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           Oslo 6.11.20 

 

Kjære brødre 

 

Vi har, i skrivende stund, nettopp fått ny informasjon om smittesituasjonen i Oslo,  

samt informasjon om utøkte- og strengere tiltak for all når det gjelder såkalt sosial kontroll. 

 

OSLO ER NÅ RØD SONE! 

 

Pr. dags dato har Stor logen og AS Stortingsgaten 28 overlatt beslutning om fysiske møter 

til den enkelte overmester i hver enkelt loge. 

 

Vi er alle nødt til å delta i dugnaden for å hindre smittespredning, både i samfunnet, men 

også i nære relasjoner.  

Loge Fridtjof Nansen bør i denne situasjonen være sitt samfunnsansvar bevisst, og som 

Overmester i Fridtjof Nansen hverken kan, eller vil jeg ta ansvaret for å avholde et fysisk 

møte, gitt rådende omstendigheter. 

Dette medfører at alle fysiske møter i Stortingsgaten 28 nå avlyses til over nyttår. 

 

Vi vil ha digitale arbeidsmøter, såkalt Teamsmøte. Disse møtene vil nå gjennomføre ca. 

hver 14. dag og kommende møter er satt opp 12.11., 26.11. og 10.12 

 

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.  

 

Vi er nå inne i den 8. måned uten ordinær logeaktivitet. Denne situasjonen vil vedvare til 

over nyttår.  

Det er vanskelig og trist for Overmester og hele embedskollegiet, nok en gang må gå til det 

skritt å avlyse logemøter. For både overmester og embedskollegiet har denne 

embedsperioden blitt veldig annerledes enn hva vi forestilte oss. 

 

Likevel, det er viktig å huske på at vi som loge, og vi som embedskollegie nå besitter en 

erfaring som ingen loge eller embedskollegie har i dette århundret. Nemlig det å drive en 

aktiv loge under full nedstengning.  
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Derfor gjentar jeg min anbefaling om å delta på våre nettmøter. 

Om du er usikker på hvordan dette? Ta kontakt med av våre embedsmenn.  

Og kjære brødre; Om du vet om en bror som ikke klarer å logge seg på, strekk ut en 

hjelpende hånd! 

 

Kjære brødre 

 

Jeg savner veldig å avholde et ordentlig logemøte i Stortingsgaten.  

Men helsemessige hensyn for alle våre brødre, samt rådende smittesituasjon gjør at dette 

dessverre ikke er mulig i overskuelig fremtid. 

 

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 vi igjen kan møtes i vår kjære Loge Fridtjof Nansen! 

 

 

 

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

 

Geir Brekke(sign)       Erik Nansen(sign)     

Overmester        Sekretær 

           


