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OM Jan Larsen Hoffgaard

Gode brødre
Logeåret 2020 går mot slutt, det har vært et uvanelig år hvor korona pandemien har styrt våre liv, 
både logemessig og privat sosialt. All møte aktivitet ble stoppet i mars måned og frem til lørdag 17. 
oktober, hvor vi med besøk fra Store Sire Morten Buan, fikk innviet vårt nye logehus i Vinjes vei 
23. Jeg vil benytte denne spalte til å takke alle loge søstre og brødre som ved en stor dugnadsinnsats
har gitt oss et nytt ”hjem”.
Et møte ble gjennomført den 26. oktober – en 1.grad – og så ble vi stoppet av korona pandemien 
igjen.
Utsiktene til møtevirksomhet for året 2021 er både negative og positive; smitten øker i omfang, men
det ser ut som om en vaksine kommer nærmere og nærmere. 
Vi er i en konkurransesituasjon hvor vi konkurrerer med alle andre aktiviteter i samfunnet og 
yrkesaktive medlemmers begrensede tid, og da er spørsmålene mange.
Hvordan skal vi tiltrekke oss mennesker som ønsker å være medlem i en lukket Orden som Odd 
Fellow er? Hva har vi å tilby?

Jo, vi har Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, men hvordan skal vi markedsføre disse verdier?
Kan vi overbevise folk der ute at de i denne tidsepoke trenger, og gjennom oss kan få et fellesskap 
for egenutvikling basert på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
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Vi vet alle at korona pandemien har satt alle møter og planer i ventemodus, men kan vi bruke vårt 
nye logehus som markedsføring i nabolaget og i byen generelt.

Gode brødre, jeg har her stilt flere spørsmål enn jeg greier å svare på selv, men hvis vi alle benytter 
denne ventetiden til konstruktiv gjennomgang av hva vi er og hvordan vi vil fremstå i 
lokalsamfunnet kan vi kanskje snu den trenden vi er inne i.

Jeg ønsker alle en GOD JUL og et Godt Nytt ÅR.

Innvielse av nytt logehus
Herold Arild Wagn Petersen
Vi kan nå gratulere hverandre med nytt 
innviet losjehus i Vinjes vei 23.  Det 
skjedde lørdag 17. oktober.  Besøket fra 
Stor Logen kom kl 10.00 ved Stor Marsjall
Bjørn Arve Sømhovd.  Han hadde store 
kasser med innhold som ble brukt til å 
rigge om logesalen.  Så begynte øvelsene 
for aktørene i seremonien for både 
søsterlosjene og brødrelosjene.  Det ble så 
avholdt generalprøve ved Stor Sire Morten
Buan, Stor Kappelan Kjell Aas og Stor 
Marsjall.  Den offisielle seremonien ble 
utført kl 14.00 for søsterlosjene og kl 
15.30 for brødrelosjene.  Det ble en 
spesiell og fin seremoni med DSS, 
kollegiene, husstyret og seremoniaktørene 
tilstede.  Logehuset er nå innviet både for 
logemøter og leirmøter.  Planene er jo at 
på et senere tidspunkt, avhengig av korona
epidemien, skal alle få være med på å 
markere innvielsen.  

Side 2



Etter innvielsen ble det ærefulle 
«Storlogen hederstegn» tildelt brødrene Ex
OM Egil Lorang Karlsen CA 120 og Ex 
OM Erling Hedly Halvorsen Svenør av 
Stor Sire.  De fikk dette for sin store 
innsats for prosessen med nytt logehus, og 
oppføringen med styring av 
dugnadsinnsatsen som nå er kommet opp i
9000 timer.  Huset er nå helt ferdig og har 
blitt et fantastisk avansert bygg.  Det er 
bare å glede seg til våre møter!  Det er nå 
gått 63 år siden vi anskaffet vårt første 
logehus i Nedre Torggt.

Første logemøte i Vinjes vei 23
26.oktober - Marius Andre Stenersen fikk 
æren av å bli den første bror som fikk Den 
Gode Vennskaps Grad i det nye logehuset.
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Bokutgivelse - Treschowene i 
Larvik

Bror Ex.OM Odvar Schrøder i loge 26 
Svenør har skrevet en bok om 
Treschowene i Larvik. . Redaksjonen har 
bestått av Odvar Schrøder (redaktør og 
forfatter), Morten Moen, Erling H. 
Halvorsen, Jan Einar Kaasa og Aage 
Wahlin. Hele overskuddet av boken vil bli 
donert til den nye Odd Fellow gården i 
Vinjes vei 23 av forfatteren Odvar 
Schrøder.  Det blir trykt opp 1500 bøker 
og hvis alle blir solgt blir overskuddet opp 
mot kr.500,000.00 som i sin helhet 
kommer vårt nye logehus til gode.

