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Vårt nye embedskollegium
Torsdag 15.09.11, ble vårt nye embedskollegium innstallert av br DSS med sine 
Storembedsmenn. Installasjonen gikk som forventet veldig bra, og alle var fornøyd.

Her ser vi de 5 valgte sammen med fung. Eks OM Einar G.D. Tønnessen, og Ceremonimester 
Jan Erik Karlsen.
OM Jo Lunde, UM Tore Engen, Sekr. Jan O. Hammerstad, Sk.m. Øistein Nettum, Kass Tore 
Rotstigen.

 4 nye brødre innviet 27.10.11.     

Her er de nye brødrene samlet sammen med OM og sine faddere i bakerste rekke.
De nye brr. er: Rolf Erik Kristoffersen, Arne Hagerup Lægreid, Olav Aannerud Bjørseth og 
Markus Joost          

Vi var denne gang så heldige å få 4 nye brødre på samme dag. Dette er ikke ofte, og 
det skaper jo litt «logistikk-problemer» for CM og hans assistenter. Det gikk imidler-
tid veldig bra for alle.



2

Overmester har ordet!

Kjære brødre!
Takk til dere alle som 
har gitt meg og resten 
av embedskollegiet den 
tillit der er å lede loge 
nr. 99 Petrus Beyer i 2 år 
fremover. Installasjonen 
vil alltid stå som en stor 
opplevelse for oss. Vi 
har nå i noen møter hatt 
ansvaret og jeg takker 
dere alle for de gode 

tilbakemeldinger vi får. Det varmer og vi håper alle brødrene 
fortsetter med å komme både med ros og ting som vi kan 
gjøre bedre.  
Den første tiden har vært hektisk, men god, og jeg må få takke 
dere for alt det jeg lærer gjennom Odd Fellow.
Veldig hyggelig var det med innvielsen av fire nye brødre i 
høst. Vi gleder oss alle til å bli bedre kjent med dere. Velkom-
men skal dere være!
Det å ta vare på fellesskapet og skape samhørighet er viktig i 
en tid da det i vår del av verden synes som egoismen og jeget 
er på fremmarsj.  Gjennom vårt arbeid og møtenes ritualer 
håper jeg at vi i Odd Fellow skaper gode holdninger og at 

vi tar disse verdier med oss i møte med medmennesker også 
utenfor logen. 
Vi nærmer oss julehøytiden hvor man gjennom samvær med 
familie og venner får tid til å reflektere og tenke på forhold 
som lett glemmes i en travel og krevende hverdag. Vi i Odd 
Fellow forsøker å leve etter høye idealer hvor blant annet 
vennskap og nestekjærlighet er viktig. Ønsker derfor at brø-
drene tar med seg inn i julehøytiden Sokrates sitt svar til en 
mann som ville fortelle en nyhet om en av venn av Sokrates.
Sokrates sa: Jeg antar at du først har latt det gå gjennom de 
tre sikter? Mannen kjente ikke de tre sikter, så Sokrates sa: 
Den første sikten er Sannhetens sikt. Er du sikker på at det du 
forteller er sant? Nei, – sikker er jeg ikke sa mannen, for jeg 
har hørt det av andre. Ja, men du har vel siktet det gjennom 
godhetens sikt? spurte Sokrates. Mannen ristet på hodet, nå- 
men den tredje sikten da? Har du spurt deg selv om det du 
forteller meg er til noen nytte? Da mannen skamfullt bøyde 
hodet, sluttet Sokrates med disse ord: Når det du vil fortelle 
meg om min venn, verken er sant, godt eller nyttig så behold 
det for deg selv.
Selv om det er noe tid frem til jul og nyttår vil jeg benytte 
anledningen til å ønske brødrene med familie en god jul og 
et godt nyttår.

