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OM TID
Dagen i går har vært

Dagen i morgen kommer

Dagen i dag ER nå

Ukjent forfatter

God Sommer

ODD FELLOW
Loge nr. 18 Varna
EMBEDSMENN FOR PERIODEN 2011 - 2013

Storrepresentant
Eks. Overmester

Arild Urdal
Tor Fjeld

Valgte embedsmenn
OM
UM
Sekr.
Skattm.
Kass.

Bjørn Rune Karlsen
Arild Sandvold
Tore Nygård
Tormod Sveli
Helge Sagen

Utnevnte embedsmenn
CM
Kappelan
Insp.
IV
YV
Organist
Musikkansv.
Arkivar
OM HA
OM VA
CM HA
CM VA
UM HA
UM VA
Insp. ass.
Samf. Eldste

Espen Pollen
Tore Henry Evensen
Andrew Hansen
Jørn Injar
Thore Olavesen
Tom E. Hansen
Terje Karlsen
Roger Madsen
Hans Jørgen Gulland
Eivind Topper
Paul Erik Pettersen
Terje Løken
Svenn Tore Falch
Hans Thore Herrød
Svein Jul Antonsen
Hermann Vogl
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KJÆRE BRØDRE!
Jeg vil ønske dere alle og deres
kjære en riktig god sommer.
Når dette leses er dette
embedskollegiet allerede halvveis i
sin periode. Det er nesten ikke til å
tro hvor fort tiden går.
Det har vært et spennende og
lærerikt år, og jeg vil takke
kollegiet og alle brødrene for godt
fremmøte i året som har gått.
Det er en del av våre brødre vi ikke
har sett på møtene, og det ville
være hyggelig om dere også kom
og støttet oss i vårt arbeid.
Høstprogrammet starter den 23.
august etter at vi har gjennomført
turen til Færøyene i mai, og felles
sommermøte med alle Odd Fellow
logene i Moss den 1.juni.
På vårt første møte til høsten skal vi ha installasjon av ny Storrepresentant. Den
15.september får vi besøk fra loge nr. 21 Folke Bernadotte, vi skal ha
gradpasseringer, og flere veteranjuveler skal tildeles utover høsten.
Nevnd for styrkelse og ekspansjon arbeider jevnt og trutt med å utvikle logen og
få flere brødre med. Dette er et viktig arbeid og jeg oppfordrer alle brødrene til å
bidra med kandidater for å sikre logens videre vekst.

Jeg ønsker igjen alle en riktig god sommer, og vel møtt til høstterminen.

Bjørn Rune Karlsen
Overmester
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VARNAPOSTEN GRATULERER
Logegrader
Bror Oddvar Günther som ble innviet i Ordenen og fikk
Troskrapsgraden den 10.mai 2012.
Tildeling av Veteranjuveler
Bror Hermann Arne Flø Vogl som ble tildelt 60års Veteranjuvel
12. april 2012.
Brødrene Hans-Thore Herrød og Alexander A. Kverneland som
ble tildelt 25års Veteranjuveler 26. april 2012.

Runde år
85 år
80 år

Henry Mandem
Helge Barth

21. september
21. oktober
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2012
2012

REDAKSJONELT OG REFERATER
Foruten de faste postene, har VP dette å by på i sommernummeret:
Hyllningsdikt
Ref fra 60ås Veteranjuvel
Ref fra 25årsVeteranjuveler

side 6
side 7
side 12

PRIVATNEVNDA 2011 – 2013
Faste medlemmer:

Br. Terje Hatlen
Br. Terje Løken
Br. Steffen Rathmann Thamdrup
Br. Knut Fristad

BRØDRENES TJENESTEGJØRING I PRIVATNEMNDEN
Kjære brødre.
Per dags dato er det ikke avklart hvor mange medhjelpere privatnemnden
trenger, ei heller hvilke møter det vil være et behov. Vi opprettholder rulleringen
for å gi de unge medlemmene i privatnemnden muligheter for å delta i selve
logemøtet og ikke sitte ute på kjøkkenet for å vente på mat med mer.
De brødre som skal ha sin tjeneste neste
termin vil bli informert om dette i god tid.
Det vil også bli informert om via mail i
forkant av møtet, slik vi også har gjort
denne terminen.
Den vanlige regelen om at dersom du selv
ikke kan møte den dagen du er satt opp
gjelder fremdeles og du må da selv finne en
erstatter.
Jeg håper på brødrenes forståelse for dette.
UM Arild Sandvold

