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Nr. 4 - 6. årgang   16. Desember  2004 

 

Loge 51. Foldens Hederspris til Bror Rolf Rolfsøn. 
Embedskollegiet har besluttet å innstifte 

Loge nr. 51 Foldens Hederspris og på lo-

gemøtet Torsdag den 02.12.04 ble vi alle 

fremmøtte logebrødre overrasket over en 

særdeles fin og ikke minst velfortjent he-

derspris overrekkelse til vår Bror Rolf 

Rolfsøn. Det ble av vår Overmester lest 

opp en meget fin tekst som vi har vert så 

heldige å få gjengi her i Bindeleddet. Re-

daktøren tør påstå at det var en beveget 

forsamling som overvar den høyst velfor-

tjente overrekkelsen. Her gjengis teksten i 

sin helhet som vår OM Gunnar Gjølstad 

leste opp under seremonien. RED.  

 

Bror Rof Rolfsøn, De undrer nok på hvor-

for De har blitt kallet frem foran OM’s  

stol. Loge 51 Folden har et inderlig ønske 

om å få markere sin respekt og beundring 

for Dem og for hva De har utrettet for De-

res medmennesker. Gjennom mange år har De hatt Deres vei til brødre som trengte en 

håndsrekning. I disse brødres hjelpeløshet har De vært den som rakte ut den hjelpende 

hånd de så sårt trengte. Jeg vet at i denne forbindelse vil De hevde at De har hatt stor 

glede av å få hjelpe, det å støtte et annet menneske som trenger til det. Da er det bare 

å be om at vi andre Odd Fellows også måtte få denne evne til å gi av oss selv, å være 

et medmenneske, slik som De gjør, og har gjort. De fleste av oss brødre som møter i 

logen, vet at De i et lengre tidsrom ydet bror Didrik Schad-Walbom hjelp og støtte 

slik at han fikk en lysere og lettere tilværelse. De hadde Deres daglige gange til Mo-

seporten Sykehjem for å kunne gi støtte og oppmuntring til bror Didrik. De var sogar 

der å kledde han opp, slik at han fikk møtt i logen så lenge han orket dette. De sørget 

for at de nødvendige, dagligdagse ting ble gjort for vår bror, alle de praktiske ytelser 

som nære slektninger gjerne tar hånd om. Da denne vår bror gikk bort, gikk det ikke 

så lang tid før bror Eks. OM Harry Pedersen kom i en vanskelig livssituasjon, da hans 

(Fortsetter på side 2) 
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Veteran Juveler i 2005 
 

17.04.  25 år  Tore Corneliussen 

20.11.  25 år  Leif Arild Johansen 

24.11.  50 år  Eigil Lyngholm  

Logens møteplan  
 

06. 01. 0  Arbm. Thomas Wildey 

20. 01. 0  Arbm. Fd. 

03. 02. 0   Arbm. 

17. 02. – + Torskeaften 

03. 03. ≡ + Eks. OM aften Galla 

17. 03. = + ≡ N 

03. 04.   Kirkegang Ekholt kirke 

    NB!  Søndag kl. 11:00 

07. 04 0 +    Galla 

13. 04 . 0  Info.m. NB! Onsdag 

21. 04.   0  25 Ve.Ju.  Galla 

10. 05. – + Besøke □37 Pontus Wik-

    ner, Uddevalla. 

19. 05. 0  Arbm. ≡ N V 

02. 06. 0  Sommeravslutning 

01. 09. 0  EI   Galla 
 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Møteplan leir nr. 7 
 

26. 01. DKP+ Galla Moss 

23. 02. P  Arbm.Fd.DKP:N 

    Logeantr. Moss 

11. 03  P  Festmøte m/ledsager 

    Logeantr. NB! Fredag 

    Kl. 18:00 Fred.stad. 

27. 04. DGL+ N.V. Galla Fred.stad 

25. 05. P  Sommermøte sammen

   med Leir 23. Smaale

   nene 

24. 08. P  EI  Galla Fred.stad. 
 

