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Nr. 1 - 3. årgang   1. mars  2001 

”… Måtte mitt øre lytte og høre toner om brorskap 
og gleder det gav! …” 

 

Odd Fellow-koret i Moss ble stiftet 

2.12.87 med 10 medlemmer. I dag har 

koret 28 medlemmer fra alle tre loger i 

Moss.  Bildet ovenfor ble tatt i 1999. 

Bror Ole Nipe i første rekke (nr. 3 fra 

v.) er siden gått bort. 

Det er stor overvekt av brødre fra 

loge Varna, men dirigenten har hele 

tiden vært bror Arne Flesjø fra vår egen 

loge. Dessuten har korets formann de 

siste 8 år vært vår logebror Bjørn Ulrik-

sen. Han ble på det nylig avholdte års-

møte avløst av Ivar Christensen. 

Koret stiller opp og synger ved spe-

sielle anledninger etter ønske fra logene 

- også fra Rebekka-logene.  Det er en 

tradisjon at koret opptrer ved den årlige 

kirkegang. Koret har ellers sunget i Lei-

ren og ved  sykehjem og andre institu-

sjoner og organisasjoner. Koret har også 

hyggeaften med ledsagere hver høst. 

Koret har sine 2-timers øvelser 2. og 

4. onsdag i måneden  kl. 18.00.  Det er 

fortsatt  plass til flere kormedlemmer 

- særlig tenorstemmer! 

De 2 første dagene i juni vil koret 

delta i Odd Fellow Sang- og musikkfor-

bunds sangfestival med  representant-

skapsmøte i Bodø. Forbundet består for 

tiden av 10 kor,  hvorav 2 Rebekka-kor. 
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Leir nr. 7 Østfold 
6. mars: P Arbm. N Fd Logeantrekk 

Orientering om deling av Leir nr. 7 Øst-

fold. Delingen innebærer at patriarkene 

fra logene i Fredrikstad og Moss forblir i 

leiren, mens patriarkene fra distriktets øv-

rige loger stifter ny leir etter at en leirfore-

ning har utført sine oppgaver. 

3. april: DKP+ N V Galla 

Fra vår loge skal følgende to patriarker 

forfremmes: 

Svenn A. Ekeberg og Hans A. Wold 

Patriarker fra loge Folden oppfordres om å 

slutte opp om disse to viktige møtene for 

vår loge! 

Ny bror 
 

Bror Knut Kvennsjø 

innviet i Troskapsgra-

den 18.1.01. Skomaker 

- 55 år 

 

Runde 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 

 
13.05. John Helgesen 60 år 
19.05. Finn Aas 70 år 
21.05. Jan Helseth 50 år 
21.05. Gøsta Stanzén 50 år 
28.05. Arve Sørensen 50 år 

 
23.06. Jan Burås 50 år 
27.06. Erik Davidsen 50 år 

Møteplanen 
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 

       

30. aug. 0  Arbm. 

Info-møte/venneaften 
Embetskollegiet vil spesielt opp-

fordre brødrene om å slutte opp 

om logens  informasjonsmøte fre-

dag 9. mars kl. 19.00.  Ta med 

interesserte venner - men kom 

også om du er alene! 

Husselskapets fg. formann 
eks. OM Hans Krugerud: 

Dronningensgt. 27 er et 

forretningsbygg som eies 

av Moss Handelsstand og 

Odd Fellow/Rebekka-

logene i Moss med en ½ 

part på hver. 3. etasje dis-

poneres av Moss Handels-

stand og 4. etasje av Odd 

Fellow.  

Her må vi skille mellom 

vår logesal og selskapslokalene. Logesalen 

er logenes ansvar mens A/S Husselskapet 

har ansvaret for utleie og drift av selskaps-

lokalene. 

A/S Husselskapet eies av Odd Fellow- og 

Rebekka-logene i Moss. Selskapet har en 

aksjekapital på kr. 60.000,- fordelt på 600 

aksjer. Overdragelse av aksjer må godkjen-

nes av styret. 

Selskapets styre velges av generalforsam-

lingen og består i dag av 6 medlemmer: 

Formann, viseformann og 4 styremedlem-

mer med personlig varamann. 

De 4 styremedlemmene med varamann 

velges blant medlemmene av de 4 samarbei-

dende loger med en fra hver loge (etter for-

(Fortsetter på side 4) 
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Odd Fellow-fondets donasjoner 2001 
Mandag 15. januar - på bror Thomas Wildey’s fødselsdag - var det igjen tildeling av 

donasjoner fra Mosse-logenes sameiende Odd Fellow-fond. Mottakerne var denne gang-

en tre humanitære/sosiale foreninger i Moss, nemlig Mental Helse, som fikk den største 

donasjonen, Diabetesforeningen - hvor vår bror Egil Moen er formann - og Moss Frie 

Kristne Kamerat-

klubb. Disse tre fo-

reningene utfører 

alle på hver sine 

områder viktige og 

oppofrende gjer-

ninger overfor med-

mennesker i Moss. 

Tildelingene skjedde 

ved en enkel tilstel-

ning i Handelstan-

dens møterom i 3. 

Mental Helse - 15.000 

Diabetesforeningen - 10.000 

Kameratklubben - 10.000 
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bindeleddet’s 
redaktør: 

Ivar Christensen 

tlf.: 69 25 46 22 

Utnevnte embedsmenn 
 

 
Insp.ass. Lars Kibsgård 

og Insp. Steinar Hagnes 

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 

slag fra logene). Med den nye loge i Moss vil  antal-

let bli foreslått utvidet til 5. Funksjonstiden er fra A/S 

Husselskapets årsmøte i mars/april. Styret består i 

dag av: Karl Hallgren, formann (f. t. syk), Hans Kru-

gerud, viseformann og Liv Unni Granerød, Marit 

Opperud, Vidkun Westgaard og Tor Bjerke-tvedt som 

styremedlemmer. 

Selskapslokalene har de siste årene vært igjennom 

en kontinuerlig oppussing/fornying, og fremstår i dag som tiltalende og brukervennlige. Vi 

arbeider videre med oppvarming- og avtrekksproblematikken. Det er nå de 5 Odd Fellow/

Rebekka-loger og Loge St. Olav og Loge Valkyrjen som er våre leietakere. Dessuten brukes 

lokalene av Odd Fellow-koret, Søstertreff og Seniortreff, og enkelte ganger av Leiren. I til-

legg leies selskapslokalene ut til Odd Fellow-medlemmer for kr. 750,- og kr. 1500.- for 

andre. Lokalene brukes også ofte ved begravelser 

For å dekke det økende behovet for et mindre møtelokale har vi fått låne salongen i 3. 

etasje av Moss Handelsstand når Handelsstanden ikke selv benytter den. Ester Mellerud er 

vaktmester for A/S Husselskapet og mottar bestilling av lokaler i både 4. og 3. etasje.  

På oppdrag fra logene arbeides det for tiden med en oppussingsplan for logesalen, med 

Eigil Lyngholm og Tor Bjerketvedt som prosjektledere. Forslaget vil bli lagt frem for loge-

(Fortsatt fra side 2) 

Bindeleddet avslutter sin presen-

tasjon av utnevnte embetsmenn: 

 

Arkivar Rolf    

Rolfsøn 

CM  Kjell O. Martinsen i midten med CM’s  

ass. Ivar Kristiansen og Ivar Christensen. 