Logemøter i året 2020

13.01.20 Nyttårs  o Galla
Bror Ex.OM Hans Sigurd Iversen, bror 
Tor Sverre Johnsen, bror Åge Victor 
Brøther og bror Rolf Inge Gjerken 
fremførte ritualet over teamene; renhet, 
vennskap, kjærlighet og sannhet.

27.01.20 Arb.møte. Instr. Rapport 
nevnder.   Brannøvelse
       º Regnskap/Budsjett
Bror Storrep. Geir Ståle Aursnes 
informerte igjen omstendighetene rundt 
kravet om ekstraordinært storlogemøte 
som ble fremsatt av noen embedsmenn i 
forbindelse med lovendringen som gir oss 
tilgang til moms kompensasjon.

Bror Skattmester Willy Krøgli redegjorde 
for regnskapsåret 2019 og han berømmet 
bror Odd Magne Vatne for dyktig revisor 
assistanse. Regnskapet for 2019 ble 
enstemmig godkjent ved 
stemmeavgivning. Budsjettet for 2020 
enstemmig godkjent ved 
stemmeavgivning.

10.02.20 40års Veteran Juvel
Bror Ex. OM Per Henrik Fredriksen ble 
tildelt sin velfortjente 40års Veteran Juvel 
av DSS Bjørnar Andreassen og hans 
storembedsmenn.

24.02.20 Venneaften
Venneaften ritualet ble fremført for 
fremmøtte gjester og for brødrene. 
Resultat; en innmelding Arild Køhn. 
På ettermøtet holdt Oddvar Schjølberg et 
foredrag om krigsseilerne og 
krigsseilernes familie situasjon etter 1945. 
Han hadde også skrevet bøker om dette 
som var til salgs.

26.10.20 1. grad Marius Andre 
Stenersen
 ble arrangert i vårt nye logehus i Vinjes 
vei 23 med 35 brødre og DSS som gjest.
Bror DSS Bjørnar Andreassen overtok 
OM stolen hvorfra han informerte 
brødrene 
angående Storlogens hederstegn som ble 
tildelt vår bror Ex. OM Erling Hedly 
Halvorsen av Store Sire Morten Buan 
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under innvielsen av logehuset den 
17.oktober.  Søknaden fra vår loge, 
behandlingen av søknaden og 
begrunnelsen for tildelingen ble redegjort 
for. Det er bror Erlings mangeårige og 
utrettlige arbeid for et nytt logehus som 
rettferdiggjør tildeling av Storlogens 
hederstegn.
Vår Loges hederstegn ble gitt, anført av 
CM.
Bror Erling takket for tildelingen, som han
så gjerne delte med alle brødre som har 
utført et stort engasjement og dugnadsvilje
for det nye huset i Vinjes vei 23.

Brødre som gikk bort i 2020
 Vi har i det året som nå snart er forbi, 
miste 3 brødre med et meget langt og 
samvittighets fullt logeliv bak seg:
Vi lyser fred over deres minne.
Bror Tor Berntsen 85 år. Innviet i logen i
1977, fikk 40års Veteran Juvel i 2017. 
Bror Christian Bernt Olaus Grønvold 
97 år.
Innviet i logen i 1965, fikk 50års Veteran 
Juvel i 2015.
Bror Bjørn E. Nilsson 90 år. Innviet i 
logen i 1959, fikk 60års Veteran Juvel i 
2019. 
Tiden
Tekst: Georg Nagel Olsen
 Det er tiden som bestemmer,
den gjør presis som den vil.
Den sender noen i døden,
mens andre får bli litt til.
Men intet varer evig,
det er noe som alle vet.
For det er bare tiden,
som eier en evighet.
Folk roper på sine guder,
og ber om nåde for seg.
Men tiden den hører intet,
den bare raser i veg.
Vårt hjem og alt vi skaper,
blir spist av tidens tann.
Å bygge noe for evig,
det er det ingen som kan.
Tiden den ruser videre,
har ingen rast eller ro.
Jeg stod der og kunne ikke annet,
da den tok min venn og dro.

