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Dette nummer er viet historien og starten av loge nr. 99 Petrus Beyer.
Hva var årsaken til at 11 brødre møttes første gang den 28. februar 1978 for å 
diskutere om det var mulig å danne en ny loge i Gjøvik.  
Hva var det som drev de 9 brødrene som forlot det trygge miljøet i loge 
37 Voluntas og møttes den 9. mars 1978 i det første og konstituerende møte i 
Broderforeningen. Styre ble valgt, og navnet ble bestemt til ”Gjøvik og omland 
Broderforening av IOOF”. Hvem var disse pionerene og hvem er fortsatt med.
Formelt stiftelsesmøte ble lagt til 24. april 1978 med de 10 brødre som statuttene 
krever for å starte en broderloge. 
Hvordan foregikk arbeidet og hvilke beslutninger ble tatt når det gjaldt økonomi, 
utstyr, fremtidige embeder, og ikke minst den nye logens navn.
 I begynnelsen av juni var vi så heldige at vi fi kk samlet 8 av de 10 brødrene 
som fortsatt er med oss, til en hygge og mimrestund i salongen i Ordenshuset. 
Vi har med en del fra dette møtet i denne utgaven av PB-Posten.
2 av brødrene fi kk henholdsvis 40 og 50 års Veteran Juvel i mai. 
 Det er ingen tvil om at det kravet til kvalitet i alt logearbeid som disse brødrene 
innførte fra første dag, gjenspeiler seg i det miljøet som vi har i dag i vår loge.
Vi har fortsatt høy kvalitet på ledelse, innhold, spill og har et godt indre liv, noe 
som i stor utstrekning skyldes det miljøet som er videreført fra disse pionerene.
Med 10 brødre igjen fra starten og 92 medlemmer i dag har de fl este av oss 
kommet til etter at logen ble til i 1979. Derfor er viktig at alle vi som har blitt 
medlemmer senere, også får et innblikk i historien om vår kjære loge.
Denne utgaven bør og kan kanskje bli en fast del av det materiellet som nye 
medlemmer får ved innvielsen.
Vi håper dere setter pris på vår lille historietime i denne utgaven av PB-Posten.

Logens historie

Gratulerer Veteraner!

Begge tildelingen ble utført av DSS Kolbjørn Hellum med bistand fra vår Str.
rep. Arne Aafoss. Her avbildet sammen med Overmester Jo Lunde.

Bror Arne Petter Aanes fi kk 31.mai tildelt sin 50 års VeteranJuvel.

Bror Kjell Vangestad fi kk 3.mai tildelt sin 40 års VeteranJuvel.
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Overmester har ordet!
Kjære brødre!
Sommeren er over og 
høsten kommer med sine 
vakre farger og klare da-
ger. Det er disse stadige 
skiftningene som gjør 
så godt. Vi har nå hatt 
en pause fra logemøtene 
men logens tanker og 
ideer forsøker vi å ha 
med oss hele tiden. Hå-
per dere alle starter opp 
med ønske om å få være 

med på møter som alltid skal gi en noe.    
Et av logens mål er ekspansjon. Vi har i det siste tatt opp 

fl ere nye medlemmer som vi vil forsøke å ta godt vare på. 
Under innvielsen ble vi alle fortalt at vi ble med i en loge 
og ikke en forening. Forskjellen er blant annet at i vår loge 
skal man bli påvirket/oppdratt moralsk og etisk slik at man 
utvikler seg personlig, og forhåpentligvis utvikler dette oss 
til å bli bedre mennesker for våre omgivelser. Dette håper 
jeg dere alle bringer ut til aktuelle kandidater.  Vi skal ha en 
innvielse 25. oktober og planlegger et informasjonsmøte for 
interesserte i løpet av høstterminen.     
Dette nummeret av PB Posten er i hovedsak viet til historien. 
Vi har en veldig god loge og det beror på grunnlaget som er 
lagt av brødrene som startet opp Loge Nr.99 Petrus Beyer 
og den arv de har klart å videreføre. Dette skal vi ta vare på 
ved å kjenne historien.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                                                                     Jo Lunde, 
                                                                     OM

15.juni samlet vi noen av dem som hadde vært med og stif-
tet vår Loge til et lite mimremøte. Det møtte også noe fl ere 
av de eldste brødrene i tillegg til OM og UM.
Det var redaksjonskomiteen i PB Posten som inviterte til 
dette.

Her på dette bildet representert av våre to eldste EksOver-
mestere: Fra v.: Sigurd Eriksen og Arne Lauvdal.

De som ellers møtte var:  Oddbjørn Owren, Terje Fosmark, 
Arne Petter Aanes, Alf Juul, Knut Ebbe Kristoffersen og 
Edmund Jahr.

Mimrefest
Dessuten møtte: Eirik Asplin, Øyvind Schnell, Johnny 
Lund, Håkon Magne Rønnevig, Jo Lunde, Tore Engen og 
Ole W. Kavli.
Brødrene Ingvar Berge og Kjell Vangestad var også invi-
tert, men var forhindret fra å møte.

