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Nr. 3 - 6. årgang   4. November  2004 

 

I kjærlighetens tegn! 
Ja, her sitter jeg nå og tenker på det dagligdagse. Tingene som skjer i min nærhet 

men også de litt mer distanserte begivenhetene som påvirker min familie og våre 

liv. Hvor lett er det ikke å ta ting, og ikke minst hverandre for gitt. Vi svinser rundt i 

vår hverdag og tenker sjelden eller aldri på det som binder oss sammen, nemlig 

KJÆRLIGHETEN.  Jeg fant et lite skriv som jeg syntes kunne passe for oss Loge 

brødre.  Red. 
 

BØNN OM FRIHET 
av Don Miguel Ruiz 
 

I dag, universets skaper, ber vi om at du kommer til oss 

og deler en sterk kjærlighetsglød med oss. Vi vet at ditt 

egentlige navn er Kjærlighet, og at det å føle samhørig-

het med deg er riktig for du er det eneste som eksisterer i 

universet. Hjelp oss i dag til å bli som deg, å elske livet, 

å være livet, å være kjærlighet. Hjelp oss til å elske slik 

du gjør, uten betingelser, uten forventninger, uten for-

pliktelser, uten fordømmelse. Hjelp oss til å elske og 

godta oss selv uten fordømmelse, for når vi dømmer oss 

selv, finner vi at vi er skyldige og fortjener straff. Hjelp 

oss å elske betingelsesløst alt du har skapt, særlig andre mennesker, særlig dem som 

lever rundt oss – alle slektninger, brødre og alle som vi prøver så hardt å være glad 

i. Når vi ser ned på dem, ser vi nemlig ned på oss selv, og når vi ser ned på oss selv, 

ser vi ned på deg. Hjelp oss å elske andre akkurat som de er uten betingelser. Hjelp 

oss til å godta dem som de er uten å dømme dem, for hvis vi dømmer dem, finner vi 

dem skyldige, vi bebreider dem og får behov for å straffe dem. Rens i dag hjertet 

vårt for all følelsesmessig gift, fjern all fordømmelse fra tankene våre så vi kan leve 

i fullkommen fred og fullkommen kjærlighet. Dagen i dag er helt spesiell. I dag åp-

ner vi hjertet for kjærligheten igjen så vi kan si til hverandre ”Jeg elsker deg” uten 

frykt, og virkelig mene det. I dag gir vi oss hen til deg. Kom til oss, bruk stemmene, 

øynene, hendene og hjertene våre så vi kan gi av oss selv i en kjærlig samhørighet 

med alle. Skaper, hjelp oss i dag til å bli som deg. Takk for alt vi mottar i dag, sær-

lig friheten til å være den vi virkelig er.    Amen 
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Dagens intervju med  

bror Rolf Rolfsøn. 

Br. Rolf Rolfsøn 

er en ektefødt 

Mossegutt og 

bokhandler gjen-

nom mange år. 

Han ble medlem 

i Loge Folden 

1983. Han har 

vært formann i 

Privatnemnden, 

Skattmester og 

er Arkivar og medlem av div. nemnder. 

Hvorfor ble du en Odd Fellow? 

Jeg hadde hørt mye positivt om Odd Fellow 

Ordenen og kjente mange av medlemmene 

der. Da jeg ble spurt av min fadder Johnny 

Iversen om å bli medlem i Loge Folden, var 

det lett for meg å si ja. Dessuten fikk jeg 

Didrik Schad Walbom som bestefar! 

Har logelivet svart til forventningene? 
Så absolutt! Det rituelle arbeidet og felles-

skapet med brødrene har betydd mye for 

meg. Dessuten har besøk i andre loger vært 

inspirerende. 

Du har hatt et stort engasjement i vår 

loge. Det første jeg husker er deg som le-

der av Privatnemnden. Hva var nøkkelen 

til det gode resultatet du oppnådde? 
Det er viktig med lave priser. Det øker opp-

slutningen om brodermåltidet og gir en 

bedre stemning rundt bordet. For å øke inn-

tektene hadde vi ofte loddsalg. Overskud-

det gikk bl.a. til anskaffelse av sangbøker 

og sølv lysestaker. Resten av overskuddet 

gikk til Logen. Jeg var med 4 år i Privat-

nemnden. En tid jeg ikke ville vært foruten! 

Hvilken betydning har ettermøtene? 

Dette integrerer brødrene i et fellesskap og 

vennskap utvikles. Her kan alle bidra med 

sitt.  

 

(fortsetter side 3) 

Ditt sosiale engasjement er enestående i vår 

Loge. Takket være din hjelp og støtte  kunne 

Møteplan leir nr. 7 
 

24.11. Moss DGL+  

26.01. Moss DKP+ 
 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Logens møteplan 
 

04. 11. = +   

07. 11. 0  M□ Felles m/□ nr. 18 

Varna     og nr. 138 C.Frederik 

    NB: Søndag kl. 17:00 

12. 11.   Sosialaften m/damer  

    NB Fredag 

18. 11. – + 

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 
 

21.11.  80 år PAULSEN  Odd Trygve 

06.12.  70 år DYHRE  Borgar 

25.12.  60 år WOLD  Hans Aleksander 

Minneloge søndag 7. Nov.  
Husk:  

Allehelgensaften søndag 7. nov. kl. 1700 

avholder Mosselogene minneloge i våre 

logelokaler. 

Dette er en stemningsfull logekveld hvor 

vi minnes våre døde brødre. 

Minnelogen er et fellesarrangement for 

logene i Moss og i år er det Loge Folden 

som har ansvaret for opplegget, samen 

med vår søsterloge Milka. 

