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Forord 
 

Loge nr. 79 Roald Amundsen har rundet 50 år, og det er 10 år siden 

forrige festskrift ble skrevet. Bortsett fra et historisk tilbakeblikk fra 

oppstarten og gjennom disse 5 tiår, vil det meste i dette festskrift dreie 

seg om de siste 10 år.  

Møtene har vi hatt på vårt kjære logehus «Kjærbo» i Ski. Det deler vi 

med Rebekkaloge 90 Hannah og Loge nr. 129 Oscarsborg. 

På lik linje med de forrige, har vi hatt solide og positive kolegium, og 

ivrige medlemmer. Men den voldsomme økningen av medlemmer 

som også var ventet fra Storlogen, uteble. 

Et jevnt tilsig av medlemmer har det vært, og flere år har vi greid de 

målene som ble satt. Men dessverre har alt for mange hatt naturlig 

avgang, så nettoresultatet er negativt. Men perioden 2011 til 2021 

skulle også bli det 10 året hvor vi mot slutten, opplevde at alt ble 

forandret. Ikke var det bare logelivet som forandret seg, nei hele 

samfunnet og hele verden. Covid 19 slo til, og i mars 2020 mått vi 

stenge ned all møtevirksomhet. Vi trodde i starten at dette ikke vil bli 

langvarig, men innså etter hvert at det ville det bli. Vi har 

kommunisert med våre brødre via telefon og brev, og fra høsten 2020 

fulgte vi oppsatte møtedatoer, med arbeidsmøter på Teams. 

Restriksjoner og nedstegninger skapte også problemer for vår 

restaurantør. Dette medførte til at de ikke ønsket å fornye kontrakten, 

og ny restaurantør måtte på plass. 50 års jubileet i mars måtte også 

utsettes på ubestemt tid. Året 2021 blir det året som vi vil komme til å 

huske, hvor alt logeliv først halvår mått skje digitalt. Digital 

nominasjon og digitalt valg. Nå lever vi i håpet om at innstalasjonen 

kan gjennomføres normalt, at dette festskrift kan trykkes og at 50-års 

jubileet kan feires. 

 

Ski, august 2021, Jubileumskomiteen. 
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Et historisk tilbakeblikk… 

INNLEDNING  

Dette sammendraget av Kjærbos historie er ført i pennen av Lise Dahl, 

logesøster i Rebekkaloge 90 Hannah.  

Utgangspunktet for den eldste delen av historikken er et håndskrevet notat som 

hun fikk låne av Eks Stor redaktør Einar Lindberget i Loge nr. 79 Roald 

Amundsen.  

Han har også senere gått igjennom sammendraget. 

Brorparten av sammendraget dreier seg naturlig nok om tiden fra Roald 

Amundsen kjøpte huset i 1979 og frem til 100 års jubileumet i 2013. 

Opplysningene er dels hentet ut av historisk arkiv i Kartverket, tidligere,  

jubileumsskrift for Roald Amundsen pluss dokumenter fra den siste 

utbyggingen. 

 

Husets eldste historie 

Tomten til eiendommen 

Kjærbo ble fradelt fra Østre 

Sander den 13.05.1912 

Huset ble bygget i 1913/14 av 

stasjonsmester Nilsen - og 

besto da kun av den midterste 

delen. 

På veggen over pianoet i 

selskapslokalene henger det en 

side av avisen Øieren fra 10. mai 1913. Denne avissiden ble funnet i en av 

veggene ved utbyggingen av Kjærbo i 1999/2000. 

Turid og Ragnvald Scherffenberg besørget avissiden rammet inn. Den 

innrammede avissiden ble overrakt som gave fra Loge Hannah til Kjærbo under 

festmiddagen for innvielsen av Kjærbo i april 2000.  

Den 01.12.1915 ble huset kjøpt av familien Norum på Østre Sander - og de 

hadde på dette tidspunktet blant annet høner på eiendommen. 

Henrik Norum,  som ble født på Kjærbo, var en av pådriverne for å få startet 

Loge nr. 79 Roald Amundsen. Han døde dessverre i 1970, året før institueringen 

fant sted. 
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Familien Norum solgte i 1918 Kjærbo til søstrene Larsen fra Nes Herregård i 

Østfold - og flyttet da tilbake til Østre Sander. Søstrene Larsen kjøpte en 

tilleggstomt til eiendommen på ca. 3.3 mål. 

