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           Oslo 19.08.20 

Kjære brødre 

 

Fortsatt god sommer! 

I ekstraordinært Nytt fra den Norske Storloge, har alle ordensenheter i Norge fått følgende melding:  

 

Med bakgrunn i den foreliggende smittesituasjonen har Stor Sire i samråd med Storlogens valgte 

embedsmenn, besluttet at vi inntil videre utsetter åpning for vanlig møtevirksomhet. 

Det er stor usikkerhet om når smittesituasjonen tilråder åpning for vanlige logemøter.  

Embedskollegiet støtter Storlogen i dens syn på at man skal ha stor respekt for den generelle frykten for 

smitte som kommer til uttrykk og forståelsen for at mange er skeptiske og føler stor grad av usikkerhet. 

  

Med dette som bakgrunn har embedskollegiet i Loge 20 Fridtjof Nansen besluttet at våre ordinære 

logemøter den 3.september, 17. september, 24 september, 1. oktober og 15. oktober avlyses. 

 

Embedskollegiet legger opp til at møtene 3. og 17. september, samt møtet 1. oktober gjennomføres som 

digitale arbeidsmøter på nett, såkalt Teams-møte.  

Jeg ber alle brødrene, så innstendig jeg bare kan, om å delta på disse digitale møtene.  

Det er viktig for å holde kontakten med brødre, samt opprettholde «torsdag som loge-dag». 

Link til deltagelse på våre teams-møter vil dere få i god tid før møtet.  

 

Embedskollegiet jobber også med muligheten for et par «Fridtjof treff». Disse vil vi komme tilbake til, da 

vi må avklare at disse kan avholdes innenfor rammen av trygt smittevern. 

 

Det er vanskelig og trist for Overmester og hele embedskollegiet, som nå i starten av sin andre termin, nok 

en gang må gå til det skritt å avlyse logemøter. Det hele er en smått bisarr situasjon når vi nå går inn i den 

syvende måned uten ordinære loge møter. Denne første halvdel av min overmesterperiode, kan jeg trygt si, 

har blitt helt annerledes enn jeg i min villeste fantasi hadde forestilt meg.  

 

I mellomtiden; 

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. 

 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(sign)       Erik Nansen(sign)     

Overmester        Sekretær 

           