Med broderlig hilsen i Vennskap , Kjærlighet og Sannhet

                                                                     Jo Lunde, 
                                                                     OM

Redaktørens hjørne
Når vi nå er på full fart inn i vår mørkeste årstid vandrer 
mine tanker fremover til en lysere årstid, - våren, som alltid 
kommer som en frisk pust etter at vinterens grep har løsnet.
Om våren/forsommeren har som vanlig vårt tradisjonelle 
vår - / sommermøte med ledsagere. Dette har i alle år vært 
et hyggelig og litt mer avslappet møte, der vi har kost oss 
ut i de små timer.
Dessverre har det i de siste år vært til dels dårlig opp-
slutning om dette arrangementet.
Siste møtet, våren 2011, var i så måte det samme.
Alt for få påmeldte, og møtet i sin påtenkte form måtte 
avlyses. Dette medførte det måtte betales kostnader på leie 
av lokaler. Penger rett ut av vinduet.
 De som hadde meldt seg på fikk imidlertid en særdeles 
hyggelig kveld i og med at br. Ole Sukkestad sammen med 
sin Tone tok hele arrangementet hjemme.
CM Jan Erik gjorde en fantastisk jobb som grillkokk mmm. 
All ære til han for dette.

Så kjære brødre, mine spørsmål er da: Hva skal vi gjøre 

med dette fremover? 
Er ikke en slik som-
merfest interessant nok 
for brødrene? Er for-
men på disse møtene 
utdatert? Vi savner en-
gasjement fra brødrene 
på dette. Her vil vi ha 
noe innspill, slik at 
man kan legge opp til 
et sommermøte som 
fenger flere. Husk at 
det er alltid kostnader 
som også må vurderes.

I skrivende stund er det kommet en hyggelig invitasjon til 
julemøtet. La oss håpe at så mange som mulig melder seg 
på der og vil tilbringe en hyggelig førjulskveld sammen i 
våre fine lokaler.
Det er trivelig å møtes i slike anledninger.

                                                                    GOD JUL!
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Kjære brødre!
Vi har nå avsluttet en 
logeperiode og er i 
startfasen av en ny.
Logen takker alle som 
gikk av i de forskjel-
lige embedsverv etter 
en god innsats gjen-
nom to år. 
Det avtroppende em-
bedskollegiet har gjort 
en veldig god jobb og 
kan hvile på sine laur-
bær vel vitende om at 

logen har hatt en fin og god utvikling.
Vi har innviet 7 nye brødre i perioden, noe som er veldig 
bra over to år.
I mai hadde vi et informasjonsmøte med 8 interesserte del-
takere hvorav 5 nå i høst har blitt nye medlemmer av vår 
loge. Et utrolig bra resultat .
Den forrige Overmester hadde et klart mål om å få etablert 
en vennskapslogeavtale i løpet av perioden. Avtale ble 
signert med loge nr. 119 Erik Glipping i Viborg i Danmark 

i april i fjor, og 16 brødre fra vår loge var på et meget vel-
lykket besøk den første helgen i november. Se eget innlegg.
Den nye embedskollegiet er godt i gang, og av det vi har 
sett så langt lover det godt også for denne logeperioden. Vi 
har høy kvalitet på møtene og spillene, noe som fortsetter 
å gjenspeile seg i et veldig godt fremmøte.
Det er valg og installasjon av ny Storrepresentant i april og 
dette blir derfor det siste innlegget i PB-Posten for min del.
Jeg har opplevd en utrolig spennende og lærerik tid, og jeg 
takker alle brødrene for den velvilje og støtte som jeg har 
blitt møtt med i min periode.
Det er lett å arbeide når man møter bare positive holdnin-
ger hos de som blir involvert i de forskjellige saker.
Etter det som skjedde i sommer blir vi mer og mer klar 
over hvilken viktig funksjon vår organisasjon har i dagens 
samfunn.
Vi skal i gang med den nye landssaken med innsamling 
til en barneby i Malawi, og jeg regner med at vi skal få til 
dette like positivt som ved forrige innsamling.
Jeg fikk anledning til å besøke OF sin barneby i El Salva-
dore, og så der hvilke enorme behov det er, og i hvilket 
utrolig rikt land vi bor i. Vi har råd til å gi.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle brødrene med familier en 
riktig god jul og et godt og spennende nytt år.

