
Veteranrekord i loge nr. 18 Varna. 

  
Torsdag 9. februar ble de tre brødrene Vidkun Westgaard, Roar Jacobsen og Svein Skaufel  
alle tildelt 50- års veteranjuvel.  
 
Loge nr. 18 Varna feiret sitt 
75 årsjubileum i 2009, men 
har aldri hatt tildeling av 3 
femti-års veteraner i samme 
møte. 
 
Kan dette være en historisk 
begivenhet innenfor vår 
Orden her i Norge? Det kan 
også nevnes at loge nr. 18 
Varna har 8 meget 
oppegående 50-årsveteraner.  
 
Selve tildelingen ble ledet av 
DSS Gunnar Gjølstad og 
storrepresentant Arild Urdal.  
 
Det ble en storslått opplevelse både for veteranene og for all brødrene som var møtt fram for å 
hylle veteranene. Fra Galleriet kom det nydelig sang og musikk fra brødrene Arve Tveter og Tom 
Hansen.  
 
Og etter at seremonien var avsluttet, framførte Odd Fellow koret under sin dirigent Arne Flesjø på 
ypperlig måte sangene Til Veteranen og Syng kun i din ungdoms vår.  
 
Dagens veteraner ble feiret med loge Varnas tradisjonelle torskeaften. Torskesangen ble framført 
med stor entusiasme, og maten smakte fortreffelig.  
 
DSS Gunnar Gjølstad holdt en velformulert og innholdsrik tale til de tre veteranene. Han 
framførte også en hilsen fra Storlogen.  
 
Br. OM, Bjørn Rune Karlsen, fulgte i sin gode tale opp DSS`s ord om viktigheten av å ha aktive 
veteraner i logen. Som en hilsen fra Loge Varna overrakte han også blomster og miniatyr til hver 
av veteranene.  
 
50 års veteran Svein Skaufel holdt en varm tale bl.a. om sitt loge liv. Talen ble krydret med vakre 
dikt.  
 
De to andre veteranene, Roar Jacobsen og Vidkun Westgaard sluttet seg i sine taler til de ord 
Svein Skaufel hadde framført. I tillegg var de to veldig opptatt av hvor viktig Odd Fellow 
Ordenen og logen hadde vært for det livet de hadde levet så langt.  
Før taffelet ble hevet, takket bror Sven Tore Falck for maten.  
 

 

Ref. Tor Fjeld   

Veteranene Roar Jacobsen, Vidkun Westgaard og Svein Skaufel 


