oslo, Kong Haakon, som 
vi hadde besøkt tidligere og dermed 
hadde litt kontakt med. Dette var en 
liten og forholdsvis nystartet loge, 
og ble svært glade for å kunne få 
fellesmøter med en større loge slik at 
både embetsmannsstoler og salen for 
øvrig kunne fylles opp. Opplegget var 
at det skulle holdes fellesmøter, ledels-
en skulle gå på omgang og det skulle 
gjøres tilpasninger slik at begge logene 
fikk utført sine arbeidsoppgaver. 

Det første møtet den 9. januar 
var nyttårsloge under ledelse av Kong 
Haakon med sin  OM Simon Frede 
Dahl. OM i Loge Skaugum, Stein Erik 
Uldalen, takket for varm velkomst og 

På legd i Oslo gjestfrihet. Under seremonien deltok 
flere brødre fra Loge Skaugum og flere 
stoler ble besatt av brødrene Skau-
gum-brødre. 

Også møtet den 23. januar ble ledet av 
Loge Kong Haakon. Det ble funnet mest 
hensiktsmessig fordi de hadde en grad-
spassering, men OM Stein Erik Uldalen 
overtok overstolen under behandling av 
loge Skaugums regnskap og budsjett. 
Under seremonien ved opphøyelse til Den 
Edle Kjærlighets Grad for en bror i Kong 
Haakon, deltok brødre fra begge logene. 

Møtet den 13. februar ble ledet av 
Loge Skaugum ved OM Stein Erik Uldalen. 
Bror Øistein Bakken fra Loge Skaugum ble 
tildelt 50-års veteranjuvel av DSS Einar 
Kåre Longva. Møtet den 27. februar ble 
endret fra informasjonsmøte til instruks-
jonsmøte, hvor DSS Morten Søraa fra 
distrikt 21 sto for instruksjonen.

Det nest siste fellesmøtet ble avholdt 
12. mars under ledelse av OM Stein Erik 
Uldalen fra Skaugum. På dette møtet 
fikk Loge Skaugum et nytt medlem ved 
en enkel seremoni der bror Bjørn Harald 
Kjønnø ble overført fra Loge Kongshaug 
i Sandefjord. 

Det siste fellesmøtet ble avholdt 
den 26. mars med sosialnevndas aften. 
Loge Kong Haakon har en tradisjon hvor 
pårørende og venner også kan delta ved 
slike møter. Det ble solgt lodd til inntekt 
for landssaken, bygging av en SOS-barne-
by i Malawi. Det ble orientert om pros-
jektet gjennom foredrag, og lotteriet 
innbragte vel 11 000 kroner. 

Med dette var «legdtida» over og 
Loge Skaugum kunne flytte hjem til 
Asker – til nye lokaler. 
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Vårt nye logehus ble ferdig på 
rekordtid takket være stor innsats 
fra flere brødre. Mer enn 3 000 
dugnadstimer, eller vel to fulle 
årsverk, ble nedlagt. 

Mange alternativer for nytt 
logelokale ble saumfart i Asker 

etter at det var klart at Loge Skau-
gum måtte flytte. Til slutt dukket den 
nedlagte Foliefabrikken ved Bondivann 
opp med et par alternativer. Her var 
det en tidligere funksjonærbolig som 
ble funnet verdig til å omdannes til 
logelokaler. 

I Bleikerveien 17 hadde vi et 
eiendomsselskap ved navn OFLA, 
Odd Fellow Lokalene i Asker AS, som 
gjennom mange år var ledet av bror 
Kjell Jortveit fra Loge Skaugum. Så 
forbilledlig var denne ledelsen at bror 
Kjell ble tildelt Odd Fellows hederstegn 

Stor innsats fra 
ildsjeler

for dette arbeidet. OFLA var eid av de 
to logene i Odd Fellow nr. 91 Skaugum 
og Rebekkaloge nr. 62 Tilla Valstad.

Da det nye eiendomsselskapet 
ble etablert i forbindelse med leie av 
lokalene i Røykenveien 142 B, var det 
tre likeverdige parter som gikk inn 
som eiere. I tillegg til Skaugum og Tilla 
Valstad kom også en loge i Druidene 
med. Eiendomsselskapet fikk navnet 
Losjehuset i Asker AS, LIA.  

