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En brors julebetraktning  
Man kan med rette spørre: 

Er julefeiringen i vår tid 

stort sett blitt en ren orgie 

med mat og drikke som sin 

hovedingrediens, mens 

julens hovedperson nær-

mest tildeles en statistrolle? 

Kort sagt, en overdådig 

ramme av materielle goder om en åndelig 

virkelighet, om en person av guddommelig 

byrd.Guds Sønn som i tidens fylde kom inn i 

vår verden.  

Han kom for å gi oss det sanne og eneste 

svar på de vitale spørsmål vi alle bør stille 

oss: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? 

Hvor går jeg hen? 

Jesusbarnet i krybben hvis fødsel vi feirer i 

julen, burde inspirere særlig en Odd Fellow 

broder til større eftertanke! Så underlig det 

enn høres ut, var Jesus den første og største 

Odd Fellow broder, om ikke av navn så dog i 

gavn. 

Hans vennskap er ikke begrenset, men om-

fatter alle mennesker som han følger og ver-

ner om. 

Hans kjærlighet, den mest genuine og full-

komne, er så stor at han endog gir sitt eget liv 

som pris. 

Hans sannhet er hel og udelelig og ensbety-

dende med den fullkomne virkelighet som er 

han selv. 

Således forener Jesus i seg selv og i sitt liv 

de tre kjedeledd til den mest velklingende 

harmoni, som burde gi sitt ekko i alle brødres 

hjerter. 

La oss derfor feire julen på ekte Odd Fel-

low vis og gi vår første og største Odd Fellow 

broder den plass i vår julefeiring som tilkom-

mer ham! 

I den forstand ønsker jeg alle Odd Fellow 

brødre en sann og verdig juleloge! 

God jul !God jul !  

Loge 138 Christian Frederik 

Den nye loge i Moss ble innstiftet ved et stor-

slagent arrangement lørdag 25. november. 

Begivenheten vil bli dekket ved en senere 

ekstrautgave av Bindeleddet. 

Vennskapsloge i Danmark 

Loge nr. 51 Folden er heldig. Vi har vår egen 

vennskapsloge i Danmark, Loge nr. 93 Erik 

Menved i Horsens. 

Det har vært en glede å besøke våre brødre i 

Horsens. Dansk 

livsstil og gjest-

frihet er noe vi 

norske brødre 

setter stor pris på. 

Den første kontakt med Loge Erik Menved 

ble opprettet med brr. Tor Granquist og Per 

Mathisen i 1979, og den første fellesreisen til 

Danmark ble foretatt i 1981. Siden har besøket 

vekslet mellom Moss og Horsens hvert annet 

år. 

Det siste besøket var i Moss i forbindelse 

med 17. mai 1997. P.g.a. møtekollisjoner måt-

(Fortsetter på side 4) 

Danmarkskomiteen: 

 Hans Krugerud, form. 

 Rolf Thorvaldsen 

 Ragnar Kristiansen 
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Runde år 
09.01. Lars Swenson 70 år 
18.01. Rolf Thorvaldsen 70 år 
24.03. Ragnar Bråthe 50 år 
30.03. Alf Sødal 80 år 
12.04. Jon Steinsvik 70 år 
24.04. Bjørn Solem 60 år 

OM har ordet 
Kjære bror. 

Ja, en hektisk høst er 

over, og det stunder mot 

juletid og et nytt år. 

25.11. ble loge 138 

Christian Frederik insti-

tuert og med dette ble det 

lagt et nytt grunnlag for 

videre vekst av Odd Fellow i Moss. 

Hele 30 brødre fra loge Folden, hvorav 

7 nyinnvidde i år, går over i den nye loge. 

Dette er et merkbart tap, men i år har 

også loge Folden fått 7 nye brødre som 

fortsetter hos oss -- og det er dette vi må 

fokusere videre på -- nemlig den positive 

utvikling i egen loge.  

Arbeidsmengden for den enkelte har 

vært meget stor i høst. Da tenker jeg på 

undersøkelsesnevnden som har vært i 

kontinuerlig arbeid. Jeg takker dere for 

innsatsen! 

Ut over dette er det en bror jeg må få 

lov til å takke spesielt, og det er br. sekre-

tær Gunnar Gjølstad som har gjort en 

fremragende innsats for at alt det formel-

le arbeid er blitt fulgt opp til alles til-

fredshet. 

