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Nr. 2 - 2. årgang   4. mai 2000 

Nevnden for styrkelse og ekspansjon 

 

Loge nr. 51 Foldens nevnd for 1999 – 

2001 består av: 

Per Mathisen, formann 

Hans Krugerud, sekretær 

Erik Lauritsen, storrepresentant 

Tor Granquist 

Eigil Lyngholm 

Lars-Jørgen Skøien 

Rolf Thorvaldsen  

Nevndens hovedoppgave er å bistå OM 

i arbeidet for logens styrkelse og ekspan-

sjon, styrke det innadvendte liv og arbeid 

slik at brødrene opplever et rikt og enga-

sjerende medlemskap, samt å arbeide for 

å styrke logen gjennom tiltak for nyre-

kruttering. 

I løpet av de tre siste år må en vel kun-

ne si at gjennomføringen av utviklings-

programmet har vært en av nevndens 

hovedoppgaver. Et tyvetalls brødre har 

inntil nå gjennomgått programmet, og 

dette arbeidet fortsetter kontinuerlig etter 

hvert som det opptas nye brødre i logen. 

Logens Storrepresentant har fått i opp-

drag å gjennomføre utviklingsprogram-

met for ”eldre” brødre som måtte ønske 

dette. 

På logens vegne har nevnden nylig 

gjennomført en meningsutveksling på et 

ettermøte. 

Her kom det frem mange synspunkter 

og idéer som siden er bearbeidet og sam-

let i en ”oppsummering”, som i etterkant 

er oversendt OM for behandling i em-

bedskollegiet. 

Nevnden skal også bistå OM med til-

rettelegging og gjennomføring av venne-

aften, slik som siste fredag den 28. april 

(Fortsetter på side 3) 

Kongens fortjenestemedalje 

Vår tidligere og senere trofast vikarie-

rende ceremonimester bror Ivar Martinsen 

ble 7. februar beæret med Kongens fortje-

nestemedalje etter 45 års tjeneste hos M. 

Peterson & Søn. 

Like pliktoppfyllende forflyttet deretter 

bror Ivar seg straks til Broderforeningens 

møte, der han er kasserer! 

Bindeleddet gratulerer hjertelig med 

utmerkelsen! 
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Runde år 
75 år 

 03. desember Odd Helseth 

70 år 

 15. november Irving Strøm-Blakstad 

60 år 

 10. mai Tore Corneliussen 

 04. august Per Aanerød 

 01. oktober Arne Ødegaard 

 19. november David R. Alderson 

50 år 

 03. september Tom Arne Evensen 

 04. september Erik Joneid 

 03. desember Lars G. Arenås  

bindeleddet gratulerer! 

Eks storskattmester  
Einar Mathisen har ordet 

To broderforeninger: 
Ordenens utvikling i 
Østfold og Moss 

Å få være med å starte 

en Broderforening og 

arbeide videre for en ny 

OF-loge i Moss er en 

utfordring for den som 

føler begeistring for Ordenens budskap. 

Men det krever også innsats rent praktisk på 

flere plan. 

Ser jeg tilbake til Broderforeningen forut 

for loge nr. 51 Folden (1956),  er budskapet 

det samme: Ordenens formålsparagraf! 

Men det arbeid som måtte gjøres, var både 

enklere og tyngre enn nå - ca. 50 år senere. 

Kjellerlokalene i Moss Hotel ble møblert 

til logelokaler før hvert møte og ryddet tomt 

igjen etter møtet - i galla eller logeantrekk, 

men ”ildsjelene” stod på den gang som nå, 

selv om omgivelsene er blitt annerledes. 

Innsatsviljen i årene etter 1945 innen lo-

ger og leir var stor i hele Norge. De to etab-

(Fortsetter på side 3) 

Møteplanen 
 18. mai 1+ Fd. 

 27. mai Sommermøte m/da. – lørdag 
  

 07. sept. 0 Arbm. 

 21. sept. 0+ Galla    

 05. okt. 3+ Galla    

19. okt. 2+ Eks OM aften 

27. okt. Sosialaften m/damer - fredag 

02. nov. 0 25 års Vet.juv. Galla 

05. nov. Minneloge - søndag kl. 17.00 

16. nov. 0+ Galla 

05. des. 1+ NB! Tirsdag 

21. des. 0 Arbm./Julemøte 

27. des. Ju.trefest Jeløy kirke kl. 17.00 

År 2001 

04. jan. 0 Instr./Thomas Wildey 

Møtene begynner kl. 19.00 

Nye brødre 
Bror Steinar Kristiansen 

innviet i Troskapsgraden 

30.03.00. Innmeldes i 

broderforeningen. Avde-

lingsingeniør - 44 år. 

 

Bror Magne Syversen 

innviet i Troskapsgraden 

30.03.00. Billakkerer -  

29 år. 

 

Broderforeningens  møter 
Broderforeningen har sine møter vanlig-

vis en gang i måneden med mandag som 

fast møtedag. Møtene starter kl. 19.30. 

Møtene er åpne for alle medlemmer av 

Odd Fellow. Vanlig logeantrekk.  

