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Kaffe og vafler på 
Radium’en

Våre logebrødre står i 
første rekke når nå Odd 
Fellow og Rebekka-
logene tar ansvaret for 
å drive en pasientkafé 
i det nye strålebygget 
ved Radiumhospitalet.

Avtalen med sykehuset 
går i første omgang 
over fem år.

Kafeen er bemannet 
hver dag av to Søstre 
og en Bror fra logene i 
distrikt 1 og 21.
Les mer på side 4

Nye brødre

– og flere 
jubilanter
Vår loge er igjen inne 
i en aktiv periode med 
mange nye initiativ.

Les om medlemmene på 
side 6

Femlogemøte 
i København
Reiser og besøk hos 
logebrødre sentrale ele
menter i vårens timeplan 
med København som 
største opplevelse.

Les mer på side 3

Nytt embeds
kollegium uten
om tur sist høst
Frafall av flere årsaker 
førte til ekstraordinært 
valg av embeds
kollegium.

Les mer på side 7

Ekstra bemanning og smørbrød denne mandagen, da Storrep. 
Brynhild Rekvin (t.h.) gir opplæring til sine søstre Inger Borde-
wich og Anne-Rose Gorseth fra Rebekkaloge 18 Ragnhild - og 
vår egen Bror Thor O. Ekren.
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Kjære brødre,

Så er vi kommet til år 2007. Endelig har 
logen fått en avis igjen. Denne gang er 
det bror Sigmund Løvold som er redak-
tør og vil drive avisen. Dette er OM og 
brødrene meget glade for. 

Vi er også glade for å ha fått 6 nye brødre 
siden 2005 (2 i 2005 og 4 i 2006). Hvor-
dan kan vi beholde våre nye brødre? Det 
er mange ting som frister utenfor logen. 
Men arbeid og familie må fokuseres og 
prioriteres. 

Derfor sies det i logen : MØT SÅ OFTE 
DU KAN.

Derfor må vennskapet styrkes. Å bli godt 
kjent med hverandre kan føre til et ade-
kvat mål, nemlig et godt vennskap.

I en sang heter det: ”Jo, mere vi er sammen, jo gladere vi blir.” Vennskap må 
verdsettes. Å ha en venn er trygghet i tilværelsen. Om man ikke har familie, men 
venner, så erstatter de familien. 

I de gamle Edda-diktene står det: En sti som stadig blir brukt, viser vennskap; og 
tilsvarende negativt når en sti er grodd igjen. 

Tirsdagslogene prøver å styrke vennskapet over logegrensene ved å ha noen fel-
lessamlinger. Vi besøker andre loger og får nye venner, eller vi holder kontakt 
med allerede gode venner. 

I juni skal vi treffe igjen våre nordiske venner på 5-logemøtet i København. De vi 
ble kjent med for to år siden i Oslo, eller vi kjente fra før. Alltid morsomt å treffe 
hyggelige venner og brødre igjen. 

Brorskap og vennskap bør følges ad. Et sterkt vennskap styrker logen. Det gir oss 
glede å møtes i brorskap til noe som er felles, nemlig logemøtene. Må vennskapet 
føre over i brorskjærlighet - og det bli sannhet.

Godt nytt vennskapsår!

OM Geir Bråten
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Femlogemøte 8. – 10. juni i København

Innbydelsen til årets 
femlogemøte foreligger 
fra våre danske venner, 
som skriver:
”Fredag aften den 8. juni 
ca. kl. 1830 går vi alle i 
Tivoli hvor velkomstmiddagen 
bliver serveret på restaurant 
Balkonen. Efter middagen er 
aftenen fri til at udforske Tivoli 
og de forskellige små listige 
steder.

Lørdag formiddag og frem til 
kl. 1600 er til fri disposition. 
Er der deltagere der gerne 
vil på en guided slentretur 
gennem den gamle del af byen, 
eller en rundvisning i Odd Fel-
low Palæet og Ordensmuseet, 
vil vi arrangere det.

Lørdag eftermiddag kl. 1600 
bringer busser Jer til Odd 
Fellow Palæet. Efter en let 
forfriskning går vi med vore 
damer til den store logesal, 
hvor et højtideligt femloger-
møde afholdes.

KI. ca. 1800 er der Galla-
middag i palæets lille koncert-
sal. Middagen er en tre retters 
menu med vine ad libitum. 
Efter middagen og kaffen spil-
les der op til dans og aftenen 
slutter med natmad inden bus-
serne igen bringer Jer tilbage 
til hotellet.

