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Nr. 2 - 6. årgang   28. Juni  2004 

 

Besøk fra Pontus Wikner, Uddevalla. 
15.04. 04 fikk Loge Folden besøk fra vår nye 

Vennskapsloge, Pontus Wikner, Uddevalla. De 

møtte mannsterke opp med hele 22 brødre. Reisen 

til Moss gikk bra med stopp på Svinesund for å be-

skue byggingen av den nye E6-broen over Idde-

fjorden. Et imponerende byggverk. Brødrene an-

kom Moss noe etter 18:00. Våre svenske brødre 

utrykte stor beundring for fremføringen av vårt 

spill ved tildelingen av førstegraden til Per Ringstad samt vår svenske bror Kjell Jo-

hansson som gikk opp samtidig her hos oss. Det var nok et fint minne. Privatnemda 

stilte opp med god mat og ellers en flott innsats.  Det ble i det store og hele en minne-

rik aften for både våre svenske brødre og oss andre som var tilstede. Vi gleder oss til 

Uddevallatur til våren.   
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Møteplan leir nr. 7 
 

25.08. Moss P   Arb.m. Fd. 

05.10. Sarp. P+   

27.10. Fr.stad P   Arb.Møte  

24.11. Moss DGL+  

26.01. Moss DKP+ 
 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Logens møteplan 

02. 09. 0  Arbm. 

16. 09. ≡ + Galla 

30. 09. – + Besøke □ nr. 18. Varna 

07. 10. 0  Arbm. Fd.  

21. 10. 0 + Galla 

04. 11. = +   

07. 11. 0  M□ Felles m/□ nr. 18 Varna 

    og nr. 138 C.Frederik 

    NB: Søndag kl. 17:00 

18. 11. – + 

26. 11.   Sosialaften m/damer  

    NB Fredag 

02. 12. 0  Arbm. 

16. 12. 0  Arbm. Julemøte 

06. 01. 0  Arbm. Thomas Wildey 

 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Runde år i 2004 
09.10   80 år SVELI, Kåre Kristian  

21.11.  80 år PAULSEN  Odd Trygve 

06.12.  70 år DYHRE  Borgar 

25.12.  60 år WOLD  Hans Aleksander 

Stillingsannonse! 
Redaksjonen trenger en medarbeider som 

kan bidra med 1. innlegg til hvert nummer 

av Bindeleddet. Tanken er å få nye impulser 

til vårt medlemsblad, samt prøve å engasjere 

flere personer. Det må gjerne være flere per-

soner som deler oppgaven. 

Mitt minne av Harry Peder-

Mitt første møte med deg Harry, var som-

meren 1974. Jeg hadde min første som-

merjobb ved Moss Glassverks silketrykk-

avdeling i værlegata. Som avdelingssjef 

hadde du stor respekt hos dine ansatte, 

både for din kunnskap og bestemthet. Jeg 

var 14 år, og livet frem til da var lett, le-

kent og bekymringsløst, helt til du en dag 

oppdaget at jeg i stille stunder laget able-

gøyer og brukte jekketralla som sparke-

sykkel/sparkstøtting. Dette resulterte i at, 

og jeg hører det tydelig den dag i dag:  –

”Vestlund,…..de behøver ikke at komme 

på arbeidet i morgen!” 
 

Du gav meg avskjed etter knappe 3 uker, 

flaut…ja, men realt. Denne hendelsen har 

betydd mye for meg. Jeg lærte en hel del, 

der og da, og den har hatt stor betydning 

for hva jeg er i dag.  Neste gang jeg traff 

deg var på min innvielse i vår Loge, 25 år 

senere, hvor du med glede ønsket meg 

varmt velkommen. At jeg var velkommen 

kjente jeg i mitt hjerte, for jeg hørte det på 

din stemme, jeg så det i ditt ansikt. Det 

var veldig godt å bli tatt imot av deg på 

denne måten, med oppriktig varme, håp 

og glede, på tross av at ditt førsteinntrykk 

av meg vel var så som så. Jeg vet at du 

husket meg, men vi pratet aldri om ”Det”. 

På denne måte var du blant de som gav 

meg et godt utgangspunkt, og beviste i 

praksis at du stolte på ”det gode”, at det er 

lov å feile. Ingen hos oss ler av det. Det 

forlanges kun at man gjør et ærlig forsøk. 

Så, Harry, tusen tusen takk for den korte 

men gode tiden jeg hadde glede av deg.  

”Nok en stjerne på himlen er slukket, 

Gud tok deg inn ved ditt siste sukk. 

Hva du viste og hva du gav, 

Har du tilført vårt kunnskaps hav”. 

  VKS  Bror Roy Vestlund 
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Focus - Adm.system for Odd Fellow Ordenen 
Ordenen har gjennom flere år utviklet et databaserte medlemsregister – primært som 

et hjelpemiddel for Storlogen og Kanselliet. Nå er dette gjort tilgjengelig for den en-

kelte loge ved at sekretær får tilgang til registeret gjennom en internettløsning. 

