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Nr. 1 - 1. årgang   18. november 1999 

Moss og omegn broderforening I.O.O.F. stiftet 
tråd med tradisjon og formelle krav, her-

under med valg av styre på 

5 medlemmer med 1 års 

funksjonstid.  

 På ettermøtet var det 

en rekke taler og hilsener 

med overrekkelse av gaver 

og blomster – ikke minst ga 

DDSS, storrepresentant Per 

Mathisen og broderforeningens nyvalgte 

formann Ragnar Kristiansen hverandre 

gjensidig og varm anerkjennelse for stor 

innsats og positivt samarbeid under den 

omfattende forberedelse forut for stiftel-

sen.  

 

 Det var historisk sus over begivenheten  

da den nye broderfo-

rening hadde sitt 

stiftelsesmøte under 

ledelse av bror 

DDSS Leif-Egill 

Karlsen den 4. okto-

ber i år.  

 Den 9. og yngste 

loge hittil i IOOF distrikt 7 Østfold er 

loge nr. 100 Olav Haraldsson, som ble 

stiftet så lenge siden som 1. desember 

1979.  

 Distriktets loger og leiren var sterkt 

representert og bidro til å markere den 

vekt som blir lagt på 

forberedelsen av den 

nye loge nr. 3 i Moss. 

 Storrepresentant Per 

Mathisen redegjorde 

innledningsvis om his-

torikk og bakgrunn for 

stiftelsen .  

 Broderforeningen har 

som mål å rekruttere 

nye brødre særlig fra 

kommunene rundt 

Moss.  

 Før møtet tegnet det 

seg 15 medlemmer og 

stiftelsen skjedde der-

etter i logesalen under 

høytidelige former og i 

Loge Foldens nye embetskollegium 

Foran: Eks OM Ray Knudsen,   OM Knut Bakke,   UM Olaf Brekstad 

Bak: Kasserer Arne Grønvold,  SM Lars G. Arenås,   Sekr. Gunnar 

Broderforeningens styre: 

Formann:  Ragnar Kristiansen 
Varaformann: Jens Skjeltorp 

Sekretær: Morten Amundsen 

Kasserer: Ivar Martinsen 
Arkivar: Øivind Pedersen 
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OM har ordet 
Kjære brødre. 

 Et nytt embetskollegium 

er installert og har begynt 

sitt virke for vår loge. 

 Det første vi tok fatt på, 

var å utarbeide en hand-

lingsplan for perioden 

1999 – 2001. Denne 

handlingsplanen er ment som en rette-

snor for vårt arbeide. 

Vi håper at den ikke er for ambisiøs, 

men gjennomførbar i perioden. Den er 

som følger: 
1. Arbeide for at Moss og omegn broderfore-

ning skal lykkes i etablering av ny loge i 

Moss. 

2. Aktivt arbeide for rekruttering av yngre 

medlemmer til egen loge. 

3. Gjøre ettermøtene mer innholdsrike. Gjer-

ne med korte innlegg/foredrag av egne 

brødre. 

4. Som en informasjon til brødre, prøve å få 

gjennomført utgivelse av Foldenposten i 

begynnelsen av år 2000. Begynne lite og 

forsiktig. 

5. Inspirere nemndene til mer aktivitet innad 

(møter etc.). 

6. Profilering av Odd Fellow-ordenen i nær-

miljøet. Som et eksempel kan nevnes Odd 

Fellow-fondet. 

7. Få opplæringen av valgte embetsmenn inn 

i faste former. (Se arbeidsinstruks, lover og 

nummererte sirkulærer.) 

Første synlige resultat av handlingspla-

nen ser dere alt i dag – vårt medlemsblad 

Bindeleddet. 

Når man har noen ildsjeler blant brødre 

kan man få resultater fort. Ja, jeg må få 

lov til å rette en spesiell takk til br. redak-

tør Ivar Christensen for den entusiasme 

og iver som han gikk til oppgaven på da 

jeg kontaktet han. 

Gratulerer med dagen! 

bindeleddet   
Vær så god! Her kommer første num-

mer av Bindeleddet – vårt nye medlems-

blad. Vi har satt oss det krevende mål å 

gi orientering om livet i vår egen loge på 

slik måte at interesse og engasjement 

kan øke blant alle medlemmer. 

Vi starter forsiktig og planlegger ca 4 

utgivelser i året. Bror OM er oppfordret 

til å skrive en fast spalte – men bladet er 

ment å være et talerør overfor logebrød-

rene for enhver som har noe på hjertet. 

OBS: Kortfattet! 

