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Nr. 2 - 3. årgang   18. mai 2001 

Besøk og gjenbesøk 
Blant vår gode og berikende tradisjoner 

er kontakten mellom loger. Vi er privile-

gerte i Moss som uten besvær kan delta i 

to andre lokale OF-logers møter. Og vi 

trenger slett ikke å organisere fellesreise 

for å besøke andre loger. Den varme og 

broderlige mottakelse du møter ved et 

tilfeldig privat logebesøk er med på å 

styrke vissheten om logemedlemskapets 

mangesidige verdi. 

I vårterminen har det vært flere plan-

lagte besøk og gjenbesøk for loge Fol-

den. I januar hadde logen hyggelig besøk 

fra loge 129 Oscarsborg i Ski, som vi 

også tidligere har hatt god kontakt med. 

I februar 

var et 

t j ue t a l l s 

brødre på 

besøk i 

loge 20 

F r i d t j o f 

N a n s e n , 

Oslo. Det er alltid litt spesielt med et 

logebesøk i Stortingsgata 28. 

Gjenbesøket i mars fra loge Fridtjof 

Nansen med et stort antall brødre var 

også spesielt. Mange har sagt at de ikke 

kan huske et hyggeligere og mer minne-

verdig ettermøte i loge Folden. Betingel-

sene var da også ekstraordinære: En ene-

stående god torskemiddag, inspirerte og 

spirituelle gjester, med Eks. Stor Orga-

nist Erlend Sætrang som sprudlende mu-

sikalsk sentrum. Også Stor Sekretær 

Gunnar Hasle var blant de gjestende 

brødre. 

En annen form for besøk er den tradi-

sjonelle kirkegang for alle Mosse-logene 

- denne gang i 

Metodistkir-

ken. Dette 

fant også sted 

i mars og var 

en fin opple-

velse for alle brødre og søstrer som la 

veien dit. Menigheten har en engasjeren-

de prest og  en ledig gjennomføring av 

Gudstjenesten. Som vanlig var det sang 

ved Odd Fellow-koret, men du verden 

for et musikkliv ved både fast og gjes-

tende organist og 4-hendig klaverspill - 

et fyrverkeri av glad musikk! Og selv-

sagt var det også stor sangglede i for-

samlingen. 

Loge 95 Isegran i Fredrikstad besøkte 

oss i april med en resipiend som mottok 

(Fortsetter på side 4) 

 

Logens neste embetskollegium 
På loge Foldens møte 5. mai ble følgende 

valgt som embetsmenn for kommende 

periode: 

Overmester: Olaf Brekstad 

Undermester: Tor Bjerketvedt 

Sekretær: Gunnar Gjølstad (gjv.) 

Skattmester: Steinar Hagnes 

Kasserer: Hans Wold 
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OM har ordet 
Kjære bror! 

Det går mot slutten for dette 

embetskollegiet, så jeg får 

lov til å takke dere alle for to 

fine år. Som OM har jeg 

vært utrolig heldig som har 

fått lov til å lede logen vår. 

I den perioden vi har vært 

igjennom, føler jeg at samholdet er blitt 

styrket og vi har hatt en meget positiv utvik-

ling. Ved starten for denne embetstiden ble 

det laget en handlingsplan for perioden 

1999 - 2001. Denne inneholdt 7 punkter. (Se 

Bindeleddet for 18. nov. 1999 - red.’s an-

merkning) 

Logens aktiviteter er nå evaluert mot pla-

nen, og jeg kan vel fastslå at alle punktene 

har vi greid å gjennomføre.  

Det jeg ellers hadde lyst til å fokusere på, 

er logens og ordenens styrkelse og ekspan-

sjon. En av vår rettigheter og samtidig kjæ-

reste plikter, er å anbefale en kandidat til 

opptagelse i logen/ordenen.  

Denne oppgaven skal du ikke være redd 

for, for hvis vi ikke gjør dette, vil logen stag-

nere. Det jeg håper på - min bror, er at du 

aktivt går inn for denne oppgaven slik at vi 

kan se logens fremtid lyst i møte. 

Til slutt vil jeg ønske dere alle - med fami-

lier - en riktig god sommer! 

Sommermøtet 

Vi minner om sommermøtet som 

denne gang foregår i logelokalene i 

tilknytning til ordinært arbeidsmøte 

torsdag  31. mai kl. 19.00. Vanlig 

logeantrekk! 

Det vil bli servert reker og loff. 

Påmelding er ikke nødvendig - men 

det bør bli stort fremmøte på vårt 

siste møte før sommerferien! 

Ny bror 
Bror Trond Syversen 

innviet i Troskapsgra-

den 29. mars 2001. Bil-

lakkerer – 29 år.  

- Familiemedlem nr. 3 i 

logen etter far Birger og 

bror Magne! 

Runde 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 

21.08. Ulrich Larsen 85 år 
01.10. Paal Thoresen 50 år 
08.10. Lars Rabstad 70 år 
17.10. Svein Tangen 50 år 

Møteplanen 
31.05. 0 Arbm. Sommermøte 

30.08. − +  

06.09. E I Galla 

20.09. = + ≡  N nemnder 

04.10. 0 + Galla  

  Besøk fra  nr. 95 Isegran 

18.10. ≡ + Galla.  NV nemnder 

26.10. Høstfest m/ damer. NB! Fredag 

01.11. = +  

04.11. M  NB! Søndag kl. 17.00 

13.11. 0 + Galla. NB! Tirsdag 

  Besøk til  nr. 95 Isegran. 