Øyvind Schnell fra redaksjonskomiteen ønsket velkom-
men. Han hilste fra de av stifterne som ikke kunne kom-
me, og understreket at de tilstedeværende var invitert av 
redaksjonskomiteen i PB-Posten, ikke minst med tanke 
på historien. Det var lagt frem en del arkivmateriale som 
deltakerne ble invitert til å se på og kommentere. Schnell 
fremhevet at de inviterte hadde skapt et miljø som ennå 
lever. Det ble vist til at Logen har et gjennomsnittlig frem-
møte på vel 55%, noe som er blant de beste i landet.
Det var så bespisning og samtale rundt bordet mens Lund 
og Rønnevig tok bilder.
Alle hygget seg og praten gikk livlig rundt bordet.

Noe av det fremlagte logemateriell ble kommentert: Ce-
remonimesterens stavs tilblivelse ble kommentert av Alf 
Juul og Knut Ebbe Kristoffersen. Sistnevnte fi kk laget 
emblemet som sitter på toppen av staven. Den første ce-
remonimester var Terje Fosmark. Alle CM er navnet på 
staven. Det ble også redegjort for bildet av Petrus Beyer 
som henger på veggen i salongen. Arne Lauvdal orienterte 
om historien bak den store grå urnen som ble brukt ved 
avstemninger i Salen. Et fremlagt skilt, «Herberge», ble 
tidligere brukt i spill.

Stoffbank
Vi oppfordrer brødrene til å komme med aktuelt stoff til PB Posten. Henv. til redaksjonskomiteen 

v/ Eks. OM Johnny Lund,  johnny@tba.no 
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Johnny Lund og Øyvind Schnell presenterte så en del scan-
net arkivmateriale på skjerm. Disse var:
- Gaveliste ved institueringen av Petrus Beyer 
- Liste over Logens 30 første brødre
- Brev til Loge 37 Voluntas om start av Broderforening
- Godkjenning fra Storlogen av 05.04.1978
- Godkjenning av navn fra Storlogen av 14.02.1979
- Henvendelse til Storlogen i Danmark med svarbrev om
 at det ikke var nære slektninger etter Petrus Beyer (død 
 1924)
- De første tre embedskollegiene 79/81, 81/83 og 83/85
- Invitasjon til institueringsfesten med deltakerliste, 
 Sigurd Eriksens sang til festmiddagen, talen til Storsire 
 Arne Espelund og talen til DDSS Magne Høgetvedt.
- Program og bilder fra en Evert Taube-aften
- Bilder fra ettermøte av i dag.

Eirik Asplin underholdt så med kommentarer og sang 
fra fl ygelet: «En sommervind», «Den vakraste visan om 
kærleken», «Du ska itte trø i graset» samt «Mjøsa on my 
mind» fra en kabaretaften i Logen i 1983, også nå med 
Terje Fosmark.

Arne Lauvdal orienterte om «logen» innen Logen, hob-
byklubben «Hobuntas», der alle etter tur på ettermøtene 
skulle fortelle om sine hobbies (i Sverres gt. fra ca. 1984)

Det ble vist bilde av den danske Storsire og vår Storre-
presentant Arne Aafoss tatt i Trondheim 09.06.2012 samt 
Petrus Beyer sin StorSire-ring som går videre til hver Stor-
Sire i Danmark.

Mot avslutning takket vår OM Jo Lunde Redaksjonsko-
miteen for initiativet. Han takket deltakerne for fremmøtet 
og leverte en blomst til hver enkelt ledsaget av en skrevet 
hilsen. 
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Arne Lauvdal takket for samværet på vegne av de innbud-
te. Han fremhevet at Loge nr. 99 Petrus Beyer er noe for 
seg selv. Han mimret til egen innvielse for nesten 60 år 
siden.
Tidligere var det møter hver uke, og ofte bestod møtet bare 
av Åpning og Lukking. Det synes han var stusslig. Spillene 
var også svake greier, hvor alle stod og leste i boken. Arne 
Lauvdal fi kk alle til å spille de forskjellige personene, noe 
mange av de eldre brødrene var imot (!). Ingen jukselapper 
var tillatt; alt skulle kunnes utenat. Det var de ekte spillene 
som skapte den levende Logen vår, mente han.

                                                       Ole W. Kavli, ref.

Vårt Embedskollegium 2012-2013
Nyvalgt Storrepresentant og nyvalgt sekretær. Vår Ceremonimester er også med.

Storrep. Arne Aafoss, Kasserer Tore Rotstigen,Skattmester Øistein Nettum, Ceremonimester Jan Erik Karlsen, Undermester Tore 
Engen, Overmester Jo Lunde, Sekretær Ole W. Kavli.
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Nr.:  Navn: Innviet: Status: Ny Loge:
 1  Magne Høgetveit 30.01.51 ?
 2  Kjell Vangestad 27.04.72 Aktiv
 3  Paul Thomter 24.10.68 Overført 75 Veritas
 4  Kjell Bertelsen 09.04.70 Overført 48 Ferder
 5  Oddbjørn Owren 26.09.68 Aktiv
 6  Tor Hansen 24.10.63 ?
 7  Ingvar Berge 21.03.68 Aktiv
 8  Arne Lauvdal 19.02.53 Aktiv
 9  Sigurd Eriksen 29.02.68 Aktiv
10  Sverre Bolstad 03.11.55 ?
11  Kjell Eid 25.10.62 Utmeldt
12  Bjørn Jenssen 29.04.76 ?
13  Per Holsen 27.09.77 ?
14  Terje Fosmark 11.03.65 Aktiv
15  Ragnar Treverket 05.12.78 ?

