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 LOGE VEØY 90 år den 28. mai 2012 

 
En jubileumsberetning av Aadne Orvik. 

                                                
Det hele startet med at br. Olav Ødegård ble 
opptatt i Ordenen den 29.august 1918 i 
Ålesund. Han flyttet til Molde hvor han etter 
samråd med SS Sam Johnson tok på seg å  
arrangere et møte i Festiviteten i Molde.  

Møtet ble holdt 10.januar 1921. SS Sam 
Johnson sammen med brødre fra Ålesund 
introduserte Odd Fellow tanken for ett 50 talls 
innbudte. 24 av disse søkte om opptakelse, og 
Odd Fellow Broderforening ble stiftet. 
Innvielser ble foretatt samme aften.  

Etterfølgende innvielser ble gjennomført i 
Logene nr. 6 Rune og nr. 7 Ragnvald Mørejarl. 

Broderforeningen holdt først til i 
Sparebankens 3.etasje, men flyttet deretter til 
Hotel Alexandras anneks «Boulevard» hvor de 
holdt til frem til 23.mai 1922. 

Navnet på den kommende Loge ble 9.mai 
besluttet å være Veøy, etter forslag fra Olav 
Ødegård. 

Den høytidelige innvielse av lokalene fant sted 
27.mai 1922. Seremonien ble ledet av SS Sam 
Johnson og S Sek. Tilstede var representanter  

fra 5 herreloger, 1 Rebekkaloge og de 2 høyest 
rangerte Frimurere i Molde. 

Logens fribrev var datert 28.mai 1922. Etter at 
først 21 brødre var forfremmet i ulike grader, 
ble Loge Veøy instituert som den 11. Odd 
Fellow Logen i Norge med 33 medlemmer. 

Den etterfølgende tid, frem til krigsutbruddet i 
1940, var økonomisk sett en tung tid for 
Logen. Det var liten ekspansjon i 
medlemstallet, i tillegg til at flere brødre av 
økonomiske grunner gikk over som passive 
medlemmer. Men på tross av dette, maktet 
man å yte litt til utadvendt virksomhet.  

Offerviljen og interessen hos brødrene var 
stor. Aktiviteten på ettermøtene var preget av 
godt samhold. Det var foredrag, opplesinger, 
diskusjoner og fokus på de foreliggende 
problemer, eller man spilte bridge eller 
kurong. Det må være fra den tiden vår 
utmerkede ordning med næringsnemnd 
skriver seg. Brodermåltidene ble som regel 
gjennomført i all enkelhet, og alle holdt ut til 
kl.23:30 hvor UM kunngjorde at «tiden for 
vårt samvær er omme» noe som ble etterfulgt 
av alle. 

I de etterfølgende år var det, på tross av 
vanskelig økonomi og liten økning i antall 
medlemmer, et fremmøte på opp til 66%, noe 
som vitnet om stor interesse, godt samhold og 
givende ettermøter. Det å styre Logen i en så 
vanskelig tid ble gjennomført av Jørgen H. 
Vogt. Han hadde OM embetet i 10 år, frem til 
1934 da br. O. S. Naas overtok. Han var Loge 
Veøy sin OM helt frem til 1945, år i en tid med 
krig, okkupasjon, tap av Logens lokaler, arkiver 
og eiendeler ved bombingen av Molde i 1940, 
og deretter en vanskelig gjenoppbyggings 
periode. 



 

 

 

 

Den 26.september 1940 ble det utstedt et 
sirkulære fra Storlogen til alle ordensenheter i 
Norge om at Odd Fellow Ordenen skulle 
opphøre med sin virksomhet innen 25.oktober 
1940. Dette etter påbud fra den Tyske 
okkupasjonsmakten. 36 brødre mistet sin 
loge, men ved å gå til frivillig oppløsning, fikk 
man ivaretatt logens innsamlede midler. 
Under krigsårene kom brødrene sammen 
privat i mindre kameratgrupper uten noen 
form for logeaktivitet. 