Søndag formiddag efter 
morgenmad og checkout fra 
hotellet er der busafgang kl. 
1000. Bussen kører Jer til 
Frilandsmuseet, der ligger i 
et naturskønt område nord for 

København. Her vil vi få en 
rundvisning blandt nogle af 
de gamle gårde. KI. 1200 er 
frokosten serveret i Museets 
dejlige restaurant. Efter kaffen 
kl. ca. 1400 afholdes den tradi-
tionelle Afskedsceremoni.

KI. ca. 1500 bringer busserne 
Jer til Oslobåden og Kastrup 
Lufthavn.

Til Gallamiddagen er der vin 
ad libitum, de øvrige måItider 
er excl. drikkevarer.”

Hotell i sentrum
Det er reservert hotell på 
Cab Inn City, som lig-
ger bare noen minutters 
gange fra Tivoli og Rådhus-
plassen.

I brev til brødrene tidlig i 
februar skriver Overmester 
at dersom noen av brødrene 
ønsker å ta fly til Køben-
havn, anbefales det at bil-
letter bestilles snarest, da de 
billigste går først.

Forøvrig er det bestilt 20 
lugarer 7. juni med avreise 
kl. 1700 fra Oslo og hjem-
reise 10. juni kl. 1700 fra 
København.

På siste side skriver 
Overmester om vårt 5-
logemøte i Oslo i 2005.
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Sirius:

Oslo-logene stiller med kaffe og vafler på Radium
hospitalet
St. Hallvard er blant 
de ivrige logene fra 
Oslo-regionen som 
skal gjøre sykehusbe-
søket litt triveligere på 
Radium’en de neste 
årene.
Hver dag i uken er det 200 - 
250 pasienter som kommer 
til poliklinisk behandling i 
stråleterapiavdelingen.

Disse får nødvendigvis en 
del venting, både før og et-
ter behandlingen.

Det er derfor laget et eget 
venteområde, hvor man 
kan slappe av og eventuelt 
samtale med andre som er i 
en tilsvarende situasjon.

Pasientkafeen er en del av 
dette området og skal kun 
være en service til disse 
dagpasientene og eventuelt 
deres pårørende.

Mange vil bidra
Interessen blant de fleste 
av logene i Oslo-området 
har vært stor, og mange har 
engasjert seg, sier vår loges 
kontaktmann, Per Hanne-
stad.

300 Rebekka søstre og 
120 Odd Fellow brødre 
er fra starten av med som 
pasientverter. Også de som 
ikke er pensjonister deltar, 
og mange bruker både ferie-
dager og avspaseringsdager 
til å støtte dette prosjektet.

- Belastningen blir ikke så 
stor på den enkelte med så 
mange frivillige, sier Hanne-
stad.

Samarbeid om  
kostnadene
Pasienter og pårørende får 
tilbud om smørbrød, vafler, 

kaffe, te, mineralvann og 
frukt. 

Radiumhospitalet sponser 
drikke og vaffelrøre.

Ordningen startet 22. januar 
med to fra Rebekka og en 
fra Odd Fellow hver dag fra 
kl. 0900 til 1400. Pågangen 
fra pasienter og pårørende, 
som kommer fra store deler 
av Østlandsområdet, har 
vært stor, uten at tilbudet 
har blitt markedsført, og til-
bakemeldinger i startfasen 
er svært positive, både blant 
pasientene og blant ansatte i 
stråleavdelingen.

Kaffe og smør-
brød i lange 
baner fra Bror 
Thor O. Ekren 
og Søstrene (fra 
venstre) Anne-
Rose Gorseth, 
Inger Bordewich 
og Storrep. Bryn-
hild Rekvin fra 
Rebekkaloge nr. 
18 Ragnhild.

Foto: 
Sigmund L Løvold
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– Gå til sjøs - for en aften!
De som var med til Fredrikstad sist vinter,  
glemmer ikke det iskalde snøgufset på E6 
– og den hjertevarme mottagelsen i Kong- 
stens trivelige 
Logelokaler.
Tradisjonen om 
vinterlig besøk hos 
våre venner i Loge 
nr. 12 Kongsten, 
Fredrikstad, fort-
setter med stø kurs 
gjennom vinter-
Norge 5. mars.

Sjøfareraftenen er 
en uforglemmelig 
opplevelse, fra vi 
kaster los til siste 
chanty går over 
stag, sånn utpå 
– hm - kvelden.

I år bør det bli full 
buss til Fredrikstad mandag 5. mars. HAPPY SAILING!

Samarbeid gir bredde til felles  
glede og inspirasjon

Vår loge har hatt gleden av å utvikle et utbredt samarbeid 
de andre tirsdagslogene de siste sesongene. Samarbeidet er 
til felles nytte, glede og inspirasjon for Loge nr 22 Thomas 
Wildey, Loge nr. 32 Viken, Loge nr. 136 Millennium og vår 
egen, Loge nr 10. St. Hallvard. 

