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Nr. 5 - 2. årgang   Spesialnummer 21. Desember 2000 

 

Storembetsmenn 
Storembetsmenn (bak fra venst-

re): Stor kapellan Arvid Fjære, 
Stor Sekretær Gunnar A. Hasle, 

Stor Skattmester Per Espen, Eks 

Stor Sire Johan Krohn, Stor Sire 

Oddvar Granlund, Dep. Stor Sire 

Harald Thoen, Stor Marsjall Olav 

Eggum og Distriktsdep. Stor Sire 
Leif-Egill Karlsen. 

Logens embetskollegium (foran 

fra venstre): Eks Overmester 
Dagfinn Ruud, Sekretær Tor 

Granquist, Overmester Ragnar 

Kristiansen, Undermester Jens 
Skjeltorp, Skattmester Eivind H. 

Hansen og Kasserer Tore Peter-

Fellesutgave  av Bindeleddet  for logene 
51  Folden  og  138  Christian  Frederik  
Denne spesialutgave av Bindeleddet er helt ut viet institueringen 

25. november d. å. og oppstarten av vår nye loge nr. 138 Christi-

an Frederik og fordeles til medlemmene av begge loger. 

Institueringen av loge nr. 138 Christian 
Kjære brødre! 

  Lørdag 25 november 2000 ble 

det skrevet et lite stykke historie 

i Odd Fellow kretser, spesielt i 

Moss. For en del av oss i Moss 

ble det en stor og minnerik dag.  

Moss og Omegn Broderforening 
I.O.O.F hadde nådd sitt mål og 

Loge nr. 138 Christian Frederik 

var blitt en realitet. 13 mnd. og 21 dagers hardt og 
intensivt arbeid hadde gitt resultater. 

Institueringen av den nye loge og installasjonen av 

embetsmenn  ble foretatt av Storembetsmennene 

med br. Stor Sire i spissen. Videre var det kommet 

gjester fra fjern og nær og det var til sammen 78 brr. 

tilstede i logesalen, mange forventningsfulle, da 
instituering av en ny loge ikke skjer hver år.  For de 

fleste var vel dette en ”førstegangsopplevelse". 

Med br. Stor Sire i spissen og med god hjelp av 

br. Stor Marsjall, ble seremonien med institueringen 
av den nye loge en meget høytidelig og minnerik 

opplevelse – ikke minst for Chartermedlemmene da 

vi mottok det verdige Charterbrev av br. Stor Sire. 
Deretter erklærte br. Stor Sire det 1. møte i loge 138 

Christian Frederik for åpnet. 

Etter en kort pause var br. Stor Sire klar til å foreta 

installasjon av den nye loges valgte embetsmenn. 

(Fortsetter på side 2) 
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Nye brødre i Troskapsgraden Dette ble også en minnerik og stor opplevelse for 

oss som var valgt til embetsmenn i den nye loge. 

Igjen en stilfull og høytidelig seremoni ledet av br. 
Stor Sire og med god hjelp av br. Stor Marsjall.   

Deretter var det OM sin tur til å utnevne sine 

embetsmenn også her med god hjelp av br. Stor 

Marsjall. Denne delen av installasjonen ble gjen-
nomført etter et helt nytt rituale.  Et rituale som det 

er delte meninger om. 

Odd Fellow-koret sang, og var med på å prege 

høytideligheten. Vi er heldige her i Moss som har et 
eget kor som alltid stiller opp når de blir forespurt. 

Til slutt ble det en del gaveoverrekkelser.  Br. HP 

Kyrre Abelsen overrakte den nye loge en CM-stav 

med kong Christian Frederik som insignium. En 
meget flott og kjærkommen gave, som vi også er 

meget stolt av. Br. Eks OM Arild Urdal fra loge nr. 

18 Varna, overrakte en kjærkommen  pengegave på 
vegne av alle logene i Østfold. OM Thore Grüner, 

fra loge nr 136 Millennium overrakte en Aladdin-

lampe, dette også en kjærkommen gave. Deretter 
ble logen lukket av OM på ritualmessig måte. 

Etter en pause med klassisk gitarmusikk av en 

kommende musiker fra Moss, samlet  alle gjestene 
seg til et festdekket  bord.  Privatnemnden i loge nr. 

51 Folden stilte velvillig opp og serverte under 

middagen, som ble ledet av br. Storrep. Per Mathi-
sen.  Br. Stor Sire holdt en fin tale til den nye loge 

og overrakte en overveldende  gave på til sammen 

ca. kr. 22.000.-. Br. OM holdt festtalen, som i ho-
vedtrekk tok for seg historikken fra dannelsen av 

broderforeningen og frem til institueringen av lo-

gen. 

OM Gerd Grundt i loge nr. 10 Semper Ardens og 
OM Eva Frydenlund i loge nr. 66 Milka deltok ved 

festmiddagen og overrakte en aldeles nydelig hånd-

brodert  alterduk i Hardangersøm samt 2 lysestaker.  
Dette var kjærkomne gaver vi hadde ønsket oss. 

