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Innvielse 29.03.2012

Denne gang var vi så heldige å kunne hilse 3 nye brødre velkommen.
Her ser vi de 3 sammen med OM og sine faddere.
Fra v: Sven Jemblie med reservefadder Jan Bark. (Fadder Svein Frislie var på ferie), 
Michael Fliflet-Jacobsen med fadder Ørjan Bertelsen, OM Jo Lunde, Baard-Henning 
Johansen med fadder Jan Erik Karlsen.

Her skåles det for de nye brødrene. OM fører an.
Det ble et fint møte der alle impliserte kom fra oppgaven med heder og ære.

Stoffbank
Vi oppfordrer brødrene til å komme med aktuelt stoff til PB Posten. 

Henv. til redaksjonskomiteen 
v/ Eks. OM Johnny Lund,  johnny@tba.no 
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Overmester har ordet!

Kjære brødre!
Sommeren nærmer seg 
og vi går i møte en tid 
med lange dager, ferie og 
opplevelser av flere slag. 
Logemøtene tar også en 
pause, men våre tanker 
og ideer har vi med oss 
hele tiden og derfor er 
det å håpe at vi også i 
ferien klarer å opptre og 
handle slik at noen om 

kvelden takker for at vi er til, - det skal ofte ikke så mye til.                                                                                                                            
Logeåret er merket av at vi har mistet 2 kjære brødre men vi 
har samtidig hatt gleden av å kunne ta i mot 7 brødre som jeg 
håper vil finne seg godt og trygt til rette i Petrus Beyer. I for-
bindelse med innvielser er det betryggende å høre fra brødre 
med lengst fartstid at innvielsene fortsatt er like givende. Vi 
skal også i vår glede oss over tildeling av 40 års Veteranju-
vel til Kjell Vangestad og 50 års veteranjuvel til Arne Petter 
Aanes. Det å ha engasjerte og interesserte “veteraner” vitner 

om at Odd Fellow har mye å gi.                                                                                                                                             
For embedkollegiet har dette første året vært lærerikt og 
vi vil takke alle brødrene for støtte og gode ord og for at 
dere er flinke til å møte.  Etter vårt vellykkede besøk hos 
vår vennskapsloge Erik Glipping i fjor høst synes dette nå 
å være vel etablert og vi gleder oss til gjenbesøket i sep-
tember. Håper så mange som mulig av brødrene setter av 
logemøtet fredag 28. september. Spennende skal det også 
etter hvert bli å få tilbakemeldinger fra yngre brødre på 
opplegget som er satt i gang for disse.  Landssaken går 
sin gang og anmodning om siste innbetaling er sendt ut 
med håp om at brødrene slutter opp om denne gode saken.                                                                                                               
Dette er siste PB post før sommeren og jeg vil ønske dere 
alle en god og velfortjent sommer med visdomsordene fra 
indieren Rabindranath Tagores om at  “Det er ikke i templet 
ved veiens ende du skal gi dine gaver, men ved de mange 
altere langs veiens kant”.

God sommer!

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

                                                                     Jo Lunde, 
                                                                     OM

Redaktørens hjørne
I skrivende stund konstaterer 
jeg at vinteren har sluppet 
taket, og det går mot vår og 
sommer.
Det er noe de fleste gleder 
seg til.
I vinter mistet vi dessverre 
vår utmerkede sekretær, 
Jan Olav Hammerstad. Han 
døde så brått og uventet.
Han var en sekretær som vir-
kelig tok sin oppgave alvor-
lig, og gjorde en fantastisk 
jobb den tiden han fikk lov 
til å fungere.
Det var aldri noe som var 
vanskelig for han, og det må 

innrømmes at vi tenkte på at han var en resursperson som 
vi kunne tenke oss gikk videre til større oppgaver. 
Se for øvrig minneord annet sted i dette nummer.
I dette semesteret vil vår utmerkede Storrepresentant Øy-
vind Schnell takke for seg som Str.rep., og en ny vil starte 
på sin gjerning. Br. Øyvind har vært en eksepsjonell dyktig 
Storrepresentant, og en meget god ambassadør for vår loge.
Vi håper og regner med at Øyvind vil fortsette å bidra på 
flere områder i årene som kommer. Vi trenger personer 

som engasjerer seg litt ekstra.
Takk til bror Øyvind for en fabelaktig innsats!
EksOM Arne Aafoss er valgt til logens nye Storrepresen-
tant, og vi ønsker han lykke til.
Som jeg sa innledningsvis, så nærmer sommeren seg, og 
med dette vårt sommermøte som er tidfestet til 2. juni. Jeg 
oppfordrer brødrene om å slutte opp om dette arrangemen-
tet. Dette er alltid et hyggelig møte, og en fin måte å avs-
lutte vårsemesteret på. 

