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Nr. 1 - 5. årgang   20. Februar 2003 

 

Bror Eks. Stor Skattmester Einar Mathisen 

- Hvorfor ble du en Odd Fellow, Einar? 

Min svoger, Leif W. Tuman, som siden ble Dep.SS, 

var en entusiastisk Odd Fellow og en god ambassa-

dør for Ordenen. Han vekket min interesse for loge-

arbeidet og var den direkte årsak til at jeg ble en Odd Fellow. 

- Hva har logearbeidet gitt deg? 

Et livsvarig engasjement med ønske om å kunne møte på hvert logemøte. Logen dek-

ker alle mine behov. Men den har også lært meg å arbeide med meg selv for å bli en 

bedre bror. Den systematiske opplæringen gjennom våre ritualer har vært til stor gle-

de.— En loge består av et mangfold av brødre. Det gir en bred kontaktflate i lokal-

samfunnet, og i logen er alle brødre like!  

- Odd Fellow og fremtiden? 

I en tid med store forandringer trenger vi en organisasjon som står fast og har høye 

etiske verdier. Fellesskapet og broderskapet i Odd Fellow Ordenen vil det stadig 

være behov for i en rastløs hverdag. Ritualenes innhold har evig gyldighet. Jeg tror 

imidlertid at en med tiden må lempe noe på antrekket f. eks. smoking istedenfor liv-

kjole. 

- Hvorfor står Odd Fellow så sterkt i Moss? 

Odd Fellow i Moss har hatt en rekke dyktige ildsjeler som har lagt grunnen for den 

sterke vekst av vår Orden. 

Logemøtene gjennomføres på en verdig måte, og ettermøtene gjøres interessante og 

hyggelige. Det lages et broderskap vi trives i! Dessuten har vi flotte og ikke minst 

(Fortsetter på side 3) 

Dagens intervju v/bror Hans Krugerud 

Bror Einar Mathisen begynte i logen 14/10 1948, og 

har logens og byens lengste medlemskap i Odd Fel-

low. Han har vært OM i Logen og HP i Leiren. Spes. 

Dep. for Rebekka-søstrene og vår eneste valgte Stor-

embedsmann (8 år) gjennom tidene fra Loge Folden. 

Vi minner om at vår bror fyller 85 år 22. april i år. 
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Møteplan leir nr. 7 
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 
06. mars ≡ +  25 Ve.Ju. Galla 

20. mars 0  Arbm. ≡ N 

30. mars   Moss kirke søndag kl. 11.00 

03. april 0 + Galla 

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

15. mai − + 40 Ve.Ju. Galla ≡ NV 

05. juni = + Sommermøte 

04. sept. 0  EI Galla 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Bror Eks. OM Rolf Thor-
valdsen,  formann i Nevnd 
for styrkelse og ekspansjon 

Litt om plikter og 

ansvar…. 

Kan vi forestille 

oss et logemøte 

uten OM ? eller 

CM ? eller noen 

annen embeds-

mann for den saks 

skyld. Vanskelig. 

Vi tar det som en 

selvfølge at når vi trer inn i logesalen er 

alle på plass. 

Likedan forventer vi en atmosfære av 

ro og stillhet. Selvfølgelig ?  

Dessverre nei. 

I stedet for å kunne bruke minuttene 

før møtet til fordypelse opplever vi at det 

foregår en hektisk aktivitet fra salen for å 

fylle plasser til embedsmenn som har 

uteblitt uten å stille med varamann. Da er 

det ikke lett å få noen minutters stillhet 

før brødrene kommer inn. 

Jeg minner om §3 i særloven: 

”….. alle embedsmenn skal være på 

plass 15 minutter før møtestart. Forfall 

fra valgte eller utnevnte embedsmenn må 

meldes om mulig dagen før til OM eller 

CM. Den som får  forfall må selv un-

derrette sin varamann.” 

Forfall har vi alle, selvfølgelig, men la 

det ikke gå ut over andre !  

Runde 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 

15.08. Lars Erik Kristiansen 50 år 

20.08. Kjell Nygård 50 år 

27.10. Odd Berger 70 år 

17.11. Trond Tjøme 50 år 

Økning av bidrag ved dødsfall  

Ordensmedlemmenes Begravelsesfond har 

vedtatt å øke bidraget fra kr. 7.000,- til kr. 

10.000,- med virkning fra 1/1 2003. 

Vi minner samtidig om at Loge Folden 

forskutterer utbetalingen til de etterlatte.  

Ny bror 
Bror John Inge Sande-

rød innviet i Troskaps-

graden 6.2.03. Maskin-

ingeniør - 30 år. Fadder: 

Bror Magne Syversen. 
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En fadders ord om vennskap 

Torsdag 30.1. talte bror Roy Vestlund etter 

forfremmelsen til Det gode vennskaps grad 

av sin egen ”lillebror” Jarle, og sa bl. a.: 

”Brødre, jeg er sikker på at vi har vært 

heldige med dette ”lille frø”. Jeg tror det 

gror godt og riktig, at vi har gitt god gro-

bunn i rette vilkår og rikelig med næring. 

Man kan si hva man vil om et menneske, 

dets egenskaper, holdninger o.s.v. Det har 

vel så stor betydning det som befinner seg 
rundt mennesket — av glede og inspira-

sjon. 