TAKK TIL ILDSJELER 
Èn ildsjel ble framhevet og hedret 
mer enn andre. Bror Audun Øpstad 
kombinerte sitt fag som snekker med 
sitt store engasjement som logebror. 
Med sin kunnskap og erfaring ledet 
og rettledet han andre, tok de riktige 
beslutningene og løste problemene når 
noe stoppet opp. Han hadde LiA som 
fast arbeidsplass i hele byggeperioden 
og uten ham er det vanskelig å se at 
bygget hadde blitt ferdig så raskt. For 
denne innsatsen ble også bror Audun 
Øpstad hedret av Stor Sire og av begge 
overmestrene under innvielsesfesten. 

God humør var viktig for trivselen under 
dugnadsarbeidet. Her er det demonstrert 
av bror Torbjørn «Tobben» Øvervold. 
Foto: Bjarne Langseth

Bror Audun Øpstad i sitt rette element. 
Her gjorde han en formidabel innsats 
for at Loge Skaugum skulle få et nytt 
logehus. (Foto: Bjarne Langseth)
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På selveste «flyttedagen» den 14. 
april flyttet Rebekkaloge nr 62  
Tilla Valstad og Odd Fellow Loge 
nr 91 Skaugum i Asker inn i sitt 
nye ordenslokale. Et nytt redskap 
for Odd Fellows gjerninger er tatt 
i bruk i Asker etter en verdig og 
uforglemmelig innvielse ledet av 
Stor Sire Morten Buan.

Stor Sire påtok seg med stor glede å 
lede innvielsen av det nye lokalet 

i samarbeid med sine Storembets-
menn. Dette ble gjennomført med den 
verdighet Ordenens eldgamle inn-
vielsesritual krever. Stor Marshall Toril 
Grundtvig Skougaard hadde den sere-
monielle ledelse for det ritualet som er 
så godt som uforandret gjennom mer 
enn 150 år. 

Da de nye selskapslokalene i 
Ordenshuset ikke var stor nok til å 
huse de 76 gjestene til banketten, ble 
kveldens stilfulle ettermøte avholdt på 
Hotel Leangkollen. 

I sin tale tok Stor Sire blant annet 
opp muligheten for en langsiktig sty-
rkelse og ekspansjon i denne regionen. 

– Dersom vi ser området med 
Asker, Bærum, Røyken og Lier som et 
nedslagsfelt, så er det i dag over 200 
000 innbyggere i denne regionen. 
Det gir et stort potensial for ekspans-

Et redskap for  
Odd Fellows  
gjerning i Asker

jon og utvikling, sa Morten Buan og 
presiserte at det bør være et langsik-
tig mål å tenke ekspansivt både med 
hensyn til Ordenslokaler og ytterligere 
knoppskyting i logesammenheng. 

VENNSKAP OG GOD VILJE
En Logesal skal være en fredet, har-
monisk plass hvor den store verden er 
lukket ute. Et sted hvor det skal råde 
vennskap og godt vilje. 

– Et slikt sted har vi nå fått, sa Eks 
Stor Kapellan Arvid Fjære fra Loge 
Skaugum i sin festtale. – Dette skal gi 
oss inspirasjon til å utøve god Odd Fel-
low-gjerning. Dette rom skal være et 
sted hvor våre tanker skal ha sitt feste, 
sin referanse, til det som skal gjøre oss 
bedre og mer menneskekjærlige søstre 
og brødre. 

Stor Sire og Storembetsmenn klar til å 
foreta innvielse. Foto: Ove Staurset

Losjehuset i Asker er ikke noe prangende 
bygg, men det er det innvendige som teller. 
Foto: Bjarne Langseth
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Kollegie 2015 – 2017      

• St. Rep  Gunnar Bakervik     

• Eks OM. Tom Bærland  

• OM  Ragnar Myrdal    

• UM  Jan Braastad  

• Sekr.  Martinus Forseth

• Skm  John Arne Egdetveit

• CM.  Tom Hejna
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Embetsmenn 2015 -  2017

Storrepresentant Gunnar Bakervik

Fung. Ex Overmester Tom Bærland

Overmester Ragnar Myrdal

Undermester Jan Braastad

Sekretær Martinus Forseth

Skattmester John Arne Egdetveit

Ceremonimester Tom Hejna

Kapellan Tom Schøyen

Inspektør Jan Åge Haugbjørg

Indre Vakt Bjarne Holmen

Ytre Vakt Frank N. Andersen

Organist Hans Jacob Larsen

Arkivar Klaus P. Pflugfelder

OM Høyre assistent Trygve Moe

OM Venstre assistent Erik Haug

UM Høyre assistent Åge Nils Haugen

UM Venstre assistent Tore Flygind

CM Høyre assistent Rolf Haugen

CM Venstre assistent Audun Øpstad

Inspektørassistent Per Johan Antonsen

Samfunnets Eldste Per Hagen

Ass. Samfunnets Eldste Helge Haugnæss

Regissør Gunnar Bakervik

Fører Arvid E. Fjære

Redaktør Bjarne Langseth

VIVIL ansvarlig Erik Haug
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Oversikt over medlemmer