Søstrene Larsen solgte etterhvert eiendommen til Johan L. Hirsch. Han var 

utdannet ved Landbrukshøyskolen i Ås -  og ble senere direktør ved NLH , han 

var også regnet som en betydelig politiker. 

Hirsch tilbød i 1921 Telegrafvesenet å kjøpe eiendommen og overdragelsen ble 

tinglyst våren 1922.   

Telegrafvesenets  bud på eiendommen var kr. 40.000,- -  hva  endelig kjøpesum 

til slutt ble - er ukjent. Tilbudet fra Hirsch til Telegrafvesenet inneholdt en 

blomstrende beskrivelse av bærbusker og frukttrær i tillegg til 

avlingsbeskrivelser m.v. 

Bygningen ble snart for liten og man besluttet å utvide eiendommen. Tårnhuset i 

nord  ble påbegynt i 1923 og sto ferdig i 1924. 

Som en liten kuriositet kan jeg nevne at Ruth Aarstad som var logesøster og 

tante til Fredrik Aarstad i Loge Roald Amundsen – bodde på Kjærbo fra 1922 til 

1957. Hennes far var telegrafbestyrer i denne tiden.  Nå er Fredrik Aarstad 

medlim i Loge nr. 23 Drofnum i Drammen.  Ruth aarstad døde høsten 2020. 

Tilbyggets 2. etg. rommet selve telegrafsentralen i tillegg til kontorer. Første 

etasje inneholdt bestyrerbolig/tjenestebolig som var i bruk helt frem til 1969.  

Kjærbo ble etter hvert leiet ut og ble ikke i særlig grad vedlikeholdt. 

Roald Amundsen kjøper 

Kjærbo av Televerket i 1979. 

Loge nr. 79 Roald Amundsen ble 

instituert den 7. mars 1971. De 

første 10 årene leide man 

Herredsstyresalen i 

Samfunnshuset på Kråkstad.  
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Dette var imidlertid upraktisk, da hele 

Logesalen måtte rigges først opp og deretter 

ned ved hvert møte. Det meldte seg derfor 

etter hvert et sterkt behov for bedre og mer 

egnedelogelokaler. 

Finansiering 

Televerket hadde allerede fattet beslutning om å rive Kjærbo, men vedtaket ble,  

etter sterkt påtrykk,  omgjort og i 1979 kjøpte Loge nr. 79 Roald Amundsen 

Kjærbo for kr. 446.000,-Kjøpet ble finansiert ved banklån. Huset var imidlertid i 

svært dårlig stand og en totalrenovering var helt nødvendig. 

Totalrenoveringen ble finansiert ved 

• kr. 20.000,- i lån fra Storlogens Støttefond, 

• kr. 125.000,- som lån fra Stortingsgt. 28 AS. 

• Resten, ca. kr. 350.000,-, ble finansiert av hver enkelt bror som gave/lån 

til Loge Roald Amundsen. 

I 1979 var dette et stort beløp.  Totalt hadde man brukt i overkant av kr. 

900.000,- ved innvielsen av Kjærbo i 1981. Enkelte brødre gav til dels store 

summer til Loge Roald Amundsen- både ved kjøp av huset -  og også senere til 

drift og vedlikehold. 

Ved renoveringen i 1999/2000 ble kr. 225.000,-  som skulle vært tilbakebetalt 

brødrene i Roald Amundsen -  gitt til Logen  som gave av brødrene og 

konvertert til aksjekapital i AS Kjærbo.   Ca. kr. 125.000,- ble tilbakebetalt de 

brødrene som ønsket dette. Alle lån og heftelser i AS Kjærbo var dermed slettet 

før renovering, og utbygging startet i 1999. 

Ildsjeler 

De brødrene som først og fremst gikk i bresjen for 

kjøpet av Kjærbo i 1979 var Ivar Brynildsen, Knut 

Kleven, Rolf  Skonnord,  Gunnar Erichsen og Einar 

Lindberget. I tillegg var Arne Ulmo, Sverre Person,  

Kjell Olaussen og sist -  men ikke minst - den da 

sittende OM Odd Strand - solide støttespillere i 

prosessen. Sistnevnte hadde tett kontakt med 

Storlogen hele veien.                                                        En av ildsjelene: Gunnar Eriksen 
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Renoveringen av Kjærbo i perioden 1979 til 1981 ble gjort utelukkende på 

dugnad, ca. 12000 dugnadstimer gikk med for å få huset opp og stå. 