                                                            Øyvind Schnell, 
                                                            Storrepresentant

Storrepresentanten har ordet

Dugnad hos Eirik!
Her er bevis på at Nemnd for Omsorg virkelig fungerer.
Eks HP Eirik Asplin gjennomgikk en operasjon i som-
mer og var derfor noe indisponert til hagearbeid. Da kom 
omtalte nemnd til hjelp.

Her ser vi brr. Ole 
Kavli, Arne Aafoss, 
Erling Skovly og  
Magne Myrheim med 
nødvendig utstyr.

Det ble også tid 
til litt kaffekos 
sammen med 
Eirik.

Torsdag 13.10.11 ble Ole Bjørn Brustad gjenninnsatt i  
Ordenen, og ble medlem i vår Loge. Han har tidligere vært 
medlem i Loge nr 75 Veritas, og meldte seg ut der etter 
eget ønske. Han har nå flyttet til Gjøvik sammen med sin 
kone, og fant ut at tiden var moden for å bli en Odd Fellow 
igjen.
Vi ønsker han velkommen til oss!

Velkommen
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En litt våt og kald som-
mer er over og vi er godt 
inne i et logeår og jeg 
skal prøve å oppsum-
mere litt rundt gårdens 
drift. I sommer har vi 
fått skiftet tepper og 
lakket gulv i salong, i 
tillegg til en del små 
vedlikeholdsoppgaver, 
slik som nytt teppe un-
der alter, nytt lys over 
Overmester, nye post-
kasser  og lignende. Vi 
har nå fått bonet gulvet 
i spisesal og tilsvarende 

skal også skje i kjeller. I kjellerstua er det planer om mal-
ing av vegger. Dette vil skje på dugnad over nyttår og jeg 
håper på like stor respons som tidligere. Jeg tør minne om 

Odd Fellow Gården at brukere av kjellerstue er ansvarlig for at det er rent og 
ryddig etter bruk.
Framover nå vil det bli montert 3 lampepunkter på vegg 
ved spisesal, slik at det blir lysere på den delen av plassen. 
Det vil også komme en ny lampe ved flaggstang. Det er 
anskaffet ny vimpel, men denne vil ikke bli benyttet før 
til våren da det er lengere dager/aftener. Den store saken 
framover er videre arbeid med planer om stollager for å få 
en tilfredsstillende løsning med dette som samtidig løser 
skapsituasjonen på lang sikt for vår nye loge Sarah og for 
våre leieloger. 
Jeg vil til sist ønske alle medlemmene i Petrus Beyer en 
riktig fredfull julehøytid og et godt nyttår. Takker samtidig 
for all positiv respons i forbindelse med dugnad og håper 
vi kan møtes i et nytt år med iver og glød for å ta vare på 
vårt staselige Ordensbygg.

                                              Med hilsen i V. K. og S.
                                              Knut Pedersen 
                                              Styreleder

Vi gratulerer:
• Storrepresentant Øyvind Schnell fylte 75 år 
 25. november
• Musikkansvarlig Nils Erik Lister fyller 70 år 
 10.desember
• Br. Ole Strand fyller 80 år 13. desember
• Br. Svein Hellerud fyller 65 år 13. desember
• Br. Edmund Jahr fyller 85 år 23.januar 2012

• Br. Mats Chr Nordhagen som fikk sin 2. grad 
 29.09.
• Br. Jon Hegge og Trond Arild Hansen som fikk 
 sin 1. grad 13.10.

 

Her er br. Jon Hegge tildelt sin 1. grad, og Ole Bjørn 
Brustad er atter blitt en Odd Fellow.
Sammen med Str.rep. Øyvind Schnell, OM Jo 
Lunde, og UM Tore Engen.
(Br. Trond Arild Hansen, som også fikk sin 1. grad,  
hadde gått da bildet ble tatt)

Vi gratulerer:

Vi gratulerer Ivar Erik Hugaas og Svein Nordberg 
med tildelingen av DKP grad i Leir nr 10 Østerlen

