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Torsdag 25.10.12 hadde 
vi gleden av å innvie 
Einar Finstuen i vår 
loge. Fadder var Ole 
Martin Bismo, her til 
høyre. OM Jo Lunde til 
venstre.
Vi ønsker vår nye bror 
velkommen.

(Tekst/foto: J. Lund)

Velkommen til en ny bror!

Gratulerer Veteran! 
Torsdag 22.11.12 fikk 
EksOM Jan Ragnar Øst-
vold sin 25 års Veteran-
Juvel. 
Her med Str.rep. Arne 
Aafoss til venstre, og 
OM Jo Lunde til høyre.    
Det var et fint møte 
med 60 brødre til stede, 
med besøk fra loge 37 
Voluntas og loge 75 
Veritas. 
(Tekst/foto: J. Lund)

Julemøtet  2012.
Lørdag 1.desember avholdt vi vårt tradisjonelle julemøte. Det var et meget 
bra fremmøte, og som OM sa i sin tale, er det viktig at vi holder på slike gode 
tradisjoner. Vi hadde et fint og stemningsfullt møte i logesalen med gode tek-
ster og fin musikk.
Julematen som ble servert ved bordet var meget bra.
Samtalene gikk lett og ledig hele kvelden, og det virket som alle koste seg i 
hyggelig lag.



2

Overmester har ordet!
Kjære brødre!
Julen nærmer seg og 
med den for de fleste en 
god og rik tid sammen 
med familie, venner og 
kjente. En tid vi kan 
reflektere over og prak-
tisere budordene med å 
ta en liten telefon eller 
et besøk til de vi kjen-
ner som kanskje sitter 
mye alene og kan gledes 
mye gjennom en liten 

samtale. Vi må alle passe på slik at vi ikke blir likegyldige.

 Jeg vil få takke brødrene for en god høsttermin med mange 
hyggelige tilbakemeldinger til hele Embedskollegiet. Det 
gleder og varmer oss alle. Embedskollegiet vil sammen 
med brødrene jobbe videre slik at møtene våre skal være til 
nytte og til glede også i fremtiden. Kom gjerne med innspill 
om det er noe dere savner eller noe som kan øke verdien av 
møtene enda mer.
Landssaken “Sammen for barn i Malawi” fortsetter med  
Lysmarkeringen  15. desember hvor SOS-barnebyer og Odd 
Fellow skal markere seg.  SOS-barnebyer vil frem mot jul 
gjennomføre en kampanje for å rekruttere flere faddere,  Odd 
Fellow søstre og brødre oppfordres til aktivt å søke etter fad-
dere blant venner og kjente.                                                                                                                                                    
Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                                                               Jo Lunde, OM

Redaktørens hjørne:
Vi er nå inne i årets ad-
ventstid, og vi kan se 
tilbake på et spennende 
og godt logeår.
Vi har i skrivende stund 
igjen et logemøte før vi 
tar juleferie.
Siden siste nummer av 
PB post har vi hatt innvi-
else, gradspasseringer og 
en 25 års veteranjuvel.

Vi har også avholdt et 
informasjonsmøte der 

vi i utgangspunktet hadde 5 potensielle kandidater. Av div 
årsaker kom det bare 3 stk.
Til gjengjeld var disse meget interessert, og samtlige ønsket 
å få med seg søknadskjema hjem. Vi har derfor stor tro på 
at disse vil melde seg inn, og dermed får vi en fin tilvekst 
også til våren.
Det viser seg at vår form på informasjonsmøtet er en god 
løsning.  Det blir litt mindre høytidelig, og samtidig noe let-
tere for utenforstående å delta i samtaler, og stille spørsmål.
Vi vil fortsette med dette, og satser på å avholde et tilsvarende 
møte i vårsemesteret. Vi oppfordrer brødrene til å være ute i 
god tid med potensielle kandidater.
Redaksjonskomiteen ønsker brødrene en riktig god jul og et 
spennende godt nytt år!

                                              Johnny Lund, Ansv. red.

Vi gratulerer:
Fødselsdager:
• Odd Terje Østgaard, 74 år, 01.12.12.
• Nils Erik Lister, 71 år, 10.12.12.
• Svein Hellerud, 66 år, 13.12.12.
• Einar Finstuen, 51 år, 22.12.12
• Erik Kristoffersen, 52 år, 31.12.12.

Tildeling av Den Edle Kjærlighets Grad:
• Markus Joost
• Rolf Erik Kristoffersen
• Olav Aannerud Bjørseth
• Arne Hagerup Lægreid  (Arne fikk sin grad på 
 et møte hos Loge nr. 59 Herman Anker på 
 Hamar)

