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Nr. 2 - 4. årgang   30. mai  2002 

Ny vennskapskontakt:  
loge 37 Pontus Wikner, Uddevalla 

 

Loge Folden har hatt en vennskapsloge i 

Horsens, Danmark. Interessen hos danskene 

tapte seg og forbindelsen er nå i realiteten 

opphørt på logeplan. Tanken om en venn-

skapsforbindelse  i rimelig reiseavstand i 

Sverige har vært oppe. I fjor høst ble det i 

Folden oppnevnt en  ny komité for venn-

skapsloger.  

Komiteen har gjort noe undersøkelser i vårt 

granneland og det viste seg at en Odd Fellow-

loge i Uddevalla var på tilsvarende søking 

mot Østfold og Moss. 

På invitasjon 

fra loge 37 Pon-

tus Wikner var 

komiteen sam-

men med bror OM Olaf Brekstad på logebe-

søk i Uddevalla 12. mars i år med nok tid til 

samtale med bror Övermestare Stig Sandberg 

og andre fra Embetskollegiet før logemøtet.  

Det ble raskt klart at begge logenes repre-

sentanter hadde et likt syn på hvordan den 

nye kontakten burde utvikles. Før man kan 

binde seg til faste løsninger, må likevel begge 

logene behandle saken i de rette organer. 

   Det var stemning for at en fast 

vennskapsforbindelse mellom 

disse to logene ville være til 

berikelse og inspirasjon for 

logenes brødre. Mulig besøks-

frekvens kan være at logene møtes en eller to 

ganger pr år – vekselvis i Moss og Uddevalla. 

   Det bør beregnes to og en halv time reise-

tid hver vei for å være sikker. Vi brukte godt 

og vel to timer med rimelig trafikk. Vi var 

enige om at det ligger til rette for at besøken-

de logebrødre kan reise frem og 

tilbake samme dag selv om det 

denne ene dagen i året (?) blir 

nokså sen hjemkomst. En mulighet 

er å legge denne møtedag til fre-

dag. En annen mulighet er at møtet 

kan begynne en time tidligere enn 

ellers på vanlig møtedag. Loge 

Pontus Wikner har møter 2. og 4. 

tirsdag i måneden med start kl. 

19.00. Brødrene møtes gjerne alle-

(Fortsetter på side 3) 

Komiteen for vennskapsloger 

Ivar Christensen, formann, Hans 

Krugerud og Per Christensen 
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Møteplan leir nr. 7 
28.08. Fr.st. P    Arbm. -  mørk dress 

29.09. Fr.st. P +  Galla 

23.10. Moss P  Arbm. - mørk dress 

27.11. Fr.st. DGL+ Galla 

03.12. Sarp. Julemøte sammen med leir nr. 

  23. Mørk dress 

22.01. Moss P   Arbm., regn. -mørk dr. 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Ny bror 
 

Bror Terje Harald 

Kristiansen innviet i 

Troskapsgraden 

02.05.02. Sjåfør - 54 år. 

Runde år 
09.07. Audun Stangjordet 50 år 

26.07. Harry Pedersen 85 år 

16.08. Leif Tjøme 75 år 

28.08. Helge Bretun 60 år 

29.08. Bjørn Ulriksen 80 år 

02.10. Trond Hermansen 50 år 

27.10. Arne Flesjø 80 år 

12.11. Fred Halvorsen 85 år 

28.11. Per Fr. Olsen 60 år 

22.12. Alf Kåre Bø 50 år 

Logens møteplan 
05. sept. 0  Arbm. 

19. sept. 0 + Galla.  Inst. av Storrepr. 

03. okt. − + 

09. okt. − + Besøk til □ 34 Fredrik-

    sten, Halden. OBS onsdag 

17. okt. ≡ +  Galla 

31. okt. = + Besøk fra □ 40 Vern 

03. nov. 0  M□ OBS Søndag kl. 17.00 

07. nov. 0  Arbm.  

15. nov.  Sosialaften m. damer og venner 

  OBS! Fredag 

21. nov. 0 + Galla 

05. des. − + 

19. des. 0  Arbm. Julemøte 

27. des. Juletrefest Jeløy kirke kl. 17.30 

16. jan. 0  Instr. Thomas Wildey 

Bror UM om gradsspill 
Alt logearbeid er basert 

på interesse og engasje-

ment, ikke minst gjelder 

dette alle aktører i 

gradsspill. Nye medlem-

mer bør komme tidlig 

inn som deltakere sam-

men med erfarne brødre. 

Når brødre blir spurt om å delta i grads-

passeringer, - se på oppgaven som en til-

litserklæring og en utfordring! Men så 

kommer kan hende tvilen - kan jeg klare 

det? Ja, selvsagt kan du det. Gå inn for 

oppgaven med iver og glød! 