Fornavn Etternavn Adresse1 Poststed

Børge Alexandersen Kongsskogen 62 ASKER

Frank Normann Andersen Grodalsåsen 8 HEGGEDAL

Arne Frithjof Andresen Belsetveien 119 RYKKINN

Per Johan Antonsen Lindløkka 52 ASKER

Sverker Axelsson Frederik Stangs gt 35 OSLO

Gunnar Bakervik Hvalstadvn. 65 HVALSTAD

Øistein Reidar Bakken Askerveien 9 B ASKER

Kjell Einar Bergesen Kinovn. 14 SANDVIKA

Arvid Bjurhult Lychesvingen 28 SANDVIKA

Jan Braastad Borgveien 4 HØVIK

Tom Bærland Østhellinga 22 BORGEN

Bjarne T. Bøhler Otto Valstads vei 92 HVALSTAD

Leif William Dahl Rugdeveien 44 HVALSTAD

John Arne Egdetveit Brusetsvingen  39 HVALSTAD

Erling Engberg Torpmarka 178 HEGGEDAL

Arild F. Erichsen Eddas vei 28 ASKER

Espen Skancke Fiskebeck Mosevegen 13, 

Arvid Edvardt Fjære Brendsrudtoppen 161, ASKER

Tor Edvart Fjære Steinbruddveien 15 VEAR

Tore Andreas Flygind Vøyenveien 28 ASKER

Martinus Forseth Helsethellinga 34 BÆRUMS VERK

Kjell Frogner Alfheim 25 ASKER

Gunnar Gantzel Ropernveien 3 A SNARØYA

Per Kristian Gjøstøl Hjortehaven 11 SANDVIKA

Egil Grøtte Gamle Lommedalsvei 154 RYKKINN

Jan Arild Gundersen

Per Embret Hagen Hukenveien 26 ASKER

Sven Otto Hallan Bondistranda 21 ASKER

Per Magne Hansen Engelsrudlia 30 ASKER

Erik Haug Alfheim 15 ASKER

Jan Åge Haugbjørg Klemmetsrudveien 10 A RØYKEN

Rolf Haugen Brendsrudlia 23 ASKER
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Fornavn Etternavn Adresse1 Poststed

Åge Nils Haugen Stian Kristensensvei 42 RYKKINN

Helge Kristian Haugnæss Askeladdveien 19 BORGEN

Tom Hejna Øvre Båstadvei  27 ASKER

Halvor Arnljot Helgesen Kullebunnvn. 8 BORGEN

Jostein Henjum Buskerudveien 182 F DRAMMEN

Bjarne Holmen Brusethagen 27 HVALSTAD

Johannes Færden Haanes Undelstadvn. 69 ASKER

Kjell Jortveit Undelstadveien 45 ASKER

Bjørn Harald Kjønnø Kunnskapsveien 80 A SPIKKESTAD

Finn Kleppe Neslia 24B NESBRU

Finn Reidar Knudsen Bleikerhaugen 17 A ASKER

Karl Hans Kristoffersen Engelsrudlia 30 ASKER

Bjarne Langseth Bleikeråsen 16 ASKER

Hans Jakob Larsen Jacob Neumanns vei 6B ASKER

Baard Mahle Bondistranda 41 ASKER

Trygve Moe Gamle Drammensvn. 321 ASKER

Ragnar Myrdal Ryenbergveien 73 B OSLO

Per Kjetil Norli Dæliveien 46 ASKER

Alfred Ophaug Grenaderveien 2 BILLINGSTAD

Ståle Pedersen Billingstadåsen 12A BILLINGSTAD

Klaus Peter Pflugfelder Dugnadvn. 6B GJETTUM

Ragnar Sagbakken Helsetlia 19 BÆRUMS VERK

Tom Schøyen Nedre Båstad vei 44a ASKER

Martin Asbjørn Skaar Paal Bergs vei 66 RYKKINN

Magnus Stople Brusethagen 30 HVALSTAD

Øivind Per Tangen Oppsjølia 13B ASKER

Steinar Tofte Elgtråkket 14 ASKER

Levor J. Traaen Rognebærstien 6 RYKKINN

Øivind Tvedt Eddas vei 38 ASKER

Stein Erik Uldalen Oppsjømarka 53 ASKER

Jo Vegheim Vollenskog 3 ASKER

Knut Magnus Wittersø Øvre Fjellvei 28 D NØTTERØY

Audun Torgeir Øpstad Gislebakken 14 VOLLEN

Gunnar Østli Lysehagan 75 OSLO

Torbjørn Øvervold Hamang Terrasse 41 SANDVIKA
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Feiringen åpnet med festloge i 
logesalen, og ble gjennomført på 