Alle møter begynner kl. 19.00 

 Foldens Hederspris forts. 

helse sviktet. Hvem var det da som så 

dette uten Dem, Min bror? 

Igjen la De om Deres egen livsrytme for å 

kunne støtte et medmenneske som hadde 

det vanskelig. Deres besøk hos vår bror, 

flere ganger pr. dag, sier seg selv at dette 

krever noe helt spesielt av et menneske. 

Det å møte opp om morgenen for å sørge 

for frokost, var ikke noe ukjent fenomen 

for Dem. De sørget for at vår bror ble 

hentet i ambulanse da det var kritiske si-

tuasjoner. Da var Din gange til sykehuset 

isteden for hjemmebesøk. Vi kan med 

sikkerhet fastslå ar De, bror Rolf Rolfsøn, 

har spart samfunnet for betydelige beløp. 

Ved deres hjelp og tilsyn unngikk br. Eks 

OM Harry Pedersen å måtte  flytte på sy-

kehjem, hvilket han var sterk motstander 

av. Det skal tillegges at hjemmesykeplei-

en også var tilstedeværende. 

Da De selv ble alvorlig syk for 1 1/2 år 

siden og var forhindret fra å gjøre din 

daglige dont, ble andre bedt av Dem om 

”å ikke glemme bror Harry”. Dette ble 

fulgt opp, men ikke med en slik omsorg 

De hadde, kjære bror. 

Jeg vet ikke om De var såpass frisk som 

De burde ha vært, da De igjen gjenopptok 

deres hjelpende gjerning. Det var liksom 

ikke så viktig om De selv var frisk nok. 

Det som derimot var viktig var at det var 

noen som trengte Dem. Og hjelp ga De. 

Dette fortsatte De med til vår bror, Eks 

OM Harry Pedersen gikk bort, og hvem 

var det da som sørget for begravelsen? 

Det var Dem , bror. De har ved deres vir-

ke gitt budordene en ny mening for 

mange av oss, for ikke å si alle, at vi skal 

besøke de syke, hjelpe de trengende, be-

grave de døde og oppdra de foreldreløse. 

Embedskollegiet har besluttet å innstifte 

(Fortsatt fra side 1) 

(Fortsetter på side 3) 
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In Memorian 
Våre brødre som dessverre har gått bort 

inneværende år er:  

Fred Werner Halvorsen      11.01.04 

Harry Kaj Christian Pedersen  25.01.04 

Helgjar Karlbom      01.09.04 

Odd Thorgrim Østerud      18.11.04  
 

Vi lyser fred over deres minne. 

Det ble arrangert Sosialaften i Logens lokaler 

den 12.11.04 for Logens medlemmer og de-

res respektive. Bror Kjell Martinsen fortalte 

fra sine reiser og opplevelser han hadde hatt 

med HMK Garde og da spesielt fra 60 års 

markeringen av landgangen i Normandie 

hvor han hadde fått god kontakt med Norske 

Veteraner som fortalte om hvordan landgang-

en forløp. Dette var meget interessant og man 

kunne nesten høre den berømte knappenålen 

falle. Det ble servert Spekemat og kaker til 

kaffen. På det nederste bildet ser vi en fantas-

tisk flott marsipankake med de tre kjedeledd 

som ble forært av bror Birger Syversen. Vår 

egen bror Leif Andersen spilte opp til dans 

noe våre brødre og respektive tydelig satt pris 

på. Vi gle-

der oss alt 

til neste 

gang. 

 