Julebrev fra DSS Bjørnar Andreassen   
Julen nærmer seg med raske skritt. Jeg vil 
med dette lille brev takke dere alle for 
godt samarbeid og hyggelige møter i vårt 
gode distrikt 8 Vestfold.
Året 2020 har vært et annerledes år. 
Korona pandemien har herjet over det 
ganske land. Det har resultert i at våre 
møter ikke har kunnet finne sted som 
normalt. Det er vårt håp om at det nye året 
bringer muligheter for våre kjære loger til 
igjen å innby til møter. Vi brødre, har 
savnet de mellom menneskelige 
relasjonene oss imellom. 
Takk for alle de få, men gode samtalene 
som vi har hatt i året som nå svinner hen. 
Jeg gleder meg til å se dere igjen når tiden 
er moden for det. Takk også for gode 
møter ved de få Veteran Juvel tildelinger 
det var mulig å gjennomføre. Året som 
ligger foran oss vil i stor grad bli preget av
at det er mange veteraner som venter på 
sin tildeling, enten det er 25, 40 eller 50 
års medlemskap. Jeg har tro på at våre 
Veteraner setter stor pris på at brødrene 
møter frem slik at det skapes høytid for 
veteranen på hans store dag. 
Sammen skal vi etter beste evne møte så 
ofte vi kan slik at våre møter blir en 
berikelse for den enkelte i en ellers så 
travel hverdag.
Jeg ønsker dere alle med familie en riktig 
god og fredfull jul og et godt 
fremgangsrikt nytt år i god "Odd Fellow” 
ånd.
De beste hilsener i Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet.

Lyskasterens redaksjon ønsker alle 
brødrene og brødrenes familie en 
riktig God Jul og Ett Godt Nyttår.
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Nytt Logehus i 
Larvik 

Forfatter Erling Halvorsen

Ett Ordens hus har en viktig funksjon i 
vårt Ordensarbeid. Dens funksjoner er 

med på å skape en trivelig møteplass for 
medlemmene i tillegg til at det har en 
viktig funksjon i det rituelle arbeidet.

Logehuset i Larvik i Nedre Torggate har 
tjent Logene i flere 10 talls år, men alderen
begynte å tære på funksjonaliteten. Det har
derfor vært snakket i lengere tid om at vi 
burde se oss om etter mulighetene for å få 
nytt Logehus. Diskusjonene resulterte i ett 
mandat fra felles kollegiemøte til 
Generalforsamlingen i AS Nedre Torggate
(aksjeselskapet for Logehuset) om å 
igangsette arbeidet.  Dette ble iverksatt 
høsten 2013 og engasjement av arkitekt 
Ole Martin Raugland, logebror, ble 
opprettet.  Oppgaven var å tegne om 
eksisterende Logehus, med muligheter for 
leiligheter i de øverste etasjene og med 
parkeringskjeller. Altså rivning av 
eksisterende bygg og helt nytt bygg. Møter
med Larvik Boligbyggelag (LABO) ble 
avholdt for mulig samarbeid og avklaring 
med Larvik kommune angående 
reguleringsplanen og naboer ble foretatt. 
Kostnadsoverslag ble også fremlagt der 
leilighetene skulle være med å dekke 
totalen. LABO trakk seg ut da 
boligmassen ble for liten. Samtidig med 
dette ble også andre bygg i Larvik vurdert 
til formålet Logehus. Resultatet endte med
å se på og vurdere renovering av 
eksisterende Logehus i Nedre Torggate. 
Tegninger ble utarbeidet og beregninger 
av bygningsmessige arbeider foretatt. 
Kostnadene ble innhentet også for denne 
løsningen som endte med i overkant av kr 
7 mill + ukjente kostnader i 
renoveringsfasen grunnet mulig 
asbestforhold i eksisterende bygg. I 
mellomtiden hadde det dukket opp en 
eiendom i Vinjes vei 23 til salgs. 
Inspeksjoner og vurderinger av 
byggmester Arne Holjem logebror og 
forannevnte arkitekt ble foretatt. Huset ble 
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vurdert som ett godt alternativ og 
stipulerte ombygningskostnader ble 
utarbeidet. Vi satt da igjen med tre 
alternativer. Rive eksisterende loghus og 
bygge nytt med leiligheter 
(kostnadskrevende), renovere eksisterende
Logehus og til slutt salg av Nedre 
Torggate + kjøp av ny eiendom i Vinjes 
vei 23. Generalforsamlingen ble innkalt og
alternativet salg av Nedre Torggate + kjøp 
av og ombygging av nytt hus i Vinjes vei 
23 ble besluttet. Det var imidlertid noe 
skjær i sjøen. Vinjes vei 23 lå i ett 
boligområde så bruksendring måtte 
innhentes. En forklaring måtte gis både til 
selger og kommunen på at bruksendring 
ble forespurt på en eiendom som vi ikke 
eide. Men det var en forutsetning for at vi 
kunne by på eiendommen at bruksendring 
ble gitt. Og den fikk vi og da gjensto bare 
bankfinansiering. Etter en del møter med 
div banker ble det til slutt innvilget lån 
først i DnB, men senere i Sparebanken 
1BV. Da kunne bud på eiendommen 
Vinjes vei iverksettes og eiendommen ble 
ervervet 1. mars 2019. Endelig var en lang
prosess endt og brakt til en avslutning. I 
denne prosessen hadde det vært viktig å 
holde medlemmene orientert om hvordan 
fremdriften var. Møter ble derfor avholdt 
med alle Logene. Det er klart at 
informasjon er viktig sak i en slik prosess. 
Alle er opptatt av hva vil 
medlemskontingenten bli. Her er vel 
erfaringen at god nok informasjon er ett 
vanskelig tema. Så det var nok mange som
var i tvil om hvordan dette ville ende ut. I 
løpet av den tiden vi hadde arbeidet hadde 
Storlogen utarbeidet en veileder til 
anskaffelse av Ordenshus. Denne kom til 
god hjelp i det videre arbeidet og har hele 
tiden vært brukt som rettesnor for 
prosessen. Styret og en del av fagfolkene 
som var engasjert i prosjektet dro til 
Logehuset i Hamar som i tillegg til å ha 