Opplysninger om viktige hendelser 

vedrørende den enkelte bror skal ha sin 

naturlige plass i bladet. Tips redaktøren 

om ting som bør omtales. Men bladet 

skal selvsagt ikke inneholde taushetsbe-

lagt stoff. 

Redaksjonskomiteen tar med glede i 

mot konstruktiv kritikk og håper på bro-

derlig overbærenhet med svakheter og 

feiltrinn. /ICh 

Runde år 
75 år 

 21. nov. 1999 bror Odd Paulsen 

  70 år 
 12. feb. 2000 bror Charles Michalsen 

bindeleddet  gratulerer! 

Møteplanen 
 2.  des.  0 + Galla 

 16.  des.  0 Julemøte 

 27. des. Juletrefest Jeløy kirke kl. 17.00 

 6. jan.  0 Arbeidsmøte  

Knut Bakke 

Forfremmelser til 2. grad 
Brdr. Frits Blomqvist, Roger Larsen og Knut 

Marthinsen gratuleres med forfremmelsene! 
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Hele 4 brødre 

ble forfrem-

met til Den 

høye sannhets 

grad på mø-

tet. I tillegg 

b le  b ror 

Gøsta Stan-

zén forfrem-

met til sam-

me grad en 

måned før.  Paal Thoresen Morten Bunæs Arne Ødegaard 

 Per Fredrik Olsen Gøsta Stanzén 

21. oktober – en viktig dag for logen 

Bror eks overmester Erik Lauritzen (bildet) ble valgt til å 

etterfølge bror Per Mathisen som loge Foldens storrepre-

sentant den kommende 4-årsperiode. Ved den høytidelige 

innsettelsen ble Per Mathisen berømmet og takket for sin 

innsats for ordenen og logen. Av bror OM ble han tildelt 

eks storrepresentantnålen som erkjennelse for sin tjeneste 

som storrepresentant. 

Ved det hyggelige og godt besøkte ettermøtet ble både av-

troppende og påtroppende storrepresentant  gjenstand for 

vennlig tale og oppmerksomhet. 

Tilbakeblikk gir inspirasjon for fremtiden! 
Ved inngangen til år 2000 er det tid for re-

fleksjon. Hvordan har vår loge utviklet seg? 

Loge Folden ble stiftet 7. febr. 1957 og 31 
medlemmer var med fra starten. 

Logen har hatt en jevn ekspansjon og er 
blant de største i Østfold med ca. 130 med-
lemmer. Dette viser at det er arbeidet godt 
gjennom mange år i vår loge! 

Mest imponerende er det kanskje at Odd 
Fellow i Moss og Handelstanden sammen 
klarte å bygge Dronningensgt. 27 for 2 mill. i 
1960. Her har vi fått Østfolds fineste logelo-
kaler, og det til en rimelig leiepris. Dette er 
nok også en av årsakene til det høye med-
lemstallet i Moss. 

Dyktige brødre sørget også for at det ble 
anskaffet en tomt for et fremtidig aldershjem 
for Odd Fellows. Imidlertid viste det seg at 
interessen var dalende for dette og tomten ble 
solgt med god fortjeneste. Dette ga oss anled-
ning til å opprette et fond hvor avkastningen 
går til sosialt arbeide og kulturelle formål. 

Det er imponerende hva våre eldre søstre/
brødre fikk til. Det er også inspirerende for 
vårt videre arbeid i Odd Fellow. 

Tenk hvilke ressurser vi har blant nesten 
500 Odd Fellows i Moss i dag. Mulighetene 
er mange og oppgavene står i kø i vårt lokal-
samfunn. Tar vi utfordringen?   

 /hk 
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bindeleddet’s 
redaktør: 

Ivar Christensen 

tlf.: 69 25 46 22 

Noen strever – mens andre bare gleder seg! 

Ved fiskedammen 

Minner  fra  sommermøtet  1999 
hjemme hos bror Birger Syversen 
Ca. 45 brødre og ledsagere hygget seg 

storlig på årets sommermøte hjemme 

hos rause Birger og Inger. De har en 

romslig eiendom og et koselig hjem i 

Våler med nydelig hage og en stor fis-

kedam skapt med Birgers pågangsmot 

og egne hender. 

Mye musikk, bra vær og rikelig med 

god mat var med på å skape den fine 

stemningen i omgivelser som sant å si 

var ideelle for begivenheten. 

B [Adressat] 

Returadresse: 

Ivar Christensen 

Høienhaldgata 5F 

1532 Moss 

 

medarbeidere i redaksjonen: 

Hans Krugerud    – tlf. 69 26 69 90 

Gunnar Gjølstad  – tlf. 69 28 70 33 