Det står å lese at «de som ikke var håndverkere ble det».  Det var en god del 

papirarbeide i forbindelse med søknader og planer som måtte på plass før 

dugnaden kunne begynne. 

Utålmodigheten etter å komme i gang var imidlertid stor både hos brødrene og 

ikke minst hos den ubestridte dugnadsgeneralen Gunnar Erichsen - og det 

fremkommer av et av festskriftene til Roald Amundsen at «sansen for 

formaliteter var ikke påtrengende» -og det tolker jeg dithen at man til en viss 

grad «foregrep begivenhetenes gang». 

 

Utleie av selskapslokalene 

Etter et par mindre vellykkede forsøk med restauratør, ble  Berit og Steinar 

Pettersen i 1983 -  spurt om de kunne tenke seg å leie selskapslokalene - noe de 

takket ja til. 

Kjærbo AS fikk dermed flinke, seriøse og lojale leietagere, et leieforhold som 

varte  frem til november i 2010, med andre ord i 27 år. 

Utbygging og rehabilitering i 1999/2000 

Kjærbo var jo som kjent bygget i 1913 og tidens tann tæret på bygningen til 

tross for tidligere renovering og hyppig vedlikehold – noe måtte gjøres. 

Etter flere forsøk på å få tatt en bestemmelse ble det til slutt -  etter en del frem 

og tilbake - besluttet totalrenovering og påbygging av ny kjøkkenseksjon og 

tårnhuset i syd. Det skulle etterhvert vise seg at vi hadde hatt «englevakt». 

Under byggeperioden viste det seg nemlig at gulvet i 2. etg. så og si «hang i en 

tynn tråd», idet veggene hadde blitt presset  utover og det var bare så vidt gulvet 

i 2. etg. hadde feste i veggene. Hva som hadde skjedd dersom festet hadde 

sluppet, kan vi jo alle tenke oss. 
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I byggeperioden ble det også denne gangen utført en durabelig mengde 

dugnadstimer på mellom 12000 - 13000 – først og fremst blant brødrene, men 

Hannah-søstrene gjorde også en stor innsats, ikke minst på innrednings- og 

serveringsfronten.   

Resultatet  ble på dette tidspunkt et 

særdeles smakfullt og hensiktsmessig 

innredet Ordenshus. Totalt kostet 

utbygging og renovering denne gangen 

ble 4.9. millioner. 

Stein Erik Dahl satt  som styreformann i 

perioden frem til beslutning om full 

utbygging ble fattet (1998 – 99.)  

mens Bjørn Steinar Olsen overtok som 

styreformann og formann i byggekomiteèn i selve byggeperioden.   

Logemøter i byggeperioden 

I byggeperioden hadde de tre logene sine møter i Stortingsgt 28 i tillegg til at 

man var på besøk i andre loger. 

De to dugnadsgeneralene, Bjørn Flatmo fra Oscarsborg og Bjørn Halvorsen fra 

Roald Amundsen, gjorde en innsats det står stor respekt av. 

Hannah-søstrene hadde ansvaret for servering av smørbrød ved mange av 

dugnadene -  så det ble mange smørbrød.   

Videre var det søstre fra Rebekkaloge Hannah  som sto for beslutninger i 

forbindelse med innredningen. 

Farge- og design-gruppen. 

Frøydis Berman Johansen, Eva Grønvold og Evy Wold gjorde en flott innsats og 

skal ha all ære for at lokalene på dette  tidspunktet fremsto som særdeles 

smakfulle. 

Som nevnt tidligere har familien Norum på flere måter tilknytning både til 

Kjærbo og til Loge Roald Amundsen. 

Dette kom tydelig frem når huset skulle beises etter ferdigstillelsen i 2000. Beis 

til hele huset ble da gitt gratis til Kjærbo av Ski Bygg AS og som noen av dere 

vet er Ski Bygg AS eiet av familien Norum. 
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Ragnvald Scherffenberg sørget for å ta videoopptak under hele byggeprossesen  

for senere dokumentasjon.   