Et av de store høydepunktene under middagen var 

talen fra Moderlogen, loge nr. 51. Folden ved OM 

Knut Bakke og påfølgende gaveoverrekkelse.  Av 
Moderlogen fikk den nye loge en stor flott bibel 

trukket i skinn og i tillegg en pengegave på kr. 

9.200.-.  Dette var gaver som også var overveldende 
og som gjorde sterkt inntrykk på den nye loges OM. 

Middagen og festmåltidet ble avsluttet med "Takk 

for maten" tale av br. Redaktør i Odd Fellow Bladet. 

Han er også OM i loge nr. 1. Norvegia. 

Senere på kvelden ble det servert kaffe og kringle 
og baren var åpen. Praten gikk livlig, og jeg tror alle 

hadde en koselig og minnerik logekveld. 

Til slutt vil jeg få TAKKE ALLE som har bidratt 

til at loge nr 138 Christian Frederik er blitt en reali-
tet. 

HJERTELIG TAKK ALLE SAMMEN! 

(Fortsatt fra side 1) 

Bror Rune Eriksen 

innviet i loge 95 Isegran 

5.10.00.  Selvstendig 

næringsdrivende – 48 år. 

Bror Ivar Øvrevåge 

innviet i loge 51 Folden 

21.09.00. Verksmester – 

48 år 

Bror Jan Kråkø innviet 

i loge 62 Håkon Hå-

konsson 2.11.00. 

Avd.ingeniør – 52 år 

Bror Ragnar Volden 

innviet i loge 62 Håkon 

Håkonsson 2.11.00. 

Driftsass. – 47 år 

Bror Roar Johansen 

innviet i loge 34 Fred-

riksten 8.11.00. Konsu-

lent – 32 år 

Bror Kjetil Roer innviet 

i loge 34 Fredriksten 

8.11.00. Salgskonsulent 

– 28 år 

Bror Øivind Sveistrup 

innviet i loge 18 Varna 

23.11.00. Politiavde-

lingssjef – 54 år 

Andre medlemmer 
Morten Amundsen 

Ragnar Bråthe 

Einar Frosthammer 

Eivind Pedersen 

Steinar R. Thalberg 

Hans O Bjerketvedt 
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Møteplan  
 08. jan. 0 Arbm. ≡ N. V. nemnder 

 22. jan. 0 Arbm. Thomas Wildey 

 12. feb. – +  

 26. feb. 0 + Galla 

 12. mars – + 

 26. mars – + 

 23. april 0 + Galla 

 14. mai – + 

 28. mai 0 Arbm. 

 08. juni 0 Sommerm. NB Fredag 

 27. aug. 0 Arbm. Instr. 

Møtene begynner kl. 19.00 og åpnes i 0 grad. 

Utnevnte embetsmenn 
Ceremonimester  Øivind Pedersen 

Kapellan Morten Claussen 

Inspektør Steinar Kristiansen 

Indre vakt Roger Larsen 

Ytre vakt Erik Joneid 

Musikkansvarlig Kjell Nygård*) 

OM’s høyre ass. Pål Hesstvedt 

OM’s venstre ass. Kåre Sveli*) 

UM’s høyre ass. Tor Dagfinn Andersen 

UM’s venstre ass. Svein Arne Bøhaugen 

CM’s høyre ass. Petter Martinsen 

CM’s venstre ass. Åge Hagbartsen 

Arkivar David Alderson 

*)  Utlånt fra loge 51 Folden sammen med

 sekr. Tor Granquist (Leirens  Storrepr.) 

Stor Sire og Overmester 

Stor Marsjall og Ceremonimester 

Logens Storrepresentant 

 

Som logens 

Storrepre-

sentant ble 

bror Per 

M a t h i s e n 

valgt. Legg 

merke til ny 

endring på 

regaliet. 

 

Fred med deg selv  
av Morten Claussen 

Synes du verden er deilig iblant? 
Vet du forskjellen på galt og sant? 
Gir du noen litt av din kjærlighet? 

Kan du gjemme på en hemmelighet? 
Hører du ikke på ondsinnet prat? 

Vender du om til glede andres hat? 
Griper du hånden som rekkes frem? 
Åpner du villig for andre ditt hjem? 

Hjelper du noen som er i nød? 
Deler du med noen ditt daglige brød? 

Lukker du døren stille ved kveld? 

Greier du dette,  
 har du fred med deg selv. 

Fra logens ettermøte 4.12.00 
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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 

 

I.O.O.F. loge nr. 138 Christian Frederik 
Instituert  25. november 2000 

Morten Claussen 

Øivind Pedersen 

Ragnar Kristiansen 

Jens Skjeltorp 

Lars Arenås 

Chartermedlem-

 

Glimt fra 
festmid-
dagen 


