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GODE BRØDRE 
Velkommen til logeåret 2022 

Og riktig god påske til alle sammen! 
 

Etter 2 avlyste møter, og en utsatt klubbaften, kunne vi 14. februar endelig 
starte normal logevirksomhet. 

 
Vårt første møte ble en gradspassering; en forfremmelse til Den Edle 

Kjærlighets Grad. 
Det ble en fin seremoni med hovedperson Marius Andre Stenersen. 

 
Innvielse 

Vårt neste møte ble en innvielse av 2 nye brødre. 
Bror Erling Philip Sandford og Per Einar Vestli fikk sin Troskapsgrad. 

 
Vi fikk høre fine taler fra de to nye brødrene, og en veldig fin tale av deres 

fadder Rune Støen. 
 
 

«Å være en Odd Fellow bror er en livsform – det er å arbeide for andre og med seg selv» 

«Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg og dine» 
 

Sitat fra brosjyren Vennskap Kjærlighet Sannhet 
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Bror Marius Andre Stenersen med kollegiet. Gratulerer med graden! 
 

 
 

Våre nye brødre Erling Philip Sandford (t.v.) og Per Einar Vestli (t.h.) med sin 
fadder Rune Støen i midten. Vi ønsker dem hjertelig velkommen, og lykke til 

med logelivet. 
 
På ettermøtet den 28. februar orienterte Bror Storrepresentant Geir Stål 
Aursnes om at det var arrangert, og gjennomført, en tur for kollegiet til 
Stamhuset i Oslo. Dette var en svært vellykket tur. Det var omvisning, møte 
med Stor Sire, lunsj og deltakelse på logemøte om kvelden. (se rapport fra Bror 
Sekretær lenger ned i saken) Bror Storrepresentant var ikke fremmed for å 
prøve et lignende arrangement ved en senere anledning. Da med påmelding fra 
logens brødre. 

 
 



Veteranjuveler 
14. mars var det 2 veteraner som skulle hedres. Gunnar Rune Wathne og Fred 
Ørnulf Charlesen fikk sine veteranjuveler for 25 års medlemskap. Tildelingen 

ble gjennomført av bror Storrepresentant og hans Fungerende 
Storembetsmenn. 

 

 
 

 
 

På ettermøtet fikk vi høre flere gode taler, og flotte historier fra de to 
veteranene. Gratulerer så mye med jubileet. 

 
Innimellom våre egne møter, har det også vært et Storlogegradsmøte. Og 15. 
mars ble vår Eks OM, Fung. UM Jan Larsen Hoffgaard tildelt sin Storlogegrad. 
 

 



På vårt møte den 28. Mars gjennomførte vi en gradspassering. Bror Arild Køhn 
ble forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad. 

 

 
 

Bror Arild Køhn med sin fadder Aage Victor Brøther, hans kones morfar...        
 

Dette var vårt siste møte før påske. Håper alle får en fin påske, og at vi ses igjen 
25. April. 

 
 
 

Kollegietur til Storlogen 16.02.22: 
 

 
 
Det ble dessverre bare 5 oppmøtte på Larvik Stasjon for avreise kl 09.35 til Oslo 
og embedskollegiet 21-23 sin tur til Storlogen i Oslo.  
 
De som var med var: Storrepresentant Geir Ståle Aursnes, Eks Overmester 
Ragnar Lie, Sekretær Christer Selbo Mathisen, Kapellan Jan Einar Kaasa og 
Herold Arild Wagn Petersen.  



 
På togreisen innover gikk praten løst om smått og stort og vi ble påspandert 
kaffe av en hyggelig konduktør. Etter avgang på Nationaltheatret stasjon 
spaserte vi den lille turen bort til Stortingsgaten 28 og Odd Fellow kvartalet.  
 

 
Foto: Ragnar Lie 
 
Der ble vi tatt varmt imot av Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann og Stor Sire 
Morten Buan, og ble invitert til lunsj med Stor Sire, Stor Arkivar, Stor Herold 
Dag-Runar Pedersen og Kansellisekretær Helle Aandahl.  
 
