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Fornøyde brødre 
på Kringsjå

Ombyggingen av 
seniorboligene på 
Kringsjå pågår ennå 
med ombygging fra 
1-roms til 2-romslei-
ligheter i den gamle 
blokken fra 1963.

Bror Tom Arne Fjeld 
er siste innflytter i de 
nye og delikate leilig-
hetene. Han flyttet inn 
sammen med sin kone 
i 2006.
Les mer på side 4

Fin vårsesong 
avsluttet med 
jubilanter på rad
Vårsesongen er (nes-
ten) slutt. 5-logemøtet i 
København gjenstår. I 
mai toppet møtene seg 
med jubilanter i lange 
baner.

Les mer på side 6

Strålende 17. mai 
med fullt hus på 
Odd Fellow
Der var bunader og 
finstas, unge og gamle, 
smørbrød, kaffe, kaker 
og brus - og mer til. Stinn 
brakke og god stemning i 
Stortingsgaten.

Se bildene på side 8

Nytt embeds-
kollegium over-
tar til høsten
Det nye embedskol-
legiet ble valgt 22. mai, 
med Svein Erik Juvet i 
spissen. Han har 8 års 
fartstid i logen når han 
nå blir OM. 

Les mer på side 6

Tre av våre logebrødre har funnet veien til Odd Fellow-boligene 
på Kringsjå. Fra venstre Thor O. Ekren, Per Gulbrandsen og Tom 
Arne Fjeld. Skulpturen i bakgrunnen er av billedhuggeren Nic 
Schiøll, som forøvrig er best kjent for kjemperelieffet St. Hallvard 
på Rådhuset i Oslo. Foto:Sigmund L Løvold
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Kjære brødre,

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er adekvate ting å sette 
fokus på angående logen. Sist gang skrev jeg mye om 
vennskap og hvor viktig det er å nettopp bygge på det. Et 
godt vennskap og broderskap er alfa og omega.

Mai har dager som står i brorskapets tegn:

15. mai er vår loges innstiftelsesdag. Den er oppkalt 
etter Hallvard Vebjørnson fra storgården Husaby i Lier, 
som i sin godhet ville hjelpe en forfulgt kvinne og redde 
henne. Dette ble han selv offer for og drept. Han fikk en 
kvernstein rundt halsen og ble kastet i Drammensfjorden. 
Men mot alle odds fløt han opp og forbrytelsen ble kjent. 
Mirakler skjedde ved hans døde kropp, og han ble erklært 
hellig, senere skytshelgen og beskytter av Oslo by. Han ble lagt i St. Hallvards kirke  og 
fikk sitt eget kirkeskrin (Hallvardsskrinet).

Siden vår loge ble stiftet denne dagen, 15. mai, ble vår loge hetende St. Hallvard. Vi ble 
den 10. Odd Fellow Logen i landet og dermed fikk Norge sin etterlengtede Storloge, og vi 
var ikke lenger avhengige av Danmark. I år er vår loge 87 år.

17.mai kommer to dager etter St. Hallvards dag. Da feirer vi Norges Grunnlov av 1814 
som er tuftet på de franske frihetsprinsipper .Men det var først i 1905 at vi fikk vår selv-
stendighet og unionen ble oppløst. Bortsett fra 1940-45 har vi styrt oss selv.

Like etter krigen tok Loge Gustaf Wasa og Loge St. Hallvard  kontakt og ønsket venn-
skap og samarbeid i broderånd.  Etter hvert kom også Loge Valdemar af Danmark  med. 
Deretter kom Loge Nylandia og til slutt Loge Hallveig. Nå kommer vi sammen annet 
hvert år og 5-logemøtet er blitt et begrep. I 2005 var det Oslo som arrangerte et vellykket  
5-logemøte fra 10.-12.juni. I år er det København 8.-10.juni . Vi gleder oss alle til å treffes 
og fortsette samarbeidet og det gode vennskapet.  

22. mai fikk én bror 25 års veteranjuvel og 29. mai var siste logedag før sommeren. Det 
var en spesiell merkedag for vår loge. To brødre fikk tildelt 40 års veteranjuvel og én fikk 
50 års veteranjuvel. Selveste Stor Sire Harald Thoen stod for overrekkelsen. Det å oppnå 
så mange år og trofast tilhøre vår loge, må være kjærlighet til logen og det Odd Fellow 
Ordenen står for.

Vi ønsker å bli bedre mennesker og fokusere på Vennskap , Kjærlighet  og Sannhet .