Etter krigen, nærmere bestemt 4.juni 1946, 
ble alle medlemmene pr. 9.april 1940 
forespurt om de ønsket å fortsette som aktive 
medlemmer. Det første møtet var på Andreas 
Brunvoll sitt kontor 19.oktober 1945 hvor 13 
brødre deltok. Dette var som å starte helt på 
nytt igjen, uten lokale, uten utstyr og praktisk 
talt uten midler. Kontingenten ble fastsatt til 
kr.5,- pr. måned,  og det ble avholdt møter 
hver 14. dag.  

I disse trange kontorlokalene ble det holdt 
møter frem til 13.januar 1948, med i snitt 18 
fremmøtte brødre. Det var ikke plass til flere 
enn 21 medlemmer. Det var så trangt at da br. 
Klaus Kirkhorn skulle tildeles veteranjuvel, og 
vandringen fra OM og til de andre stolene 
skulle foregå, skjedde det ved at de snudde 
seg på stedet. Ettermøter og festligheter ble i 
denne tiden gjennomført på kafe ”Stratos”.  

Innvielser og gradpasseringer ble gjennomført 
i Logene Rune og Ragnvald Mørejarl. Ved 
utgangen av denne perioden var det kun 29 
medlemmer i Logen, og grunnen var at det 
simpelt hen ikke var plass til flere i lokalene. 

 

Betydelig bedre ble det da man 22.januar 
1948 flyttet til møtelokalene i 
Kneipbrødfabrikken. Lokalene ble innviet 
17.februar 1948. Det fungerte, men innvielser 
måtte fremdeles gjennomføres i nabologene.  

På denne tiden fikk Lønsetgården pålegg om å 
bygge større enn planlagt, og tilbud om å få 
leie toppetagen ble mottatt. På tross av 
Storlogens advarsler om så store investeringer 
for en liten Loge i annen manns eiendom, 
vedtok Logen enstemmig å sette i gang 
innredningsarbeidene. Dette ble endelig 
godkjent av Storlogen 11.oktober 1949. På 

grunn av mangel på materialer og arbeidshjelp 
ble ikke lokalene ferdige før våren 1950, til en 
samlet kostnad på kr.63.000. 

I sluttverset i br. Ødegårds prolog står det: 

Vi har funnet et sted hvor vårt alter skal stå 
og den vei vi i fred kan gå frem for å nå 

 inn i vennskapets sinn 
og ad kjærlighets trinn  

opp mot sannhetens hall 
Du gir krefter og mot til å følge vårt kall 

Nå fulgte en fremgangsrik tid for Loge Veøy. 
Medlemstallet økte og den økonomiske 
situasjonen utviklet seg tilfredsstillende. 

Det var ikke like enkelt med forbindelsen til 
Ålesund i og med at en var avhengig av å 
bruke fergetransport, og rutetidene ikke alltid 
var tilpasset ønsket reisetid. Men kontakten 
var likevel god. Odd Fellow koret i Ålesund 
kom blant annet flere ganger på besøk for å 
underholde sine brødre i Loge Veøy. Med Leir 
nr. 4 De Tre Søyler, hvis distrikt vi da tilhørte, 
var også kontakten god. 

Det kunne til tider være trangt om plassen i 
Lønsetgården, spesielt i forværelset som også 
ble benyttet til selskapslokale. Da muligheten 
bød seg,  ble det vedtatt å leie toppetasjen på 
den nye fløyen som husverten oppførte. 
4.oktober 1960 kunne man ta i bruk de nye 
selskapslokalene. Kostnadene for dette beløp 
seg til kr.55.000 inkludert møbler og løs 
innredning. Kr.27.000 ble tatt opp som lån hos 
brødre og etter hvert ettergitt. 

26.mai 1962 ble 40 års jubileet høytidelig 
markert med festloge og brodermåltid i 
lokalene med representanter fra samtlige 
Loger i fylket og Leir nr. 4 De Tre Søyler til 
stede. Ved utgangen av dette jubileumsåret 
var det 88 medlemmer i Logen. 

Rebekkaloge nr. 32 Hild ble instituert 2.mai 
1964. Den hadde sin opprinnelse fra 1950 
årene som en dameklubb bestående av 
hustruer til logebrødre. Rebekka foreningen 
ble startet i 1960, og denne ble etter noen få 
år grunnlaget for Loge nr. 32 Hild. 