5

HYLLNINGSDIKT TIL 60ÅRS VETERAN HERMANN VOGL
Der bodde en underlig gråsprengt en
I den ytterste lille by-.
Han gjorde så visst intet menneske mén
Måtte hans person og vesen forby;
Dog stundom gnistred hans øyne stygtMot feil i logearbeid i sær.
Og da ment folk at han var forrykt
Og da var det få som uten frykt
Kom Hermann Vogl for nær!

Nær hjemmet var han – en stakket tid,
Før logen også ble del av hans liv,
Den 27. mars samme år – og med flid,
Startet en karriere lang og stor.
Hans liv fikk en mening – uten kav og splid.
Til Odd Fellow Hermann Vogl svært ofte fôr,
På møte etter møte benken bandt
Den store mann – med uro som forsvant.
Et logeliv ble startet – han satte sine spor.

Siden har jeg sett ham mer enn en gang,
Han sitter i logen og følger med
Hans hår er hvitt, men spøker og ler,
Og er som en ungdom frisk.
Til brødrene har han skjemtsomme ord,
Han spøker med logens børn.
Han svinger regaliene og baner seg vei
Til møte etter møte i samme spor
Ukuelig – den gamle ørn.

Han var i logen i mange år – det siges i fulle
seksti;
Og ryggen var rank, men grått ble hans hår.
Vennskap – kjærlighet og sannhet ble
Den gråsprengtes motto til evig tid.
Og vi – hans brødre – og venner med,
Vi takker – for også vi er på glid
Mot indre ro og fullkommenhet.
Dog vet vi at vi aldri vil få til dét.

Nå skal jeg fortelle hva jeg har hørt
Om Hermann – fra først til sist,
Og skulle det stundom falle litt tørt,
Så er det dog sant og visst;
Jeg har det just ei fra hans egen munn,
Men vel fra de som kjenner ham best,
Fra dem som står nær ham i hver en stund
Og som alltid har fulgt ham i bunn og grunn,
Helt fram til denne 60 – års fest.

Men Hermann stod støttet til årens skaft
Så rank som i ungdommens vår;
Hans øyne brenner i ubendig kraft
Og vinden flommer i hans hår.
Da tindrer en tåre i den gråsprengtes blikk,
Han stirrer fra logesalen ud;

Han var i sin ungdom en vill krabat,
Vokst seg fort både smukk og stor
Og dertil var han en velkledd knekt
Til glede for både far og mor.
Han fant ei med tilværelsen den hele ro,
Hver kveld når solen rant.
Han grunne én dag – kanskje to
Og sendte sin søknad i 1952
Til dent 220nde møte i Odd Fellow – så sant

”Stort har jeg mistet, men stort jeg fikk
Best var det, kan hende det gikk som det gikk
- Så får du ha takk da, Gud”

Kjell Våge

(P.S. Enhver likhet med øvrige litterære verk vil være helt tilfeldig…)
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DEN FØRSTE 60ÅRSVETERAN I LOGE VARNAS HISTORIE