Med ønske om en god og trivelig sommer!

Ny medarbeider i redaksjonskomiteen 
for PB Posten

Fra 15. mars er bror 
Håkon Magne Rønnevig 
med i vår redaksjonsko-
mite.
Vi ønsker han velkom-
men i det vi er sikker på 
at han vil bidra med mye 
bra fremover.
                            Red.
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Kjære brødre!
Ved aktivt å møte i lo-
gemøter og leirslagnin-
ger får vi stadig en 
dypere forståelse av Or-
dens lære og også inn-
sikt i oss selv og andre 
mennesker.
I tillegg er særlig ”Et-
termøtene ” en  møte-
plass som gir rom for 
avslappet samvær med 

brødre med et mangfold av bakgrunn og interesser.
Petrus Beyer logen er preget av kulturaktiviteter og mye 
godt humør. Mer eller mindre stressede brødre kan her 
finne en ”frihavn” hver 14.dag.
De senere årene har jeg hatt verv i Leiren som har vært 

Storrepresentanten har ordet
både spennende og krevende. Jeg har fått ytterligere inn-
sikt i Ordenens lære og tradisjon.
Ikke minst har jeg lært mange nye brødre og loger å kjenne 
i Oppland og Hedmark. Det har jeg lært av og gitt meg 
erfaringer jeg ikke ville være foruten.
Nå er jeg altså tilbake i et viktig embede i egen loge som 
dens Storrepresentant. Jeg takker for tilliten og skal gjøre 
mitt beste for å skjøtte oppgaven vel. Det har jeg tid og 
mulighet til. 
Oppgaven er beskrevet i instruks som jeg må sette meg 
godt inn i. Embedet kan også preges av ens personlige stil 
og erfaring. 
Avtroppende Storrepresentant, bror Øvind Schnell, har 
vært engasjert og dyktig og har tilført logen mye i sin pe-
riode. Jeg vet at jeg er velkommen til å søke hans råd og 
støtte.
                                                            Arne Aafoss 
                                                            Storrepresentant

Takk for meg som Stor-
representant!
Jeg har fått lov å være 
Storrepresentant for 
loge nr. 99 Petrus Bey-
er i 3 år.
Dette har vært en flott 
periode i mine forelø-
pige 23 år i vår kjære 
loge.
Det er en spennende 
jobb både som repre-
sentant i Distriktsrådet 
i Distrikt 10, og som 
medlem av Embedskol-
legiet i egen loge.
Jeg har fått jobbe sam-

men med inspirerende og flotte mennesker som har delt av 
sine kunnskaper og inspirert til innsats.
Det har vært mulig å komme med forslag som alltid har 
vært tatt seriøst, og mange ganger gjennomført til en ”gam-
mel manns” store glede.
Dette er ikke kun en honorær jobb, men en oppgave som 
krever mye innsats og deltakelse.
Fordelen med vervet som Storrepresentant er at man nor-
malt sitter i 4 år og opplever 
2 Embedskollegier med nye og yngre brødre som er ivrige 
i sine embeder.
Noe av det som gleder meg aller mest er at vi nå har knyttet 
vennskapslogeforbindelse med loge nr. 119 Erik Glipping 
i Viborg i Danmark. Jeg fikk lov å være prosjektansvarlig 

Takk for meg som Storrepresentant!
for denne oppgaven og det var en veldig spennende jobb 
før vi kunne signere en avtale i 2010.
Jeg vil anbefale alle å si ja når tilbud om verv kommer, og 
jeg kan love at man lærer mye gjennom alle embeder man 
sier ja til.
Til slutt vil jeg takke alle gode brødre for disse 3 fine årene 
i mitt liv som har gitt meg mye glede, inspirasjon og lær-
dom. Jeg kan love at jeg skal bidra etter beste evne også 
i resten av mitt logeliv, som jeg håper skal vare i mange, 
mange år enda.
Samtidig ønsker jeg min etterfølger Arne Aafoss lykke til i 
hans kommende periode.
                                                            Øyvind Schnell
                                                            Eks Storrepresentant.