en stilfull og verdig måte. Etter at 
logen var lukket ble vår tradisjon fra 
julemøtet fulgt opp ved at Eks Stor 
Kapellan Arvid Fjære leste «Piken med 
svovelstikkene» av H. C. Andersen.

 Etter et mellomspill i salongen 
med aperitiff til toner fra Odd Fellow 
Band fra Loge nr. 92 Romerike, kunne 
kveldens toastmaster Eks. OM Helge 
Haugnæss ønske deltagerne velkom-
men til bords. 

 I sin tale var OM Ragnar Myrdal 
blant annet innom betydningen av lo-
gens navn, Skaugum, og han gjorde en 
sveip fra logens etablering og gjennom 
historien fram til i dag. I alt 40 brødre 
er døde gjennom disse 40 årene, og de 
ble minnet men ett minutts stillhet. 
DSS Sverre Granheim la i sin tale vekt 

Fin feiring for fylte førti

på det gode arbeidet som er gjort i 
Loge Skaugum, og han takket også 
for det gode forholdet han har fått til 
logen. – Dere er blitt gode venner for 
meg alle brødrene i Asker, og jeg skal 
stille opp for dere og gjøre mitt beste, 
sa Granheim. 

 Søster OM Berit Langlete fra 
Rebekkaloge nr. 62 Tilla Valstad takket 
for hyggelig samboerskap i våre felles 
logelokaler og poengterte at det var 
en selvfølge å være med samboeren 
på fest. 

 
Det var også hilsen fra Leir nr. 17 
Buskerud ved 1. Høvedsmann Thorstein 
Finnerud, som også hilste fra HP og de 
fire andre Logene i distriktet. Etter at 
OM hadde takket for hilsener, gaver 
og blomster, takket Storrep. Gunnar 
Bakervik for et utsøkt måltid. 

Den 5. desember møtte 25 brødre fra Loge 91 Skaugum og 33 gjester 
i Stortingsgata 28 i Oslo for å feire logens førtiårsdag. Både festlo-
gen og middagen ble en verdig hyllest av et langt og aktivt liv i Odd 
Fellows tjeneste. 
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1. Hjertelig møte mellom OM i Tilla Valstad Berit Lan-
glete og OM i Skaugum Ragnar Myrdal.  

2. Glede og gode samtaler om et langt logeliv. Brødr-
ene Per E. Hagen og Kjell Frogner.

3. Taler med gratulasjoner og hilsninger fra DSS 
Sverre Granheim (t.v.) og 1. Høvedsmann i Leir nr. 17 
Buskerud, Thorstein Finnerud, som også hilste fra de 
fire andre Logene i distriktet.  

4. Oversiktsbilde av jubileumsmåltidet og til høyre 
toastmaster Helge Haugnæss som ble sett opp til av 
alle. 

5. Bror Torbjørn Øvervold og Storrep. Gunnar Baker-
vik lytter til musikken fra husorkesteret Odd Fellow 
Band fra Loge 92 Romerike. 

6. Hjertelig gjensyn mellom to gode brødre som har 
vært i samme loge. (t.v.) 

7. Det er alltid hyggelig å være sammen på fest. (t.h.) 
8. Stemningsbilde fra festen. (Under).

Her trenger jeg hjelp!!!!
Vil gjerne nummerere bildene... men hva hører til hva?
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Lukking av Logen

Melodi: O sanctissima

Ut til bølgende
dagfart følgende
viljekraftig vårt vennskaps ed!
Troskap ydende,
tillit bydende,
brødre bringe til brødre fred!

Nøden nagende,
kvide klagende
kaller høyt på vår kjærlighet;
la dens svalende
duggfall, dalende
stille, flyte i sorgens fjed!

Ring av stridende
råd for lidende
ridderfølge for sannhets sak,
fordom fjerne du,
freden verne du,
varsler sannhetens seiersdag!

. J. 