Ja, - det var vår Eks.Storrepresentant, bror og læremester, Hermann Vogl, som
denne dagen skulle tildeles 60 års Veteranjuvel. Dette ble behørig gjort av
Ordenens Stor Sire, Morten Buan, og Stor Marsjall Tore Fredrik Grüner.
På UM stolen fungerte DSS Gunnar Gjølstad som Dep. Stor Sire. På Eks.OM
stolen fungerte Eks.DSS Paul Narum som Storembedsmann. Den siste av de fem
Storembedsmennene som var med på den meget høytidelige handlingen var vår
Storrepresentant Arild Urdal som fungerte som Stor Kapellan. Seremonien var i
sin helhet en stor opplevelse for alle ordensbrødrene i salen.
Odd Fellowkoret æret vår 60 års-veteran med sangen ”Til en veteran” og ”My
Lord”, begge fremført på en mesterlig og fin måte av sangkoret med sin dirigent
Arne Flesjø ved roret. Fra galleriet hørte vi også vakker sang og musikk fra
henholdsvis organist Tom Eilert Hansen og sanger Jan Asbjørn Eik.
Vår jubilant var også dypt rørt av den fine seremonien, som ble avsluttet kl.
20.30 og feiringen fortsatte senere ute i festlokalene.
Ref. Per Th. Pettersen
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JUBILANTENS TAKKETALE VED 60ÅRSJUBILEET
60 år er lang tid. Men på mindre enn ett
sekund er jeg tilbake som ung mann, da
jeg ble innviet i Ordenen i 1952. Den
gang som logens yngste, helt til den
nylig ble slått. Fikk siden rede på at det
hersket litt tvil om min opptagelse på
grunn av alderen. Men det ble godtatt.
Ikke lenge etter ble jeg utnevnt til CMs
høyre assistent. Like etter utnevnelsen
kommer den gang OM Finn Torgen bort
til meg og sier: ”Du må nå kunne ritualet
like godt som CM”. Hvem kunne motsi
det? – iallfall ikke mot Torgen(!).
Resultatet ble at jeg kunne ritualet like
godt som CM. Det var til stor hjelp for
oss begge. Kanskje noe å tenke på for
kommende CM og hans assistent. Jeg
vet ikke, men muligens en liten
pekepinn?

En stund senere fikk jeg prøve meg som Samfundets Eldste for en kveld. Jeg må
smile den dag i dag. Logens yngste skulle være SE. Begynte med dyp stemme –
men den ble etter hvert noe lysere. Og så, mine brødre, 60 år senere ble jeg
utnevnt til SE. Det givende ved dette embedet er at ved hver fremførelse har vi
fått en ny bror. Budskapet som fremføres er så viktig for hver enkelt av oss at
jeg regner det som ritualets ”lille bibel”. Den rommer alt det Ordenen vil med
en.

Like etter utnevnelsen kommer den gang OM Finn
Torgen bort til meg og sier: ”Du må nå kunne ritualet
like godt som CM”. Hvem kunne motsi det? – iallfall
ikke mot Torgen(!).
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Et annet poeng som jeg er opptatt av er: Møt så ofte du kan. Jeg tenker ikke da
på de brødre som har embede, men på de som ikke har embeder – og likevel
møter. Fotfolket. Hva ville møtene vært uten dem! Derfor er fremføringen av
våre ritualer meget viktig. Den enkelte må sette seg godt inn i ritualene – godt
hjulpet av både CM og OM. Forstår man først ritualets innhold og mening blir
fremførelsen deretter. Dette til berikelse for samtlige i logesalen. Et ord – en
setning – sagt på en spesiell måte – kan føre til at det går et lys opp for en. Var
det dette Ordenen mente? Aftenen er reddet, og man ser med glede frem til neste
logemøte.
Jeg ønsker ”kunnskapsløftet” hjertelig
velkommen, og takker Stor Sire og hans
medarbeidere hjertelig for det arbeid som
er satt i gang. Samtidig vil jeg også takke
bladet ”De tre kjedeledd” for all
informasjon og kunnskap det gir oss. For
jo mer kunnskap vi får, jo bedre
ambassadører blir vi for vår Orden. Til
beste for oss, familien og utenforstående.
Til slutt vil jeg takke Stor Sire for at han
ville komme og tildele meg
60årsveteranjuvelen. En stor opplevelse
jeg sent til glemme. Jeg vil også takke alle
dere andre som har bidratt til denne
uforglemmelige aften.
Jeg ber samtlige reise seg for å utbringe en
skål for vår Orden – og rette skålen til Stor
Sire.
Til slutt vil jeg igjen rette en takk til
samtlige for at dere ville være tilstede på
mine 60 år som Odd Fellow.
Jeg vil avslutte med ordene: ”Tjen Ordenen med glede”.