Byggefirmaet som ble valgt var Brødrene Hersleth som på dette tidspunktet 

holdt til i Vestby, dette skulle vise seg å være et godt valg. 

Valget av arkitekt viste seg også å være vellykket,  nemlig  arkitekt Knut H. 

Knutsen fra Ås. 

Det er diktet en sang og ett dikt gjennom årenes løp til Kjærbos ære, av 

henholdsvis Odd Roger Adolfsen fra Roald Amundsen og Mette Hovind fra 

Hannah. Sistnevnte leste sitt dikt første gang på Sosialaften i Roald Amundsen 

den 31. mars 1981 i det dengang nyrenoverte Kjærbo. Mette Hovinds dikt ble 

også lest ved innvielsen av Kjærbo i april 2000, nitten år etter urfemførelsen. 

I de senere årene har brødre fra Oscarsborg også stått for oppussing av logesalen 

og – ikke minst rehabilitering av toalettene i underetasjen, som nå fremstår som 

både delikate og smakfulle.  Også denne gangen er det vist stor dugnadsinnsats 

både arbeidsmessig og økonomisk. 

Som dere skjønner er dette et hus med en lang og broget historie. Vi får håpe at 

Kjærbo fortsatt kan være i Odd Fellow Logenes eie i mange år fremover. 

Avslutningsvis kan vi vel alle være enige om at Kjærbo fortsatt er en 

staselig gammel dame til tross for at hun fyller 108 år nå i 2021  
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Embedskollegiet 2011-2013 

Foran fra venstre:  

Eks. OM Richard E. Malinovski,  

OM Lasse Kjølstad Tenden  

UM Leif Otto Listhaug. 

Bak fra venstre:  

Sekretær Charles Johnsen,  

Kasserer Sigurd B. Næss,  

Skattmester Gunnar Fagerli 

Ceremonimester Bjørn Foss 

Embedskollegiet 2013-2015 

Foran fra venstre:  

Eks. OM Lasse Kjølstad Tenden,  

OM Tommy Olav Johnsen. 

UM Per Holger Andersen 

Bak fra venstre: 

Sekretær Sigurd B. Næss 

Skattmester Gunnar Fagerli 

Kasserer Bjørn Foss 

Ceremonimester Per Arne Kordahl 

Embedskollegiene i perioden2011-2021 
 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

Embedskollegiet 2015-2017 

Foran fra venstre:  

Stor.Repr. Richard E. Malinowski 

Eks. OM Tommy Olav Johnsen. 

OM Per Holger Andersen 

UM Leif Otto Listhaug 

Bak fra venstre: 

Ceremonimester Bjørn Foss 

Sekretær Sigurd B. Næss 

Skattmester Gunnar Fagerli 
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Embedskollegiet 2019 - 2021 
 

 
 

 

 

 

 

Nye veteraner 2011-2021 
 

Embedskollegiet 2017-2019 

Foran fra venstre:  

Stor.Repr. Richard E. Malinowski 

Eks. OM Per Holger Andersen. 

OM Leif Otto Listhaug 

UM Charles Johnsen 

Bak fra venstre: 

Ceremonimester Erik Dahle 

Sekretær Sigurd B. Næss 

Skattmester Arnt Otto Nicolaisen 

 

Foran fra venstre:  

Storrepr. Lasse Kjølstad Tenden, Eks OM. Leif Otto Listhaug, OM Per Holger Andersen, UM Per 

Arne Kordahl 

Bak fra venstre: 

Ceremonimester Erik Dahle, Sekretær Børge Gursli, Skattmester Arnt Otto Nicolaisen, Kapellan 

Svein L Kjøniksen 
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I perioden 2011 – 2011 har følgende brødre blitt tildelt veteranjuvel: 

 