Her blir Eks Str.rep takket av br OM
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Bror Tor Slaaen gikk 
bort 31.desember 2011 
etter et kort sykeleie i 
en alder av 79 år.
Han var en aktiv og tro-
fast logebror som triv-
des godt i Petrus Beyer.
Jeg vil her referere den 
adressen undertegnede 
rettet til ham da ha fikk 
sin 25-års Veteranjuvel 
23. april 2009.

«Kjære Bror Tor,
Du er sørlendingen som slo seg ned i Gudbrandsdalen 
og drev gullsmedforretning på Otta …giftet deg med din 
Magnhild og fikk 5 barn og etter hvert mange barnebarn. 
Du ble glad i bygda og fjellet, og mange var dine turer i 
fjellheimen …fra Spiterstulen og opp til Galdhøpiggen 
var slettes ikke problematisk for deg….. og så Rondane 
da, hvor du fikk din egen hytte ved Mysuseter.
Du fant etter hvert fram til Odd Fellow på Lillehammer 
og ble medlem av loge nr.63 Anders Sandvig i 1984. Da 

Minneord etter Tor Slaaen
du allerede i 1985 fikk vite at ”Gullhagen” i Storgata på 
Gjøvik var til salgs overtok du denne vel- rennomerte for-
retningen og flyttet hit, og du ble snart medlem av vår 
loge.
Du har fått mange venner her i logen, Bror Tor, som set-
ter stor pris på deg og ditt lune vesen.
Personlig vil jeg takke deg for at du påtok deg sekretær 
– jobben i Leiren da jeg var Hovedpatriark i 2003 - 2005. 
Vi hadde et godt Embedskollegium og Leiren hadde god 
fremgang.
Vi ønsker deg mange gode år i loge nr. 99 Petrus Beyer. 
Logen og gubbetreffet er jo fine møteplasser for Vetera-
ner! »

Det ble dessverre ikke mer enn vel 2 1/2 år som Tor fikk 
leve blant oss etter dette.
Han var en god logebror og en umistelig og god familiefar.
Vi lyser fred over Tor Slaaens minne.

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                                                      Eirik Asplin 
                                                      Eks Storrepresentant

 Det var med stor sorg 
at vi fikk melding om 
Bror Jan Olav Ham-
merstads bortgang 21. 
februar.  Bror Jan Olav 
ble tatt opp i vår loge i 
2007, og vi erfarte tid-
lig at han var en utad-
vendt og omtenksom 
Bror med stort initiativ 
og med alle mulighe-
ter i vår loge. Bror Jan 
Olav var svært godt 
likt, og hans omgjen-
gelighet gjorde at han 
gled fort inn i vårt mil-
jø, og han ble en positiv 

bidragsyter ikke bare for logens indre liv, men også i vår 
organisasjon, noe som gjorde det naturlig at han ble valgt 
til sekretær i 2011.
Jeg har kjent Bror Jan Olav siden jeg kom til Raufoss for 
snart 30 år siden. Vi hadde felles bakgrunn fra Luftforsva-
ret, noe som gjorde det naturlig å dele mange erfaringer fra 
denne tjenesten.  Han hadde alltid tid til en god prat og var 
flink til å lytte, og når det røynet på, kunne du være sikker 
på å få gode og velmente råd.
Bror Jan Olav var en hedersmann du kunne stole på og 

Minneord etter Jan Olav Hammerstad
som nøt stor respekt.  Han var en ukuelig optimist som 
visste å gripe dagen, et eksempel til etterfølgelse for de 
fleste av oss. Det ble tomt etter Bror Jan Olav, ikke bare i 
logesammenheng, men mange har også mistet en god venn 
og samtalepartner.
Tankene går også til hans familie, som har mistet et kjært 
familiemedlem.
Vi lyser fred over Bror Jan Olav Hammerstads minne.

                                                          Tom Harald Hansen
                                                          Eks OM

Ny sekretær:                             
Pga Jan Olav Hammerstads 
tragiske bortgang måtte Logen 
velge ny sekretær.
Nominasjonsnevnden kom sam-
men, og ble forholdsvis raskt 
enige om å foreslå bror Ole W. 