Tekst: Hermann Arne Flø Vogl
Alle foto: Jon Borge Johnsen
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ETTERMØTET
Vel ute fra logesalen ble vår 60årsveteran gratulert med Juvelen av brødrene.
Bordet var pent dekket, og det ble servert kalkunfilet med grønt og poteter.

Under middagen ble det holdt en rekke taler til jubilanten. Det var Stor Sire,
Morten Buan, som startet, og i den fine talen bemerket han blant annet
Veteranens aktive arbeid i Ordenen gjennom 60 år. Han uttalte blant annet dette
om Veteranens fartstid i Ordenen; ”Ja, du var aktiv fra før jeg ble født, og er
fremdeles aktivt med i ledelse og gradspill”. Stor Sire oppsummerte Veteranens
innsats med et ord: Fantastisk. Stor Sire avsluttet med å overrekke blomster fra
Ordenen og Storlogen, og ønsket Veteranen mange gode år videre i Ordenen.
Så talte bror OM Bjørn Rune Karlsen til veteranen og han ønsket ham også
mange gode år i Logen og avsluttet med å overrekke blomster. Den neste som
fikk ordet var bror Nils Atle Berge som holdt en fin tale til sin svigerfar, hvorpå
også han avsluttet med å overrekke blomster.
Hovedpatriark Hans Krugerud og Storrep. Johnny Johansen talte også til
veteranen. De roste hans gode innsats for Leir nr. 7 Østfold og Ordenen.
Blomster ble overrakt jubilanten. Eks.OM Kjell Våges tale til Hermann er i sin
helhet gjengitt på side 6 i dette bladet.
Den siste talen var Eks. Storrepr. Egil A. Henriksen som før han takket for den
gode maten, holdt en tale til sin venn og Logebror gjennom 58 år. Taffelet ble
deretter hevet og veteranen kjørt hjem med alle blomstene. De gode ordene er
også noe som vil følge Veteranen i årene som kommer.
Ref: Per Th. Pettersen
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HISTORIEN OM ALLE, NOEN, ENHVER OG INGEN

Dette er en historie om fire mennesker:
Alle, Noen, Enhver og Ingen.

Det var et viktig arbeid som skulle gjøres,
og Alle var sikker på at Noen gjorde det.

Enhver kunne ha gjort det,
men Ingen gjorde det.

Noen ble sinte på grunn av dette,
for det var Alles jobb.

Alle trodde enhver kunne utføre det,
men Ingen forsto at Alle ikke kunne gjøre det.

Det endte med at Alle bebreidet Noen
da Ingen gjorde hva Enhver kunne ha gjort.

