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Nr. 1 - 4. årgang   21. Februar  2002 

Vår loge er blitt 45 år! 

 

På logemøtet 7. februar minnet bror Overmester om at logen vår ble 

stiftet på denne dag for 45 år siden. Det ble for øvrig ingen spesiell 

markering av dette lille jubileet - i motsetning til hva vi kan vente når 

ytterligere 5 år er gått. Som en liten oppmerksomhet gjengir Bindeled-

det Odd Fellow Bladets referat fra 30-årsjubileet i 1987. 

Lørdag 7. februar [1987] var det nøyaktig 

30 år siden loge nr. 51 Folden ble instituert. 

Dagen ble feiret med festloge hvor også 

våre damer var med. Nærmere 100 var til 

stede - og en fullsatt logesal ga god stemning 

og atmosfære. Festlogen ble ledet av br. OM 

Charles Michalsen med sine embedsmenn på 

en utmerket måte og ga oss alle en høytids-

stund vi sent vil glemme. Br. OM Karl Hall-

gren overrakte på vegne av loge nr. 10 Semper 

ardens, loge nr. 18 Varna og loge nr. 66 Milka 

en vakker 3-armet lysestake og blomster og 

gratulerte med dagen. 

Etter festlogen reiste vi til Fossnes grende-

hus hvor et nydelig pyntet bord og en deilig 

festmiddag ventet. Kveldens ”sprudlende” 

toastmaster var br. Erik Lauritsen. 

Hovedtalen ble holdt av vår OM Charles 

Michalsen som bl. a. gledet seg over det gode 

fremmøtet og den store søkningen av nye 

brødre til vår loge. Kvel-

dens høydepunkt ble da 

logens eneste gjenlevende 

chartermedlem, br. Eks. 

OM Arne Clausen, ble kalt 

frem og overrakt en vakker 

blomsterbukett som takk 

for sin store innsats for 

loge Folden. Gode ord falt 

også på br. Storskattmester 

Einar Mathisen for hans 

betydning for vår loge og 

Orden. 

Den påfølgende festen ble 

åpnet med ”Polonaise”, og 

siden gikk dansen til le-

vende musikk.  

Et vellykket arrangement! 

Sekr. 
Embedskoll.:  Eks. OM Per Mathisen, OM Charles Michalsen, UM Finn Kiland 

Skm. Bjørn Solem, Sekr. Hans Krugerud, Kass. Leif Tjøme, CM Kurt Olsvik 

Daværende emb.kollegium 
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Nye brødre 
 

Bror Leif Andersen 

innviet i Troskapsgra-

den 24.11.01.  Blikken-

slager – 58 år. 

 

 

Bror Jan Chr. Hjorth 

innviet i Troskapsgra-

den 7.2.02. EDB-

konsulent – 53 år. 

Runde år 

24.03. Bent Bødtger 75 år 

04.04. Andreas Ugland 80 år 

13.04. Eigil Lyngholm 75 år 

26.04. Finn Aamodt 50 år 

30.05. Anton Taxt 80 år 

 

09.07. Audun Stangjordet 50 år 

26.07. Harry Pedersen 85 år 

Møteplanen 
21.02. 0 Arbm. Torskeaften 

07.03. = +  Eks OM aften 

21.03. ≡ + Galla. ≡ N. Storrepr. 

04.04. − + ≡ NV. Storrepr. 

14.04.  Kirkegang 

17.04. 0 40-års Ve.Ju. Galla. Besøk 

til  nr. 40 Vern, Horten. NB! Onsdag  

02.05. 0+ Galla 

16.05. 0 Arbm. 

30.05. 0 Arbm. Sommeravslutning 

05.09. 0 Arbm. 

Storrepresentanten har ordet 
Storrepresentanten har 

vært så heldig å få 

spalteplass i Bindeled-

det, og jeg vil foreta en 

aldri så liten skriftlig 

instruksjon av en liten 

men viktig sak. 

Det gjelder tiltalen 

inne i logesalen, for 

her syndes det fra tid 

til annen. 

Som vi alle vet og hører, skal det herske 

verdighet og høytid over våre logemøter. 

Det er noe våre ritualer sier oss — og følge-

lig skal vi være De’s. 

Så er det tiltalen til de presiderende em-

betsmenn. Er Stor Sire tilstede, tiltales han 

med Høyverdige Stor Sire, ikke høyverdige 

bror Stor Sire. Videre heter det Verdige 

OM/UM, ikke Verdige bror OM/UM. 

Det må ikke være høylytt snakk under 

klargjøringen til gradspasseringer eller når 

vi står oppstilt før innmarsjen til logesalen. 

Et hjertesukk helt til slutt: Det er en del 

logebrødre som ikke har vært å se på våre 

møter på en stund. Vi savner dere — det 

skulle vært så hyggelig å se dere i logen 

igjen! KOM DA VEL! 

Jeg håper at det jeg her nevner kan være 

en tankevekker for oss alle, og at det blir 

tatt opp på riktig måte. 

