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Nr. 2 - 5. årgang   5. juni 2003 

 

Første offisielle besøk til vennskapslogen Pontus Wikner 
13. mai reiste 17 Foldenbrødre på besøk til vår nye venn-

skapsloge i Uddevalla. Ved ankomsten ble vi møtt av dekket 

bord med snitter og øl i Bodegaen i underetasjen – meget 

velkomment etter reisen. — Historisk for oss at vår bror 

Webjørn Kaldhusseter mottok sin førstegrad i svensk loge 
sammen med bror Martin Sandberg – sønn av bror fg. Eks OM Stig Sandberg, se bilde 

med relieff av Pontus Wikner i bakgrunnen. Fadder Steinar Hagnes og bror Webjørn 

til venstre på bildet.  Gradtildelingen ble meget godt gjennomført og ga oss alle noe å 

minnes.  

Vi fikk god 

og varm kon-

takt med våre 

svenske brød-

re. Med egen 

farge på ser-

viettene på 
”norske ku-

verter” sikret 

man seg god 

fordeling av norske og svenske 

brødre rundt bordet ved broder-

måltidet – for øvrig svært velsma-

kende!   

Bror Terje Kristiansen var ut-

merket bussjåfør. Bror Kjell Olav 

Martinsen gleder seg til en gang å bli pensjonist – 

det ble nok noe kort nattesøvn etter turen. Men 

det blir neppe færre deltakere på neste besøk – om 

2 år(?)  Privat besøk er jo ellers åpent for hver 

enkelt! 

Neste embetskollegium 
På loge Foldens møte 15. mai ble 

følgende valgt som Embetsmenn 

for kommende periode: 

Overmester: Gunnar Gjølstad  

Undermester: Kai Hermansen 

Sekretær: Steinar Hagnes 

Skattmester: Hans Wold 

Kasserer: Per Fredrik Olsen 
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Møteplan leir nr. 7 

27.08. Fr.st. P   Arbm. Mørk dress 

24.09. Fr.st. P   EI Galla 

22.10. Moss P+  Galla N Nevnder 

26.11. Moss DGL+ Galla NV Nevnder 

02.12. S.borg P   Julemøte med Leir   

     nr. 23. Mørk dress 

28.01. Fr.st. P   Arbm. Regnsk. 

     Mørk dress 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Logens møteplan 
04. sept. 0  EI Galla 

18. sept. 0  25 og 40 Ve.Ju. Galla 

02. okt. − +  ≡ N Nevnder 

16. okt. ≡ +  Eks. OM aften. Galla.  

     NV Nevnder 

02. nov.   M □ NB. Søndag kl. 17:00 

06. nov. = +  

14. nov.   Sosialaften m/d. NB. Fredag 
20. nov. 0  + Galla 

04. des. ≡ +  Galla 

18. des. 0  Arbm. Julemøte 

14. jan. 0  Nyttårsloge m/damer 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Bror Eks. OM Charles 
Michalsen om vennskap 

Investere: Or-

det er kjent i 

forbindelse med 

plassering av 

penger i aksjer, 

fonds o.l., men 

du må ha peng-

er. Det undrer 

meg at ingen 

snakker om å 

invest ere  i 

vennskap. Her 

kan vi alle in-

vestere, uavhengig av vår økonomiske status. 

Men det krever mye av oss som medmenneske 

å investere i vennskap. Med gode løfter kan vi 

vinne venner, men det er gjennom våre hand-

linger vi beholder dem. Grunnmuren i et godt 

vennskap er etter min mening ærlighet og 

oppriktighet i alle sammenhenger. Da vil våre 

venner være trygge på oss, og vennskapet vil 

berike våre liv. 

I livet møter vi alle sorger og tunge stunder 

som vil gi oss mulighet til å høste i vennskapet 

når vi trenger støtte og hjelp. Det er i mot-

gang vi ser hvor viktig vennskapet er for oss, 

og hvilke prøvelser det må tåle. Men for et 

vennskap er det også viktig å dele gledene i 

sammen - da får vi frem det givende vennskap 

fritt for egoisme.  