Ukjent forfatter
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TILDELING AV 25ÅRSVETERANJUVELER
Torsdag 26. april 2012 var Loge nr. 18 Varna igjen samlet til utdeling av
Veteranjuveler. Denne gang var det brødrene Hans-Thore Herrød og Alexander
A. Kverneland som fikk tildelt sine 25årsveteranjuveler.
På ettermøtet ble det etter bror Kvernelands
ønske servert reinskav med tilbehør. Dette var
noe som falt vel i smak hos de mange
fremmøtte. I tillegg til logens egne brødre var
både Odd Fellowkoret med sin dirigent Arne
Flesjø, og gjester fra Loge nr. 62 Håkon
Håkonsson tilstede.
Talene ble innledet med bror OM Bjørn Rune
Karlsen som i sin tale berømmet begge
brødrene for både å være, og ha vært aktive
brødre gjennom disse 25 år. Bror OM
ovverakte begge de nye veteranene miniatyren
av veteranjuvelen for bruk på ordinært
logeantrekk. I tillegg til dette fikk brødrene
blomster fra Logen.
Bror og fersk veteran Alexander A Kverneland fulgte deretter opp med sin tale. I
denne talen fortalte han om hans første 25 år i Ordenen med opptagelse på
Finnsnes, og deltakelse i bygging av Ordenshus i Bardufoss. Kverneland skrøt
av kveldens bevertning. Han tok også frem sin
fadder, Vidkun Westgaard, som raskt etter
Kvernelands flytting til Moss fikk ham med i
Loge nr. 18 Varna. Kverneland avsluttet sin tale
med å utbringe Loge Varnas skål.
Den andre ferske veteranen bror Hans-Thore
Herrød takket også Vidkun Westgaard for å ha
involvert ham i Ordenen og Logens arbeid.
Herrød påpekte at dette riktignok var noe bror
og fadder Vidkun Westgaard brukte nesten to år
på, men som ingen av dem i dag angrer på at
ble gjort. Avslutningsvis takket han logen for
samholdet og oppfordret brødrene til å heve
glasset for Ordenen.
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Mellom de to ferske Veteranene satt en annen Veteran. Denne mannen har vært
med i 50 år, og er begges fadder. Bror Westgaard fortalte om arbeidet med å få
de nå nye Veteranene ”på huet inn i Logen”. Videre snakket Westgaard om tid,
og at dette er noe som kommer, ikke noe som går. Dette er også noe indianerne i
sin tid trodde på: ”Det er som indianerne sier, når enden er nær stopper ikke
tiden, den bare slutter å komme”. Westgaard snakket også om utviklingen både i
Logen og i samfunnet gjennom de 25 årene Veteranene har vært med i logen.
Bror Westgaard avsluttet sin tale med et vers som Varnapostredaksjonen brukte
på forsiden av dette nummeret.
Nest sist på dagens taleliste var OM Kåre Berg fra Loge nr. 62 Håkon
Håkonsson i Mysen som takket for invitasjonen og gratulerte Veteranene.
Videre i sin tale fortalte han at gjensynsgleden var stor når man møter tidligere
”distriktskamerater”. OM Berg overrakte blomster til Loge Varnas Overmester,
og ønsket gjenvisitt i det kommende logeåret. Brødrene fra Mysen hevet sine
glass og skålte for den vertskapelige Loge.
Bror Terje Borgersen takket for maten, serveringen og det gode selskapet. I
arbeidet med å skape en bedre verden mente Borgersen at logene gjorde en god
jobb ved å starte med det gode måltidet. God mat fører til gode samtaler og når
de gode samtalene er på rett sted kan dette også føre til fred. Som nest siste del i
sin takk-for-maten-tale leste bror Borgersen opp et vakkert dikt om
brorskapsbånd. Til slutt hevet han glasset til ære for den gode maten, den flotte
serveringen og gode selskapet.
UM avsluttet taffelet og ønsket brødrene vel hjem.

Ref. Fredric Nygård
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LEIR NR.7 ØSTFOLD
Møteprogram høstterminen 2012
Dato

Møte

Antrekk

Sted

22.08
26.09
24.10

P
Arb.m. ½ årsregnskap.
DKP+
P+

Galla
Galla

Moss
Moss
Fredrikstad

Alle møter åpnes i P Grad kl. 19.00 om ikke annet er nevnt.

HP

Hans Krugerud
Vesthellinga 60
1526 Moss
Tlf: 69 26 69 90
Mobil: 958 38 088
E-post: ofleir7hp@oddfellow.no
(h-kruger@online.no)

Sekr. Bengt Eriksen
Abelsgt. 12
1533 Moss
Tlf.: 69 20 71 48
Mobil: 479 09 976
E-post: ofleir7sekr@oddfellow.no
(bengteriksen_2@hotmail.com)

SENIORTREFF
I MOSS HØSTEN 2012.
Møter høsten 2012:
Onsdagene 8. aug., 12. sept., 10. okt.
Tid: kl. 11.00
Sted: Odd Fellows lokaler
Dronningensgt 27
1530 Moss

Ansvarlig kontaktperson
Tore H. Evensen
Ørekroken Terrasse 12
1528 Moss
Tlf. 69 26 96 75
Mob. 913 61 305
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Nevnder for valgterminen 2011 – 2013