Navn 25-års veteranjuvel 40-års veteranjuvel 

Per Anders Grønvold 11.03.2011  
Johan Peter Ruud 27.10.2012  
Olav Grønvold 24.11.2012  
Tommy Olav Johnsen 12.04.2013  
Per Kløvstad 15.10.2013  
Ole E. Nielsen 15.10.2013  
Arild Veidahl 13.02.2015  
Stein-Erik Dahl  08.04.2015 
Alf Lorentsen  25.11.2015 
Ragnvald Schreffenberg  02.09.2016 
Helge Robert 
Ingebrigtsen 13.10.2017  
Erling Martin Ohnstad 08.12.2017  
Leif Kristoffer Skuterud 08.12.2017  
Alf Lorentsen  26.01.2019 
Erland Jonassen  31.01.2019 
Arnt Otto Nicolaisen 22.03.2019  
Åge Antila 11.10.2019  
Richard Edward 
Malinowski 28.02.2020  
Jon Øystein Magistad 14.03.2020  
Svein Lennart Kjøniksen 27.03.2020  
Kenneth Fredriksen  15.04.2020 
Lasse Kjølstad Tenden 21.03.2021  
Per Arnold Røed 14.05.2021  

 

Vi takker dem for god og trofast deltakelse i Loge nr. 79 Roald 

Amundsen. 

 

 

Medlemstallet 
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Fra 2011 til 2021 har Loge nr. 79 Roald Amundsen har hatt en netto 

nedgang i antall medlemmer. Veksten har dermed ikke holdt følge 

med Storlogens visjon om en fordobling innen 2010. Netto nedgang er 

fra 61 medlemmer i år 2011 til 57 medlemmer i 2021. 

 

Fra 2011 til 2021 er 24 brødre innviet i vår loge. 15 av brødrene i 

Loge nr. 79 Roald Amundsen er gått bort siden år 2011, og 14 brødre 

har meldt seg ut. 1 av brødrene har meldt overgang til annen loge og 3 

er utmeldt i perioden grunnet manglende betaling av kontingent. 

 

 

  
Fra siste innvielse:F.v: Tommy Johnsen (fadder) og Tom Arthur Sigfred 

Rommerud, KristjanKjartansson og Tore Breck (fadder), Marius Løkkeberg og 

Per Holger Andersen (fadder) 

                                      

 

Fremmøte 
 

Fremmøteprosenten på logemøtene har i snitt ligget på 50% i perioden 

fra 2011 til 2020. Enkelte møter har hatt over 60% og noen ned mot 

40%.  Alle møtene har uten unntak blitt gjennomført med alle valgte 

og utnevnte embedsmenn eller vikarer for disse.   

Siden møteaktiviteten opphørte som følge av koronapandemien ble det 

ikke registrert noe frammøte før vi tok i bruk Teams til 

medlemsmøter.  Etter en famlende start har vi på noen teamsmøter 

hatt fremmøte på mellom 40 og 50%. 
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Logeliv 

Logens løpende virksomhet omfatter flere arenaer som arbeid i ulike 

nemder, i kollegium, deltagelse i logemøter og ikke minst hyggelig 

samkvem i salongene før logemøtene og på etter-møtene i spisesalen. 

På flere av møtene har også ektefeller og samboere samt medlemmer i 

andre loger tradisjonelt vært invitert og deltatt. 

Med ujevne mellomrom gjennom årene har det også vært gjennomført 

populære besøk i andre loger både på Østlandet og i Danmark. 

Gjennom årene har også dugnader og arbeid for øvrig på selve Kjærbo 

vært en viktig møteplass for brødrene.  

Det er også grunn til å nevne at en viktig del av vårt arbeid, i tråd med 

våre budord, har vært og er å vise avdøde brødre og deres etterlatte 

den siste ære. Brødre møter frem, danner bårevakt hvis ønskelig og 

holder gjerne også minneord over den avdøde.  

På samme måte har det vært tradisjon at OM og andre brødre hedrer 

brødre som fyller runde år med et besøk og en gave.  

Ved juletider overrekkes blomster til avdøde brødres enker og til syke 

brødre ellers. 

Men mot slutten av dette tiåret ble logelivet helt annerledes. 

Pandemien forandret alt, og fra mars 2020 ble vi utestengt fra å holde 

våre tradisjonelle logemøter. Det var plutselig stopp på alle aktiviteter 

både i og utenfor logen. Derfor måtte vi finne nye måter å holde 

kontakten med våre brødre. Medlemslista ble delt mellom de valgte 

embedsmenn, slik at alle brødrene ble jevnlig oppringt. 

Embedsmøtene ble holdt på Teams, og etter hvert ble også våre 

logemøter holdt der. 