Vi var enige om å ta en pause i høsthalvåret 2006, men 
fortsette samarbeidet i vårhalvåret 2007 med Loge nr 22 
Thomas Wildey som førstemann ut (20. februar - husk at de 
starter tidligere enn oss, kl. 1900), og deretter vår loge med 

Kulturaften (10. april).

Nært forhold til 
Thomas Wildey
Sommermøtet 2006 var vi på 
besøk i Loge nr 22 Thomas 
Wildey. Da var vi først på 
Nationaltheateret og etterpå i 
logelokalene og spiste. 

Dette var et gjenbesøk, da de 
sommeren 2004 var med på 
vår sommertur til Lier, hvor vi 
bl. a. besøkte Husebygårdene, 
St. Hallvards barndomssted og 
monument, samt St. Hallvards 
kapell før vi spiste på sjøhotel-
let til Trygve Hegnar. Vi hadde 
også hatt felles Nyttårsgalla, 
hvor de var våre gjester.

Aktiv høst
I høsthalvåret 2006 fikk vi be-
søk av Loge nr. 91 Skaugum. 
Kapellan Klaus Pflugfelder 
leste da sitt eget innlegg under 
Etisk Post, som han tidligere 
har gjort i logesammenheng. 

I desember hadde vi vårt 
julemøte med tenning av lys, 
julesanger og opplesning etter 
det ordinære arbeidsmøtet. 
Middagen var gratis fra Ar-
rangementsnevnden og alle 
veteraner fikk en konfekteske 
som takk for innsats og langt 
medlemsskap i logen. 

Våre etterlatte fikk også i 
desember konfekteske sammen 
med det tradisjonelle førjuls-
besøket fra våre brødre. 
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437
Jakobsen, Finn Tor 
Fadder Leo Nilsen 
Født 21.09.1952

Adr. Gml. Veien 75 
 1 3 5 0 Lommedal 
 
Innv 23.05.2006
Tlf.p 67 56 02 19
Mob. 93 00 13 23

438
Harr, Rune 
Fadder Halvorsen, Idar
Født 12.02.1969

Adr. Ringen 6
 1 4 0 5 Langhus 
 
Innv 12.12.2006
Tlf.p
Mob. 98 26 18 18

Nytt om  
brødrene
De siste par årene har vi fått 
seks nye brødre i vår loge. 

Tre av dem finner du i med-
lemsmatrikkelen for 2005 
- 2007:

Inge Wermedal, Sigmund L. 
Løvold og Erik Eriksen.

De tre nyeste er presentert 
her.

1. grad
Sigmund L. Løvold og Erik 
Eriksen fikk 1. grad 19. sep-
tember 2006. 14. november 
ble graden også tildelt Finn 
Tor Jakobsen.

2. grad
Sigmund L. Løvold og 
Erik Eriksen passerer 2. 
grad under vår loges møte 
27. februar, mens Finn Tor 
Jakobsen får sin 2. grad 
under besøket hos Kongsten 
5. mars.  

Veteraner
25 års veteran juvel gikk til 
Sigmund Kaastad 18.10.05, 
Tor Reincke Wendt 18.04.06 
og Ulf Meyer-Hansen 
17.10.06

På siste ordinære logemøte 
29. mai 2007 vil to bødre bli 
tildelt 40 års veteran juvel og 
en bror 50 års veteran juvel 
av Stor Sire.

439
Larsen, Leif Morten
Fadder Wessel-Klausen, S
Født 24.08.1966

Adr. Voksenkollveien 6
 0 7 9 1 Oslo
 
Innv 12.12.2006
Tlf.p
Mob. 99 16 88 61

Eliel Schick døde april 2006

Innv. 12.04.1983  
fadder Knut Sannerud

Vi lyser fred over hans minne.

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet. Med seg i redaks-
jonsnevnden har han Geir Bråten, Ronald Klausmark, Nils Petter 
Stensrud og Thor O. Ekren. Redaksjonen avsluttet 14.02.2007.

RUNDE DAGER  fra embedsperioden 05-07
Tom A.Fjeld 60 12.11.05
Øivind Hystad 60 23.12.05
Robert Eilertsen 60 24.03.06
Per Lægreid 60 14.06.06
Kjell Syvertsen 60 27.07.06
Hans Kr. Vibstad 85 14.08.06
Sverre Wessel-Klausen 75 06.11.06
Jørund Woll 60 10.11.06
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Justeringer i embedskollegiet høsten 2006
Embedskollegiet i 
Logen startet opp i 
slutten av 2005 med 
Geir Bråten som OM, 
Ronald Klausmark som 
UM, Svein Juvet som 
Sekr., Thor Ekren som 
Skm. og Willy Zakari-
assen som Kass (bilde 
i medlemsmatrikkelen 
2005 – 2007).
Men sommeren 2006 fikk 
OM Geir Bråten melding 
om at UM Ronald Klaus-
mark måtte trekke seg som 
UM av familiære grunner. 