Etter at maten var spist og litt løs prat rundt bordet ble vi invitert til et møte 
med Stor Sire og Stor Herold på Stor Sire`s møterom. Der hadde vi en god prat 
på halvannen time om Ordenen generelt, veien frem, pandemien, fanesaker, 
nye ritualer og ikke minst utfordringene rundt rekrutteringen av nye 
medlemmer til Ordenen. 
 

  
Foto: Arild Wagn Petersen 
 
 
Etter møtet ble vi ledet gjennom Mørkegangen av Stor Arkivar, fikk 
undervisning fra Det Hemmelige Verk og en omfattende omvisning i alle 
logelokalene og logesalene.  
 



Etter dette var det tid for en omvisning i museumslokalene der vi fikk se mange 
spennende artefakter fra hele verden som er samlet opp igjennom årene.  
 

 
Foto: Arild Wagn Petersen 
 
Vi fikk etter dette tid til en matbit igjen, denne gangen gikk vi på selveste 
Theatercaféen og spiste nydelig mat, praten gikk livlig og vi spanderte på oss en 
øl også. 
Tenke seg til, øl midt i uka, men vi var jo tross alt på tur til Tigerstaden.  
 

 
Foto: Christer Selbo Mathisen 
 
Etter det deilige måltidet gikk vi tilbake til Logelokalene der vi skiftet til 
logeantrekk og trådte inn i logesal D tilhørende Loge Nr 1 Norvegia.  
 



                                      
 
Det er for øvrig den aller første logen etablert i Norge. Egentlig først etablert i 
Stavanger, men ble flyttet til Oslo. Noe som deres charterbrev bærer et spesielt 
preg av da ordet «Stavanger» ble satt en strek over og «Oslo» ble skrevet 
nederst på brevet.   
Vi ble hilst hjertelig velkommen av Overmester Atle Lørenskogen Bratberg til 
møtet som egentlig var et =+ møte, men hadde blitt endret til et arbeidsmøte 
pga pandemien.  
 
Loge Nr. 1 Norvegia hadde litt annerledes musikk enn det vi er vant til, det ble 
spilt «Star Wars Main Theme» av John Williams når vi gikk inn og Monthy 
Python´s kjenningsmelodi «Sousa, The Liberty Belle» når vi gikk ut. Ellers i 
møtet hadde de ikke orgelmusikk, men det ble allikevel spilt passende og flotte 
musikkinnslag.  
På ettermøtet fikk alle en aperitiff, Prosecco eller alkoholfritt før det ble det 
servert baconsurret kyllingfilet med ovnsbakte båtpoteter, salat og tomatpesto.  
Et virkelig utsøkt måltid mat.  
 
Praten gikk lett med brødrene under måltidet, vi fortalte og viste frem bilder av 
vårt nye logehus og snakket bla om hvor uvant det var uten orgelmusikk. Det er 
lett å se at ordensbrødre som ikke kjenner hverandre allikevel har mye å prate 
om.  
 
Det var faktisk så hyggelig at vi glemte tiden litt, men rakk heldigvis toget hjem 
til Larvik kl. 22.39, der det var enda en hyggelig konduktør som spanderte en 
kopp kaffe på oss på hjemreisen også.  
Alt i alt var alle enige om at det hadde vært en flott, innholdsrik og ikke minst 
interessant tur og at brødre bør besøke andre loger oftere i tiden framover.  
 
Av: Christer Selbo Mathisen 
 Sekretær 
 
 



 

    

    

    

     

    

Ukraina 

Oppdatert 2022-03-25 
Søstre og brødre. Vedlagt følger en rapport fra hjelpearbeidet angående Ukraina fra den Polske 
Storloge. Søstre og brødre, loger og leire som ønsker å støtte hjelpearbeidet i forbindelse med 
katastrofen i Ukraina bes overføre midler til Ordenes konto: 1203.43.05313 merket Ukraina eller 
Vipps til 552743. 

Trykk Ctrl + klikk på linken under bildet for å følge koblingen og lese mer 

 
Presentasjonen er på engelsk. 

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13646059-
1647933129/Fra%20disk/Kjell/OF4UKR-20220320.pdf 

 
GOD PÅSKE 
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