Stoffbank
Vi oppfordrer brødrene til å komme med 
aktuelt stoff til PB Posten. Henv. til redak-
sjonskomiteen v/ Eks. OM Johnny Lund,  
johnny@tba.no 
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16 brødre dro torsdag 3. november på logens første tur til 
vår vennskapsloge nr. 119 Erik Glipping i Viborg.
Første etappe var til Oslo hvor vi gikk om bord i Stena 
Saga for å reise til Fredrikshavn. Vi hadde forhåndsbestilt 
middagsbuffèt om bord og vi spiste godt før de fleste tok 
en tidlig kveld på lugaren.
Fredag 4. november, etter en god frokost om bord, dro vi 
på E45 sørover forbi Ålborg før vi tok av på riksvei 13 til 
Viborg. Det er bare 14 mil å kjøre og vi var i Viborg aller-
ede kl. 11.00.
Vi hadde bestilt rom i Oasen, som er et enkelt, men greit 
B&B hotell i gangavstand fra Ordenshuset.

Etter det opprinnelige programmet skulle vi ikke møtes 
før på logemøtet om kvelden, men et par dager før vi dro, 
fikk vi en e-post med invitasjon til kaffe i Ordenshuset kl. 
13.00. 
Vi ble hentet av en dansk bror som viste oss veien og det 
tok ikke mer enn 10 minutter å gå.
I Ordenshuset ble vi møtt av bror Jens-Christian Nyholm, 
som er formann i Norgeudvalget, og andre trivelige brødre 
som ønsket oss velkommen til Viborg.

Fantastisk tur til loge nr. 119 Erik Glipping i Viborg!
Vi fikk en fin innføring i Ordenshusets og logens historie 
av Fung. Eks OM Henning Hedeland. Deres hus ble byg-
get ferdig i 1912 samtidig som loge 119 Erik Glippings 
moderloge, nr. 39 Sct. Kjeld ble instituert under ledelse av 
Stor Sire Petrus Beyer. Dette er jo et kjent navn for oss på 
Gjøvik.
Etter kaffen fikk vi en fin omvisning i huset, og vi ble im-
ponert over planløsning og den stilrene flotte logesalen.
I Danmark står alteret bak Kapellan, men de har et teppe 
som ligger på gulvet på samme sted som hos oss. Hver 
loge har sitt eget teppe, og hvis dere går inn på oddfellow.
dk og finner 119 Erik Glipping under ”loge og leire”, kan 
dere se det nye fine teppet som de har fått laget, og lese 
historien om Kong Erik Glipping.

I dansk Odd Fellow system skal man kunne ta seg en ”lille 
en” før man går inn i logesalen, og vi møtte kl. 18.15 for 
litt å drikke før møtet.
Gjester blir ført inn av CM etter at alle lokale brødre har 
inntatt sine plasser.
Man går inn på teppet og får hyggelige velkomstord av 
bror Overmester, og vår Overmester Jo Lunde takket for 
velkomstord mens vi sto på teppet, deretter ble vi ført til 
anviste plasser.

OM Jo Lunde sammen med fungerende OM Mads Salling

Overrekkelse av gave fra Gjøvik Glassverk
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Man sier dermed ikke noe under ”Til beste for logen” som 
vi gjør hos oss.
Selve møtet, som var et arbeidsmøte, ble en fin innføring i 
den danske måten å gjennomføre et logemøte på, og vi så 
at det var mange nyanser i forhold til hva vi gjør.

Etter møtet var det invitert til et hyggelig ettermøte hvor 
hver enkelt av oss nordmenn ble plassert mellom danske 
brødre, dette for at vi skulle bli godt kjent med hveran-
dre på en enkel måte. Vi fikk servert sild som forrett og til 
hovedrett fikk vi en deilig kjøttgryte. 
Her ble det valgfritt mellom akevitt og øl eller rødvin som 
drikke.
Etter oppfordring sang vi Petrus Beyer sangen stående og 
til stor applaus.
Under måltidet holdt OM Jo Lunde en fin tale, og over-
rakte en vase i koboltblått fra Gjøvik Glassverk som gave 
fra vår loge. 
Prisen i Danmark er et kapittel for seg selv: Vi betalte 100 
kroner for absolutt alt, det vil si litt i glasset før møtet, mat 
og drikke ved bordet og konjakk til kaffen. Noe å tenke på 
når vi neste år forhåpentligvis skal ha gjenvisitt fra Viborg. 
Til vår store glede serverte de faktisk Braastad konjakk til 
kaffen.
Det var flott å oppleve hvor lett det var å få god kontakt 
med våre danske brødre, og de var genuint opptatt av at vi 
skulle ha det bra.