Men det er det daglige arbeide som teller. Det 
måtte ha fungert utmerket i vår Loge, for ved 
den neste 10 års milepel, Loge Veøy sitt 50 års 
jubileum i 1972, var det hele 112 medlemmer. 



 

 

 

 

Den neste 10 års perioden var begivenhetsrik. 
Medlemstallet økte til over 130 brødre. En tid 
var vi oppe i 140, men 24 av disse fulgte med 
da Loge nr. 101 Fanne ble instituert i oktober 
1979.  

Ved Loge Veøy sitt 60 års jubileum i 1982 var 
det 116 medlemmer og en kontingent på 
kr.35,-  pr. måned. Jubileet ble som sedvanlig 
feiret på behørig måte med representanter fra 
både Storlogen og de øvrige Loger i fylket til 
stede. 

Nye investeringer i de eksisterende lokalene 
måtte til, og det hadde vår Loge ikke økonomi 
til på egen hånd. For å få en mer rettferdig 
husleiefordeling mellom de tre Logene, ble så 
Molde Logesameie stiftet 1.april 1991. 

Loge Veøy sitt 75 års jubileum ble feiret og 
markert på behørig måte med representanter 
fra Storlogen og alle nabologer til stede. 
Festloge arrangementet og festmiddagen ble 
avviklet i sin helhet på Hotel Alexandra.  

Frem til i begynnelsen av 2001 har Odd Fellow 
Ordenen i Molde hatt tilholdssted i leide 
lokaler på ulike steder i byen. Men i 1996 gikk 
de 3 Odd Fellow Logene i Molde sammen om 
å kjøpe dette huset i Strandgata.  Som en 
markering av at Odd Fellow Ordenen i Molde 
nylig hadde flyttet inn i sitt nye Ordenshus,  
avholdt Loge nr. 11 Veøy festloge m/ledsagere 
i de nye Ordenslokalene 30.april 2001.  

Tirsdag 28.mai 2002 avholdt Loge nr. 11 Veøy 
sin 80 års markering. Med bror DSS Ingvar 
Langset til stede ble dette en høytidelig og 
verdig markering der blant annet br. Ivar 
Gulseth fortalte om de mange gode minnene 
fra sitt 44 årige medlemskap i vår Loge.  

Vår gave til våre omgivelser og vårt nærmiljø 
ved 80 års markeringen, ble det store løftet 
hver enkelt, direkte eller indirekte, har bidratt 
med gjennom byggeprosjektet for det nye 
Ordenshuset.  La dette være et bedre 
grunnlag for å prøve og utvide de 
samfunnstjenester som vi allerede har påtatt 
oss og som vi fortløpende utfører. 

Den 23.oktober 2004 ble Rebekkaloge nr. 119 
Mali instituert. Basisen for stiftelsen av denne 
losjen var søstre fra fadderlogen nr. 32 Hild. 
Det ble også i forkant opptatt medlemmer i 
fadderlogen som var øremerket og skulle over 

til Loge Mali når den startet sin virksomhet. 
Fra Loge nr. 11 Veøy ble det overrekt en 
pengegave på kr.5.000,-. 

September 2006 ble det stiftet ny 
Broderforening. Denne skulle danne 
grunnlaget for en ny Odd Fellow Loge, noe 
som resulterte i institueringen av Loge nr.151 
Bolsøy. Dette ble høytidelig foretatt i 
Ordenslokalene i Strandgata lørdag 
17.november 2007. Loge nr. 101 Fanne var 
fadderloge. Loge Veøy bidrog med en 
pengegave på kr.10.000,-. 