Loge nr. 99 Petrus Beyers første 30 brødre
16  Arne Petter Aanæs 24.05.62 Aktiv
17  Sigmund Hval 25.03.71 ? 
18  Alf Juul 19.03.68 Aktiv
19  Øistein Skyberg 03.10.74 Utmeldt
20  Odvar Barstad 28.09.67 ?
21  Hans Østby 08.05.79 Utmeldt
22  Knut E. Kristoffersen 08.05.79 Aktiv
23  Larry Pettersbakken 29.05.79 Utmeldt
24  Ole Grindaker 29.05.79 ?
25  Bjørn Johs. Lothe 29.10.59 ?
26  Torgny Ødegård 08.04.54 ?
27  Ketil Barstad 23.10.79 ?
28  Edmund Jahr 23.10.79 Aktiv
29  Johan Bjørnli 29.04.71 Utmeldt
30  Odd Roald 23.01.52 ?

Kjell Vangestad Oddbjørn Owren Ingvar Berge Arne Lauvdal Sigurd Eriksen

Terje Fosmark Arne Petter Aanæs Alf Juul Knut E. Kristoffersen Edmund Jahr

Våre ti gjenlevende brødre, slik de så ut ved sin innvielse



6

Hvem var Petrus Beyer?
Vår loge fi kk sitt navn etter den danske lege og Stor Sire 
Poul Hermann Petrus Beyer (f. 24.11.1849 – d. 4.11.1924). 
Han var som lege meget interessert i humanitært arbeid.
Han ble innviet i den Danske Odd Fellow Ordenen i 1884, 
35 år gammel.
Etter bare 3 år ble han valgt til Overmester og gjorde en 
stor innsats for sin loge og etter hvert også for Ordenen.
Ordenen ble innført i Danmark i 1878 ved hjelp fra Tysk-
land og hjemvendte danske Odd Fellow brødre fra USA.
I 1889 ble han valgt til Stormester og i 1892 ble han den 
første danske Stor Sire, en stilling han besatte helt til han 
døde den 4. november 1924. Da hadde han ledet Ordenen 
i 35 år og vært medlem i 45. Hans valgspråk ”Fremad – 
Oppad” har vi gitt utrykk for i vår egen logo.
Han fi kk innført Odd Fellow Ordenen i Norge i Stavanger i 
1898, og etter hvert i Oslo 1908 og må regnes som den som 
fi kk Ordenen etablert i Norge.
Da Odd Fellow Ordenen ble innført i Norge ble vi un-
derlagt den danske jurisdiksjon helt frem til 1920 da Odd 
Fellow Norge ble en selvstendig jurisdiksjon med Sam. 
(Samuel) Johnsen som den første norske Stor Sire. Det vil 
si at Petrus Beyer var Stor Sire også for Norge i 22 år, fra 
1898 til 1920.
I Petrus Beyers tid som ”norsk” Stor Sire og frem til hans 
død i 1924 ble det instituert 13 Odd Fellow loger og 8 Re-
bekkaloger i Norge. Tilsvarende tall i Danmark var hen-
holdsvis 57 og 16.
Han var også ansvarlig for at Ordenen etablerte seg i Sve-
rige i 1884 med nr. 1 Scania i Malmø, og på Island i 1897 
med nr. 1 Ingolfur i Reykjavik. 
Han hadde et stort sosialt hjerte og brant for de nødstedte, 
han fi kk etablert et hjem for foreldreløse barn i København, 
spedalsksykehus på Island og også på den daværende dan-
ske besittelse St. Croix i Vestindia.
Det er typisk for Petrus Beyers livsanskuelse at da Ålesund 
brant i 1904 fi kk han samlet inn 2.500 kroner blant de dan-
ske brødre ”til lindring av stammefrenders nød” som det 
het i datidens språk.
Han gjorde en så stor innsats for Ordenen og i samfunnet 
forøvrig at han ble tildelt Kommandørkorset av Dannebrog 
for sin innsats.
Det er betegnende for hans storhet at ved hans gravferd 
den 10. november 1924 lå det på hans båre kun noen få 
røde nelliker og en krans fra Kongen og Dronningen. 
Han hadde bedt om at det ikke skulle være blomster el-
ler kranser, men heller gis penger til ”Hittebørnshjem-
met” som han fi kk etablert i København. Det kom inn over 
10.000 kroner som var et meget stort beløp i 1924.
Den nye norske Stor Sire Sam. Johnsen holdt en varm min-
netale. Han takket fra norske søstre og brødre og berettet 
om Olav den Helliges fanebærer, som i det han falt i et 
slag, støtte fanestangen så hardt mot jorden at den ble stå-
ende. Slik er det også her ved Petrus Beyers båre i dag:
 ”Fanestangen vil stå om mannen segnet”.

Vi skal være veldig stolte som har fått lov å bruke hans 
navn på vår loge, og vi har mye å leve opp til.

                                                             Øyvind Schnell

Kilder: Odd Fellow Ordenens Historie, Bind 1, 
Odd Fellow blad nr. 5, 1997, kopi fra den danske  
ordenshistorie sin nekrolog over Stor Sire Petrus Beyer: 
”En høvdings død og ligfærd”.
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Starten på det hele!
Det hadde en tid vært diskutert om man skulle forsøke å 
få etablert en ny loge i Gjøvik, men temaet var delikat og 
ingen våget å ta skrittet helt ut.
I forbindelse med loge nr. 37 Voluntas sitt 25 års jubileum 
i 1977 fi kk tanken ny næring. 
Stor Sire Arne Espelund var gjest ved jubileet og han var 
i sin tale til jubilanten klar på at nå var tiden inne for en 
”knoppskyting” i Gjøvik.
Dette hintet fra bror Stor Sire var det som skulle til for at 
diskusjonen blusset opp igjen, og DDSS Magne Høgetveit 
tok initiativet til et møte.