Møtekalender for våren 2013:
03.01.13 Nyttårsmøte
17.01.13 O / =+
31.01.13 O / ≡ Regnskap /Rapp. Nevnder / 
 Thomas Wildey
12.02.13 O+ Galla. Besøk hos Loge 
 37 Voluntas. (tirsdag)
28.02.13 O / ≡+ Galla
14.03.13 O  Arb.m. / instr.  (Torskeaften)
04.04.13 O + Galla
18.04.13 O / -+ / ≡N
02.05.13 O / 25 års VeJu Galla / ≡NV
08.05.13  O / Besøk til loge 75 Veritas sammen 
 m. 37 Voluntas
23.05.13 O / 60 års VeJu. Galla
xx.06.13 Sommermøte m /ledsager /gjester
29.08.13 Arbm.
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Odd Fellow Landssaken 2012- 2013
Som kjent har Odd Fel-
low Ordenen som felles-
satsing/landssak denne 
gang vedtatt å samarbei-
de med SOS-barnebyer 
om å bygge en barneby 
for 150 foreldreløse barn 
i Ngabu i Malaw, ett av 
Afrikas mest krigsher-
jede og fattige land.
 Prosjektet er delt i 3 
faser.
Fase 1, som er Odd Fel-
lows hovedansvar, er å 

samle inn midler til bygging av barnebyen med 500kr i gjen-
nomsnitt pr. medlem. Denne fasen er stort sett gjennomført, 
og som kontaktperson har jeg fått tilbakemeldinger fra SOS-
barnebyer om at de er glade og imponerte over resultatet.
Vi er nå i gang med fase 2: Å verne faddere til driften. Det 
er SOS-barnebyers hovedansvar.
Odd Fellow har forpliktet seg til å hjelpe til. Dersom et Odd 
Fellow medlem ønsker å bli fadder selv eller stå som fadder 
for et barn, barnebarn eller kjenner noen i sitt miljø som kan 

tenke seg å bli det, så ta kontakt med oss kontaktpersoner for 
mer informasjon eller for å få ”fadderskapsbrosjyren”

Uke 50 kalles Fadderskapsuken og den avsluttes den 15.des 
med en Lysmarkering og stort program på TV2 om kvelden. 
Dette foregår samtidig over hele landet etter en felles mal: 
Tenning av lys , appell og invitasjon til å delta på fest på 
Ordenshuset, spesielt for barn. I Gjøvik går et fakkeltog fra 
CC til Gartnerløkka. Program og informasjon er sendt ut til 
logemedlemmene allerede.

Oppfordring: Møt gjerne med barn, barnebarn eller 
kjente på CC den 15.des kl 1500 for å delta i festen. Vær 
med å gjøre Odd Fellow Ordenen synlig.

Vel møtt

Kontaktpersoner for fadderskap: 
Jo Lunde
Øyvind Schnell
Arne Aafoss
eller din loge v/OM eller Sekr.

Besøk fra vår vennskapsloge nr. 119 Erik Glipping

Ankomst ordenshuset  fredag formiddag. Foto: Våre danske brødre Torben Alstrup Nielsen og Uffe Erstling Rasmussen.                                
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Helgen 27. til 30. september var det duket for det første 
besøket fra vår nye vennskapsloge. 
11 brødre ankom Gjøvik torsdag kveld.
Fredag formiddag den 28. september var det tid for lunch 
i Ordenshuset.
Vi fikk vårt første møte med gjester og flere av egne 
brødre, som velvillig stilte opp. 
Det ble først servert kaffe og rundstykker, hvoretter Eks 
OM Einar Tønnessen hadde et fint innlegg om byen 
Gjøvik og dens historie. Gjestene ble deretter vist rundt i 
Ordenshuset og logesalen.

Om kvelden var det logemøte med en forfremmelse til 1. 
grad av 3 brødre. Spillet ble, som vanlig, gjennomført på 
en verdig og fin måte, og på tross av at møtet var lagt til 
en fredag, møtte 43 av våre egne brødre opp.

Lunch i kjellerstua, fredag

På lørdag var det duket for en større bytur og mange av 
våre brødre stilte opp på hotellet for å være med. Turen 
gikk gjennom sentrum til Gjøvik Gård hvor det var flere 
innlegg om gårdens historie. Deretter forflyttet vi oss til 
Fjellhallen hvor bror Ivar Erik Hugaas stilte som guide. 
Etter Fjellhallen dro vi til Hovdetoppen hvor det ble 
servert norske matpakker med passende drikke for både 
kjørende og ikke kjørende.
Under lunchen underholdt PB-Koret med diverse sanger, 
noe som så ut til å gjøre lykke.
Etter maten var det vandring tilbake til hotellet og de 

Gaveoverrekkelse ved taffelet fredag kveld

fleste valgte den bratteste veien ned skibakken. Ved Fast-
land ble det orientert om hele anlegget med bassenget, 
skibakken, tennisbanene og Vandrerhjemmet.
Lørdagskvelden var det private selskaper hvor gjestene 
var fordelt hos diverse brødre med koner, samboere og 
venninner for middag og gode samtaler. 

Søndag 30. september var det fremmøte på hotellet for 
avskjed og avreise.
Alle var enige om at vi hadde hatt ei veldig fin helg og at 
vi skal videreutvikle samarbeidet.

Matpakkelunch på Hovdetoppen lørdag formiddag                                                                                                                                

Det ble gjort avtale om at vi heretter skal møtes annen 
hvert år, og det blir da loge Petrus Beyer som reiser til 
Viborg etter avtalt tid i år 2014.
                                                     Øyvind Schnell

På Hovdetoppen         

Avskjed ved Kløverhotellet søndag morgen   