15.11. − + 

06.12. 0 + Galla 

20.12. 0 Arbm.  Julemøte 

27.12. Juletrefest. Jeløy kirke kl. 1730 

03.01. 0 Arbm. Instr. 
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Omfattende renovering av logesalen 

En plan for oppussing og forny-

else av vår logesal er nå klar. Alle 

embedskollegiene i de 5 Mosselo-

gene og styret i A/S Husselskapet 

har vært innkalt til et fellesmøte i 

logesalen hvor forslagene ble pre-

sentert.  

Tor Bjerketvedt orienterte om 

valg av farger, veggdekorasjoner 

og teppe. Eigil Lyngholm tok for 

seg de arkitektoniske utforminger 

av inventaret og Tore Petterson 

kom med forslag  til stoltrekk. 

Det var stor tilfredshet med for-

slaget. Bare valg av teppefarge 

skapte diskusjon. I tråd med fag-

folkenes forslag blir det teppefli-

ser med en gråblå farge. 

Det vil bli en omfattende oppus-

sing og kostnadsrammen blir ca. 

kr. 180.000,-. Honnør til alle lo-

gene for at planer og ikke minst 

finansiering har gått raskt igjen-

nom. 

Arbeidet starter 11. juni og skal 

være ferdig før første møte i høst-

terminen. 

Vi tror vi skal få en meget pen 

logesal – og vi gleder oss! 

- - o - - 

Vi trenger dugnadsfolk, og har 

du lyst og anledning, ta kontakt 

med undertegnede! 

 

Hans Krugerud 

Bror Thorfinn Hansen ble 

forfremmet til Den høye sann-

hets grad 3. mai i år. 

Litt av hvert 
Danmarkskomiteen: 

Det påtenkte besøk fra 

vår vennskapsloge nr. 93 

Erik Menved er dessverre 

avlyst på grunn av mang-

lende deltakelse fra våre 

danske venner. 

Sangfestival i Bodø 

Hvert 3. år arrangeres 

det sangfestival for lan-

dets Odd Fellow-kor. I 

år samles korene i Bodø 

i pinsehelga, og koret i 

Moss reiser nordover 

med over 20 deltakere. 

Koret har øvd inn 

sanger både for spesiell 

og for felles fremføring. 

Korforbundet har ikke 

bare mannskor, så ett av 

fellesnumrene er innøvd 

for blandet kor. 

Navnemerker 

De nye merkene med 

brødrenes navn og loge-

tilhørighet er kommet og 

kunne kjøpes hos bror 

Kasserer på siste loge-

møte. Prisen er kr. 70,- 

pr. merke, som festes til 

jakkeslaget med en kraf-

tig klype. 

Mange har kjøpt 2 stk. 

for å unngå slitasje på 

jakkene. Bror Kasserer 

tar i mot bestilling ved 

senere behov for merker. 
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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 

Den edle kjærlighets grad i loge Folden 

sammen med vår logebror Magne Syver-

sen. 

I april var det så gjenbesøk i loge 129 

Oscarsborg i Ski - også denne gangen 

med god deltakelse - som det fremgår av 

bildet. Brødrene fikk overvære innvielse 

av en ny bror i vertslogen. 

Besøk og gjenbesøk mellom logene er 

alltid inspirerende og gir nye impulser 

både for logeliv og hverdag. 

(Fortsatt fra side 1) 

Odd Fellow Golf  2001 
Odd Fellow Golfturnering 2001 har 

vært omtalt i Odd Fellow-bladet. Det 

har fremgått der at turneringen etter 

kvalifiseringsspill skal avsluttes med 

sluttspill i Skien 8. september. 

Etter enighet i fjor skal kvalifise-

ringsspillet foregå på distriktsplan, og 

for vårt distrikt skal kvalifiseringsspillet 

foregå på Borregaard golfbane, Sarps-

borg, fredag 8. juni ved to alternative 

puljer - henholdsvis kl. 10.00 og even-

tuelt etter arbeidstid. 

Påmeldingsavgift er utjevnet green-

fee for alle deltakere. Alle deltakere må 

derfor oppgi klubbtilhørighet ved på-

melding. Husk å oppgi eget handicap. 

Påmelding må skje til kontaktperson 

innen 5. juni. For loge Folden er bror 

Storrepresentant Erik Lauritsen kontakt-

person, tlf. 69 92 01 22 - Ring helst 

mellom kl. 9.00 og 10.00. 

Vår loges navn 
Til Broderforeningens møte septem-

ber 1956 forelå hele 32 ulike navnefor-

slag. Etter prøvevotering sto det mellom 

Konventionen, Jalund og Mossiana, 

hvorav navnet Konventionen seiret. 

Forslaget ble ikke godkjent av Stor 

Sire. 

På Broderforeningens møte 4. oktober 

ble det så etter mye diskusjon og mange 

prøvevoteringer vedtatt å søke om nav-

net Terra Nova med Folden som subsi-

diært alternativ. 

Vi vet jo hva Stor Sire til slutt god-

kjente. Navnet Folden ble foreslått av 

br. Egil Helle og skriver seg fra det 

gamle navnet på Oslofjorden. 