Med dette vil jeg få ønske alle et flott 5-logemøte i København og deretter ønske alle 
brødre med familie en riktig god sommer. 

OM Geir Bråten
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Mange er med til 5-logemøtet 8. – 10. juni
Det blir en glad 
gjeng brødre med 
følge som torsdag 
og fredag finner 
veien til Kø-
benhavn. Til 
sammen 23 fra 
St. Hallvard 
er påmeldt til 
årets 5-loge-
møte. Noen flyr, 
mange tar båten 
og benytter anled-

ningen til sosialt samvær og 
hygge på veien nedover. 

I København venter mange 
og store opplevelser:

Tivolibesøk med middag og 
moro, guidet tur i gamle-
byen eller Odd Fellow Pa-
leet, høytidelig 5-logemøte 
med gallamiddag og dans, 
besøk på Frilandsmuseet 
med lunsj og avskjedssere-
moni.

Til Amerika etter stilkonkurranse
OM Geir Bråten koordinator for vårt distrikt

Også i år var OM 
Geir Bråten Odd Fel-
lows koordinator for 
vårt distrikt da det 
tradisjonsrike United 
Nations Pilgrimage 
for Youth (UNP) ble 
arrangert med An-
dreas Ebbesen fra Oslo 
Handelsgymnas som 
vinner.
Det er over 60 år siden First 
Lady Ellinor Roosevelt og 
FN-sekretær Trygve Lie 
fikk i stand UNP, der i år 12 
ungdommer fra Norge på 
en to ukers rundtur får opp-
leve FN og det amerikanske 
samfunnet. 

Andreas Ebbesen og de 
andre skal tilbringe en uke 
i New York, der hovedvek-
ten legges på fredsarbeid, 
nødhjelp og internasjonal 
politikk. Den andre uken 
drar gruppen rundt i USA 
og Canada.

Opplegget for UNP ble 
endret i 2005 ved at distrik-
tene ble delt i to grupper 

og 12 ungdommer 
hvert år sendes 
til FN og USA. 
Omleggingen 
innebærer at vårt 
distrikt (21) er 
med på opplegget i 
oddetallsår. Neste 
runde for oss går 
dermed i 2009.

Odd Fellow- og Rebekka-
distriktene samarbeider 
også om dette opplegget, 
som i mars i år ble markert 
med prisutdeling i Univer-
sitetets Aula. Vinneren fra 
vårt distrikt hadde skrevet 
en stil og et personlig inter-
vju, og seieren kom i skarp 
konkurranse med flere 
sterke kandidater.
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Odd Fellow Seniorboliger på Kringsjå:

Trivelig brorskap gjennom årtier  
– med vidt utsyn nær Sognsvann og Marka
- Her har vi det som 
plommen i egget, sier 
Bror Tom Arne Fjeld. 
Han er nyeste innflytter 
i Odd Fellows Senior-
boliger på Kringsjå og 
har fått nybygd 2-roms 
på bakkeplan, egen 
terrasse og vidt utsyn 
over fjorden.
St. Hallvard har tre brødre 
i Odd Fellow-boligene på 
Kringsjå. Den eldste av 
dem, Per Gulbrandsen, har 
bodd i komplekset i 20 år, 
mens Tom og Bror Thor 
O. Ekren er som nyinnflyt-
tere å regne med fartstid på 
noen måneder og et par år 
hver seg.

De tre berømmer beliggen-
het, vennskap, fasiliteter, 
det meste.

- Egen peisestue til fri av-
benyttelse, masse møbler, 
flygel og stort kjøkken 
kommer godt med når store 
dager skal feires. Husleien 
er det ikke mye å si på. 
Og de gode naboene gjør 
hverdagen lys og trivelig, 
ikke minst nå på vårparten 
når vi kan benkes foran 

- Velkommen til fredelige og vakre Kringsjå - og vår nye 2-roms 
med egen terrase, sier Tom Arne Fjeld og slår gjestfritt ut med 
hånden mot havemøblene og Odd Fellow-boligene som strekker 
seg fire etasjer mot den blå vårhimmelen.

Foto: Sigmund L Løvold
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inngangen, sier de tre. Slik 
har det vært i alle år, siden 
boligkomplekset stod ferdig 
for de første brødrene i 
1963.

Det tidligere sykehjemmet 
er gjort om til hybelhus, 
etterat Sogn bydel flyttet ut 
tidlig i 2003.

I ”hovedbølet” er det lei-
ligheter av ulike størrelser. 
En rekke tidligere 1-roms 
blir etterhvert bygget om til 
2-romsleiligheter. Samtidig 
får leietakerne moderne og 
trivelige boforhold.