For å starte en ny loge må man først etablere en broderfore-
ning som er ansvarlig for all planleggingen av en ny loge. 
Broderforeningen må ved etableringen velge sitt eget styre 
som skal lede prosessen mot den nye logen.
Broderforeningen må bestå av minst 10 brødre i starten og 
Stor Sire må godkjenne etableringen.
I løpet av en planleggingsfase på halvannet til to år må bro-
derforeningen skaffe så mange nye medlemmer at det er 
minimum 30 brødre ved institueringen av den nye logen.
 I tillegg må masse utstyr skaffes tilveie.
Heldigvis har vi i arkivet en fl ott møteprotokoll fra hele 
arbeidsperioden for Broderforeningen som vi har plukket 
interessante ting fra.

Etter et innledende møte den 28. februar 1978 i Ordenshu-
set med 11 fremmøtte, møtte 9 brødre til et konstituerende 
møte den 9. mars 1978 for å danne en broderforening.
De som møtte var følgende brødre: Magne Høgetveit, 
Sverre Bolstad, Paul Thomter, Sigurd Eriksen, Walter 
Skjøld, Kjell Bertelsen, Kjell Vangestad, Oddbjørn Owren 
og Ingvar Berge. Arne Lauvdal og Tor Hansen var påmeldt, 
men kunne av forskjellige årsaker ikke møte.
Walter Skjøld meddelte på et senere møte at han ikke kun-
ne være med videre, og da var det akkurat 10 brødre igjen 
som var kravet til å stifte en broderforening.
Daværende DDSS Magne Høgetveit orienterte om de lo-
ver og bestemmelser som gjaldt for dannelse av en broder-
forening.
Videre ble det referert til statutter for broderforeninger.
Som styre i den nye Broderforeningen ble følgende valgt:
Formann:  EksOm Sverre Bolstad
Varaformann:  Kjell Bertelsen
Sekretær:  Ingvar Berge
Kasserer:  Sigurd Eriksen
Arkivar:  Paul Thomter

Kontingenten i Broderforeningen ble satt til kr. 20,- per må-
ned.
Som navn ble foreslått: Gjøvik og omland Broderforening 
IOOF.
Man gikk igjennom matrikkelen for å fi nne fl ere brødre i 
Voluntas som kunne tenke seg å bli med i Broderforeningen.

Det ble vedtatt å avholde ett møte i måneden og mandag 
ble valgt til møtedag.
Antrekk på møtene skulle være logeantrekk. Dvs. sort 
dress.
Bror Ingvar Berge tilbød at Broderforeningens neste mø-
ter skulle avholdes i kjellerstua i hans daværende villa på 
Kopperud. Dette ble enstemmig godkjent.
Deretter ble de fl este møter avholdt i Gjøvik Sparebank 
hvor bror Sigurd Eriksen arbeidet.
Formelt stiftelsesmøte ble bestemt til mandag 24. april 
1978.

Formelt stiftelsesmøte i Gjøvik og omland 
Broderforening IOOF 24. april 1978
Tilstede var 8 brødre mens 2 brødre hadde lovlig forfall.
Bror Sverre Bolstad ønsket velkommen til kveldens møte 
og ga ordet til DDSS Magne Høgetveit.
Han foresto den meget høytidelige seremonien som blir 
brukt ved stiftelse av en broderforening. Han orienterte 
deretter om det store arbeidet som ventet de ti brødrene 
fremover. Han hilste videre fra Stor Sire som ønsket lykke 
til.
Deretter gikk han over til valg av styre og de foereslåtte 
brødre ble enstemmig valgt. 
DDSS Magne Høgetveit gratulerte Broderforeningen med 
etableringen.
Fra møteprotokollen leser vi videre at DDSS Magne Hø-
getveit på grunn av sin store innsats for Ordenen skulle bli 
medlem nr. 1.
Deretter skulle det være loddtrekning om den videre num-
merrekkefølgen blant de 9 andre.
Navnekomiteen slet med å fi nne et godt navn (Se eget inn-
legg).
Økonomien kom på plass og en blanding av nye brødre 
og overganger fra Voluntas gjorde at man nærmet seg det 
foreskrevne antall på 30 medlemmer.
Utstyr ble bestilt og fl ere av brødrene ga verdifulle gaver 
til den nye logen.
På møtet den 26. mars 1979 ble dato for instituering av den 
nye logen bestemt til 
24. november 1979 og alle nødvendige komiteer og nevn-
der ble valgt.
På samme møtet ble de bestemt at man på møtene heretter 
skulle ha et kort innlegg eller kåseri om et aktuelt tema. 
Det var mange gode innlegg og vi nevner et par nedenfor:
EksOM Arne Lauvdal holdt det første innlegget over te-
maet: Hvordan skal vi drive vår nye loge? Alle 16 brødrene 
som var til stede hadde ordet under den påfølgende disku-
sjonen. 
EksOM Terje Fosmark hadde et innlegg på et senere møte 
som han kalte ”Stress og stressens tidsalder” og det kom 
mange spørsmål og replikker.
Til Embedskollegium i den nye logen ble følgende fore-
slått:
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OM  Sverre Bolstad
UM  Ingvar Berge og Kjell Bertelsen
Sekretær Sigurd Eriksen
Skattmester  Oddbjørn Owren
Kasserer Øystein Skyberg

