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Nr. 1 - 7. årgang   17. Februar  2005 

 

Logemøtet den. 20.01.2005 
Logemøtet den 20. Januar i år har hos meg brent seg 

fast som et særdeles spesielt møte, som igjen gjør at jeg 

selv føler at Logearbeidet er viktigere enn noen gang, 

både for oss selv og våre (mine) etterkommere.  Årsa-

ken til dette er foredraget som ble holdt den kvelden. 

Det var Alf Knutsen, fra Son, tidligere krigsfange under 

den andre verdenskrig som fortalte om sine opplevelser 

i flere av  Hitlers konsentrasjonsleire, deriblant Birke-

nau og Auschwitz, og ikke minst hans arbeide med De 

Vite Bussene de siste 10 årene. 

Jada, jeg har både hørt og sett mye om dette på radio og 

TV tidligere, og i oppveksten fortalte min far også en 

del om det som skjedde under den andre verdenskrig. Men det kan ikke på noen som helst 

måte måle seg med å høre beretninger fra en person som har følt dette på kroppen selv.  

Det blir noe helt annet når man har en person, lys levende, som har sett og opplevd alt det 

grufulle som vi har hørt om på TV, stå foran deg og fortelle om selv opplevde situasjoner 

hvor livet til enkeltmennesker ikke var verdt noen verdens ting. For eksempel et barns gråt 

og en fangevokter som tok dette barnets liv fordi det ikke ville slutte å gråte. Hvordan 

gikk det an? Jeg blir helt matt bare jeg tenker på det.  

De lidelsene disse fangene måtte gå i gjennom dag etter dag, uke etter uke, måned etter 

måned, ja, selv i flere år hvis de var så heldige å overleve, må ha vært helt forferdelig. Det 

å overleve flere år i fangenskap under slike forhold er helt utrolig men da å samtidig beva-

re forstanden må jo karakteriseres som et mirakel.  

Jeg personlig ble veldig  berørt over den beretningen jeg hørte og det så kraftig at det var 

mer enn en tåre som forlot mitt øye, og jeg tror også det var flere en meg som var preget 

av det de hørte. Dette har virkelig satt dype spor i 

meg, og det er jeg glad for. Jeg regner også med 

at min eldste sønn, Simen, som er så heldig å få 

være med klassen sin på en tur med De Vite Bus-

sene til Auschwitz, nå til Våren, vil bli preget av 

det han får se. Jeg håper det vil bidra positivt på 

hans utvikling som et menneske med empati og 

omtanke for andre, og ikke minst at han lærer av 

historien hvordan man skal være et medmennes-

ke.         VKS Jarle Vestlund 
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 Verdens Religionene 
I forbindelse med gjennomgåelse av Odd 

Fellow Ordenens utviklingsprogram kom-

mer det ofte spørsmål om religionene. Her 

er en amatørs enkle forklaring på de vik-

tigste: 

BUDDHISMEN 

Det Indiske samfunnet var tidligere inndelt 

i kaster. I det 6. århundre f. Kri. Oppsto 

den nye, fredsommelige religionen, Budd-

hisme, i India. En av de første lederne ble 

kalt Buddha (Den Opplyste). 

KRISTENDOMMEN 

Kristendommen bygger på Jesu Kristi liv 

og lære (ca. 4.f.kr. – 30.e.kr.) slik det blir 

fortalt i de fire evangeliene i Det Nye Tes-

tamente. En tid etter Jesu død og oppstan-
delse ble apostelen Peter leder for menig-

heten i Roma. Helt siden Peters tid går det 

en sammenhengende rekke av biskoper i 

Roma (etter hvert kalt Paver) – helt frem 

til dagens Pave. Gjennom Kirkens tradi-

sjon har det hele veien vært praksis at den 

som er biskop i Rom, er leder for Kirken. 

Dermed er Paven på ”På Peters Stol” leder 

for verdens største kirke – Den Katolske 

Kirke (også kalt ”Den romerskkatolske”). 

Det var denne kirken som for over 1000 år 

siden begynte å slå røtter i Norge. Heden-

dommen måtte gradvis vike for evangeliet 

om Jesus Kristus. Kong Olav Haraldsson 

som kort etter sin død ved slaget på Stikle-

stad i 1030 ble erklært som helgen, regnes 

som den som fullførte kristningsverket i 

Norge. Vi kjenner han i dag som Olav den 

hellige. Like fullt var det nok ikke slik at 

det store flertallet nordmenn hadde en kris-

ten tro, men malen var satt av Olav den 
hellige – Norge skulle være et kristent 

land. Selv om Norge lå langt borte fra 

Roma, var Kirken her en selvfølgelig del 

av den universelle Kirke – ledet av Romas 

biskop, Paven. 

