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           Oslo 13.08.20 

 

Kjære brødre 

 

Jeg håper alle er ved god helse og har hatt en god fin sommer så langt. 

 

Nå nærmer det seg oppstart med våre logemøter i Stortingsgaten 28, etter et langt opphold på grunn av 

Covid-19.  

Ordenen har satt 15. august som dato for gjenåpning/oppstart. Det kjennes godt å skulle komme i gang 

med ordinære logemøter igjen. Jeg gleder meg til dette! 

 

Når dette er sagt: Når vi starter med vårt første logemøte den 3. september og for våre øvrige møter utover 

høsten, så blir det under helt nytt smittevernregime utarbeidet av Stortingsgaten 28 / Storlogen. 

 

1. Alle skal holde minimum 1 meter avstand. Håndhilsning eller annen fysisk kontakt må ikke 

forekomme.  

 

2. Garderobe blir ubetjent. Ved ankomst henger man fra seg yttertøy, og går umiddelbart til håndvask. 

Hånddesinfeksjon vil være tilgjengelig og brukes etter håndvask. 

a. For A og B – sal benyttes garderobe i 2.etg. 

b. For C-sal og D-sal benyttes midlertidige garderobe og tilgjengelig håndvask i 3.etg. 

 

3. Man går deretter til den Logesal man skal være i og setter seg på merket plass. Man begynner å 

fylle salen øverst ved overmester. Det gis ikke anledning til å sitte på fast plass. Man følger 

anvisning gitt av indre vakt.  Regalier skal ikke benyttes. Kun av embedsmenn med egne 

regalier. Ved avslutning av møtet skal ikke broderkjeden sluttes.  

Etter møtet blir man ledet av CM og Inspektør ut av salen og går deretter direkte til spisesal, henter 

den drikke man har bestilt og setter seg på angitt plass ved bordet.  

Det er ikke tillatt å bruke lobbyfasilitetene! 

 

4. Mat blir servert ved bordet i henhold til hva man har bestilt. 

 

5. Røykeplassen blir stengt og røyking er derfor ikke tillatt i lokalene i Stortingsgaten 28. 

Det blir ikke anledning til å skifte på toalettene.  

 

6. Særregel for loge 20 Fridtjof Nansen: 

Vår loge har mange medlemmer som defineres å være i Høyrisiko-/risikogruppe. For å begrense 

mulig dråpesmitte, er det derfor Embedskollegiets ønske og anbefaling at vi bruker munnbind inne 

i salen. Dette får dere utdelt ved ankomst til logen. Ved ankomst – følg anvisninger fra YV. 
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Påmelding til møter: 

Som det fremgår av ovennevnte, har vi på grunn av smittevernhensyn, fått beskjed om max antall personer 

inne i logesalen og i spisesalen. Disse er som følger: 

• A-sal  max 44 stk  spise max 45 stk 

• B-sal  max 38 stk spise max 30 stk 

• C-sal  max 40 stk spise max 30 stk 

• D-sal  max 30 stk spise max 30 stk 

 

Tallene over er inkludert valgte og utnevnte embedsmenn. 

For å håndtere påmelding og bespisning har Logens embedskollegium besluttet å innføre et elektronisk 

påmeldingssystem som heter SPOND. For at flest mulig av logens brødre skal ha mulighet til å delta på et 

eller flere av høstens møter, vil dette systemet håndtere både rullering og ventelister. Bror Undermester 

kommer med mere informasjon om SPOND i løpet av kort tid. 

Jeg vil sterkt understreke at man ikke får delta på møtet om man ikke har registrert sin påmelding! 

 

Som nevnt innledningsvis blir dette en meget spesiell høsttermin. Jeg håper imidlertid at savnet av 

logemøter gjør at dere, kjære brødre, gleder dere til å møtes igjen. 

 

Takk for at dere har holdt kontakt med hverandre og derigjennom opprettholdt broderfølelsen gjennom 

denne ufrivillige covid-19 pausen og med de spesielle smittevernhensyn vi må ha i høst. 

 

Jeg ønsker alle brødrene en fortsatt god sommer. Hold dere friske og hold fortsatt kontakt med hverandre.  

Jeg ser frem til å møte dere i vår kjære Loge Fridtjof Nansen! 

 

Med hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

 

Geir Brekke 

Overmester 