Ved valget den 1. oktober 1979 ble Ingvar Berge valgt til 
UM med 8 stemmer mot 6 stemmer for Kjell Bertelsen, de 
andre ble valgt som foreslått.
Bror Alf Juul hadde et forslag til utformning av CM staven 
og dette ble vedtatt.  Brødrene Knut Ebbe Kristoffersen og 
Ingvar Berge fi kk fullmakt til å få staven produsert. Til stor 
glede for alle kom det melding om at Voluntas ønsket å gi 
CM staven som gave til den nye logen.

På møtet den 21. mai 1979 ble kunstner og logebror Odvar 
Barstad sitt utkastet til ny logo godkjent og besluttet over-
sendt Stor Sire til godkjenning.
Forslag til nye særlover ble drøftet og vedtatt på møtet den 
29.oktober 1979.
På samme møtet ble det uttrykt betenkeligheter over den 
dårlige påmeldingen til gallamiddagen som skulle foregå 
på Strand Hotell etter institueringen av logen. Man ble 
enige om å se tiden an til nærmere festen før noe ble gjort.
Det kom heldigvis fl ere påmeldinger etter hvert slik at fes-
ten ble meget fi n.
Rundt det tidspunktet som Broderforeningen ble stiftet 
ble det kjent at det var 4-5 andre foreninger i gang, og det 

knyttet seg stor spenning til hvilket nummer den nye Gjø-
vik logen skulle få. Man hadde håpet på nummer 100, men 
skuffelsen var ikke så stor da det ble kjent at det ble num-
mer 99. I dag synes vi at vi har et fl ott nummer på vår loge.

Ved etableringen av en ny loge får man et charterbrev fra 
Storlogen som bevis på at logen er stiftet på behørig måte. 
Dette charterbrev skal signeres av fem valgte brødre fra 
Broderforeningen og følgende ble valgt:
Sverre Bolstad, Kjell Bertelsen, Sigurd Eriksen, Paul 
Thomter og Ingvar Berge.

Den 24. november 1979 ble loge nr. 99 Petrus Beyer høy-
tidelig instituert i Ordenshuset i Sverres gate av Stor Sire 
Arne Espelund og hans Stor Embedsmenn.
På den påfølgende festmiddagen på Strand Hotell var det 
i alt 104 gjester.

Etter at datoen for institueringen var bestemt fant man ut at 
dette var Stor Sire Petrus Beyers 130 års fødselsdag, og det 
kunne jo ikke ha blitt valgt en bedre dato.

                                                             Øyvind Schnell

Kilder: Møteprotokoll for Broderforeningen og samtaler 
med gjenværende stiftere.

Hvordan ble navnet til?
Alt på de første møtene i Broderforeningen ble navn på 
den nye logen diskutert. Flere av medlemmene var inne 
på at man burde fi nne et navn som henspeilte på lokale 
forhold, uten at man ble enige om noen forslag.
På møte i Broderforeningen den 6. november 1978 ble det 
nedsatt en navnekomite bestående av brødrene Terje Fos-
mark, Tor Hansen og Paul Thomter. Bror Bjørn Jenssen 
kom til på et senere møte.
Det kom etter hvert mange gode forslag fra fl ere av brø-
drene: Vard eller Varde, Kauffeldt eller Castberg.  Og et litt 
spesielt forslag, Vestmjøs.
DDss Magne Høgetveit hadde på et møte i Oslo med Stor 
Sire Arne Espelund, nevnt at det var vanskelig å bestemme 
seg for et navn. 
I den forbindelse foreslo Stor Sire at vi burde kalle logen 
for Petrus Beyer.
DDSS Magne Høgetveit tok forslaget tilbake til Broderfore-
ningen og på et møte den 8. januar 1979 holdt han en glim-
rende orientering om denne personen som hadde betydd så 
mye for Ordenen i Danmark, Norge og fl ere andre land.
Forslaget ble enstemmig vedtatt og sendt over til navne-

komiteen for utarbeidelse av søknad til Stor Sire om å få 
bruke dette navnet. 
Brev ble sendt 10. februar 1979.
Allerede i brev av 14. februar 1979 kom det i svar fra Stor 
Sire Arne Espelund at navnet Petrus Beyer ble godkjent 
som navn på den nye logen.
Som en kuriositet skriver han at logen hadde funnet et ut-
merket navn og gratulerte med beslutningen, selv om det 
var opprinnelig hans eget forslag.

Vi som kom etter er glad for at logen fi kk et så fi nt navn, og 
vi er stolte og takknemlige for at vi kan videreføre logens 
arbeid under denne kjempens navn.