I tråd med vår formålsparagraf har også Loge 
nr. 11 Veøy bidratt innenfor en mengde 
sosiale tiltak. I tillegg til det som styres fra 
sentralt hold på landsbasis, som SOS 
barnebyer, Redningsselskapet og Medisinske 
fond, har Loge Veøy i nyere tid blant annet 
hatt og har flere fadderbarn gjennom SOS 
Barnebyer. De har bidratt med pengegave til 
Molde Menighetspleie ved sitt 50 års 
jubileum. Oppbygging av hageanlegg ved 
Glomstua alders- og sykehjem som ble 
overrekt ved byens 150 års jubileum. 
Ombygging og oppgradering av et etterlengtet 
og funksjonelt oppholdsrom ved Kirkebakken 
alders- og sykehjem i forbindelse med logens 
75 års jubileum. Et større pengebeløp ble gitt 
til byens skolemusikkorps i forbindelse med 
Odd Fellow Ordenens 100 års jubileum. I 
tillegg så har Logen vært en aktiv bidragsyter 
ved å være bøssebærere ved den årlige TV 
aksjonen. Vi har også gitt betydelige 
pengegaver, blant annet kr.50.000,- til 
Frelsesarmeens Varmestue i 2010 og 
kr.30.000,- til det forebyggende 
ungdomsprosjektet «UT». I forbindelse med 
markeringen av Logens 90 års jubileum 29.mai 
2012, vil det også bli gitt en pengegave på  
kr.40.000,- til Tøndergård Skole og 
Resurssenter. 

Av betydelige sosiale bidrag lokalt har Logen 
siden høsten 1996 vert med i Molde 
Kommune sin ordning med matkjøring til eldre 
og pleietrengende. I tillegg til at dette er en 
viktig sosial gjerning gjennom at sårt trengte 
får et kort besøk hver dag, bidrar det også i 
betydelig grad til viktig inntekt for Logen. 
Logene i sin helhet i Molde har kjørt inn vel 3 
mill. kroner i inntekt, der Loge Veøy sin andel 



 

 

 

 

har passert 1,5 mill. kroner. Den største 
bidragsyter her har vært og er den enkelte 
logebror. 

Fra 2007 har også tilknyttingen til «Prosjekt 
Tilhørighet» også vært en god inntektskilde til 
Logen. Formålet med brødrenes bidrag her er 
at alle midler som kommer inn gjennom dette 
prosjektet skal videreføres til sosiale tiltak og 
støtte i nærmiljøet. Dette er tiltak som har 
vært medvirkende til å styrke og trygge Logens 
økonomiske fundament, og samtidig ha 
muligheten til å drive sosialt utadrettende 
støttevirksomhet. Dette har også kommet 
brødrene til gode med en uforandret 
kontingent på kr.200 pr. måned de siste 15 år, 
og som også danner et grunnlag for høy 
kvalitet på ettermøtene, med middag og 
tilbehør til hvert møte, til en lav pris som også 
har vært uforandret i mange år. 

Hva så med fremtiden og Logens utvikling. Pr. 
1.januar 2008 var medlemstallet på 132 
brødre. 31.desember 2011 var medlemstallet 
111. I denne perioden ble det rekruttert 19 
nye brødre, 16 døde, 12 meldte overgang til 
Loge Bolsøy, 10 utmeldte og 2 meldte 
overgang til andre loger. En oppmøteprosent 
med snitt på under 50% er også en 
tankevekker, her er den enkelte bror sin 
innsats i forhold til dialog og motivering viktig. 
Med fokus på Storlogens målsetting: ”5% 
økning hver periode og samtidig foryngelse” 
ser Logen utfordringen og vil dermed bestrebe 
seg for å tenke nytt i sin rekrutteringspolitikk, 
noe som allerede er fremmet og vil i verk-
settes. 

Erfaringen med det nye Vennemøtet, som ble 
avholdt i Loge Veøy sin regi 8.mai 2012, og 
som var det første i sitt slag i Norsk Odd 
Fellow regi, ble en positiv erfaring. Med 17 
besøkende til stede kan dette være en riktig 
vei å gå i forhold til å være mer åpen i sin 
informasjons- og presentasjonsform, og 
dermed virkeliggjøre Logen på en riktigere 
måte over for ev. nye søkende. 

 

 

 

 

Og må la dette videreføres i tråd med 
sluttordene i br. Ivar Gulset sin prolog til 
åpningen av Logehuset ”Og ikke glem brødre 
at det er dere som skal føre våre tradisjoner 
videre frem i dette hjem. Rekke ut en hånd – 
Knytte troskapsbånd i den rette Odd Fellow – 
ånd!” 

 

                 Molde 28.05.2012. 

                     Aadne Orvik 
                        Eks. OM 
 
 
 

     