Så sier jeg takk for meg denne gang! 

/Erik Lauritsen  

Redaktøren: 
Redaktøren har hittil ikke invitert til 

frie meningsytringer i Bindeleddet p.g.a. 

stoffmengden. Nå er det tilløp til 

”stofftørke” og redaktøren innbyr brød-

rene til å sende innlegg, og tar seg dess-

uten den frihet å starte selv under over-

skriften Meninger.   
Med våre fire små sider er det begren-

set plass, så innlegg må være korte. Inn-

sendere må være forberedt på at redaktø-

ren må prioritere stoff av plasshensyn.  

Husk at det er klare grenser for hva vi 

kan skrive om når det gjelder våre for-

hold. Er redaktøren i i tvil, overlates av-

gjørelsen til OM. 
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Eks OM-aften torsdag 7. mars 
Førstkommende møte er det Eks OM-

aften med Storrepresentant Erik Laurit-

sen som fungerende Overmester og Eks 

Storrepresentant Odd Helseth som Cere-

monimester. 

Her håper vi på godt fremmøte og invi-

terer spesielt deg som ikke har vært i lo-

gen på en stund. Som du skjønner kan 

det denne gang bli mange gamle og nye 

brødre å treffe. 

På ettermøtet har vi vært heldige å få  

bypatriot og tidligere redaktør i Moss 

Avis, Fredrik Th. Bolin, til å kåsere om 

Moss og byens utvikling. Mosseregionen 

er i sterk vekst, og det er viktig og inter-

essant å følge med på hvordan vårt nær-

område kan bli i fremtiden. 

Som nevnt regner vi med godt fremmø-

te og ønsker alle hjertelig velkommen! 

/H.K. 

Meninger 

Fremmøtet i vår loge er lavere enn det 

burde være. Vi har sikkert mulighet til å 

bli mer kreative når det gjelder innholdet 

i våre logemøter, men stemningen på 

møtene er god og møtene preges av fin 

høytid og en verdig stil, jfr. imidlertid 

bror Storrepresentants skriftlige instruk-

sjon i denne utgave av Bindeleddet. Etter 

min erfaring med en del besøk i andre 

loger, er det ellers lite å utsette på den 

måte våre møter gjennomføres på.  

På ettermøtene har ofte oppslutningen 

vært meget stor i forhold til antall brødre 

på logemøtet. Men det gjelder ikke ved 

gallamiddager. Min skuffelse var stor 

ved siste møte da vi hadde innvielse av 

en ny logebror. En slik anledning er 

ment å være en stor fest både for den nye 

bror og for logen. Personlig synes jeg det 

var direkte pinlig at halvparten ikke del-

tok - med ca. 20 brødre rundt bordet. 

Det finnes selvsagt mange gode grun-

ner til at man må sløyfe brodermåltidet. 

Jeg synes ikke at en solid middag hjem-

me samme dag som vi har festmiddag i 

logen er noen god grunn!  

Etter min oppfatning er det liten grunn 

til å klage på manglende variasjon rundt 

ettermøtene. Ikke alle ettermøter bør ha 

foredrag eller lignende innslag - det bør 

være tid til hyggelig samtale mellom 

brødrene i salongen også. 

Min konklusjon er at det kan være tid 

for en smule selvransakelse hos brødrene 

i loge Folden. Er vi tilstrekkelig opp-

merksom på verdien av å være med og 

tilstede - både for vår egen del og av in-

teresse og omsorg for våre brødre? Er det 

slik at vi mer og mindre tilfeldig glir ut 

av det gyldne spor og glemmer å løfte oss 

på igjen. 

Jeg slutter meg til bror Erik Lauritsens 

hjertesukk, så kom da vel! 

/Ivar Christensen 

Loge Folden på internett 
På siste side viser Bindeleddet Odd 

Fellows internettadresse og hjemmesiden 

til Odd Fellow i Norge øverst. Nederst 

ser vi hvordan møteplanen for vår loge 

tar seg ut på nettet, inklusive en underlig 

skrivefeil som ikke lar seg rette opp. 

På hjemmesiden klikker du på ”Loger” 

- så får du opp et fylkesinndelt Norges-

kart. Pek og klikk på Østfold, deretter på 

Moss. Da kommer en litt dum side opp 

med bilde av øverste del av Dronningens 

gt. 27. Dra i stolpen til høyre i bildet - og 

nå får du den menyen du skulle sett med 

en gang. Klikk på ”Folden” og deretter på 

”Medlems-møter”, og vips så får du mø-

teplanen vår. 

Nå skulle  ellers alle loger være på nett! 
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bindeleddets redaktør: 

Ivar Christensen 

Høienhaldgt. 5F, 1532 Moss 

tlf.: 69 25 46 22 

http://www.oddfellow.no 

B [Adressat] 

Returadresse: 

Loge nr. 51 Folden 

Postboks 31 

1501 Moss 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Hans Krugerud   – tlf. 69 26 69 90 

Gunnar Gjølstad – tlf. 69 28 70 33 