                                                             Øyvind Schnell

Kilder: Møteprotokollen til Broderforeningen, korrespon-
danse mellom Broderforeningen og Storlogen og samtaler 
med gjenværende stiftere.
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Hvordan logoen ble til!
Etter at Broderforeningen hadde arbeidet en del sammen, 
kom man til det tidspunktet hvor man begynte å diskutere 
logo til den nye logen.
Underveis ble det mange gode diskusjoner og forslag og 
mye fi n fantasi.
Det var i utgangspunktet tydelig at lokale forhold skulle 
gjenspeiles i den logoen som skulle velges.
Blant forslagene var potpurrikrukka som Gjøvik Glassverk 
hadde produsert i mange år, glassblåseren og såmannen.
Det ble stor interesse for såmannen og brødrene Tor Han-
sen, Ingvar Berge og Paul Thomter ble valgt til ”Emblem-
komite” for å komme med forslag til logo.
Noe senere kom bror Odvar Barstad med som utøvende 
kunstner.

Den danske Stor Sire Petrus Beyer hadde som sitt valg-
språk ”Fremad – Oppad” 
Da vi fi kk gi vår loge hans navn ble det bestemt at vi skulle 
forme vår logo etter hans valgspråk.  Det ble da naturlig at 
bror Odvar Barstad fi kk oppdraget med å utforme forslag 
til ny logo og såmannen ble forkastet som mulig tema.
På møtet den 21. mai 1979 kom bror Barstad med sitt en-
delige forslag som ble enstemmig godkjent av Broderfo-
reningen.

Forslaget til logo ble etter tilføying av stiftelsesdato god-
kjent av Stor Sire.

Når vi studerer logoen så ser vi tydelig at bror Barstad har 
fått frem sin fantastiske tolkning av Stor Sire Petrus Beyers 
valgspråk ”Fremad - Oppad”.
Vi ser tydelig mannen som strekker seg ”fremad” i fotstil-
lingen med venstrebenet foran, og ”oppad” med måten han 
strekker armene oppover på og vi aner blikket som rettes 
frem og opp.
 Og bror Barstad viser det geniale med å legge de tre kje-
deledd i hendene på mannen som det evige symbolet på 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Vi som har kommet til i ettertid skal være takknemlige for 
at Broderforeningen valgte en så fl ott logo for vår loge.

                                                             Øyvind Schnell  

Kilder: Møteprotokollen til Broderforeningen, samtaler 
med stifterne og korrespondanse med Storlogen.

Instituering i Ordenshuset og festmiddag på Strand Hotell
Det ble en minnerik dag for brødrene i Gjøvik og Omland 
Broderforening, aktører og gjester da loge nr. 99 Petrus 
Beyer ble høytidelig instituert i Ordenshuset den 24. no-
vember 1979. 
Ca. 80 brødre var til stede, derav 25 fra den nye logen.
Stor Sire Arne Espeland og Stor Marsjall Oddv. Storm Ar-
nesen ledet den høytidelige handlingen, assistert av Dep. 
Stor Sire Erik Evjen, Eks Stor Sekretær Leif Castberg Voss, 
Eks HP Oddvar Aarseth, Eks HP Kåre Bekkelien og DDSS 
Magne Høgetveit.
Under institueringen ble følgende embedsmenn installert i 
sine embeder av Stor Sire: 
Eks OM Arne Lauvdal, OM Sverre Bolstad, UM Ingvar 
Berge, Sekretær Sigurd Eriksen,  Skattmester Oddbjørn 
Owren og Kasserer Øistein Skyberg.
De øvrige embedsmenn ble installert av Overmester og 
Undermester som følger:
CM Terje Fosmark, Insp. Kjell Vangestad, Kap. Paul 
Thomter, Organist Tor Hansen, IV Alf Juul,
YV Johan Bjørnli, OMs H. ass. Kjell Bertelsen, OMs V. 
ass. Sigmund Hval, UMs H. ass. Torgny Ødegaard, UMs 
V. Ass. Odvar Barstad, CMs H. Ass. Bjørn Jenssen, CMs 
V. Ass. Arne P. Aanes.
Arkivar Ragnar Treverket.
I sin etterfølgende tale hilste Stor Sire fra Storlogen og 
overrakte dens gaver.

Deretter ble de brødrene som hadde med seg gaver for an-
ledningen samlet foran Overmesterstolen, og etter en inn-
ledende hilsningstale av DDSS Magne Høgetveit ble ga-
vene overrakt. Følgende gaveoverrekkelser ble registrert:

OM Bernt Sandlie på vegne av loge nr. 37 Voluntas:  
CM stav
HP Odd Støldal på vegne av Leir nr. 10 Østerlen:  
Gavesjekk på kr. 5.000,-
OM Sigvart Holm på vegne av loge nr. 35 Heidmork:  
Gavesjekk på kr. 1.000,-
OM Hein Brandt Madsen på vegne av loge nr. 59 Herman 
Anker: Gavesjekk på kr. 1.000,-
OM Kristian Eide på vegne av loge nr. 63 Anders Sandvig: 
Gavesjekk på kr. 250,-
OM Arne Fønhus på vegne av loge nr. 75 Veritas:  
Gavesjekk på kr. 1.000,-
Eks HP Kåre Bekkelien på vegne av Leir nr. 11 Nord:  
Gavesjekk på kr. 2.500,-
Eks OM Otto Fjell på egne vegne: Klubbe
De to Hamarlogene overrakte sammen en Alladinlampe 
som fortsatt brukes av Inspektør ved tenning av lysene på 
alteret ved logens åpning.
Loge 37 Voluntas ga også sine embedskapper til Petrus 
Beyer og kjøpte nye til sin loge.
I tillegg til de gaver som er referert ovenfor mottok logen 
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følgende gaver:
2 messing lysestaker, gitt av bror Oddbjørn Owren og Eks 
Om Ingvar Berge,
Alterduk gitt av søster Kari Berge og Eks OM Ingvar Ber-
ge, brodert av søster Bjørg Bolstad.
Bibelen på alteret ble gitt av Eks OM Ingvar Berge
2 lyseslukkere ble gitt av bror Kjell Eid og Eks OM Kjell 
Bertelsen.
Blomstervase med logens logo ble gitt av den nye Over-
mester Sverre Bolstad.
Logoen på vasen ble håndmalt av søster Bjørg og Over-
mester Sverre Bolstad sin svigerdatter.
Overmester Sverre Bolstad takket deretter for alle gaver 
og lovet at de ville bli benyttet på beste måte og til gagn 
for logen.
Møtet ble deretter avsluttet og lukket på ritualmessig måte.