Kavli. Han er f.t OM høyre assistent.
Bror Kavli er nominert og valgt til ny sekretær.
Installasjonen vil bli foretatt på vårt møte 03. mai.
Vi ønsker bror Kavli lykke til med oppgaven, og er 
sikker på at han vil skjøtte dette viktige verv på en 
utmerket måte.
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Vi gratulerer:
• Ole Arnt Tabuk,   60 år 17.februar
• Ole Sukkestad,  75 år 2. mars
• Arne Petter Aanæs,    85 år 9. mars
• Ingvar Berge   80 år 25. mars
• Tom Harald Hansen  60 år 25. mars
• Dagfinn Thorvaldsen  80 år 30. mars
• Terje Lofthus  60 år 23. april
• Dag H. Løkken  60 år 25. juni
• Eirik Asplin   80 år 22. juli

Vi vil spesielt få gratulere våre to Veteraner i vår/
semesteret.  
• Bror Kjell Vangestad som får sin 40 års Veteran
 Juvel torsdag 3. mai, 
• Bror Arne Petter Aanæs som får sin 50 års 
 VeteranJuvel 24.mai.
(Behørig omtale med bilde vil komme i neste num-
mer av PB posten)

Her ser vi OM Jo Lunde flankert av fr.v. Arne Hagerup 
Lægreid, Markus Joost, Olav Aannerud Bjørseth og
Rolf Erik Kristoffersen 

Nye brødre av 
Det Gode Vennskaps Grad

Danmarkbesøk
På vårt logemøte 19.04.12 hadde vi besøk av Sk.m 
Bendix Riis fra loge nr 119 Erik Glipping, vår nye 
vennskapsloge.
Han er her avbildet med Str. Rep Øyvind Schell og 
Overmester Jo Lunde.
For øvrig siste offisielle deltagelse for Storrep. 
Schnell.

Da Johnny Lund vinket på meg sa at Nominasjonsnemnda 
hadde tenkt på meg som ny Kapellan ble jeg ”svar skyl-
dig”! Jeg Kapellan?

Fra min første stund i logen har jeg vært opptatt av Ka-
pellanfunksjonen, der han sitter ”opphøyet” sammen med 
Overmester, Undermester og Fungerende Eks Overmester.
På min innvielse var min fadder Rune Skybak Kapellan. 
Litt spesielt det! Rune var som sagt opptatt som prest, så 
det var Olav Mariendal som hentet resipienden og fulgte 
ham inn. Tenkte ikke så mye over det da, men i ettertid 
syntes jeg det var fint at min fadder var Kapellan. Kapellan 
har jo en sentral rolle i innvielsen. Der også. Ser tilbake på 
en fin opplevelse. Jeg var alene og syntes også det var fint.
Tilbake til bror Kapellan.
Jeg følte at jeg måtte hoppe etter opp til flere Wirkola`er. 
Rune var den ”fødte” Kapellan. Rolig og fin i stemmen. 
Deretter Nils Erik Lister og Øistein Nettum. Selvsagt sa 
jeg JAAA, men jeg så på det som en stor ”utfordring”, kan-
skje jeg måtte ta et kurs på Menighetsfakultetet. 
Kapellanen har jo en sentral funksjon/posisjon på et hvert 
logemøte. Mye opplesing, bl.a. bønner som skal presente-
res på en fin måte. Det viste seg at det ikke var nødvendig 
med tur til Menighetsfakultetet! Jeg fikk mye ”hint og opp-
læring” fra flere i logen, og ikke minst mye oppmuntring 
og motivasjon. Takk for det, brødre!
Ja, jeg vil si, tusen takk for at jeg fikk lov å være Kapellan 
i vår loge! Jeg har hatt mange fine opplevelser i logesalen. 
Innvielser, gradspasseringer, Veteran-juveler, 30-års jubi-
leum i 2009, markering av møte nr. 500 osv. Jeg hadde 
vært fattigere uten denne ”runden” som Kapellan!

Mitt liv som ”Prest” i Petrus Beyer.
Nå har jeg blitt res-kap. Magne Myrheim har tatt over. Han 
har jo erfaring. Han har vært Kapellan før. Jeg synes han 
er en fin ”prest”, så får andre avgjøre om han hopper etter 
Wirkola……..eller Eddie The Eagle!
Takk for meg, og takk til Johnny som ”ordinerte” meg som 
”prest”.

