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Stilige brødre med følge i Kongens København
Les om 5-logemøtet på side 4

Fin vårsesong 
avsluttet med 
jubilanter på rad
Vårsesongen ble 
avsluttet med galla-
 aftener, vakre og tanke-
vekkende seremonier 
– og fest til ære for 
våre mange jubilanter.

Les mer på side 3

Bilder fra 
5-logemøtet 
på internett
Flere bilder fra turen til 
Købehavn er lagt ut på 
www.dittenytt.no/5loge_07. 

Danske bilder finner du 
på www.5-loge.com.

Mange høyde-
punkter på høs-
tens program
Det nye embedskol-
legiet innsettes 11. 
september. 

Hele høstprogrammet 
finner du på side 8.
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Tanker ved sesongstart
Kjære Bror!

Som en rød tråd i den komplekse Odd Fellow-veven finner vi holdningsspørsmålet: ”Hva kan jeg 
gjøre for deg?”

Vennskap – kjærlighet – sannhet. I bunnen av disse begrepene ligger tanker og holdninger om at jeg 
bryr meg, jeg føler omsorg for deg, jeg vil være noe for deg, støtte deg, hjelpe deg, lindre og bistå. 
”Hva kan jeg gjøre for deg?”

Hvordan påvirker en slik filosofi vår loges evne til å rekruttere nye brødre?

Undersøkelser de siste 15-20 årene gjentar klare trender som i sum sier: ”Hvem er du? – Hva kan du 
gjøre for meg?”

Vi som er 50 og mer, har vokst opp 
med andre tanker og holdninger til 
organisasjonslivet. Vi ble med der 
vi kunne bidra med noe; vi ble med 
der vi kunne bety noe; vi ble med 
der det hadde status å være med. Vi 
ble organisasjonen. Vi drev organi
sasjonen. Vi gav den liv og innhold.

I dagens samfunn gjelder det å 
kunne vise hva organisasjonen gjør 
for sine medlemmer.

Samtidig ser vi at Odd Fellow 
lever og vokser, både på kvinne- og 
mannssiden. Vår loge har fått flere 
nye brødre de siste par årene. Jeg 
er selv en av dem. Er vi annerledes 
enn folk flest? Eller har Odd Fellow 
et tilbud som vi føler svarer på spørsmålet: ”Hva kan jeg gjøre for deg?”

Svaret ligger for meg snublende nær: ”Odd Fellow tilbyr deg å få lov til å gjøre noe, være noe, føle 
noe for andre”.

I logen realiserer vi våre behov for vennskap, kjærlighet, nærhet, omsorg, bistand.

Når vi serverer smørbrød og vafler til trengende på Radiumhospitalet, serverer vi samtidig tilfreds
stillelse for oss selv. Vi får lov til å hjelpe. Når vi serverer nærhet og vennskap overfor våre brødre 
på tirsdagskveldene, serverer vi oss selv varme, glede og trygghet.

Rekrutteringen til vår loge er ikke så vanskelig som forståsegpåerne vil ha det til. Vår loge svarer 
greit og tydelig på spørsmålet: ”Hva kan jeg gjøre for deg?” – og appellerer dermed til den delen av 
befolkningen som ser verdien i å være noe for andre.

Vi sees i logen, brødre!

Bror Sigmund
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Vakker markering av sjelden veteranjuvel

Det var lagt en vakker ramme om tildelingen 29. 
mai av 50 års veteranjuvel til bror Knut Brodin.

Samtidig ble 40 års veteranjuvel tildelt brødrene 
Per Hannestad og Thore Christian Schøyen.

Stor Sire Harald Thoen 
hyldet veteranene og satte 
ekstra glans over begiven
heten. Med seg hadde han 
også Stor Sekretær Knut 
Borgen. Det 
er sjelden at 
50 års juvel 
blir tildelt, og 
det hører også 
til sjelden
hetene at man 
samtidig kan 
feire to 40 års 
jubilanter.

Logen er 
veteranene 
stor takk skyl
dig for deres 
innsats.

Knut Oscar Brodin ble 
innviet i St. Hallvard 21. 
mai 1957.