På lørdag var det invitert til omvisning i Viborgs store kat-
edral med påfølgende frokost (lunch) i restauranten ”For 
enden af gaden”  som ligger like ved Ordenshuset.
For resten av dagen var vi fordelt privat hos diverse danske 
verter som inviterte på full middag og gode samtaler. En 
fin måte å bli enda bedre kjent med brødrene på, og også 
deres ektefeller, som vi går ut fra stod for maten.
Etter hvert som vi møttes på Oasen ut på lørdagskvelden 
byttet vi på å fortelle om fine og hyggelige sammenkom-
ster.

Etter frokost på søndag dro vi direkte til Hirtshals for å ta 
hurtigbåten til Larvik, og vi var hjemme på Gjøvik på ca. 
kl. 21.00 på kvelden, mette på gode inntrykk.

Tanken om å etablere en vennskapsloge er nå et faktum, og 
ved dette besøket er det lagt et fantastisk fint grunnlag for 
det videre samarbeid mellom vår loge nr. 99 Petrus Beyer 
og nr. 119 Erik Glipping i Viborg.
Det er derfor uhyre viktig at vi gjør vårt ytterste for å vi-
dereføre dette samarbeidet. 
Det er sannsynlig at vi inviterer vår vennskapsloge på et 
besøk til Gjøvik i september neste år, og det er da viktig at 
vi gjør vårt beste for at de skal få en like fin opplevelse hos 
oss som vi fikk hos dem.

                                                          Øyvind Schnell

Brødre fra Petrus Beyer i logesalen i Viborg. Legg merke til teppet.
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Lørdag 22. oktober var alle nyvalgte embedsmenn inn-
kalt til instruksjonsdag i Hamarlogenes nye flotte Or-
denshus som ble instituert i august i år.
Alle valgte embedsmenn samt CM og Inspektør var 
innkalt, i tillegg deltok også alle Storrepresentantene. 
Fra Storlogen deltok DSS Kolbjørn Hellum og Stor 
Sire Morten Buan.
Etter registrering og kaffe ble alle samlet i logesalen til 
høytidelig åpning ved DSS Kolbjørn Hellum. Han ga 
deretter ordet til Stor Sire Morten Buan som orienterte 
fra Storlogen.
Deltakerne ble så delt inn i grupper etter hvilken funks-
jon de har i loge og leir.

Stor Sire Morten Buan og DSS Kolbjørn Hellum.

God stemning med vår Insp. Erik Kristoffersen, Str.rep. 
Øyvind Schnell, og Str.rep Tore Høgetveit (Herman Anker)

Rapport fra Embedsmannsopplæring på Hamar

Stor Sire var selv gruppeleder for Overmestre og 
Hovedpatriark og fung. Eks OM og Eks HP.
Alle øvrige funksjoner var fordelt i forskjellige rom, 
med Storrepresentantene som gruppeledere.
Undertegnede hadde ansvaret for opplæring av 
sekretærene sammen med Storrepresentant Viggo 
Bårdseng fra loge nr. 130 Eystir. Han hadde laget et 
flott dataprogram som ble vist bilde for bilde på vegg, 
og som viste de viktigste av sekretærenes funksjoner.
Det var en gruppe særdeles ivrige nye sekretærer, så 
bildene ble kommentert og viktige spørsmål stilt hele 
tiden. 
Jeg deltok ikke på noen av de andre gruppene så det er 
derfor vanskelig å referere derfra, men etter de kom-
mentarer som ble gitt etterpå, så var det like bra overalt.
Etter middag bestående av deilig gryterett var vi igjen 
samlet i logesalen til instruksjon ved Stor Sire Morten 
Buan, som bl. a. gikk i gjennom alle gradtegn.
Det viste seg at de fleste av oss fortsatt har noe å lære 
når det gjelder å gi riktige gradtegn.
Siste kvarteret ble brukt til oppsummering og spørre-
runde, og vi avsluttet en vellykket dag kl. 16.00.
Dette er en særdeles viktig dag for nye embedsmenn, 
men også nyttig for oss som har vært med en stund.