                                I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
                                Bror Arne Kristoffersen
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Vi har over en periode fått signaler fra mange av våre yn-
gre brødre om at de gjerne vil vite mer om hva Ordenen 
står for, og at de er nysgjerrige på Ordenens innhold.
Alle har vært fornøyd med det de har fått via Utviklings-
programmet, men det har tydeligvis ikke vært nok, og det 
har fremkommet ønsker om å få enda mere kunnskaper.
Logen satte derfor ned et utvalg som skulle komme med 
forslag til tiltak for yngre brødre.
Utvalget består av brødr. Ole W. Kavli, Anders Floor, Hå-
kon Rønnevig og Øyvind Schnell.
Resultatet ble et forslag om å etablere et fast forum for 
yngre brødre som ikke har fått 3. grad, og som på sikt skal 
lede seg selv med hjelp av 2 av de yngste 3. gradsbrødrene.
Dette skal gjennomføres med ett ”terminmøte” vår og høst 
inneholdende flere av bl. a. følgende elementer: Egenpre-
sentasjon, forventninger, spørsmål, første kontakt, loge-
møtene, ettermøtet med brodermåltidet, embedsmennenes 
roller, nevndenes funksjoner, besøk i andre loger, egne for-
slag til tiltak, og alle andre logerelaterte ønsker.
Forslaget har vært presentert for Embedskollegiet,  Nevnd 
for Logens styrkelse og ekspansjon, og i logen, og er nå 
forankret der med oppfordring til utvalget om å gå videre 
med prosjektet.

Nytt og spennende tiltak for yngre brødre!
Loge 67 Castrum på Kongsvinger og vår vennskapsloge 
nr. 119 Erik Glipping har gitt oss verdifull informasjon, 
da begge logene har prosjekter tilsvarende det vi nå skal i 
gang med.
I Danmark har de noe de kaller ”Yngre Brødres Udvalg” 
og de har også møter som de kaller for ”Yngre Brødres 
Aften” hvor de yngre brødrene har valgfrie temaer på et-
termøtene. 
Dette kan være noe vi kan arbeide mot, men i første om-
gang starter vi med terminmøter.
Første møte skal foregå i begynnelsen av mai og vi gleder 
oss til å komme i gang.

Dette er et nyskapende eksperiment som er et supplement 
til Utviklingsprogrammet og skal ikke på noen måte kon-
kurrere med dette, men forhåpentligvis være med på å styr-
ke yngre brødres engasjement, deltakelse og interesse for 
logen og Odd Fellow Ordenen.
 
 Ole W. Kavli  Anders Floor
 Håkon Rønnevig Øyvind Schnell

I statuttene for Sirius Øst står følgende:
Organisasjonens formål er å gi Odd Fellow medlem-
mer anledning til å være medmennesker tilstede ved 
Stråleterapienheten på Gjøvik.
I denne funksjonen er medlemmet ”Pasientvert”. Pasi-
entverten skal være et medmenneske for pasienter ved 
Stråleterapienheten og tilby en enkel servering til pasi-
entene og eventuelle ledsagere.

Årsmøtet ble avholdt i Kjellerstua i Ordenshuset mandag 
16. januar 2012.
Styret for Sirius Øst er et felles distriktsrådsmøte i de to 
Distriktsrådene i Distrikt 10. Styrets leder er Distrikt Stor 
Sire og skifter for hver valgperiode mellom de to DSSer. I 
perioden 2011/2012 er DSS Lisbeth Wictorsen styreleder.
Årsmelding ble lest av sekretær Reiner Eichler og god-
kjent.
I regnskapsfører Dag Edlers fravær ble også regnskapet 
lest av sekretær Reiner Eichler og enstemmig godkjent.
Det ble gitt gaver fra Oppland Taxi og Hedmark Taxi på 
5.000 kr. fra hver.
Det er flott at alle logene i Kongsvinger også i 2011 har gitt 
bidrag til Sirius Øst.

