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Nr. 1 - 2. årgang   3. Februar 2000 

Ettermøtene i vår loge 

 

Noe av stemningen 

fra logemøtets høy-

tid og samvær om 

Ordenens grunnleg-

gende anliggender 

er fortsatt med når 

brødrene benker seg 

til brodermåltidet 

som innleder etter-

møtet. Den gode fø-

lelse av vennskap og 

fellesskap er vel det 

som sterkest preger 

ettermøtene. 

Ettermøtenes inn-

hold er jo også svært ofte di-

rekte knyttet til logemøtets 

markering av viktige milepe-

ler for den enkelte bror. Men 

ettermøtene gir likevel rom 

for innslag av høyst ulike slag 

til glede eller ettertanke for 

deltakerne. Det er som kjent 

undermesterens spesielle an-

svar å planlegge ettermøtene 

med god og nødvendig hjelp 

fra privatnemnda.  

Av spesielle aktiviteter i høstterminen, som 

nå ligger bak oss, må vi nevne foredrag og 

demonstrasjoner av to representanter fra Sa-

nitetsskvadronen ved Rygge Hovedflyplass 

under logens første møte i november. De to 

representantene ga en grundig, men lettfatte-

lig orientering om førstehjelp med bruk av så 

vel lysbilder som en voksen dukke med spe-

sielle egenskaper! 

(Fortsetter på side 3) 

Meldinger fra embetskollegiet 

 Legg merke til korrigeringer av ter-
minlista – inntatt på neste side. 

 Har noen en ”overhead-prosjektor” 
til overs som logen kan overta? 

 Sameiet Odd Fellowfondet  trenger 
et arkivskap. Kanskje noen har et 
slikt stående og bare tar opp plass 

.   
 

 

Vi minner om torskeaften 16. 

mars. Liste for påmelding blir lagt 

ut. Påmelding kan også gis pr. tele-

fon til UM Olaf Brekstad, 69 25 35 

65 eller til privatnemndas formann 

Øivind Pedersen, 69 26 49 60. 
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Runde år 
70 år 

 12. februar Charles Michalsen 

60 år 

 10. mai Tore Corneliussen 

 04. august Per Aanerød 

50 år 

 21. mars Ray Knudsen 

 03. september Tom Arne Evensen 

 04. september Erik Joneid 

bindeleddet gratulerer! 

OM har ordet 
Kjære bror! 

–  Godt nytt år! Vi har gått 

inn i et nytt millennium og 

et nytt logeår – et spennen-

de år for vår loge og for 

utviklingen av Odd Fellow’s 

arbeide i Mosseregionen. 

–  Og det er da jeg henven-

der meg til deg, min bror, som vi ikke har 

sett på lenge. Hva er det Undermester sier 

som sin siste embetsplikt for aftenen. Jo, 

”Mine brødre! Takk for fremmøtet i kveld. 

Møt så ofte du kan. Et godt fremmøte styrker 

samholdet mellom brødrene, hjelper embets-

mennene i deres arbeide, og dere vil sikkert 

alltid motta og ta med herfra gode impulser 

til glede og gavn for dere selv og dermed for 

logen.” 

Ja, vi trenger et godt fremmøte for at lo-

gens utvikling fremover ikke stopper opp. 

– I høst hadde vi en positiv utvikling av 

fremmøteprosenten, men vi savnet deg!  

– Har du tenkt på at gjennomsnittsalderen 

i logen er 60 år. Også på dette punktet hå-

per jeg du vil være med og gjøre en innsats 

for logen. Vi trenger nye medlemmer – yng-

re medlemmer – som igjen kan rekruttere 

blant sine venner. De yngre skal jo overta 

og utvikle logen videre. 

Vi må ikke nå stoppe opp. La oss alle ta i 

et tak for vår kjære loge! 
/K. B.  OM. 

Møteplanen 
 17. febr. 0 Arbm. Instr. 

 02. mars 3+  Galla 

 16. mars 2+ Torskeaften – påmelding 

 30. mars 0+ Galla 

 NB  2. april kl. 11.00 Svinndal kirke  
 06. april 1+ 

 28. april Venneaften – NB fredag 

 04. mai 0+ Galla 

 18. mai 0 Arbm. Fd. 

 09. juni Sommermøte m/da. – fredag 

 07. sept. 0 Arbm. 

Medlemmer som ikke har møtt i de senere 

år, oppfordres om å komme. Nyere brødre 

ønsker å møte dere i vennskap! 

Utviklingsprogrammet 
Mange brødre har ønsket å få anledning 

til å gjennomgå det nye utviklingsprogram-

met for brødre som tas opp i Odd Fellow. 

Dette blir nå mulig. Bror storrepresentant 

Erik Lauritzen er av Nemnda for styrkelse 

og ekspansjon gitt ansvaret for å organisere 

et tilbud til de mange medlemmer av Folden 

som ikke har fått delta i programmet. Inter-

esserte brødre kan ta kontakt med storrepre-

sentanten for nærmere opplysninger. 