bidratt til veilederen hadde solgt sitt gamle
bygg og renovert ett nytt bygg. Nyttig 
informasjon ble innhentet og kontakter 
etablert.

Nå kunne arbeidet med nytt Logehus i 
Larvik starte. Fordelen med at vi gikk for 
salg av eksisterende hus var i tillegg til 
kapitalen vi kunne få for dette også at vi 
kunne avholde våre møter uavbrutt frem til
våren 2020. Dermed hadde vi sommeren 
på å ta med det som skulle gjenbrukes av 
inventar og utstyr fra logehuset i Nede 
Torggate, til det nye huset. Nyhuset skulle 
innvies 22. august 2020. En dato som ble 
fastsatt allerede høsten 2019. Nå ble det 
ikke slik. Først kom koronasituasjon i 
mars 2020 med opphold av 
møtevirksomhet og som resulterte i at den 
storstilte innvielsen som var planlagt ble 
til en meget redusert, men stilfull likevel, 
og først 17. oktober 2020.

Men så til arbeidet med det nye huset. Det 
var blitt stor entusiasme med at vi nå 
hadde kjøpt nytt hus og mange ivret for og
komme i gang. Det var blitt etablert div 
arbeidsgrupper iht veilederen og 
dugnadsgruppen gikk på med 
rivningsarbeidene allerede 1. april 2019 og
det var ingen aprilspøk. Her forsvant alt av
innvendige dører og lettvegger, først i 1 
etg. og deretter i 2. Elektrisk anlegg ble 
ribbet og vann og avløp ble helt fjernet til 
fordel for nytt. Eksisterende toalett og 
dusjanlegg ble fjernet og nytt toalettanlegg
ble etablert. Det medførte store 
utgravninger av kjelleretasjen og alt på 
dugnad, med unntak av nye vann og 
avløpsrør samt varmekabler til gulv. Vi 
hadde på denne tiden etablert 
delentrepriser både for vann og avløp, 
ventilasjon, el- og byggearbeider. I 
entreprisene hadde vi avtaler om at de 
arbeidene som vi kunne gjøre på dugnad 
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skulle gå til fradrag på entreprisene ev til 
forbedringer ift entreprisens kvaliteter.

Prosjekt-og dugnadsleder Egil Karlsen, og 
prosjektsekretær Carl-Otto Rasmussen, 
begge logebrødre, fra Colin Archer, var på
plass og ledet arbeidet med stødig hånd. 
Arbeider som medførte ekstra kostnader 
ble fremlagt for styret og vedtak ble fattet. 
Erfaring er at det er svært vanskelig å 
beskrive i forkant alle detaljer i en slik 
ombyggingsprosess. Derfor kom det nok 
kostnader som ikke var beregnet og som 
det måtte tas stilling til. Blant annet ble det
aktuelt med en forsterkning av 
takkonstruksjon i spisesalområdet grunnet 
plassering av ventilasjonsanlegget på 
taket. Løsningen ble imidlertid positiv da 
spisesalområdet ble uten bærende søyler. 
Ekstra isolasjon, automatisk varme og 
lysstyring ble vedtatt før ENOVA tilskudd
på prosjektet ble søkt og innvilget. 
Automatisk låssystem ble etter hvert også 
etablert slik at når en forlater bygget vil all
belysning slukkes og varmen senkes.