Jubilantene etter tildelingen av veteranjuveler, fra venstre Thore 
Schøyen, Stor Sire Harld Thoen, Knut Brodin og Per Hannestad 
(over). 
Stor Sire hylder veteranene under gallamiddagen. Stor Sekr. Knut 
Borgen til høyre for OM Geir Bråten (bildet under).
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Stil over 5-logemøtet i København

Det var stil, rød løper, 
gallakjoler og for
ventningsfulle gjester 
fra Finland, Sverige, 
Island, Norge og Dan
mark med Odd Fellow 
Paleet i København 
som erverdig ramme.
Aldri har så mange vært 
samlet til 5-logemøtet. 
Danskene opplevde et 
kvantesprang, der godt over 
200 deltagere sprengte alle 
forventninger og all kapasi
tet. Halvparten av dem kom 
fra Danmark, mens Island 
utmerket seg med en kon

tingent på over 40! Fra St. 
Hallvard var vi 23 og stolte 
over det. Rammen var satt 
for en sjelden anledning. 
Og festen ble minneverdig 
– fra ende til annen.

Festloge
Fra velkomstdrink i paleets 
havestue ble gjestene ført 

inn i logens storsal, der ek
strastoler var stablet på rad 
for å ta av for det dobbelte 
av vanlig kapasitet.

Med sine ledsagere opplev
de brødrene en minneverdig 
festloge, der våre danske 
gjester la opp til en gjen
nomgang av hver loges til
blivelse og utvikling. Flagg 
og seremonielle innslag la 
rammen om stemningen. 
Danskene scoret poeng fra 
alle land!

Gallamiddag
Stil og høytid preget også 
den etterfølgende gallamid
dagen i paleets konsertsal.
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Våre islandske brødre avsluttet kvelden med korsang og 
invitasjon til neste 5-logemøte i Røykjavik om to år.

”Stinn brakke” ville ungdommen si om 
konsertsalen, der over 200 personer nøt 
gallamiddagen og kunne glede seg, blant 
annet, over vår OM Geir Bråtens takk for 
maten-tale (til høyre).

God mat og drikke, ele
gante taler og rikelig tid 
til å utveksle bekjentskap 
med våre brødre fra ulike 
land gjorde at festhumøret 
vant over de atmosfæriske 
motkreftene. Det var ikke 
varmt. Det var hett som i en 
badstu. Selv finnene svettet. 
Men dansen gikk lystig ut 
over midnattstimen.  

Men la oss begynne fra 
begynnelsen. Mye skjedde 
underveis.
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Havblikk
Etter en våt og klam som
mer er det nesten utrolig å 
tenke tilbake på en solvarm 
ettermiddag på Danske-
båtens dekk ut Oslofjorden 
tidlig i juni, der vi vinket 
farvel til en opera vi ennå 
ikke kjenner og en by kledd 
i sommerens deiligste prakt.

Smil og latter satt løst og vi 
utsatte middagen så lenge vi 
kunne. Til gjengjeld fant vi 
oss tilbake på dekk godt et
ter midnatt under havblikk 
og fløyelsluft. En sjelden 
natt på Oslofjorden.

Hotellskandale
Hverdagen traff oss i solar 
plexus på bussreisen inn til 
byen. 

Våre dan
ske venner 
hadde ikke 
greid å skaffe 
sine gjester 
overnatting 
som passer 
til gallakjoler 
og folk i 60-
årene (og mer 
til). Kabinen 
på Danske
båten var 
rene suiten 
i forhold til 
rommene på 

Dansk kamp mot naturkreftene
Cabinn. Damene lurte på 
hvordan de skulle forberede 
festtoalettet...

Humøret og stemningen var 
ikke helt i takt med som
merværet, der vi fredag 
ettermiddag fant veien til 
første logesamling: middag 
på Tivoli.

Arrangementsflopp
Eller var det ikke fellesmid
dag likevel? Vi satt da ben
ket sammen på Restaurant 
Balkonen. Men utover det 
kunne vi like gjerne spist 
hvor som helst. Kanskje 
helst spist hvorsomhelst el
lers. Semmer mat. Semmert 
arrangement uten minste 
preg av fellesskap.

Etterhvert som maten ble 

ryddet av bordet, skled vi ut 
i sommernatten og så lite til 
våre 5-logebrødre.

Det kunne blitt så mye mer.

Kommunikasjonssvikt
Lørdags formiddag var fri, 
med anledning for inter
esserte til å besøke Odd 
Fellow Paleet og Ordens
museet. Det ville vi gjerne, 
men det ble ingen omvis
ning. Danskene trodde ikke 
vi var interesserte, ble det 
sagt etterpå.

I stedet fant vi oss igjen på 
vannet, denne gang i sight
seeingbåt med utsikt mot 
danskenes nye opera, Den 
lille havfrue, og alt det der.