Teksten bør læres utenat. Men må det 

brukes huskelapp, bør den brukes diskré 

inne i hånden. 

Kanskje er det behov for en gradsspill-

nevnd, som kontinuerlig arbeider med inn-

øving for de enkelte grader? En slik nevnd 

ville etter min oppfatning ha en viktig opp-

gave i logen. 

Ha det beste for logen i tankene når vi 

blir spurt. Og utfør spillene på en slik måte 

at resipiender og logen for øvrig får leve 

med i handlingen - slik at det blir så trover-

dig som mulig! Lykke til alle nye og eldre 

”skuespillere”! 

God sommer til alle!   

          

                  Med hilsen 

Bror Skm. om økonomien 
Bror Skattmester Steinar Hagnes ønsker 

med dette å framsette noen tanker om logens 

økonomi - i dag og i framtid:   

Det er en kjensgjerning at faste utgifter til 

(Fortsetter på side 3) 
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lokale (husleie, forsikring mv) samt med-

lemskontingent og andre utgifter til Storlo-

gen har steget med ca 30 % i løpet av de 

siste ca 6 årene.  I samme periode har vår 

egen kontingent, som bl a skal dekke dis-

se  utgiftene, stått stille.   

Det sier seg selv at dette ikke kan fortset-

te.  Det anses derfor nødvendig med en 

forhøyelse av kontingenten, både for å dek-

ke opp økte utgifter uten å tære på egenka-

pitalen, samt å ha muligheter til å avsette 

midler til spesielle fonds (f.eks. jubileums-

fond) og / eller dekke opp uforutsette utgif-

ter. 

Blir forhøyelse av kontingenten vedtatt - 

hvordan skal dette gjøres?  Beholde dagens 

"maksimum" på kr 1000,- pr år og la alle 

brødre betale denne kontingenten,   

eller øke kontingenten med et likt kronebe-

løp for alle? (Begge deler krever eventuelt 

endring av logens Særlov.) 

Dette er "strøtanker" - dog med en reell 

bakgrunn.  Problematikken er tatt opp med 

Finansnemnda, men det ville være fint om 

alle brødre tenker gjennom dette og eventu-

elt kommer med forslag om å løse framtidig 

økonomi på en slik måte at den blir mest 

(Fortsatt fra side 2) Nye tredjegrads brødre 
Den Høye 

Sannhets grad 

ble tildelt 

bror Roger  

Likvern 17.1.02 

og 

brødrene Roy 

Vestlund og 

Bjørn Audun 

Stangjordet 

21.3.02. 

rede fra kl. 18.00. 

I en rapport anbefaler komiteen at loge 51 

Folden etablerer en fast vennskapsforbindelse 

med loge 37 Pontus Wikner i Uddevalla og at 

formene for samkvem utvikles over tid etter 

nærmere avklaring i den enkelte loge og lo-

gene i mellom. 

Gjenbesøk fikk vi i loge Folden 2. mai av 

brødrene (fra v.): UM Lars Bratt, ÖM Stig Sandberg, St.rep./Fg. Eks. ÖM Hans Nygrén, 

CM Bertil Andersson 

og Georg Tankers. 

   Så er det opp til de 

to logene om dette 

blir starten på en like 

verdifull vennskaps-

forbindelse som den 

loge 18 Varna 

har med loge 

(Fortsatt fra side 1) 

/ich 
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Med gjester fra lo-

gene Grimkell og 

Kongsten var hele 

5 loger represen-

tert 4. april i år. Et 

hyggelig møte! 

   Familien Birger Syversen fornekter seg ikke. 

Bror Birger sammen med sin Inger og sønnene 

Magne og Trond  - også våre brødre - inviterte 

også i år til vårpuss av bilen hos Autolakk. Som 

tidligere var dette en begivenhet med kombina-

sjon av kreativ god vilje, nytte og sosialt samvær.  

   Bilene ble vasket mens deltakerne fikk høre om 

generelle forsikrings– og investeringsforhold av 

bror Svein Erik Løkke fra loge Varna. Så ble det 

bilpuss med innslag av  kaffe med vafler og pølse 

frembragt av Inger. 

   Ca 25 brødre deltok. Et bidrag på kr. 100 pr 

deltaker, samt loddsalg av Birger som også hadde 

sørget for meget passende gevinst, innbragte i alt 

kr. 3.900 som uavkortet gikk til Varmestua! 

bindeleddets redaktør: 

Ivar Christensen 

Høienhaldgt. 5F, 1532 Moss 

tlf.: 69 25 46 22 

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 

  Vårens bilpuss hos 

Odd Fellow 
koret på besøk 


