
1 

Nr. 3 - 3. årgang   4. oktober 2001 

 

Vårt nye embetskollegium 
 

Foran:  

Fung. Eks. Over-

mester Knut 

Bakke, Overmes-

ter Olaf Brekstad 

og Undermester 

Tor Bjerketvedt. 

Bak:  

Kasserer Hans 

Wold, Sekretær 

Gunnar 

Gjølstad, Storre-

presentant Erik 

Lauritsen og 

Skattmester 

Steinar Hagnes. 

Utnevnte embets-
CM: Kjell-Olav Martinsen 

Kapellan: Ivar Christensen 

Inspektør: Arne Ødegaard 

Indre Vakt: Kjell Nygård 

Ytre Vakt:   Frits Blomqvist 

Organist: Arne Flesjø 

Arkivar: Rolf Rolfsøn  

OM H Ass.: Leif Olsen 

OM V Ass.: Odd Paulsen 

UM H Ass.: Bjørn Evensen 

UM V Ass.: John Johansen 

CM H Ass.: Per Fredrik Olsen 

CM V Ass.: Thorfinn Hansen 

Insp. Ass.: Per Christensen 
Per Fr. Olsen Kjell-Olav Martinsen Thorfinn Hansen 

(Bindeleddet vil senere presentere de andre nye utnevnte) 
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Møteplan for Folden 

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. 

Møteplan for leir 7 Østfold 

02.10. DGL+ Galla.  Sarpsborg 

06.11. P+ Galla Moss 

04.12. Julemøte Logeantr. Sarpsborg 

23.01. DKP+ Galla Fredrikstad 

Bror OM har ordet 
Kjære brødre! 

Et nytt embetskollegium 

har begynt sitt arbeide for 

logen og Ordenen. Det er 

mitt håp at vi i dette kolle-

giet innfrir de forventning-

er som stilles til oss. 

Vi som skal lede logen i de to kommende 

år, har en plikt til å sørge for at brødrene 

får ta del i nettopp det som vår Orden har 

ment at den skal kunne gi dem. 

Men, brødre, skal vårt arbeide føres i rik-

tig retning, må medlemmene bl. a. vise vilje, 

følge og forstå ritualenes betydning og me-

ning. God oppslutning om møtene er med på 

å gi inspirasjon til deltakerne i våre seremo-

nier – i fellesskap kan vi oppnå å gi våre 

logemøter et dypere innhold gjennom aktiv 

deltakelse. 

Som loge 51 Foldens nye Overmester gle-

der jeg meg til samværet med brødrene i de 

kommende årene. 

Autolakk as innbyr også i år brødrene til 

høstpuss på verkstedet Årvoldskogen 41 

lørdag 20. oktober d.å. kl. 9.00. 

Som sist vil bror Ragnar Kristiansen 

orientere om trafikksikkerhet mens våre 

hjelpende venner vasker bilene for oss. 

Etterpå går vi i gang med å klargjøre bi-

lens lakk til møte med veisalt og nedbør. 

Poleringsmidler 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. 

Påmelding til bror UM Tor Bjerketvedt på   

tlf. 69 27 44 83 (mob. 924 05 508). 

Høstfest med damer 
(eller kom alene!) 

Vi minner om 

logens fest fre-

dag 26. oktober 

kl. 19.00 − høs-

tens store sosiale 

sammenkomst i Odd Fellow’s selskaps-

lokaler i Moss. 

Levende musikk, dans, god mat og 
godt drikke, utlodning, allsang og 
allsidig hyggelig samvær! 

Pris kr. 120,00 pr. person. 

Påmelding på liste i logen eller til Pri-

vatnemndas formann Gøsta Stanzén, tlf. 

69 27 27 05 eller UM Tor Bjerketvedt, 

tlf. 69 27 44 83 innen mandag 22.10.01. 
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Pussing før lakkering hos Autolakk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bror Ray Knudsen står omtrent ved OM-stolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomster til prosjektlederne 

Dugnadsinnsats 

 

Det har vært en annerledes logesommer i 

Moss − preget av stor aktivitet i logelokalene 

og i tilknytning til disse. Resultatet er i dag 

kjent − en ”ny” logesal med ”nye” vegger, 

golv, møbler og mye mer enn hva øyet umid-

delbart ser. Storrengjøring i alle lokalene og 

oppussing av kjøkkenboden bl. a. 