Nye brødre 
Bror Henning Harefallet 

innviet i Troskapsgraden 

24.11.99. Innmeldes i 

broderforeningen. Lærer 

– 55 år 

 

Bror Thorfinn Hansen 

innviet i Troskapsgraden 

20.1.00. Innmeldes i bro-

derforeningen. Utvik-

lingssjef – 33 år. 

 

Foto 

mangler 



3 

Ikke mindre populært var kåseri 

med mange lysbilder ved søster Eva 

Grønvold om sommerferd på 

”Sveriges blå bånd” - Gøtakanalen 

mellom Gøteborg og Stockholm. På 

det siste novembermøtet fortalte hun 

om turen som de to ekteparene Grøn-

vold og Brekstad hadde gjennomført 

tur/retur Stockholm med hver sin båt i 

følge. Det ble mange sluser, kanalløp 

og sjøer – og mange fine opplevelser. 

Julemøtet ble gjennomført i god tra-

disjon med mer enn 50 brødre ved ju-

lemiddagen – populær konkurranse og stor 

stemning. 

Starten på en trøndersk opplesningsserie 

”Martin Kvænnavikas beste” var innslag på 

årets første møte. U-trøndersk beskjedenhet 

hindrer Bindeleddets redaktør i å nevne hvem 

som sto for opplesningen. 

Vi spør bror UM Olaf Brekstad hva han 

videre har å by på.  

– Å, det blir en spennende vårtermin!

Allerede på det andre møtet i februar vil 

Nemnda for styrkelse og ekspansjon innlede 

til meningsutveksling om et tema, sier bror 

UM. 

– 16. mars har vi torskeaften – og få med at 

vi har fått en vinkjenner til å komme og belæ-

re oss om vinens mysterier.  

– Tidens tann er tema på vårt møte 6. april 

med foredrag fra våre egne spesialister,  

brødrene Gunnar Gjølstad og Bjørn Solem, 

avslutter bror Olaf Brekstad med sitt umis-

kjennelige glimt i øyet. 

Privatnemnda 

UM leder ettermøtene, men Privatnemnda 

har ansvaret for brodermåltidet og salg av 

”forfriskninger”. Formannen Øivind Peder-

sen har med seg 10 medlemmer fordelt på 2 

lag som veksler med ansvaret for møtene.  

Det er gjerne en oppgave for nye brødre å 

delta i privatnemnda i en periode på 2 – 3 år. 

Privatnemnda har en takknemlig oppgave ved 

å kunne registrere fornøyde ”kunder” på sine 

tjenester ved hvert eneste møte! 

Ettermøtene i vår loge 
(Fortsatt fra side 1) 

Den nye informasjonsmappen 
På siste logemøte kunne bror OM Knut 

Bakke vise frem og orientere om den nye 

informasjonsmappen for samtlige Or-

densbrødre – Ordenssøstrene har sin 

egen mappe. 

Mappen inneholder bl. a. etisk stoff 

opp mot den enkelte grad, Ordensetiket-

ten, oversikt over embetene i loge og leir, 

bilder av alle regaliene, historikk etc. – i 

alt 10 avsnitt. 

Nye medlemmer mottar mappen ved 

innvielse, men bare med de avsnitt som 

følger Troskapsgraden. Bror kasserer vil 

oppbevare de øvrige avsnitt for tildeling 

etter hvert for det enkelte medlem. 

Eksisterende medlemmer vil kunne 

kjøpe mappen for kr. 100,- ved henven-

delse til bror kasserer, men med det inn-

hold vedkommende bror er berettiget til. 

Etter de prinsipper som er nevnt, vil 

mappen bli komplett etter passering av 

leirens 3. grad. 
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Vårterminens møter 

10. januar, 7. februar, 6. Møtedato-

Broderforeningen har sine møter 

en gang i måneden med mandag 

som fast møtedag. Møtene starter 

kl. 19.30. Møtene er åpne for alle 

medlemmer av Odd Fellow. Van-

lig logeantrekk.  

På det første ordinære møtet 15. november 99 var 14 medlemmer tilstede sammen med DDSS. 

bindeleddet’s 
redaktør: 

Ivar Christensen 

tlf.: 69 25 46 22 

Moss og Omegn Broderforening IOOF 

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 

Broderforeningen er godt i gang med 

sin utvikling mot en ny loge i Moss. Et-

ter sitt møte 10.1. har foreningen 22 

medlemmer, men noen av disse sier at 

de er med som støttemedlemmer og vil 

fortsette i sin gamle loge. 

Foreningen har bl. a. valgt finans-

nemnd og anskaffelsesnemnd med hen-

holdsvis brødrene Jens Skjeltorp og Erik 

Joneid som formenn.  

Øivind Pedersen, Morten Amundsen, Leif-Egill Karlsen, Ivar Martin-

sen 

 Arkivar Sekretær DDSS Kasserer 

 Jens Skjeltorp Ragnar Kristiansen 

Broderforeningens styre med DDSS 

Navn på den nye loge er blant de saker som er un-

der forberedende behandling. Foreløpig er det kom-

met to forslag, nemlig ”Christian Frederik” og 

”Konventionen”. Forslagsfrist er til neste møte. 