Etter høytidelighetene i Ordenshuset møttes egne og inn-
budte brødre og øvrige gjester til festmiddag på Strand Ho-
tell. I alt 104 deltakere kranset bordene da festkomiteens 
formann Alf Juul ønsket velkommen og ga ordet til kvel-
dens toastmaster bror Bjørn Jenssen.
Men først ble Hans Majestets Kongens skål utbrakt og 
kongesangen sunget.
Eks UM Alf Michelsen fra loge nr. 37 Voluntas hadde skre-
vet dagens prolog som han selv fremførte. Denne kan leses 
i vårt 25 års jubileumsskrift.
I hovedtalen for dagen orienterte OM Sverre Bolstad om 
Stor Sire Petrus Beyer, hvis navn var blitt den nye logen 
tildel. 

I følgende rekkefølge ble de øvrige taler holdt:
Stor Sire Arne Espelund
DDSS Magne Høgetveit
OM Bernt Sandlie fra loge nr. 37 Voluntas
OM Sigvart Holm fra loge nr. 35 Heidmork
Søster OM Marie Gjørwad fra loge nr. 35 Arnica
Fru Else-Marit Lister, leder for Odd Fellows damegruppe 
i Gjøvik.
De to sistnevnte talere overrakte dessuten gaver til den nye 
logen: 
2 messing lysestaker fra loge nr. 35 Arnica, og en klubbe 
fra damegruppen.

Toastmaster refererte deretter at det var innkommet hilse-
ner og blomster fra Frimurerlogen Den Hvite Svane i Gjø-
vik og loge nr. 18 Varna i Moss.
Etter talene ble sangen som Eks OM Sigurd Eriksen hadde 
skrevet for anledningen sunget hvoretter OM Sverre Bol-
stad takket for alle gaver, hilsener og gode ønsker.
Taffelet ble avsluttet med at Eks Stor Sekretær Leif Cast-
berg Voss takket for maten.
Dagens meny var aspargessuppe, oksesteik med grønnsa-

ker og kokte poteter, og til dessert ble servert mokkafro-
masj med krem. Drikke: Cotes du Roussillion rødvin og 
Farris.

Mens festsalen ble ryddet ble det servert kaffe med avec i 
salongene.
Med en innledende polonese fortsatte festen med dans og 
selskapelig samvær.
Taffelmusikk ble besørget av fru Vesla Taalesen og danse-
musikken av Skoglunds Trio.
Det kan også nevnes at det ble benyttet vanlig sort vest i 
logesalen, men man måtte skifte til hvit vest under festmid-
dagen.
Festen ble på alle måter meget vellykket og det ble av 
Overmester rettet takkens ord til festkomiteen bestående 
av brødrene Alf Juul, formann, Kjell Eid, Terje Fosmark, 
Arne Petter Aanes og toastmester Bjørn Jenssen for deres 
store innsats til beste for gjestene og logen.
Det skulle vært tatt bilder for et historisk album, men dette 
ble det dessverre ikke noe av.

Broderforeningen sendte brev til Den Danske Storlogen 
med spørsmål om det var slektninger av Stor Sire Petrus 
Beyer som var medlemmer av Odd Fellow i 1979.
Dette med tanke på at de i så fall kunne blitt invitert til 
institueringen og festen.
Det kom et raskt svar fra Danmark med beskjed om at det 
ikke fantes nære slektninger etter Stor Sire Petrus Beyer. 
Hans hustru overlevde ham med 30 år, men ekteskapet var 
barnløst. 
Under arbeidet fant man at det også eksisterte en loge i 
Danmark med samme navn, nemlig loge nr. 41 Petrus Be-
yer i Thisted i Danmark. De ble tilskrevet med en invita-
sjon, men i brev av 15. november 1979 svarer OM Carl J. 
Facius at de dessverre ikke hadde anledning til å komme. 
Til gjengjeld sendte de et signert bilde av Stor Sire Petrus 
Beyer som en hilsen.
 Bildet henger i dag på veggen ved siden av peisen i sa-
longen.

                                                               Øyvind Schnell

Kilder: Eks OM Sigurd Eriksen sitt glimrende referat fra 
institueringen og festen.
Korrespondanse med Den Danske Storloge og Loge nr. 41 
Petrus Beyer i Thisted i Danmark.
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En spire vi øynet, et blad har her blitt,
og navn Petrus Beyer vår Loge ble gitt.
Hans valgsprog, vårt samlingssymbol: ”Fremad Opp”
gir støtte og styrke, gir vilje – håp.

