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Nr. 3 - 2. årgang   21. september 2000 

 

Nominasjonsnemnda er i virksomhet 

Nominasjonsnemndas formann, bror 

fung. ex OM Ray Knudsen, forteller til 

Bindeleddet at med høstterminen er 

Nominasjonsnemnda godt i gang med 

sitt arbeid. 

- Vi går et spennende 

år i møte fordi vi nå også 

har en Broderforening å 

ta hensyn til. 

- Nominasjonsnemnda 

hadde imidlertid sitt førs-

te møte allerede i februar 

i år. På dette møte ble 

statuttene for Nomina-

sjonsnemnda gjennom-

gått.  

- Som kjent er en sentral oppgave å 

nominere kandidater til Logens 5 valgte 

embetsmenn. Disse velges for 2 år på 

Logemøte i mai neste år. Men nemnda 

skal også foreslå medlemmer til Logens 

valgte nemnder - og sette opp forslag til 

OM over embetsmenn som skal utnev-

nes. 

- Selv om valg av nemnder og Over-

mesters utnevnelse av embetsmenn først 

finner sted i neste års høsttermin, er det 

nødvendig å ha helheten for øye under 

hele arbeidsprosessen for Nominasjons-

nemnda. 

Bindeleddet  spør om hvilke konse-

kvenser  forberedelsene til stiftelse av en 

ny Loge får. 

- Det er klart at dette betyr en ekstra 

stor utfordring både for Nominasjons-

nemnda og Logens øvrige brødre. Det er 

ekstra viktig at så mange brødre som 

mulig stiller seg positive til å delta i 

Logens arbeid i tiden 

som kommer. 

- Vi har mange brødre 

som skal tas opp i 

høstterminen, så vær 

med og bidra til at vår 

Loge også i fremtiden 

kan være en sterk og 

handlekraftig Loge - 

så vel innad som 

utad! 

Bindeleddet slutter 

seg til bror fung. ex OM’s sterke opp-

fordring og ønsker Nominasjonsnemnda 

lykke til med sitt viktige arbeid. 

Nominasjonsnemnda: 

Fung. ex OM 

Ray Knudsen, formann 

Jon Steinsvik 

Pål Chr. Hesstvedt 

Per Mathisen 

Tor Bjerketvedt 

Rolf Thorvaldsen, varamann 
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Runde år 
75 år 

 03. desember Odd Helseth 

70 år 

 15. november Irving Strøm-Blakstad 

60 år 

 01. oktober Arne Ødegaard 

 19. november David R. Alderson 

50 år 

 03. desember Lars G. Arenås  

bindeleddet gratulerer! 

Bror Ragnar Kristiansen, 
formannen i Broderforeningen 

har ordet 
Som sikkert de aller 

fleste Odd Fellows i 

Moss er kjent med, 

ble Moss og Omegn 

B r o d e r f o r e n i n g  

I.O.O.F. stiftet den 4. 

oktober 1999. 

Broderforeningen 

har hatt en jevn til-

gang på brødre. Med 

nye Ordensbrødre 

som ventes tatt opp i løpet av høsten  vil Bro-

derforeningen telle 32 medlemmer, herav 25 

3. grads brødre. 31 av brødrene kommer fra 

Loge nr. 51 Folden og bare 1 fra Loge nr. 18 

Varna. Styret i Broderforeningen har et klart 

ønske om flere medlemmer også fra Loge 18 

Varna som kunne tenke seg å være med å 

støtte opp om Broderforeningen. 

Formålet med en Broderforening er jo å 

skaffe nye medlemmer, skaffe økonomi og 

utstyr slik at en ny Loge kan institueres. I den 

anledning kan nevnes at vi pr. dags dato har 

ca kr. 35.000,- i beholdning. Ellers er det 

bestemt at den nye Loge skal bære navnet 

Christian Frederik. 

Foruten de brødre som er aktive Logebrød-

re og som har meldt seg inn i Broderfore-

ningen, er det som man skjønner, også god 

tilgang på nye Ordensbrødre. 

Styret i Broderforeningen har dessuten 

vært i kontakt med brødre som i lange perio-

der har vært borte fra Logen og logearbeid. 

Denne henvendelse er blitt mottatt med me-

get positivt resultat. Flere av disse brødre 

har uttalt at de nå ønsker å gjenoppta sitt 

tidligere aktive logearbeid i en ny Loge. 

Vi har også medlemmer som har funnet 

mandag som en mer passende logedag p. g. 

a. arbeid og lignende.  Den nye Loge vil ha 

2. og 4. mandag i måneden som sine møteda-

ger. Kanskje er det flere ”hjemmesittende” 

brødre som har dette problem og som av den 

(Fortsetter på side 3) 

Ny bror 
Bror Terje Aasen innvi-

et i Troskapsgraden 

4.5.00.  

HMS/opplæringsleder - 

60 år. 

 

Seniortreff  i Moss 
NB. Den trykte møteplanen for høstter-

minen er feil. Møtene begynner kl. 11.00 

følgende onsdager: 27. september, 25. 

oktober og 29. november. Dessuten er 

det arrangement lørdag  9. desember. 