Referat fra Årsmøte i Sirius Øst 
Beholdningen pr. 31.12.2011 er kr. 88.127,44
Det ble også på dette årsmøtet bestemt at arbeidskapitalen 
skal være på +- 50.000 kroner.
Det ble fremsatt forslag om at logenes bidrag for 2012 skal 
være kr. 1.000,-.
Forslaget om kr. 1.000, per loge ble vedtatt.
Statuttenes § 4 om arbeidsutvalg ble endret for å få med 
ny deltaker fra vår nye loge nr. 128 Sarah. Arbeidsutvalget 
består nå av representanter fra de 
fire Gjøviklogene.
Arbeidsutvalget for 2012 består av Rigmor Jostad fra loge 
nr 35 Arnica, Gurli Skattum fra loge nr. 128 Sarah, Reiner 
Eichler fra loge nr. 37 Voluntas og Øyvind Schnell fra loge 
nr. 99 Petrus Beyer. 
Dag Edler fortsetter som regnskapsfører og Svein Frislie 
som revisor, begge er brødre av vår loge.
Storrepresentant Reiner Eichler ble gjenvalgt som driftsle-
der for 2012.

                                                               Øyvind Schnell
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Vennskapslogeavtalen med loge nr. 119 Erik Glipping be-
gynner nå å bære frukter.
Vi var 16 brødre i Viborg i november i fjor på vårt første 
besøk, og vi fikk en strålende mottakelse og møtte bare 
hyggelige danske brødre som ville oss særdeles vel.
Nå skal vi gjengjelde gjestfriheten og har invitert til gjen-
besøk i september i år.
Vi ber alle merke seg at logemøtet er flyttet til fredag og 
det er skissert et -+ møte, det er viktig at alle noterer seg 
denne datoen slik at vi får et godt fremmøte på fredags 
kvelden.
Danmarkskomiteen er i arbeid og det er skissert følgende 
foreløpige program:

Torsdag 27.09.12 
Mulig ankomst og installering på Kløverhotellet

Fredag 28.09.12
Til kl. 13.00
Til fri disposisjon for gjestene
Kl. 13.00
Mottakelse i Kjellerstua for en enkel lunch
Kl. 18.30
Fremmøte i Ordenshuset
Kl. 19.00
Logemøte med påfølgende ettermøte. PB-Koret underhol-
der

Besøk fra vår vennskapsloge i Viborg i Danmark 
28. – 30. september 2012

Lørdag 29.09.12
Ca kl. 10.00-11.00 
Start byvandring med følgende mulig/heter:
Fjellhallen, Gjøvik Glassverk og Gjøvik Gård, Fastland til 
Hovdetoppen med hjemmelagde matpakker og nogo attått.
Alternativt lunch i Kjellerstua med matpakke hvis dårlig 
vær.
Museet på Mustad kan være et alternativ. Brødre som ikke 
skal være verter kan være ansvarlige for matpakker.
Ca kl. 15.00-18.00 
Til fri disposisjon for gjestene.
Ca kl. 18.00-19.00 
De danske brødrene blir hentet til private arrangementer på 
kvelden. To og to norske brødre er verter hjemme hos en av 
brødrene, men deler på kostnadene for kvelden. Program  
bestemmes av vertene. 

Søndag 30.09.12 
Adjø og avreise mot Danmark.

Vi understreker at dette er et foreløpig program som kan bli 
endret underveis, og vi tar gjerne i mot forslag og tips. Det 
er allerede nok vertspar klare, men vi vil trenge hjelp til å 
lage mat og servere i Kjellerstua på fredag formiddag, samt 
lage matpakker på lørdag.
Det ser ut til at det kommer 10 til 12 danske brødre til Gjø-
vik i denne omgang.
Vi har reservert plasser på Kløverhotellet, som er et rime-
lig hotell med grei gangavstand til Ordenshuset. Hvis noen 
ønsker å bo privat skal vi få til det også.

Danmarkskomiteen består av Storrepr. Arne Aafoss, Eks 
OM Einar Tønnessen, Undermester Tore Engen, Geir 
Halmrast og Øyvind Schnell.