 

 
 

 

 

Seniorklubben i Follo er 40 år den 12. mai 2021.. 
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Seniorklubben 4. April 2016 

Klubben ble startet 18.februar 1991 på initiativ fra daværende 

Overmester Bjørn Skaug og Willy Hansen. Seniorklubben feirer 30-

års-jubileum i 2021. 

Klubben er åpen for medlemmer av Odd Fellow´s medlemmer som er 

pensjonister eller alderstrygdet ifølge endrede vedtekter fra 2.3.2009. I 

praksis har det også vært praktisert at seniorer som har anledning kan 

være medlem uten å være trygdet eller arbeidsledig. 

Møtene avholdes hver første mandag i måneden med unntak av 

sommermånedene. 

Klubben har godt fremmøte – det varierer fra 13 til 23 medlemmer 

som finner veien til våre hyggelige møter. 

Møtene har rimelig streng agenda, der Seniorene først ønskes 

velkommen med ord for dagen fra Lasse Gustavsens bok. 

Medlemmene er flinke til å delta med innlegg, fra diktopplesning, 

historiefortelling og egne opplevelser. 

Vi forsøker å fylle ut med et foredrag fra eksterne eller egne rekker 

med dagsaktuelle tema. Ellers fyller vi ut med Quiz som setter de grå 

celler i sving. 
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Møtene våre er avsatt til 2 timer – det er hyggelig prat rundt bordet og 

vi nyter et karbonadesmørbrød med kaffe. 

Årets høydepunkt må sies å være sommerturen. Spesielt huskes turen 

til Grunnlovsjubileet i 2014 og turene våre til Sandefjord og Strømstad 

med besøk bla. på Marinemuseet og Hvalfangstmuseet. 

Dagens leder er Jon Dørre med god bistand fra kasserer/sekretær 

Gunnar Fagerli. Tidligere ledere har vært: Willy Hansen, Rolf Range, 

Sigmund Hovind, Erling Ohnstad, Ole Tjerviken, Arne Knudsen, Knut 

Kleven, Johan Ruud, Åge Antila og Halvor Eikeland. 

 

 

Logens utadvendte arbeid 

Odd Fellows utadvendte arbeide er en svært viktig del av 

virksomheten både sentralt som en del av Ordenen, og i den enkelte 

Odd Fellow Loge. Vår loge har i perioden støttet og bidratt i følgende: 

· Sirius Prosjektet i Oslo, som ble startet i februar 2007 på 

Radiumhospitalet. Prosjektet krever at alle logene i distrikt 1 og 21 

deltar aktivt med pengestøtte og personell til å drive Sirius kafeen 

daglig. Sirius kafeen er en gratiskafé for pasienter og pårørende. 

· Anskaffelse av ny Redningsskøyte, Odd Fellow III hvor vi gjennom 

Landssaken har bidratt med kr. 56.000 og sammen med resten av 

logene landet rundt har samlet inn totalt kr 27 millioner. 

· På det lokale plan har Loge nr. 79 Roald Amundsen i disse årene gitt 

støtte fra Sosialfondet til mange gode formål, blant annet Krisesenteret 

i Follo, Natteravnene og til opplæring av førerhunder. Inntektene har i 

det alt vesentlige kommet fra utlodninger på vår årlige Sosialaften. 

Overskuddet har variert, men har allikevel vært av en slik størrelse at 

vi sammen med de to øvrige logene i Kjærbo har kunnet bidra med 

støtte. 

 

 

 

 

Distriktsrådet  
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Loge 79 Roald Amundsen er en av 6 loger i Leir Akershus. I den 

forbindelse så er vår til enhver tid sittende Storrepresentant medlem av 

Distriktsrådet i Leir Akershus. Storrepresentantene sitter i fire år. Det 

er 4-5 møter i året som tar for seg saker som kommer opp i Logene og 

saker fra Storlogen. Det skrives referater som refereres i Logene. 

Storrepresentanten sitter også i embedskollegiet. 

I perioden 2011 til 2021 har følgende vært storrepresentant og medlem 

av distriktsrådet: 

2011 til 2012 Helge Ingebrigtsen 

2012 til 2015 Olav Grønvold 

2015 til 2019 Richard Malinowski 

2019 til 2023 Lasse K. Tenden 

 

Kontakt med andre loger 

Loge 79 Roald Amundsen har godt samarbeide med andre 

ordensenheter. Vi har hatt arrangementer sammen med Broder – og 

Søsterlogen i ordenshuset vårt. 