Neste år er det 60-årsjubi-
leum for Odd Fellow-kom-
plekset på Kringsjå. Da 
kom det første komitear-
beidet i gang. Og det tok 
bare fem år før første 
byggetrinn stod ferdig - 46 
leiligheter over 3.000 kvm.

Sykehjemmet kom i bygge-
trinn to, 1968, med omkring 

30 pasienter i snitt. Sogn 
bydel sa opp denne avtalen 
i 2000.

Tredje byggetrinn i 1974 
bestod av en ny fløy med 6 

Thor, Per og Tom i samtale med Sigmund L Løvold en 
vakker maidag. Det tidligere sykehjemmet i bakgrunnen er 
gjort om til hybelhus.

På bildet til venstre henger plaketten og Husnøkkelen fra 
innvielsen i 1963.

leiligheter og 12 betjenings-
boliger.

Et fjerde byggetrinn i 1989 
sørget for en fjerde etasje 
og ytterligere 15 leiligheter.
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524
Mjøllner, Hans Nicolai 
Fadder Wessel-Klausen, S 
Født 14.08.1924

Adr. Mogens Thorsensgt. 7 
  0264 Oslo 
 
Innv 24.04.2007
Tlf.p 22 44 13 76

523
Johansen, Øystein 
Fadder Nilsen, Leo
Født 31.01.1948

Adr. Burudveien 67
 1350 Lommedalen 
 
Innv 24.04.2007
Tlf.p 67 56 06 55
Mob. 952 03 171

Nytt om  
brødrene
Vår loge vokser fort-
satt. I løpet av våren 
er tre nye brødre kom-
met til, Idar Halvorsen 
overført fra loge nr. 53 
Vesteromd.

1. grad

Leif Mor-
ten Larsen 
fikk 1. 
grad 15. 
mai 2007. 
To brødre fra Loge 
nr. 20 Fridtjof Nansen 
mottok samtidig gra-
den hos oss.

Veteraner
25 års 
veteran 
juvel 
gikk 22. 
april til 

Svein Hansgaard.

På siste ordinære loge-
møte 29. mai 2007 
er våre to bødre, Per 
Hannestad og  Thore 
Christian Schøyen, 
tildelt 40 års veteran 
juvel og bror Knut 
Brodin 50 års veteran 
juvel av Stor Sire.

235
Halvorsen , Idar
Fadder Erling G. Kristian-
sen, Loge  53 Vesteromd
Født 13.11.1944

Adr. Åsensvingen 4A
 0488 Oslo
 
Innv 08.05.1996
Tlf.p 22 22 32 67
Mob. 915 76 243

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 24.05.2007.

RUNDE DAGER 
Nils Petter Stensrud 40  29.05.07
Ronald Klausmark 40 09.07.07

Nytt embedskollegium  
til høsten
Svein Erik Juvet vil stå i spissen for vår 
loge når det nye embedskollegiet instal-
leres til høsten. Det ble klart etter valg-
møtet 22. april. Med seg i kollegiet får 
han Willy Zakariassen (UM), Tom Arne 
Fjeld (Kass), Per O. Lægreid (Skattm) 
og Per Egil Ask (Sekr).
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St. Hallvard vokser – innviet to nye brødre i april

Tradisjonen tro ble det 
festmiddag og hygge-
lig samvær i logen, da 
våre to nye brødre ble 
innviet 24. april.

Arrangementsnevnden, 
med Per Erik Ask i 
spissen, gjorde igjen en 
strålende innsats - og 
kjøkkenet bidro med 
utmerket varmmat.  
Vel blåst! Gallamiddag for våre nye brødre, Øystein Johansen (t.v) 

og Hans Nicolai Mjøllner - med sistnevntes fadder, Sverre 
Wessel-Klausen mellom dem og OM Geir Bråten.

Ny storrepresen-
tant på plass
Ex-OM Nils Petter Stensrud 
ble på logemøtet 22. april 
valgt til vår loges storrepre-
sentant for de neste fire årene. 
Stensrud overtok vervet etter 
Per Hannestad.

Munter veteran takker for 25 år
Svein Hansgaard grep lunt og muntert ordet ved middagen etter 
at han tidligere på kvelden var blitt tildelt 25 års juvel (side 6). 
Ved hans side Per Hannestad, som er både fadder og takknemlig 
utdeler av hederstegnet til sin gamle venn. OM Geir Bråten t.h.
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