Ca 1500 dugnadstimer og stort spleiselag 

mellom alle fem logene i Husselskapets og 

bror Hans Krugeruds regi, men med flere 

generaler − særlig brødrene Eigil Lyngholm, 

Tor Bjerketvedt, Tore Petterson og Birger 

Syversen når det gjelder selve logesalen. Vel  

50 brødre 

og søstre 

deltok i 

dugnads-

arbeidet. 
 
 Vår nye 
bror OM i 
uvant lo-
gepositur. 

Blomster til søstre med stor innsats 
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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 

Odd Fellow sangfestival 2000 i Bodø 
200 Odd Fellows som sang ”Lovsang” av 

Ludig v. Beethoven.  

Imponerende!! En utrolig opplevelse som vi 

hadde unnet alle brr. i Moss å få ta del i. 

Om kvelden var det festivalbankett på Radis-

son SAS Hotel med nydelig mat, høytidelige 

taler og – selvfølgelig – mye allsang. 

Det ble valgt nytt styre i Odd Fellow Sang- 

og Musikkforbund, og vår egen Ivar Christen-

sen fra loge Folden ble utnevnt til visepresi-

dent i forbundet. Som president ble Arvid 

Karlsen fra Heidmork koret i Hamar valgt. 

Til slutt holdt br. Bjørn Ulrichsen, også fra 

vårt kor, en hilsningstale til arrangørene, Odd 

Fellow koret fra Bodø, på vegne av alle de 

deltagende korene. Bjørn overrakte Moss by´s 

vimpel samt en formannsklubbe med inskrip-

sjon med hilsen fra Odd Fellow koret i Moss – 

en gave som ble meget godt mottatt. 

Til frokost søndag morgen (formiddag . . ) 

ble vi forklart at de fleste hadde lagt seg alt for 

sent p.g.a. at de tok feil av tiden - - - De trodde 

ikke klokken var mer enn ca. 7 om kvelden    

p.g.a. sollyset – da de skjønte at den faktisk 

var 3 på natten !! 

Stemningen var fortsatt god på flyet hjem 

søndag, og en opplevelsesrik helg var til ende. 

   /Kjell Våge (  

Fredag 1. juni satte 20 sangglade logebrr. fra 

Moss seg på flyet til Bodø for å representere 

Østfold i den 8. Korsangfestival innen Odd 

Fellow Sang- og Musikkforbund. 

Vi ankom Bodø i et regntungt Nordlands-

vær, men været var ingen hindring for å få opp 

stemningen blant brødrene. 

Det var en utrolig opplevelse å være sammen 

– ikke bare med likesinnede brødre – men 

brødre som deler den samme glede med sang 

og festlig lag. Til sammen nesten 300 brødre 

og søstre var denne gangen tilstede i Bodø – 

og stemningen var på topp fra første stund. 

Lørdag våknet vi til strålende solskinn og 

havblikk på sjøen. Etter en kort øvelse med 

gjennomgang av våre særnumre, spaserte de 

fleste av oss til logelokalet i Bodø for lunsj. Vi 

fikk omvisning i en meget tiltalende og spen-

nende logesal med søyler på hver av stolene. 

Deretter gjorde vi oss klare til den store kon-

serten i Bodø´s storstue – Bodø Kulturhus – 

med sitteplasser til nesten 1.000 mennesker. 

Det var en stor opplevelse å se at mange 

”sivile” Bodøværinger hadde tatt turen til Kul-

turhuset for å oppleve noen timer med kor-

sang, og salen var nesten ¾ full. 

Odd Fellow koret fra Moss var første kor ute 

– og gjennomførte to flotte særnumre med 

”Avstad til Fjell” og ”Kalinka”. Applausen var 

øredøvende og langvarig, og vår dirigent Arne 

Flesjø var fornøyd. 

Etter at alle korene hadde gjennomført sine 

særnumre, ble det hele avsluttet med et felles 

blandet kor bestående av alle mannskorene  og 

Rebekkakorene som sang ”Midnattsol”. Og 

helt til slutt et majestetisk og imponerende 

punktum med et felles mannskor med nesten 