Vår jurisdiksjon har Bror Beyer som far,
og Logen den ønsker at navnet han bar
vil gi oss det liv og den kraft og det fold,
som bonden sitt såkorn i velpløyd mold.

Vår Orden har lært oss, vårt motto det er:
I Vennskap, i Kjærlighet, Sannhet frembær
de tanker vår Herre og Mester oss ga:
”La ord bli til handlig!” –  Den lærdom ta!

Det første embedskollegium

Må Logen få fremgang og lykke derved,
og husk at vårt arbeid i sannhet og fred,
er arbeid i ånden Odd Fellow har skapt,
av brødre i Vennskaps- og Kjærlighets pakt.

La vennskapet trygges i samværets ro!
La kjærlighet spredes i sannhet og tro!
La kjeden vi danner i Beyer sitt navn,
Bli styrket i løftet vi alle ga!

På bildet: Overmester Sverre Bolstad, Undermester Ingvar Berge, Sekretær Sigurd Eriksen, Kasserer Øistein Skyberg 
og Skattmester Oddbjørn Owren.

Eks. OM Sigurd Eriksens sang til festmiddagen 
på Strand Hotel

 
Melodi: ”De nære ting”



12

TERMINMØTE FOR UNGE BRØDRE
10. mai 2012

Til stede:
Unge Brødre:
Trond Arild Hansen
Jon Hegge
Markus Joost
Rolf Erik Kristoffersen
Michael Flifl et-Jacobsen
Sven Jemblie
Baard Johansen
Terje Lofthus

Øyvind Schnell ønsket velkommen og redegjorde for bak-
grunnen for møtet, og viste blant annet til den rapporten 
om anbefaling til oppstart av slike terminmøter for unge 
brødre som var levert til Embedskollegiet og som alle del-
takere hadde fått. Schnell refererte også til det arbeidet som 
gjøres i Danmark om dette, som har vært til inspirasjon for 
oss. En målsetting med møtene er å svare på spørsmål fra 
brødrene om ting de lurer på, orientere om forskjellige for-
hold det kan være nyttig å ha innsikt i, men også å bli bedre 
kjent som et supplement til deltakelse i Privatnemnda og 
utviklingsprogrammet. Dersom det er ønskelig, er planen å 
arrangere et terminmøte i høst og våren 2013, og så får vi 
evaluere virksomheten etter det.

Jon Hegge ble oppfordret til å komme med sine innledende 
betraktninger, og dermed var samtalen rundt bordet i gang.
Momenter som var fremme:
- Hemmelighetsfullheten til å begynne med er en ut-
 fordring, men man hopper i det!
- Informasjonsmøtet var verdifullt; jeg følte meg velkom-
 men!
- Fremhevet logen som et verdifullt samlingspunkt
- Spesiell opplevelse å bli innviet; husker ikke så mye 
 etterpå, men det var høytidelig
- Ettermøtene oppleves som positive
- Man får tak i symbolikken litt etter hvert
- Det er vanskelig å stille spørsmål, og man er ofte usik-
 ker på hvordan man skal gjøre ting. Slike møter som 
 dette er positive i en slik sammenheng
- Opplæring er viktig for å skape trygghet, og trygghet er 
 alfa og omega for å føle seg vel i Logesammenheng
- Skulle gjerne visst mer på forhånd! Eksvis Hva er pass-
 ordet, hvor skal vi sitte i salen, osv. (Svar på slike spørs-
 mål er nettopp terminmøtet til for)
- Fadderne burde ha en mer fremtredende rolle, særlig i 
 startfasen.
- Det er betryggende at en EksOM er med ut når Logen 
 blir hevet
- På de første møtene etter Innvielsen bør Logen ha en 
 person som tar seg av de nye når de kommer og som 
 forteller litt om hva som skal skje og hvordan. F.eks. et 
 par Eksovermestre. (EksOM Johnny Lund tok umiddel-

 bart ballen og stilte seg til disposisjon på kommende 
 Logemøte: Man kan prate sammen rundt et bord, og 
 følge opp på Ettermøtet)
- For øvrig ble det stilt mange spørsmål om detaljer rundt 
 Logelivet, og det ble besvart etter beste evne.

Øyvind Schnell avrundet med å gi eksempler på hva man 
kunne ta opp på et senere terminmøte, som Budordene, 
etikette, Det Høyeste Vesen, nummererte sirkulærer, Den 
Gyldne Leveregel , egenpresentasjon som senere kan gjen-
tas på ettermøtet, og ikke minst besøk i andre Loger med 
ledsagelse.

Spørsmålet om vi skulle fortsette med terminmøtene ble 
besvart med et klart ja.

Det ble enighet om at hver enkelt til neste gang skulle no-
tere seg ting man lurte på, og at det deretter blir gitt innspill 
fra eldre brødre om forskjellige forhold.

                                                         Ole W. Kavli, ref.

Gratulasjoner:
Vi gratulerer:
• Trond Arild Hansen,  30 år 11.09.
• Mats Christian Nordhagen 25 år 07.10.
• Tore Rotstigen   55 år 27.10.
• Jan Monrad Eriksen   70 år 29.10
• Konrad Bratvold  70 år 05.11.
• Ole Martin Bismo  50 år 13.11.

Eldre Brødre:
Jo Lunde
Johnny Lund
Anders Floor
Håkon M. Rønnevig
Øyvind Schnell (Møteleder)
Ole W. Kavli (sekretær)


