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Nr. 4 - 4. årgang   5. desember  2002 

 

En brors  julebetraktning år 2002 

 Vi lever i et nytt tusenår, liv og vaner endres. Levestan-

darden øker, og våre krav til de materielle goder vokser. 

Ting som vi for noen tiår siden bare drømte om å anskaffe 

oss, er i dag blitt dagligdagse ting for mange. 

 I vårt jag etter flere goder så har vi lett for å glemme de 

av våre medmennesker som har havnet på sidelinjen og 

ikke har det så bra. Vi har lett for å si - og kanskje med 

rette - at det har de seg selv å takke for; de burde ha stelt 

seg annerledes. Vi er ikke satt til å dømme - det er det en høyere makt som 

gjør. 

Men vi må huske ordene ”Vær mot andre 

som du vil at andre skal være mot deg og 

dine!” La oss vise toleranse, barmhjertighet 

og strekke ut en åpen hånd i vennskapets og 

kjærlighetens navn. 

I alt det daglige mas har julens budskap lett 

for å bli glemt og satt til side. Vi må ikke 

glemme julens evangelium om barnet som ble 

født i Betlehem og om englene som forkynte 

”Eder er i dag en Frelser født”. 

En gledelig jul i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet! 

  /Odd Helseth     



2 

Møteplan leir nr. 7 
22.01. Moss P   Arbm., regn. -mørk dr. 

26.02. Moss DGL+ Galla 

26.03. Fr.st. P   Arbm. Mørk dress 

23.04. Fr.st. DKP+ Galla 

28.05.  P  X  Sommermøte 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Logens møteplan 
19. des. 0  Arbm. Julemøte 

27. des. Juletrefest Jeløy kirke kl. 17.30 

16. jan. 0  Instr. Thomas Wildey 

30. jan. − + Rapp. Nevnder 

06. feb. 0 + Galla 

20. feb. = + Torskeaften 

06. mars ≡ +  25 Ve.Ju. Galla 

20. mars 0  Arbm. ≡ N 

03. april 0 + Galla 

06. april   Søndag. Kirkegang 

13. mai (− +) Bes. til  37 Pontus Wikner 

15. mai − + 40 Ve.Ju. Galla ≡ NV 

05. juni = + Sommermøte 

Bror Overmester har ordet 
 Året 2002 er i 

ferd med å bli his-

torie. 

 Tar vi et tilbake-

blikk over året som 

er gått, kan vi se at 

det har vært et ak-

tivt år for vår 

Loge. 

Med mange innvielser og gradspasse-

ringer har Logen ekspandert i tråd med 

vår handlingsplan. 

Nye logevenner har vi fått i og med at 

vi har innledet en vennskapsforbindelse 

med Loge Pontus Wikner i Uddevalla, 

noe jeg håper og tror vil øke interessen 

blant brødrene i våre to Loger. 

Jeg vil takke Embedsmennene og brød-

rene for den interesse de har vist for Lo-

gen i året som er gått. Til de brødre som 

ikke er så flinke til å møte i Logen, må 

jeg få minne om hva br. UM sier ved lo-

gemøtets slutt ”Møt så ofte dere kan!” 

Til slutt vil jeg få ønske alle brødrene 

en riktig god jul og et godt nytt år! 

Med hilsen i V., K. og S. 

Nye brødre 
Bror Bjørn-Christian 

Blindheim innviet i Tro-

skapsgraden 21.11.02. 

1.konsulent - 52 år. Fad-

der: Bror Roger Likvern 

 

Bror Webjørn Kaldhus-

seter innviet i Troskaps-

graden 21.11.02. Pensjo-

nist - 66 år. Fadder: Bror 

Skm. Steinar Hagnes 

Jubileumslotteri 
Med formål å bygge opp et jubileums-

fond mot Loge Foldens 50-årsjubileum 

7. februar 2007,  er det iverksatt et årlig 

”Jubileumslotteri”.  Lodder selges på 

logens møter gjennom høst- og vårtermi-

nen med trekning på ”sommermøtet”.  

Vi ønsker alle loddkjøpere lykke til! 

Til minne 
 

Bror Finn Aas gikk bort 4. no-
vember, 71 år gammel. Finn 
Aas ble innviet i Ordenen i 1964. 
Til tross for sin alvorlige sykdom 
var han aktiv i logen helt til det 
siste. Med sitt vennlige og om-
gjengelige vesen blir han dypt 
savnet blant brødrene. 
 

Fred med hans minne 
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Økonomi - medlemskontingent 

Ut over gaver – som ofte er knyttet opp 

mot bestemte formål – og andre mer til-

feldige inntekter,  er det kontingentens 

størrelse som bestemmer logens økono-

miske disponeringsmuligheter.  Med and-

re ord – logens inntekter fra medlems-

kontingenten må være store nok til å dek-

ke løpende og uforutsette utgifter,  både 

på kort og lang sikt. 