Nevnd for logens styrkelse
og ekspansjon § 62
Eks. OM Reidar Moe Haakonsen
Storrep. Arild Urdal
Eks. Sekr. Bjørn R. Hansen
Eks. kass. Paul Erik Pettersen
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen (vara)

Nominasjonsnevnd § 63
Fung Eks. OM Tor Fjeld
Eks. Storrepr Svein Skaufel
Eks. OM
Kjell Våge
Br.
Tore H. Evensen
Skattm.
Tormod Sveli
Eks. OM Reidar Moe Haakonsen (vara)
Finansnevnd § 64
Eks. Skattm. Svein E. Løkke
Eks. Skattm. Hans Evert Støa
Eks. Skattm. Peer Christian Nordby
Eks. Sekr.
Arne Palm (vara)
Nevnd for etterlatte § 65
UM Arild Sandvold
Br.
Leif Bjerke
Eks. CM Knut A. Gundersen
Br.
Ketil Johannessen
Br.
Hans K. Kristiansen
Nevnd for hjelp og støtte § 66
Eks. Storrepr. Egil A. Henriksen
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Eks. OM
Magne Myren
Eks. Kass.
Jan E. Rundhovde
Br.
Richard Kruse
Revisjonsnevnd § 67
Eks. Skattm. Svein E. Løkke
Br.
Erik Østby
Eks. Sekr.
Nils Hole

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Nevnd for omsorg § 69a
OM
Bjørn Rune Karlsen
Eks. OM
Magne Myren
Eks storrepr Haakon Westby
Eks. Insp.
Paul Wedzicha
Eks. OM
Bengt Eriksen
Nevnd for anskaffelse § 69 b
Eks. Insp.
Paul Wedzicha
Inspektør
Andrew Hansen
Kasserer
Helge Sagen
Undersøkelsesnevnd § 69 c
Fung Eks. OM Tor Fjeld
Br. Organist Tom E. Hansen
Eks. OM
Bengt Eriksen
Eks. Kass.
Terje Karlsen
Eks. Sekr.
Roger Madsen
Eks. kass. Paul Erik Pettersen
Hjelpefond
UM
Arild Sandvold
Eks. CM Knut A. Gundersen
Eks. CM Kjetil Dahl
Nemnd for utenlanske loger
Storrep.
Arild Urdal
UM
Arild Sandvold
Br.
Terje Hatlen
Kasserer
Helge Sagen
Gerd og Walter Lindbergs fond
Eks. Storrepr. Egil A. Henriksen
Eks. OM
Kjell Våge
Br.
Peik Nesje
Varnaposten
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Br. Jon Borge Johnsen
Eks. Sekr. Nils Hole
Sekr. Tore Nygård
Inspektør
Andrew Hansen
Nemnd for eks OM Jacob Sundbys grav
Storrep. Arild Urdal
Eks Kasserer Dag Helgesen
Eks Kasserer Jan Morgan Eriksen
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B
.

LOGEBIBLIOTEKET.
Det er kanskje ikke så mange brr. som er klar over at logen gjennom alle år,
enten har mottatt som gave, eller fått tak i på annen måte, en god del bøker og
tidsskrifter som inneholder stoff om Odd Fellow Ordenen både nasjonalt og
internasjonalt.
Jeg kan underskrive på at dette er meget interessant lesing, slik at de av våre
historieinteresserte brr. trygt kan henvende seg til br. arkivar for utlån mot
kvittering.
Jack

MØTEPROGRAM HØSTEN 2012

□ NR. 18 VARNA
Dato
23.08
15.09
27.09
11.10

Grad Tekst
0
Arb.m. Instr. Inst. Storrep.
= + Besøk fra Loge 21 Folke Bernadotte
NB: Lørdag kl. 17.00
0
Arb.m.
0
40+25 Ve.Ju. Per Th. Pettersen og Jon M. Rindal

Antrekk

Galla

* V = Varm mat, S = Smørbrød

Alle møter åpnes i 0 grad kl 19.00 presis om ikke annet er nevnt.
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Mat*
S
V
S
V