- Dette var et sørgelig bud-
skap, men slik var det, sier 
OM Bråten.

- Dermed måtte vi ha ny 
nominasjon, valg og ny 

Embedsinnstallasjon med 
DSS Per Bredo Østby. 

Svein Juvet ble ny UM, 
Willy Zakariassen ble ny 
Sekr og Finn Wilsgaard 
ble ny Kass. Per Erik Ask 
ble ny UMHA og Christer 
Holm ble ny UMVA. 

Vi måtte også velge ny 
Storrepresentant for 1 år. 
Knut- Erik Søderstrøm 
skulle flytte mer permanent 
til syden, av helsemessige 
årsaker, og ny Stor. rep. ble 
tidligere Stor. rep. Per Han-
nestad. Mai 2007 må det 
velges ny Stor. rep. for 4 år.

Ikke bare sommerferie om sommeren
De lyse sommertirsdagene har våre brødre i 
over 50 år nå benket seg rund bord på restau-
ranten i Frognerparken. Likeså sist sommer, 
da latteren satt løst og man mimret litt om 
logekvelder på vårparten, lurte litt på høstens 
opplegg - og pratet hverdag i sommervarmen.

Midt i juli ble man enig om å ”dra til sjøs” på 
jazzcruise med Aspheim Oldtimers. Vi ble 16 
ombord, flere brødre med følge, og opplevel-
sen frister til gjentagelse neste sommer!

Logebrødre med følge koste seg på Dixie-
Cruise i julivarmen
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KONTINGENT 
FOR 2007
Kontingenten for 
2007 kan, som vanlig, 
deles i to rater. Vanlig 
årskontingent er frem
deles kr. 1.500 – for 
veteraner er årskontin
genten kr. 750.

Kontonummeret er 
6043 05 02398

Vellykket 5-logemøte i Oslo 2005
Det tradisjonelle fem
logemøtet var i 2005 lagt 
til Oslo, og Overmester 
Geir Bråten skriver be
geistret om arrangemen
tet, samtidig som han 
ser frem til årets møte i 
København (side 3):

”Sommeren 2005 hadde vår 
loge ansvaret for 5-logemøtet 
som var lagt til Oslo. Vi fikk 
besøk fra våre loger i Stock-
holm, København, Helsingfors 
og Reykjavik. Norge hadde 
samtidig 100 årsmarkering, 
så det ble en storslått feiring 
i Oslo. Vår gjester bodde på 
Hotell Scandic KNA. 

Fra 10. til 12. juni
Fredag 10. juni ankom logene 
og vi hadde en velkomstlunsj 
på hotellet. På kvelden spiste 
vi middag på Aker Brygge, på 
restaurant M/ S Louise. 

Lørdag var vi på Akershus 
Slott og Festning, spiste lunsj 
på Stortorvets Gjestgiveri og 
avsluttet dagen med Festloge 
og gallamiddag i vår egen 
logebygning. Meget vellykket. 

Søndag var det busstur og 
guiding i Eidsvoldbygnin-
gen og Avslutningslunsj på 
”Festiviteten”, med kaffe og 
”tilbehør” servert i selskaps-
lokalet, hvor stafettpinnen 
ble levert videre til Loge nr 

1 Valdemar af Danmark. Det 
regnet denne dagen, ellers ville 
avslutningen ha funnet sted 
utenfor Eidsvoldbygningen på 
historisk grunn. Men 5-loge-
møtet var vellykket med mange 
takksigelser og hilsener.”

Thomas Wildey
Thomas Wildey (1782-1861) founder of Odd Fellowship in North America, was a man of im-
mense vitality, humor, and warmth.

Thomas Wildey was born in London, England, in 1782. 
He was left an orphan five years later - and the Odd 
Fellow pledge to “Educate the Orphan” sprang from 
his personal childhood experiences. At the age of 14, 
Wildey went to live with an uncle. After he had 9 years of 
schooling, he became an apprentice to a maker of coach 
springs. He joined the Odd Fellows in 1804.

When restlessness brought Thomas Wildey to America 
in 1817, the British were still unpopular in the States 
because of the War of 1812. In that year Baltimore was 
suffering both a yellow fever epidemic and mass unem-
ployment. Wildey missed companionship and advertised in 

the newspaper to determine if there were any other Odd Fellows in Baltimore.

At the time of his death in 1861, there were more than 200,000 members of the Independent 
Order of Odd Fellows in 42 states. http://www.ioof.org/thomas_wildey.htm