Hovedhensikten er å holde Ordenen à jour med alle data for hvert enkelt medlem. Pro-

grammet inneholder også muligheter for korrespondanse mellom logen/Storlogen og 

logen/medlemmene. 

Målsettingen er at Focus over tid skal erstatte logens eget medlemsregister og korres-

pondanse. Det skal også lette og effektivisere sekretærens arbeid i rapporteringspro-

sessen til Kanselliet. 

(Fortsetter på side 4) 

Nye Brødre  
På møtene den 18.03. 

og 06.05 ble, hen-

holdsvis Tom Evensen 

og Ole Petter Jansen 

tatt opp som medlem-

mer i 

v å r 

Loge.   

Vi ønsker våre nye 

brødre hjertelig velkom-

men med ønske om 

mange fine, og aktive, 

år i Loge 51. Folden.  

Sirkulære! 
Storlogen har på nytt revidert de Num-

mererte Sirkulære, som nå er datert 

1.januar 2004.  Sirkulærene ligger alltid 

tilgjengelig på våre møter i en egen map-

pe,  men  -  har du tid eller tar du deg tid 

til å lese i den?  Det er noe alle brødrene 

burde gjøre, for her finner du retningslin-

jer og utfyllende bestemmelser for Orde-

nen som vedrører både den enkelte bror, 

loge og leir.  Br Sekretær har et ekstra 

sett av sirkulærene til utlån – mot kvitte-

ring – til brr som ønsker dette.   

        VKS  Sekr. SH. 

Bilpolering 17.04 hos Autolakk? 
Bilpoleringsdagen hos Autolakk er som altid populær. Vi er familien Syversen stor takk 

skyldig for at denne dagen altid er like vellykket. Inntektene denne gangen, kr. 4.700,- 

gikk til Jubileumsfondet. Som vi ser av bilde til venstre ble det mange blanke flater etter 

hvert, mens til høyre tror jeg Kai Hermansen har gått alt for hardt ut når han polerte bilen 

sin. Dette tar på etter hvert, men det skal også sies at Birger er flink til å trøste da.   Red. 



4 

B [Adressat] 

Returadresse: 

Loge nr. 51 Folden 

Postboks 31 

1501 Moss 

Bindeleddets redaktør: 

Jarle Vestlund 

Tlf.: 69 25 99 50 / 41 20 00 02 

E-mail: jarle@vestlund.net 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Hans Krugerud   – tlf. 69 26 69 90 

 

Odd Fellow Seniorklubb  
Her kommer oppsett av høstens møter: 

 

 Onsdag 25.08 

 Onsdag  29.09 

 Onsdag 27.10 

 Onsdag 24.11 

   OBS. Lørdag  04.12  Julemøte 

Br Sekretær vil etter hvert kontrollere alle 

registrerte opplysninger om våre medlem-

mer mot egne protokoller og registre, 

samt søke å hente inn manglende opplys-

ninger. Til dette kreves hjelp fra hvert en-

kelt medlem, men dette vil vi komme 

nærmere tilbake til.  

  VKS  Sekr. SH. 

(Fortsatt fra side 3) 

 

Huskelappen 
7. Oktober: Sett av denne datoen og møt 

opp på Logemøtet. Alle inntekter ved 

matserveringen går til Jub.fondet.  

26.November: Sosialaften m/damer. 

Møt opp og bidra til en minnerik aften. 

Str. 50      Ester Mellerud

Str. 48/50 Leif Tjøme

Str. 46/48 Tore Corneliussen

Str. 52      Odd Helseth

Str. 48      Roy Vestlund

NYE  KJOLER
Pris fra ca. kr. 3.200.-

Kontakt Roy Vestlund, 69261501

  69 27 11 06

  69 26 11 99

  69 27 09 62

  69 20 61 19

69 26 15 01
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Møtet 7. Oktober, 
Privatnemdas aften? 

Privatnemda vil, vederlagsfritt, få all mat 

som skal serveres på Logemøtet den 7. 

Oktober. Giveren er en Logebror i Pri-

vatnemda. Privatnemda vil da tilberede 

og servere denne maten hvor inntektene, 

uavkortet, skal gå til Jubileumsfondet. 

Denne aften vil det også bli holdt et fore-

drag for våre brødre. Redaksjonen opp-

fordrer så mange brødre som mulig til å 
komme på dette møtet og støtte Privat-

nemdas innsats til inntekt for Jubileums-

fondet, og samtidig få med seg et inter-

essant foredrag.  Red. 

God Sommer 
Redaktøren benytter muligheten til å øns-

ke alle brødre en riktig god sommer og ser 

frem til vi møtes i høstterminen.  

Vi sees 02.09.04.    Red. 