I vennskapets navn har vi alle hatt noen 

overtramp som vi gjerne skulle vært foruten. 

Når vi har sagt eller gjort noe galt mot en 

bror/venn, er det vår plikt omgående å bidra 

til at det blir ordnet opp i forholdet. Under de 

uformelle samvær etter møtene i vår egen 

loge, er det etter min mening ikke alle temaer 

som egner seg for samtale mellom brødrene. 

Enkelte episoder viser at så er tilfelle. 

Jeg tillater meg å foreslå at vi i høsttermi-

nen gir plass til en meningsutveksling om em-

net. Det er mulig vi i tillegg til de løfter alle 

har avgitt bør få inn en ”Vær varsom-plakat”  

i logesammenheng. 

Hilsen i V. K. og S. 

Runde 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 

Ny bror 
Bror Petter Hagmann 

innviet i Troskapsgraden 

3.4.03. Flygeleder - 44 år. 

Fadder: Bror Insp. Arne 

Ødegaard. 
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To veteraner - Hans Krugerud 25 og Tor Granquist 40 år! 

Loge 51 Folden har for tiden to 

Storrepresentanter i sin midte. Og 

denne våren, med ca 2 mnd. mel-

lomrom, kunne begge hylles som 

henholdsvis 25 og 40 års vetera-

ner. Stor høytidelighet var det 

begge ganger med bror DSS i 

spissen og sang av vårt eget kor 

og av vår egen sanger, bror Eks. 

St. repr. Erik Lauritsen. 

En rekke taler av Embets-

menn og nære venner gjen-

nom mange år. Høytid og 

festlig samvær markerte 

disse to begivenhetene 

overfor to brødre som beg-

ge har betydd mye for Lo-

gen og Ordenen. 

Hyggeaften 25. april 
Den 25. april ble det arrangert hyggeaften 

i logens lokaler for logens medlemmer, 

deres respektive, samt venner og bekjente. 

Vi startet kvelden med en liten seanse i 

logesalen hvor bror Eigil Lyngholm leste 

noen fine ord om Vennskap, og Stor.rep. 

Hans Krugerud holdt en kort orientering om 

logearbeidet og hva dette gikk ut på. Vi fikk 

også en demonstrasjon av stjernehimmelen  

til stor glede for vår gjester. Bror Under-

mester Tor Bjerketvedt og Privatnemnda 

hadde som vanlig klart å skaffe til veie ut-

søkt mat, denne gang i form av spekemat. 

Privatnemnda ble assistert av våre brødre 

Ray Knudsen og Per Christensen, og ikke 

minst bror Birger Syversen som hadde bakt 

en kjempebløtkake til kaffen. 

Inntektene fra utlodningen, hele kr. 5000,- 

gikk til vår  landssak, SOS Barnebyer. Det 

var i overkant av 60 personer tilstede som 

bidro med god stemning og allsang ved 

bordet, akkompagnert av  vår egen bror Leif 

Andersen med musikk av ypperste klasse. 

Etterpå sørget han for musikk til dans.  /JV 
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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 

   Enhver loge har sin kultur og sine tradisjoner. Loge 

Folden har familien Syversen som gavmildt og med 

stor egeninnsats åpner dørene i familiebedriften Auto-

lakk for at logebrødrene skal få pusset bilene sine. 

Bror Birger med Inger og sønnene Magne og Trond - 

også våre brødre - holdt alle poleringsmidler og sør-

get for vask av bilene som etter hvert fylte verkstedhallen - og holdt alt som ble servert. 

Etter bror Birgers ønske skal inntektene ved bilpoleringen ubeskåret gå via Privatnemn-

da til logens sosiale aktivitet og gode formål - i alt kr. 4 650,-. I tillegg innbrakte loddsal-

get kr. 2 002,-. 

Trond vasket biler 
Inger og Karin stekte vafler og 
kokte pølser mens Jarle åt! 

Meget vellykket polering, Hans! 
Blomster og heder til Birger, Inger, Magne og Trond!

(Magne kom dessverre ikke med på bildet) 


