
 

DEN FØRSTE 60 ÅRSVETERAN 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 60 

ÅRSJUBILEET  
 

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.  

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  
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