Oppgradering av vår webside
 
Vår dyktige webansvarlige Arne Kristoffersen har nå lagt 
ytterligere informasjon inn på vår webside under loger/
leire.
Frem til nå har vi funnet informasjon om møteprogram, 
vårt embedskollegium, kontaktpersoner og PB-Posten.
I tillegg har vi nå lagt inn vår fine Petrus Beyer sang med 
noter, og direktekontakt til vår vennskapsloge nr. 119 Erik 
Glipping i Danmark.
Bruk websiden og informer gjerne interesserte om Odd 
Fellows flotte websider og ikke minst vår egen som gir mye 
fin informasjon om oss selv, spesielt gjennom PB-Posten.
Vi takker Bror Arne for hans innsats som har gjort at vi nå 
har fått så fin og aktiv webside.
Kom gjerne med forslag og tips slik at den kan bli enda 
bedre.
                                                            Øyvind Schnell

30.08.12 O Arbm
13.09.12 O / ≡ +  Galla
28.09.12 O / - +  Besøk fra □Loge nr 119 Erik
 Glipping 
 fra Danmark NB Fredag
11.10.12 O Arbm. Besøk fra □37 Voluntas
25.10.12 O + Galla
06.11.12 M □ sammen med □37 Voluntas. 
 Arr: 37 Voluntas.
08.11.12 O / = +
22.11.12 O / 25 års Ve.Ju. Galla
01.12.12 Julemøte m/ledsager/gjester 
06.12.12 O Arbm
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Carpe Diem (grip dagen).

Da den kom på visitt
døset jeg litt

Da jeg kom til meg selv,
sa den farvel.

Da jeg ba den å bli,
var den forbi.
                                                  Halvor Sandsdalen

PB Koret.
Alle forstår at et så eminent kor som PB Koret må øve.
Vi har øvinger mandager hver 14. dag. Dette er jo ikke noe 
for mye, men med våre opptredener holder dette så vidt.
Vi har det veldig hyggelig på våre øvinger, - av og til litt 
for hyggelig, for det er ikke støtt at vår dirigent, Nils Erik, 
kommer til orde. Jeg må si at vi i perioder oppfører oss 
som en noe uryddig 1. klasse. Her har vi et forbedrings-
potensial.
Vi starter kvelden med å rydde plass til stoler, slik at vi sit-
ter i et system der de forskjellige stemmer er sortert.
Da er alt klart til dirigenten ankommer.

Her rigges rommet før øving.

Det hender at det skal informeres noe fra enten dirigent 
eller styreformann / sekr. Øyvind Schnell. F.eks at vi er 
ønsket litt ute i verden. Siste henvendelse er fra Umeå i 
Sverige, der det skal være sangerfestival i 2014. Det ligger 
an til at vi vil delta der.
Øvingen starter kl 18.30 og er slutt kl 20.00. Da rekker vi 
å gå igjennom de aktuelle sanger som Nils Erik har lagt 
opp til.
Så ryddes det på plass med bord og stoler, -og fornøyde 
sangere går hjem til sitt.

Til venstre: Dirigenten får full oppmerksomhet.

Grasrotandelen, noe for deg?
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått 
til samfunnsnyttige formål. Det nye som nå er innført he-
ter Grasrotandelen og den gir deg som spiller mulighet til 
å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå 
til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem 
prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller 
Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmot-
taker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse 
vil ikke reduseres!
Siden vår loge, Petrus Beyer, nå er registrert i Frivillighets-
registeret kan vi også motta penger fra Grasrotandelen.
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bort-
sett fra Flax og Extra. Dette fordi alt overskuddet i Extra 
allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og Flax 
spilles uregistrert.
Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, 
og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrot-
midler fra det tidspunktet du endrer.
Støtt den foreningen du setter mest pris på; støtt Loge 99 
Petrus Beyer!
 
Så enkelt er det å bli grasrotgiver: 
1. Dersom du ikke allerede er det, registrer deg som spil-
ler hos Norsk Tipping.
2. Registrer deg som grasrotgiver hos kommisjonær, via 
internett, sms, Norsk Tipping Mobilspill eller via Norsk 
Tipping Spillterminal. 

3.  Velg Loge 99 Petrus som den grasrotmottaker du vil gi 
penger til Petrus Beyer vil motta penger over Grasrotan-
delen tre ganger årlig, 1.januar 1.mai og 1.september. Det 
legges ingen føringer på hva pengene skal brukes til.
I loge sammenheng er denne muligheten for Grasrotan-
del ganske ny. Petrus Beyer ble registrert som mottaker 
av penger fra Grasrotandelen 1.9.2011. I skrivende stund 
er det 6 personer som er registrert og det beløpet som er 
opptjent er kr. 814,72.
Men dette kan bli mye bedre. Hvor mye er avhengig av oss 
alle!  Det blir penger av dette. Registrer deg som grasrot-
giver nå!
                                                                   Svein Frislie