Møteplanen 
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. 17.30 

År 2001 

04. jan. 0 Instr./Thomas Wildey 

Møtene begynner kl. 19.00 
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grunn ikke møter i Logen ???? 

Det har vært arbeidet mot at Loge Christi-

an Frederik skulle bli stiftet lørdag 25. no-

vember i år under ledelse av Stor Sire Odd-

var Granlund. Spørsmålet om dato for stif-

telsesmøtet vil bli avklart i løpet av høsten. 

Til slutt vil jeg oppfordre brødrene om å 

besøke oss på våre møter og støtte opp om 

vårt arbeid. 

... formannen i Broderforeningen: 
(Fortsatt fra side 2) 

/R. K.   11.9.00 

Broderforeningens  møter 
 25. sep. Venneaften  

 09. okt. Medlemsmøte  

 23. okt. Medlemsmøte 

 13. nov. Medlemsmøte 

 evt.: 

 27. nov. Medlemsmøte 

 11. des. Medlemsmøte 

———— 

Møtestart kl. 19.30. Vanlig logeantrekk 

Broderforeningens  lotteri 
Gevinsten ble trukket på Broderforening-

ens sommermøte 16. juni, og den heldige 

vinner var bror DDSS Leif Egil Karlsen! 

Leirens Storrepresentant 
Bror Ex Storrepre-

sentant Tor Gran-

quist er valgt som 

Storrepresentant for 

Leir Nr. 7 Østfold. 

Dermed er vår 

Loge så heldig å ha 

to Storrepresentan-

ter i sin midte i 

denne perioden! 

Den høye sannhets grad 

De er ingen smågutter - våre tre brødre (fra 

v.) Frits Blomkvist, Roger Larsen og Knut 

Marthinsen, som ble forfremmet til Odd Fel-

low’s tredje grad 2. mars i år. 

Bilen i fokus 
Nå går det mot høst og vinter, og dermed er 

det en del ting som må forberedes. Blant 

annet er trafikksikkerhet meget viktig, samt 

bilens vedlikehold. Autolakk as innbyr der-

for til gjentagelse av ”vårpussen” på verkste-

det Årvoldskogen 41 

lørdag 14. oktober d.å. kl. 9.00 

Først vil bror Ragnar Kristiansen orientere 

om de nyere krav og regler i trafikken, og 

etterpå går vi i gang med å klargjøre bilens 

lakk til møte med veisalt og nedbør. Pole-

ringsmidler blir å få på verkstedet. 

Det vil også nå foregå etter ”gjør det selv 

metoden”, med kyndig hjelp til stede - og det 

blir kaffe og enkel servering. 

Pris: Kr. 100,- betales ved fremmøte, og 

pengene vil gå uavkortet til Varmestua. På-

melding til bror UM Olaf Brekstad på tlf.  

69 25 35 65. 
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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 

Tannteknikk 
Til brødrene 

Som en oppfølging av foredraget mitt på 

ettermøtet 6. april d.å. om fremstilling av 

tannerstatninger, har jeg tenkt å lage en prak-

tisk demonstrasjon om fremstilling av en 

porselenstann brent på gull. På fagspråk heter 

det en metallbundet porselenskrone. 

Om det er interesse for det, kunne jeg tenke 

meg lørdag 11. november som en passende 

dag. Jeg vil gjerne ha en tilbakemelding på 

om noen vil bruke en lørdag på dette. Om det 

så er, holder jeg kringle og kaffe. Det bør 

være minst fire– fem brødre som møter opp. 

Jeg må også forbeholde meg å sette strek, 

skulle det bli veldig mange! 

Oppstart kl. 10.00, og det vil vare et par 

timers tid. Gi meg et vink om dette. 

Hilsen Gunnar Gjølstad 

Utnevnte embetsmenn 
Bindeleddet har tidligere presentert de valgte 

embetsmennene. Fremover vil vi også presen-

tere de utnevnte embetsmennene. Vi starter 

med Indre vakt og Ytre vakt - henholdsvis 

Odd Paulsen og Birger Syversen: 

Kapellan Tor Bjerketvedt: 

Veteranjuvel 
Vi minner om at det er vår respekterte bror 

Overmester Knut Bakke som vil motta 25 års 

veteranjuvel på Logens møte 2. november i år, 

og forventer stort fremmøte denne dagen. 

Leir nr. 7 Østfold 
Leirens kontaktmann har beklaget dårlig 

fremmøte på Leirmøtene av patriarker fra 

Loge Folden. Særlig trist er dette når Logens 

egne brødre skal innvies eller opphøyes. 

Som bidrag til å øke oppslutningen om slike 

møter, vil Bindeleddet heretter søke å infor-

mere om disse anledningene. 

Til opphøyelse i DKP-grad 3. oktober har 

Leiren kallet: 

Bror Lars Jørgen Skøien 

Informasjonsmappene 

Bror Kasserer har nå fått ny beholdning. 