På logemøte 31. oktober presenterte br 
Skattemester en utredning som viser at 

det i stadig større grad har blitt nødvendig 

med utlodninger og ”tilskudd fra privat-

nemnda” for å få inntekts- og utgiftssiden 

til å gå sammen.  Uten å øke inntektene 

gjennom medlemskontingenten forventes 

dette forholdet å utvikle seg i negativ 

retning i de kommende år.  Unnlates dette 

må logens økonomiske disposisjonsmu-

ligheter i en viss grad overlates til inntek-

ter fra ulike lotterier og utlodninger. 

På dette grunnlaget har Br. Skm fore-

slått at alle brødre betaler lik kontingent 
fra 2003 og at kontingenten, inntil videre, 

har et ”tak” på kr 1.000,- pr år pr med-

lem.  Dog gis embedskollegiet fullmakt 

til å fastsette lavere kontingent for brødre 

som av helsemessige årsaker eller andre 

tungtveiende grunner ikke kan delta i 

logens møter og andre arrangementer.  

Embedskollegiet har sluttet seg til forsla-

get,  og på logemøte 7. november ble 

forslaget vedtatt.   

Kollegiet peker på at lik kontingent for 

alle er i tråd med de retningslinjer og 

føringer Storlogen har gitt.  Dette synlig-

gjøres gjennom at Storlogen krever lik 
innbetaling av kontingent og støtte til 

ulike fond fra alle brødre,  uansett lik 

eller differensiert kontingent i den enkelte 

loge. 

Brødre som ønsker kopi av den utred-

ningen som ble gitt 31. oktober, kan få 

denne fra br. Skattmester. 

Den høye sannhets grad 

Den 17. oktober ble brødrene Bent 

Bødtger og Trond Syversen for-

fremmet til Logens høyeste grad. 

Svensk Loge 37 Pontus Wikner 

Brødrene i både Loge Pontus Wikner og vår 

egen loge har nå sluttet seg til forslag om opp-

rettelse av et vennskapsbånd mellom våre to 

loger. Vi ser frem til vårt første offisielle loge-

besøk i Uddevalla, se møteplanen nedenfor. 

21. januar = + 

11. februar 0  Embedsinstallasjon.  

11. mars 0 + 

13. mai − + Besøk fra  31 Folden 

31. mai Våravslutn. m/damer  (Lørdag!) 

Dessuten er det arbeidsmøter  07.01., 25.02., 

25.03., 08.04., 22.04. og 27.05. Alle møter 

begynner kl. 19.00 i Lagerbergsgatan 31, 

Uddevalla. OBS! Loge Pontus Wikner 

benytter ikke gallaantrekk! 

Turen til Loge Pontus Wikner 13. mai vil bli 

organisert særskilt. For deltakelse i øvrige 

møter kan interesserte ta kontakt med bror 

Ivar Christensen, formann i Komiteen for 

vennskapsloger, tlf. 69 25 46 22. 
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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 

Rimelig logeantrekk 
I forrige utgave av Bindeleddet presenterte bror Roy Vestlund et formid-

lingsopplegg for brukte logeantrekk. Roy opplyser at han på skrivende tids-

punkt har 4 livkjoler hengende som etterlyser nye faddere! 

Logen har mottatt brosjyre og tilbud fra firmaet Loge Antrekk på Ottestad. 

Firmaet drives av en 

Odd Fellow bror og 

har siden 1997 solgt 

logeantrekk av det 

finske merket Turo 

Taylor etter måltabell 

til gunstige priser. 

Også andre mulig-

heter for rimelige lo-

geantrekk undersøkes nå. Bror Roy Vestlund, tlf. 69 26 15 01 har overtatt 

brosjyren og tar gjerne imot henvendelser også når det gjelder nye antrekk. 

Salg av loge- og profileringsartikler 

Bror Skattmester har bl. a. følgende artikler til  salgs: 

-  Matrikkel og Lov for loger av 2001, samlet à kr  60,- 

-  Ovale klebemerker m/kjedeledd  à kr    5,- 

-  Avlange klebemerker m/kjedeledd  à kr  10,- 

-  Odd Fellow ”Julemerker”, ark à 50 stk à kr  30,- 

-  Odd Fellow  ”frimerker”,  remser à 4 stk à kr    3,- 

Runde år 

22.12. Alf Kåre Bø 50 år 

22.02. Odd Østerud 70 år 

06.03. Tom Ove Berg 50 år 

20.03. Per Christensen 70 år 

12.04. Leif Andersen 60 år 

15.04. Arne Sagnes 60 år 

22.04. Einar Mathisen 85 år 

11.05. Rolf Rolfsøn 75 år 

15.05. Haakon Davidsen 75 år 

14.06. Morten Bunæs 50 år 

10.07. Dag Jensen 80 år 

Medlemssituasjonen 
Pr. 28.11.02 har Loge Folden 112 med-

lemmer. Aldersfordeling: 

 70 år og eldre: 29 

 65 - 69 år: 23 

 60 - 64 år: 14 

 Under 60 år: 46 

Husk julemøtet! 

Påmelding til julemøtet 19. desember kan 

skje til bror UM Tor Bjerketvedt, tlf. 69 

27 44 83 eller til Privatnemndas formann 

bror John Johansen, tlf. 69 25 51 28. 