Noen bedre måte å oppleve 
sommerbyen København 
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Trangt om både plass og 
tid på avslutningslunsjen 
søndag (t.v.)

Stafettpinnen går fra 
København til Røykjavik 
(t.h.) under den store 
avskjedsseremonien i 
det grønne på Frilands-
museet.  
Vel møtt igjen om to år!

kunne vi vanskelig tenke 
oss.

Vel på land oppdaget vi 
noen av våre danske verter 
på en kro i Nyhavn, mens 
vi hastet tilbake til vårt 
krypinn for å finne sløyfe 
og gallakjole.

Søndag i solen
Sommeren fortsatte i Kø
benhavn. Det var vanskelig 
å riste av seg svetten fra 
festlogesalen og gallamid
dagen. En kveld som går 
inn i klimahistorien. Norske 
myndigheter ville trolig ha 
lagt forbud mot arrange
mentet. Det var helsefarlig.

Men søndagen var satt av til 
friluft og besøk på Fri
landsmuseet, et slags dansk 
Folkemuseum med gårder 
og bygninger blant åker og 
eng.

Høydepunktet var lagt opp 

til å være en felleslunsj 
i museets restaurant. Vi 
hadde stedet for oss selv og 
et femretters måltid i vente.

Kapasitetssprekk
Noen må ha sagt noe galt til 
feil person.

Ekstrastoler ble båret inn. 
Kelnerne begynte serverin
gen øverst i salen – og nåd
de ikke mer enn halvveis 
med første rett. Heldigvis 
begynte de fra midten med 
andre rett og fra nederst i 
salen med tredje. Noen fikk 
litt av noe, men ingen fikk 
noe av alt.

Kelnerne løp som om de 
hadde en viss mann i hæle
ne, og de hadde største sans 
for tørsteslukking. De måtte 
bare gi tapt for antallet.

Avslutning i all hast
Slikt tar tid, og klokken 
venter ikke på noen. To 

timer for å bespise 200 
mennesker med fem retter 
strider mot naturen.

Mens vi motstrebende 
beveget oss mot den store 
grønne engen ved restauran
ten, gikk vi forbi urørte fat 
av ost og dessert. Nå ventet 
avskjedstalene.

Idet våre danske verter 
overlot stafettpinnen til 
våre islandske brødre, 
rant tiden ut for noen av 
nordmennene som (kanskje 
noe overoptimistisk) skulle 
med et tidlig fly til Oslo. 
Bussene stod der, tomme, 
og ventet på avgang til fly 
og båt. Nordmennene endte 
i ambulansefart med taxi til 
Kastrup.

Vi andre nådde båt og fly 
– og var enige om at det 
hadde vært en minneverdig, 
men kanskje først og fremst 
en lærerik opplevelse.
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Høstprogrammet 2007
Tirsdag:

11.09.2007 19:30 B 0  El N Nevnder, Galla

18.09.2007 19:30 C 0  NV Nevnder

25.09.2007 19:30 D 0  Arbm. Fd

09.10.2007 19:00 A 0  Info.m. Felles med    32 Viken. NB! 19.00

16.10.2007 19:30 B 0 – +  

23.10.2007 19:30 C 0  Arbm. Rapp. Nevnder

30.10.2007 19:30 D 0  25 Ve. Ju. Galla

Søndag:

11.11.2007 18:00 A 0  M NB! Søndag. Merk tiden!

Tirsdag:

13.11.2007 19:30 A 0 = +   

20.11.2007 19:30 B 0 +   Galla

27.11.2007 19:30 C 0   Nyes Aften

11.12.2007 19:30 D 0    Galla

18.12.2007 19:30 A 0  Julemøte 

Lørdag:

29.12.2007 17:00 A  Juletrefest

Høstsesong med mange høydepunkter
Vår loge står foran en spennende høst med mange høydepunkter. Om vi fant frem galla-
antrekket både titt og ofte i vår, står denne sesongen ikke noe tilbake for det. Allerede 
første møte er i galla. Da innsettes vårt nye kollegium! All grunn til å rydde kalenderen, 
selv for de mest opptatte.

Høstens info-møte, sammen med loge 32 Viken, holdes 9. oktober. Husk tidspunktet 
(19.00) og ta med kolleger eller venner som du tror kan ha glede og nytte av medlemskap.

Julemøtet er lagt til tirsdag 18. desember, og den tradisjonelle juletrefesten blir i år 29. 
desember.

Vi sees i logen!