Til slutt vil jeg få ønske brødrene med 

familier en riktig god jul og et godt nytt 

år! 

Møteplanen 
27. des. Juletrefest Jeløy kirke kl. 17.30 

04. jan. = + Instr. Thomas Wildey 

18. jan. 0 + Galla. Besøk fra □ 129 

    Oscarsborg, Ski 

01. feb. − + Rapport nemnder 

15. feb. 0  Besøk til □ 20 Fridtjof 

    Nansen, Oslo 

01. mars = + Torskeaften. Besøk fra □ 

    20 Fridtjof  Nansen, Oslo 

09. mars 0  Va.  NB! Fredag 

15. mars − +  

25. mars   Kirkegang 

29. mars 0 + Galla 

05. april = +  

19. april 0  Arbm.  ≡ N 

26. april 0  Bes. til □ 129 Oskarsborg 

03. mai ≡ + Galla.  NV 

31. mai 0  Arbm. Sommermøte 

Sjefen 

  Høstpuss hos Autolakk  

Bror Birger Syversen med familie inviterte igjen  logens 

brødre til bilpuss foran vintersesongen med innlagt trafikkun-

dervisning ved bror Ragnar Kristiansen. Takknemlige brødre 

strømmet til! (Observante lesere vil bemerke at også en søster 

var uvanlig sterkt representert - en slags digital illusjon.) 
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Nye brødre 

 

25 års veteran 
 
Bror overmester 

Knut Bakke ble 

i møte den 2. 

november til-

delt 25 års vete-

ranjuvel. 

Den høye sannhets grad 
 

Bror Per Chris-

tensen ble for-

fremmet til Den 

høye sannhets 

grad den 5. 

oktober 

Bror Roger Likvern innviet 

i Troskapsgraden 21.09.00. 

Drosjeeier – 42 år. 

Bror Bjørn Audun Stang-

jordet innviet i Troskaps-

graden 16.11.00. Selvst. 

næringsdrivende – 48 år. 

Bror Bent Bødtger innviet i 

Troskapsgraden 16.11.00. 

Pensjonist – 73 år. 

Bror Roy Vestlund innviet i 

Troskapsgraden 16.11.00. 

Maler – 41 år. 



4 

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 

Gullkorn fra ettermøter 
Terje Aasen:   

Vil man at en ting skal vare 

må man streve med å spare. 

Men om kjærlighet på jord 

gjelder omvendt disse ord: 

Hvis man vil at den skal vare 

må man gi og ikke spare. 

Eigil Lyngholm:   

I sin fineste form 

 er lykken til stede 

hos den som kan dele 

 andres glede. 

Utnevnte embetsmenn 
Bindeleddet fortsetter sin presentasjon av 

utnevnte embetsmenn: 

OM’s ass. Helgjar Karlbom og Reinulf Reinbakk 

UM’s ass. Lars J. Skøien og Per Aanerud 

Organist Arne Flesjø 

Juletrefesten 
De 5 logenes tradisjonelle felles juletrefest for 

barn og voksne finner sted i Jeløy kirke 3. 

juledag kl. 17.30. Påmelding for loge Folden 

til UM Olaf Brekstad, tlf. 69 25 35 65. 

te dessverre besøket i Horsens avlyses i 1999. 

Vi ser nå frem til et besøk enten i Moss eller 

Horsens våren 2001. Forberedelsene er allere-

de i gang, og brev er sendt våre danske brødre. 

Notér deg dette allerede nå! 

Det har vært meget interessant å bli kjent 

med våre danske brødres logearbeid. Det har 

gitt nye idéer og inspirasjon til videre arbeid i 

egen loge. I tillegg til logearbeidet, har vi vært 

med på utflukter, bedriftsbesøk, byomvisning 

m.m. Første dag avsluttes gjerne med selska-

pelig samvær i hjemmene arrangert av verte-

ne. Andre dagen er det festaften i logen med 

et kort logemøte. 

Alt dette gir innsikt i landets kultur og leve-

måte, og ikke minst knyttes forbindelser mel-

lom den enkelte bror, våre loger og land. 

Vi gleder oss til neste besøk, og håper på 

stor oppslutning fra brødrene med respektive! 

Hans Krugerud 

(Fortsatt fra side 1) 