Det arrangeres felles minneloge med Loge 129 Oscarsborg. Logene 

har ansvar for arrangementet hvert annet år. 

Loge 129 Oscarsborg og vår Loge arrangerer julemøte etter tur, hvor 

den andre loges medlemmer med partnere blir invitert. 

Sammen med Loge 89 Hannah er det blitt holdt venneaften. 

Venneaften har som målsetning å gjøre interesserte kjent med Logen 

og hva vi står for og hva vi kan tilby. 

Vi har hatt besøk fra mange Loger og våre brødre har vært på besøk i 

andre Loger. Både å ha besøk og være gjest gir gode impulser til 

videre arbeid. 

 

Aksjefordelingen i Kjærbo A/S  
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Etter ombyggingen i 2000 kjøpte Rebekkaloge nr. 90 Hannah og Loge 

nr. 129 Oscarsborg seg opp til 24% hver. Loge nr. 79 Roald 

Amundsen hadde 52% aksjer. 

Aksjekapitalen i Kjærbo AS er kr. 350.000,- fordelt på 350 aksjer 

a`kr. 1000,- 

I 2016 kjøpte Rebekkaloge nr. 90 Hannah 32 aksjer til, og aksjene er i 

dag fordelt som følger: 

Loge nr. 79 Roald Amundsen har, 150 aksjer (ca. 43%) 

Rebekkaloge nr. 90 Hannah har,    116 aksjer (ca. 33%) 

Loge nr. 129 Oscarsborg har,            84 aksjer (ca. 24%) 

 

 

Styrearbeid, økonomi og vedlikehold i AS Kjærbo de siste 10. 

år 
 

I 2016 renoverte Loge 129 Oscarsborg toalettene i underetasje. 

Arbeidet ble utført av fagfolk/rørleggere, og det ble gjort en glitrene 

jobb.   

Stor takk til Loge 129 Oscarsborg for innsatsen 

I 2016 ble det installert trappeheis/stol  opp til logesalen for br/ss som 

er bevegelseshemmede. 

I mars 2020 rammet COVID 19 og førte til at vår loge-virksomhet 

måtte innstilles. Dette rammet selvsagt også vår restauratør gjennom 

mange år og han varslet at han derfor ikke ønsket forlengelse av 

leiekontrakten når denne utløp pr. 31.12.20. Styret startet umiddelbart 

et arbeide med å finne en ny restauratør som kunne leie og drive 

serveringsvirksomheten så snart dette ble tillatt. I løpet av høsten 

lyktes man med dette og ny leiekontrakt ble inngått med en erfaren 

restauratør. Gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer på 

overtagelsestidspunktet og de nærmeste månedene medførte at det 

ikke var aktuelt å åpne lokalene for virksomhet. Styret benyttet derfor 

anledningen til å gjennomføre en oppgradering av salong og spisesal 

samt sjekke og vedlikeholde det elektriske anlegget i hele bygget, 

herunder kjøkkenet. Lokalene oppfyller nå alle myndighetskrav og 

fremstår i jubileumsåret i god stand. 
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Oppgradering av Logesal. 

Etter ombyggingen i 2000,  hvor det var lite penger igjen til å pynte 

opp Logesalen,  ble det bestemt at det skulle gjøres en jobb senere når 

den økonomiske situasjonen hadde bedret seg. 

I 2015 satte brødrene i Oscarsborg i gang med å sette opp søyler og 

male logesalen. Alter og Embedstoler med tilbehør, ble også malt med 

flott resultat. 

Det har i de siste årene lagt ned betydelig med økonomiske  midler fra 

AS Kjærbo på å oppgradere logesalen slik at våre brødre og søstre får 

bedre logemøter. 

Av utbedringer kan nevnes: ( Primært 2018/19) 

• Nytt lysanlegg il salen, med LED som gir bedre effekt og lavere 

strømforbruk. 

• Det er også montert nye varsellys for nødutgang/ rømningsvei. 

• Nytt lydanlegg med Yamaha forsterker 

• Lydslynge er montert i salen 

• Det er lagt nytt teppe i logesalen 
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Roald Amundsen (1872-1928) 

 

 

 

 

 