15. mai, 5. juni, 11. sept, 9. okt, 

23. oktober, 13. november 
Møtedatoer: 
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sammen med loge nr. 18 Varna. 

 Videre vil en også i valgperioden forsø-

ke å bistå UM med forskjellige tiltak 

som kan berike ettermøtene, samt ta vare 

på nye brødre og eventuelle gjester slik 

at disse lettere vil føle seg hjemme og 

velkommen i logen. 

Nevnden har utarbeidet en egen be-

handlingsplan for perioden 1999 – 2001 

og denne er forelagt og godkjent av br. 

OM. 

Nevnden har ovenfor OM og embeds-

kollegiet ytret ønske om flere besøk i  og 

fra andre      Odd Fellow-loger, både i og 

utenfor Østfold. 

- - - - - - 

Andre ønsker er:   

- Besøk og omvisning i Oslologer. 

- Bruk av stjernehimmel og sang etter at 

logen er lukket på enkelte møter. 

- Opprettholde tradisjonen med torskeaf-

ten i vårterminen og jegeraften i høst-

terminen 

Nevnden for styrkelse ….  
(Fortsatt fra side 1) 

lerte loger i Østfold - nr. 12 Kongsten og 

nr. 18 Varna - tok opp brødre fra hele Øst-

fold i tillegg til sine egne nye.  

Nye loger kom snart til: I 1950 kom nr. 30 

Grimkell og i 1952 nr. 34 Fredriksten, vår 

egen loge i 1957 og nr. 62 Håkon Håkons-

son i 1959. 

Leir nr. 7 Østfold ble stiftet i 1960. Så 

gikk det 17 år til logene nr. 95 Isegran og 

nr. 100 Olav Haraldsson ble stiftet i 1977. 

Rebekkasøstrenes innsats den gang var 

like stor - Rebekka-loge nr. 10 Semper ar-

dens (Alltid brennende) ble stiftet i 1949 og 

ble Moderloge for de senere Østfold-loger. 

Samarbeidet mellom logene var enestående 

den gang - med en drivende effekt. 

I tillegg til Ordensarbeidet ble Dron-

ningensgt. 27 bygget i samarbeid med Moss 

Handelstands Forening. 

Våre fine lokaler gjør det enkelt å få plass 

til en ny OF-loge, men å få logen på plass i 

våre lokaler forutsetter samme innsats fra 

oss alle som i 50-årene til beste for Orde-

nen. 

Den høye målsetting for ekspansjon i OF-

ordenen i Norge forplikter eldre loger til å 

bistå når nye loger etableres - det gjelder 

ikke bare Moderlogen. 

DDSS appellerer for dette. Vi bør minnes 

med Skjæråsen: ”la oss minnes brødre når 

vi høster - minnes hver gang vi tar en mo-

den frukt i munnen, at noen var her før og 

satte treet - og noen ennå før og ryddet 

grunnen.” 

Hilsen i V. K. & S. Einar M. 

Eks storskattm. Einar Mathisen … : 
(Fortsatt fra side 2) 

Sommermøte OBS OBS 

Loge Folden arrangerer også i år som-

mermøte for brødrene med damer: 

Lørdag 27. mai kl. 19.00 

på  Moss og omegns jeger- og 

fiskerforenings hytte ved Vanem. 

Buss fra ESSO Flemming-krysset  

kl. 18.30 - retur kl. 01.00 

Pris kr. 150,- pr. kuvert. 

Prisen dekker bl. a. spekemat, øl og 

busstransport 

Bindende påmelding til bror Øivind 

Pedersen, tlf. 69 26 49 60 eller  

913 29 270 innen 22. mai. Påmeldings-

liste legges også ut på  logemøtene. 

Melding til brødrene 
De nye informasjonsmappene, som ble 

omtalt i forrige nummer av bindeleddet, 

kan nå bestilles hos bror Kasserer. Han 

har også noen eksemplarer i beholdning. 
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bindeleddet’s 
redaktør: 

Ivar Christensen 

tlf.: 69 25 46 22 

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 

Vårpuss 2000 
Vår alltid rause bror Birger 

Syversen  inviterte like 

godt hele loge Folden til 

vårpuss på bilen med bi-

stand fra hele sin familie, 

som tok seg av bilvask-

ingen mens nærmere 30 

brødre fikk ekspertunder-

visning om lakkering og 

lakkvedlikehold. Bror Bir-

ger sørget for alle tenkelige remedier for vellykket rensing og polering, inklusive pøl-

ser og Ingers varme vafler - alt gratis - og så var det bare for brødrene å pusse i vei! 

Resultatet ble 

meget vellyk-

ket og toget av 

s k i n n e n d e 

biler kastet 

glans over såvel 

dagen som omgi-

Her er brødrene Tore Cor-

neliussen og Erik Lauritsen 

i intens aktivitet. 

Observante lesere vil gjenkjen-

ne bror Kai Hermansens bakside 

Brødrene Finn Aas og 

Lars-Jørgen Skøien 
virker noe mer avslappet. 

Bror Finn Aas, også med 

peiling på lakk - i drøf-
ting med vår nye bror 

Magne Syversen. 

Vår gode bror og venn Birger 

med omsorg for alle - også bror 

og søster Leif og Berit Tjøme.  