Sosialaften 12.11 04 

Det å Vokse!! 
Hvem ønsker vel ikke at ens omgivelser 

behandler en med mildhet, medmenneske-

lighet, kjærlighet og med omtanke, at våre 

tilhørere ikke bare hører på oss men lytter 

for å forstå, og forstår. Dette er oppnåelig 

om våre omgivelser har en rimelig høy grad 

av innlevelse og følelse. Høy innlevelse og 

følelse oppnår omgivelsene våre lettest om 

den har Sjelefred eller Sinnsro. Sjelefred 

eller Sinnsro er ikke det samme som å være 

fjern eller tanketom. Det har derimot sam-

menheng med alle de valg vi må gjøre dag-

lig, at vi tar de riktige valgene, ofte de vans-

kelige, og så gjør så godt vi kan. Når vi må 

ta et valg skal vi velge Det som er bra for 

oss, og vi skal spørre oss selv; VIL DETTE 

GJØRE MEG LYKKELIG? 
Velg bort det som gjør deg midlertidig glad 

og likedan materiell overflod som kun fører 

til en nytelse som raskt vil svinne hen. 
Spørsmålet ”VIL DETTE GJØRE MEG 

(Fortsetter på side 4) 

Foldens Hederspris forts. 

Loge nr. 51 Foldens Hederspris, og De, 

bror Rolf Rolfsøn, blir den første som vil 

motta denne. Kriteriene for å oppnå den-

ne hedersbevisning er meget strenge - og 

slik skal det være. Det er kun i helt, helt 

spesielle tilfeller at denne pris skal tilde-

les. Det vil derfor ikke bli mange forunt å 

stå foran Overmester, slik De gjør i dag. 

Embedskollegiet har valgt å gi en sølv 

lysestake med inskripsjon, som en sym-

bolsk påminnelse om at De, som motta-

ker, er et lysende eksempel for oss andre 

Odd Fellows. 
(Her ble seremonien avsluttet med et velfor-

tjent hederstegn til vår bror Rolf Rolfsøn). 

(Fortsatt fra side 2) 
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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 

 

50 

Odd Fellow Seniorklubb  
På novembermøtet i Seniorklubben ble 

Tore Evensen valgt til hovedansvarlig for 

driften av klubben. Han får med seg føl-

gende medhjelpere:  

Osvald Hammersborg, Henry Mandem og 

Jan Morgan Eriksen som varamann.  

Sigurd Michelsen vil fortsatt være kasse-

rer.  Alle de nevnte kommer fra Loge Var-

na !!  

Møtedager Vårsemesteret 2005 

 Onsdag  26/1 

 Onsdag 23/2 

 Onsdag 30/3 

 Onsdag 27/4  

 Onsdag 25/5  

Møtene begynner kl. 11:00 

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









 

Runde år 2005 

12.02.   75 år   Charles Michalsen 

19.02.   60 år   Gunnar Gjølstad 

21.03.   55 år   Ray Verner Haug Knutsen 

10.05.   65 år   Tore Corneliussen 

30.05.   65 år   Terje Bård Aasen 

19.06.   35 år   Magne Syversen 

30.07.   70 år   Arne Grønnvold 

01.08.   70 år   Egil Moen 

04.08.   65 år   Per Einar Aannerød 

03.09.   55 år   Tom Arne Evensen 

01.10.   65 år   Arne Ødegaard 

05.11.   55 år   Bjørn-Christian Blindheim 

08.11.   60 år   Kjell Olav Martinsen 

15.11.   75 år   Irving Strøm-Blakstad 

03.12.   80 år   Odd Helseth 

04.12.   70 år    Steinar Hagnes 

23.12.   60 år    jell Arthur Kristiansen 

LYKKELIG?  ” vil for de fleste virke som en 

Egoistisk tanke og handling. Ja vel. Vær da 

Egoistisk. Gjør de riktige valgene for deg. La 

dette føre til tilfredshet og sinnsro, som igjen 

vil gi deg høy grad av innlevelse og følelse. 

Bruk dine følelser og evnen til innlevelse i 

omgjenge med dine Brødre og samfunnet el-

lers, for når du behandler dine brødre og alle 

du ellers møter, med mildhet, medmenneske-

lighet, kjærlighet og omtanke gjør du akkurat 

det DU ØNSKER ANDRE SKAL GJØRE 

MOT DEG, og det vil du høste meget av. Du 

vil selvfølgelig FÅ mildhet, medmenneskelig-

het, kjærlighet og omtanke TILBAKE fra dine 

Brødre og medmennesker i omgivelsene ellers.    

i VKS, Roy Vestlund. 

(Fortsatt fra side 3) 