Det som var en utfordring som måtte løses
var at 2. etg måtte utvides med 2 meter i 
begge ender. Dette ble akseptert av Larvik 
kommune og dermed kunne Logesalen få 
den dimensjon som tilfredsstilte vårt 
behov. Nå var det kommet så langt at en 
kunne begynne å vurdere fargevalg både i 
spisesal/salong og logesal. Her ble 
Storlogens fagmann innen fargevalg og 
logesalutforming, Tore Staver, kontaktet 
og han holdt ett foredrag for gruppene 
innredning av salong og logesal. 
Utredningen fra Storlogen om Logesalens 
utforming og symbolikk ble selvsagt også 
lagt til grunn. Det endelige resultat er etter 
mitt syn blitt meget godt. Lyd og 
lyssetting har vært prosjektert og 
utferdiget av Roy Stensgaard fra Colin 
Archer i samarbeid med konsulent Nils 

Atle Berge fra Berges Lys og Lyd firma. 
Også han logebror fra 40 Vern. Logesalen 
har fått stjernehimmel etter mal fra 
Logehuset i Hamar. Det datastyrte lys og 
lydanlegget har uante muligheter og gjør 
at seremoniene får en helt ny dimensjon.

Vi valgte ett kjøkken som i utgangspunktet
skulle være ett anretningskjøkken. Men 
det er utstyrt med både kokeplater og 
konvektorovn samt kjølebenk for 
oppbevaring av desserter etc. Kjøkkenet 
har selsvakt også en renholdseksjon. 
Lokalet har også fått en egen bar. 
Spisesalen kan romme inntil 90 personer, 
men salongdelen har plass til 50. Bygget 
har også ett møterom som kan disponeres 
uavhengig av øvrig bygningsmasse. 
Innredningen i garderoben er helt spesiell 
da den er produsert av messingrør fra vår 
VVS installatør Terje Larsen. Og bygget 
har selvsagt heis. Utearealet har gode 
parkeringsforhold i forhold til hva vi 
hadde i Nedre Torggate og det er etablert 
ladestasjon for el-biler ved bygget. Ett 
vesentlig finansierings tiltak er at Odd 
Fellow Vinjes vei 23 AS har etablert en 
egen utleie og serveringsselskap i trå med 
veilederen. Dette har medført 
tilbakebetaling av momsutgiftene på denne
delen av eiendommen. Nå står huset der 
fiks ferdig, den eneste skåret i gleden er at 
møtevirksomhet er redusert på grunn av 
koronasituasjon. Vi håper at denne vil 
endre seg slik at vi i Larvik kan få fult 
utbytte av de investeringer som vi har 
gjort. Vi har i alle fall fått ett logehus for 
fremtiden og som vi er stolte av.
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JULEBREV 2020

Gode Bror,

Vi står igjen foran et nytt loge år.  Året 
2020 ble et vanskelig år for oss alle, både 
logemessig og sosialt. Korona Pandemien 
har styrt våre liv på alle mulige måter. Vi 
får håpe på et bedre logeliv i 2021.

Vi har bare fått gjennomført 5 logemøter i 
2020;
13. januar fremførte vi Nyttårs Galla 
ritualet over temaene; renhet, vennskap, 
kjærlighet og sannhet.
27. januar Arbeidsmøte med regnskap og 
budsjett og rapport fra nevnder.
10. februar fikk bror Ex.OM Per Henrik 
Fredriksen sin velfortjente 40års Veteran 
Juvel.
24. februar var en Venneaften med 
foredrag av Oddvar Schjølberg over 

temaet krigsseilernes og krigsseilernes 
familie situasjon etter 1945.
Så kom Korona pandemien og all 
møtevirksomhet ble utsatt og kansellert. 

Lørdag 17. oktober ble det nye logehuset i 
Vinjes vei 23 innviet av bror Store Sire 
Morten Buan. På grunn av korona 
pandemien var det bare et meget begrenset
antall brødre til stede. 

26.oktober –1. grad Marius Andre 
Stenersen ble arrangert i vårt nye logehus i
Vinjes vei 23 med 35 brødre og DSS som 
gjest. 
Så ble møtevirksomheten stengt ned igjen.

Som vel de fleste har fått med seg har vi 
solgt vårt logehus i Nedre Torggate 7 og 
Vinjes vei 23 har blitt bygd om til logehus 
med en enorm dugnads innsats blant 
brødrene og søstrene i de 4 logene i 
Larvik. 

Bror Overmester og kollegiet ønsker deg 
og din familie en riktig god jul og et godt 
nytt år.

Med broderlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet.

__________________________________
 Jan Larsen Hoffgaard  Reidar Haakonsen

Overmester Sekretær
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