I dag, Lillebror, har du grodd inn i den 

første graden, Det Gode Vennskaps grad, 

og jeg tror du storkoser deg. Jeg er faktisk 

litt misunnelig for jeg tror du koser deg og 
nyter dette mer enn hva jeg gjorde, noe jeg 

rimelige lokaler. Det gjør at vi kan holde en lavere kontingent enn mange andre lo-

ger.  

- Har du et godt minne fra Loge Folden?  

Tiden i Moss Broderforening (fra 1/9-54 – 7/2-57) før oppstart av loge Folden, var 

en givende tid. Grunnlaget ble her lagt for en ny, sterk loge. Mine første oppgaver i 

logen var i Privatnemnden. Det var en lærerik tid hvor også vennskap knyttes.   

- Du er en ener innenfor Odd Fellow Ordenen og en av landets beste skyttere i din 

klasse. Hva er hemmeligheten? 

God helse og interesse. 

Vi legger til: Br. Einar arbeider seriøst med alle oppgaver som blir pålagt han. Han 

ser de store linjene, men glemmer ikke bort de små detaljene for å få et godt resultat. 

Og vi benytter anledningen til å gratulere br. Einar som Norgesmester i skyting 

2002.  Vi er imponerte! 

- Hva mener du om logens sosiale arbeid? 

Jeg er imponert over hva Rebekka-logene får til. Men er også rimelig fornøyd med 

vår egen loges innsats. Årets fellesbevilgning fra logene i Moss på  kr. 25.000,-  til 

Framnes eldresenter (Frelsesarméen) på Jeløya er flott!    

- Hva er ditt ønske for Loge Folden og Odd Fellow Ordenen? 

Jeg håper at den gode aktiviteten vi har i Odd Fellow må fortsette, og helst øke. Or-

denen har imidlertid en utfordring i de største byene. 

Mitt ønske for Loge Folden er at den jevne ekspansjonen fortsetter og at fremmøtet 

blir enda bedre. /HK 

(Fortsatt fra side 1) 

ikke trodde var mulig. 

Ved siden av kveldens opplevelser og 

belæring ønsker jeg å henge på følgende: 

En God Venn gir deg en følelse av å være 

hundre prosent akseptert slik DU ER. 

En God Venn spør hvordan du har det, 

lytter og gjør ALT for å forstå deg. 

En God Venn berører deg. Selv om han 

vet alt om deg, er han GLAD i deg likevel. 

En God Venn blir hos deg når andre svik-

ter. 

Men gode venner vokser ikke på trær, ... 

de vokser HER. 

Å knytte vennskapsbånd er ikke noe du 

kan forvente, det er noe DU GJØR. 

Du FÅR gode venner ved å være en god 

venn. 

Gratulerer med dagen!” 
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Landssak 2003  -  Odd Fellow Barnebyen  
Hovedtyngden av logens sosiale utadvendte 

arbeid skal være i det lokale miljø. 

Med noen års mellomrom har Odd Fellow 

Ordenen sine ”Landssaker”. Noen av ”Lands-

sakene” har vært: 

 Hjelp til det ungarske folk (1956) 

 Flyktningehjelpen (1959) 

 Odd Fellows forskningfond for multippel 

sklerose-sykdommen 

 Redningsselskapet 

fikk 2 redningsfartøy-

er Odd Fellow I og 

Odd Fellow II 

 Odd Fellow Medi-

sinsk-Vitenskapelig 

Forskningsfond 

 Ekstra stipendier til 

våre 2 forskningsfond 

 Våre landsaksjoner 

har vært krafttak der 

loger og enkeltmedlemmer gjennom felles 

innsats har kunnet gi store og viktige bidrag til 

felles mål. 

Landsaksjonen har således bidratt til vår 

felles Odd Fellow identitet og vår Ordens an-

sikt utad. 

 Til ”Landssak 2003” kom det mange gode 

forslag fra Distriktene. Valget sto til slutt mel-

lom SOS-landsbyer, Redningsselskapet og 

Rusomsorg rettet mot ungdom. 

 Etter en nøye vurdering ble SOS-landsbyer 

valgt, et prosjekt som absolutt er i tråd med 

Ordenens formål om ”å oppdra de foreldreløse”. 

Det gjelder ikke bare i den nære krets, men 

også ellers i verden. Et stort problem er den 

voksende avstand i levestandard mellom oss 

og den tredje verden. 

 Formålet med ”Landssaken 2003” er en ny 

SOS-landsby som skal bygges i San Vicente i 

El Salvador. Her vil 120 foreldreløse barn få et 

nytt hjem. 

Landsbyen skal kalles: 
Odd Fellow Barnebyen. 

Barnebyen vil bestå av 

12 familiehus og  plan-

lagt byggestart er mars 

2003. 

 Landssaken har et øko-

nomisk mål på kr. 6 

millioner, eller kr. 300,- 

pr. medlem. Dette bør vi 

klare! 

 Dessuten vil Odd Fel-

low Ordenen ha et nært 

samarbeide med SOS-barnebyer om en inn-

samlingsaksjon i november. 

 Det er SOS-barnebyer som har driftsansva-

ret for barnebyen. 

 Vi håper på en positiv oppslutning fra lo-

gens brødre. Dette er en utfordring. 

Det vil bli gitt mer informasjon både på 

logemøter og skriftlig. 

 En gjennomføringsplan vil bli drøftet av 

embedskollegiet og på det felles OM-møtet for 

Mosselogene. 