Vi håper på godt fremmøte. 

Det blir en enkel servering. 



3 

2 enslige og syke brødre fortsette å bo 

hjemme i flere år og dessuten komme på 

våre møter. Hva var drivkraften? 

 

Det var en naturlig utvikling som også ga 

meg meget. Vi utviklet et nært vennskap. 

Var det en dag jeg ikke kom, ringte de og 

spurte om jeg var syk. 

(Ordenens budord: ” … besøke de syke og 

hjelpe de trengende”  og formålsparagra-

fen: ”… og lære dem at ord ikke er nok, 

men at disse lærdommer omsettes i hand-

ling” har bror Rolf utført på en eksempla-

risk måte som er til etterfølgelse for oss 

andre). 

Som formann for ”Nemnd for etterlatte” 

har du gjort en strålende innsats. Hva er 

opplegget? 

Det arrangeres et felles julemøte for de et-

terlatte og Seniorklubben. Dessuten får alle 

etterlatte konfekt og en blomsterhilsen til 

jul. Dette leveres personlig på døren. Det 

føles at de etterlatte setter stor pris på dette 

besøket. 

Mosselogenes seniortreff har også vært ditt 

arbeidsområde. Hvordan fungerer dette? 

Seniortreff arrangeres 1 gang i måneden 

med forskjellige foredragsholdere, f. eks. 

Hjallis. Det er en enkel servering og utlod-

ning. Møtet holdes på onsdag formiddag i 

våre logelokaler.  

Som ekte Mossegutt og en som kjenner hele 

byen, hvilket omdømme har Odd Fellow 

Ordenen i Moss? 

Odd Fellow står sterkt i Moss og har et 

godt omdømme.  

Hvilken betydning har det rituelle arbeidet 

for deg? 

Det rituelle arbeidet kaller på ettertanke. 

Det er viktig å være konsentrert. Spillets 

utførelse er viktig slik at dets innhold 

kommer tydelig frem og gir troverdighet. 
Logen er heldig som har egen organist og 

sanger. Dette gjør møtene stemningsfulle.  

Idrett har vært din store interesse. Har du 

vært aktiv? 

(Fortsetter på side 4) 

Nye Brødre  
På møte den 

21.10.2004 ble, 

Robert Ljungqvist 

og Kjell Arthur 

Kristiansen tatt 

opp som medlem-

mer i Loge 51 Fol-

den.   

Vi ønsker våre nye 

brødre hjertelig vel-

kommen med ønske 

om mange fine akti-

ve år i Loge 51. Fol-

den.  

Privatnemdas Aften 
På vårt møte den 07.10  stilte Privatnemda 

opp med en ”egen” aften for våre loge 

brødre. Det vil si at Privatnemda laget all 

maten selv, som for øvrig var gitt av vår 

bror Per Ringstad, vederlagsfritt.  

Alle inntektene denne kvelden, kr. 4286,-,  

gikk uavkortet til Jubileumsfondet. Det ble 

servert ”Østfold 

inspirert” Sodd 

etter en hemme-

lig oppskrift, 

SODD ala’ 

FOLDEN.  Et-

ter kommentare-

ne å dømme så 

var maten helt 

fortreffelig. Om 

ikke helt på høyde med originalen, ekte 

Trøndersodd, så var den i hvert fall god-

kjent av en trønder og det må jo være om-

trent like bra. Privatnemda fikk mange 

hyggelige tilbakemeldinger på arrange-

mentet og takker alle brødre som hadde 

anledning til å komme på møtet. 

VKS Privatnemdas Formann,  J. Vestlund 
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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@c2i.net 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Hans Krugerud    Tlf. 69 26 69 90 

E-mail:  h-kruger@online.no 
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Ikke aktiv, men en ivrig trimmer i mange 

år. Deltar i Mossekarusellen, tirsdagsløpet 

og har tatt idrettsmerket i 40 år. Fysisk 

aktivitet gir velvære for både kropp og 

sinn.   

Du har vært en ivrig patriark. Hvilke 

synspunkter har du på Leiren? 

Det er en videreføring av arbeidet i Lo-
gen. Her treffer en mange brødre fra andre 

loger. Dette styrker felleskapsfølelsen og 

gir nye impulser i det videre arbeidet for 

Odd Fellow. 

Jeg synes det er trist at Leiren ble delt. 

Mange kontakter med andre patriarker er 

mistet. 

Hva synes du om Logens og Ordens sosi-

ale arbeide? 

Jeg synes Logen gir etter økonomisk evne 

til lokale tiltak. 
Sentrale innsamlinger må ikke foretaes for 

ofte, og innsamling på gater og kjøpesent-

re bør bare foretas i beskjeden grad. 

Hva er ditt ønske for Loge Folden og Odd 

Fellow Ordenen? 

Jeg håper at den gode vekst i vår loge 

fortsetter og at den fine tonen bevares. 

I en rastløs tid trenger vi et fast holde-

punkt. Her er Odd Fellow Ordenen et an-

kerfeste. Vi må ta vare på våre ritualer og 

skikker! Det er viktig at forandringer ikke 
gjøres for forandringenes skyld.  

Jeg takker for mange givende år, og håper 

på fortsatt vekst for Ordenen.      HK 

(Fortsatt fra side 3) 

Odd Fellow Seniorklubb  
Her kommer oppsett av høstens møter: 

 Onsdag  24.11 

   OBS. Lørdag  04.12  Julemøte 

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









 

Huskelappen 
12. November: Sosialaften m/damer. 

Møt opp og bidra til en minnerik aften. 

Det vil bli servert Spekemat m/tilbehør. 