                                                         Øyvind Schnell
                                                         Storrepresentant
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Logens Inspektør, – inntrykk og erfaringer
I Lov for loger § 59 står det at Inspektør skal utføre sitt arbeid etter 
foreliggende instruks.
I særlover for Loge 99 Petrus Beyer § 3 står det at logens Inspektør 
skal sørge for at salen er ferdig til bruk senest 15 minutter før den fast-
satte møtetid.
Etter to år «i læra» som Inspektørassistent for daværende Inspektør 
Tore Rotstigen, og deretter to år i embedet som logens Inspektør, har 
for meg vært fire meget begivenhetsrike år. Tore var en meget god 
læremester, som ga meg god innføring i å klargjøre logen før møtene. 
Av praktiske årsaker møttes vi ofte i logen kl. 0730 for å gjøre logen 

klar før kveldens møte. 
Etter at jeg overtok embedet som Inspektør fortsatte jeg med å sette i stand logesalen tidlig om morgenen. 
Det var ei stille og fin tid alene i logesalen, hvor arbeidet gikk lett etter hvert som rutinene satte seg. Denne 
tiden ga meg meget god innsikt i logesalens innredning. 
Å fungere som Inspektør under logemøtene var også veldig lærerikt og interessant. Inspektørrollen er sen-
tral i ritualene under logemøtene, hvor samspillet med OM og CM er viktig. Etter hvert møte evaluerte jeg 
meg selv, - hadde jeg glemt noe, hadde jeg gjort noen feil, kunne jeg gjort noe annerledes osv. I denne gjen-
nomgangen oppdaget jeg fra tid til annen «avvik fra normalen», som jeg forsøkte å rette opp til neste møte.
Erfaringene fra embedet som Inspektør har vært positive og lærerike, og jeg vil ikke ha vært denne tiden 
for uten. Derfor er det også litt vemodig når perioden er over og ny Inspektør har overtatt. For å sette ny 
Inspektør (og ass. Inspektør) best mulig inn i embedet har vi drevet «voksenopplæring» i logesalen, og jeg 
er sikker på begge vil gjøre en meget god jobb. Forhåpentligvis vil de også sitte igjen med de samme posi-
tive erfaringer og minner som jeg gjør.
Jeg vil avslutningsvis komme med et ønske/utfordring om at det utarbeides ei «ny ritualhåndbok» for In-
spektør, hvor alle hans oppgaver beskrives i ulike typer møter og spill ved gradspasseringer.
Takk for tilliten og takk for at jeg fikk utøve Inspektørembedet. Det var ei fin tid.

                                                                                                               Ivar Erik Hugaas / Eks. Inspektør

Ny Rebekkaloge i Gjøvik
 
Fredag den 11. november 2011 var en historisk dag 
i Gjøvik. 
Loge nr. 128 Sarah ble instituert under ledelse av 
Stor Sire Morten Buan og med loge nr. 35 Arnica 
som moderloge. 
PB-Koret hadde den store ære av å stå for det 
kunstneriske innslag etter at seremonien var ferdig 
i logesalen.
Brødre fra begge herrelogene sto for serveringen 
under gallamiddagen.

Vi gratulerer så mye og ønske den nye  
logen lykke til.

Torsdag kl 19.00
05.01   O / ≡ Nyttårsmøte
19.01   O Regnskap/rapp.nevnder/Thomas Wildey
02.02. O / ≡ + Galla
16.02   O Arbm. Foredrag
01.03   O / = +  
15.03   O  Arbm. Instr.
29.03   O+  Galla / N Storrepr.
19.04   O / − + NV/ Inst. Storrepr.
03.05   O  40 Ve. Ju Galla
Onsdag 23.05 19:30  O 25 Ve. Ju. Galla. Besøk til □ 75 
Veritas. Sammen med  37 Voluntas

Torsdag:
24.05   O  50 Ve. Ju. Galla
02.06.  Sommermøte m/damer
30.08.  O  Arb.m.

Møteprogram for vår 2012