Korrupsjon og avlatshandel innenfor den 

katolske kirke i det 6. århundre provoserte 

(Fortsetter på side 3) 

Logens møteplan  
17. 02. – + Torskeaften 

03. 03. ≡ + Eks. OM aftenGalla 

17. 03. 0 + ≡ N   Galla 

03. 04.   Kirkegang Ekholt kirke 

    NB!  Søndag kl. 11:00 

07. 04 = +     

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 
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 

Merkedager 
I tråd med sedvane og Den Suverene Stor-

loges beslutning, anmoder Storlogen alle 

Ordensenheter om å markere følgende 

merkedager:  

 Schuyler Colfax 23 mars 

 Ordenens 186. Års dag 26 april 

 Rebekkadagen 20 september 

 Minneloge i november 

 Thomas Wildey 15 januar 2005 

Perioden 26.04.2005 – 25.04.2006 er Or-
denens 187 år.  Br. Sekr. 
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Egen Logesang? 
Mange Loger har sin egen logesang. Det 

har ikke Loge Folden. Vi utfordrer derfor 

våre skriveglade brødre om å komme 

med forslag på en logesang for Loge Fol-

den. Det vil også være en fin gave til vår 

loge som er 50 år den 7/2-07. Forslaget 

leveres til br. Sekretær. Innleveringsfris-

ten er 19. mai, som er siste logemøte i 

vårterminen 2005. Vinneren får den vak-

re hagerosen ”FELLOWSHIP”. Vi håper 

på mange gode forslag. Sett i gang!  

    VKS HK. 

Verdens Religionene forts. 

frem en religiøs reaksjon som ble kalt RE-

FORMASJONEN. Den Tyske reformato-

ren Martin Luther (1483 – 1546) slo opp 

en liste med 95 teser på Kirkedøren i Wit-

tenberg i 1597. Den religiøse lære skulle 

baseres mer direkte på bibelens ord, og 

den skulle oversettes til de Europeiske 

språk. Den Katolske Kirke ble forbudt i 

Norge helt frem til 1843 da den igjen ble 

tillatt. 

ISLAM 

Den Islamske religion ble grunnlagt i 610 

e.kr. ved at profeten Muhammed (ca. 570 

– 632) forkynte at han hadde fått en åpen-

baring. De viktigste læresetningene i Is-
lam står i Koranen. Muslimene, som til-

hengere av Islam kalles, tror at det finnes 

bare en gud og at Mohammed er hans pro-

fet.    VKS  H.K. 

(Fortsatt fra side 2) 

Utlån av PC 
Vi har vært så heldige å få noen komp-

lette PC’er gjennom en av våre brødre. 

Disse PC’ene er tenkt lånt ut gratis til 

brødre som kunne ha lyst til å begynne å 

utforske den digitale tidsalder for første 

gang. Dette er PC’er som består av: Da-

tamaskin, god skjerm, tastatur og mus. 

Maskinen er ferdig til bruk med en enkel 

tekstbehandler og regneark innlagt. 

PC’ene er ment for personlig bruk og 

forutsettes returnert når slik bruk eventu-

elt ikke lenger er aktuelt. Maskinene eg-

ner seg til tekstbehandling og vanlige 

kontorrutiner, men ikke til bildebehand-

ling. De kan tilsluttes modem slik at man 

kan komme på Internett om man ønsker 

det. Modem og skriver følger ikke med, 

men vi kan være behjelpelige med å 

skaffe/innstallere dette. Intresserte kan 

kontakte;  

Jarle Vestlund, Mob. 412 00 002 eller 

Jan-Chr. Hjort, mob, 412 00 841. 

Eks.OM-aften 3. Mars. 
Logens Eks.Overmestere har fått ansvaret 

for gjennomføringen av logemøtet 3. 

mars. Vår br. Per Ringstad skal tildeles 

Den Høye Sannhets grad. Dette gleder vi 

oss til! Vi håper på godt fremmøte og sy-

nes spesielt det vil være hyggelig, om du 

som ikke er så ofte på våre møter, benytter 

anledningen til å treffe ”dine” embets-

menn fra tiden du begynte i logen. Vi lo-

ver å legge oss i selen slik at det blir et 

givende logemøte og et hyggelig ettermø-

te. Vi gleder oss til å møte nettopp deg!     

VKS Hans Krugerud 

Veteran Juveler i 2005 
17.04.  25 år  Tore Corneliussen 

20.11.  25 år  Leif Arvid Johansen 

24.11.  50 år  Eigil Lyngholm  

Huskelappen 
Vi ønsker å minne våre brødre om at det 

er Kirkegang i Ekholt kirke Søndag 3. 

April kl. 11:00.     Møt opp! 
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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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Patriarker 
Leir nr 7. Østfold inviterer til følgende 

arrangementer: 

 Festleir – med eller uten ledsager – 

11. mars 2005 kl. 18:00 i Fredrikstad. 

Kr. 300,- pr. pers. Bindende påmel-

ding gjennom logens sekretær innen 

20. Februar. 

 ”Brovandring” fredag 10. juni 2005 

i forbindelse med åpningen av den 

nye Svinesundbroen, samt påfølgende 

fest i Strømstad. Lägeret 21 Västerled 

står for arrangementet. Påmelding 

sendes leierens sekretær innen 28. 

Februar. Påmeldingsskjema hos lo-

gens sekretær. Ønskes ytterligere 

info. – kont. Br. Sekretær. 

Runde år 2005 

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    Kjell Arthur Kristiansen 

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









 

Informasjonsmøte 
Vår Ordens fremtid vil alltid være av-

hengig av medlemmenes interesse for og 

tro på egen logos fremgang og vekst. En 

jevn tilgang av nye medlemmer er en 

livsbetingelse, både for Ordenens eksis-

tens og utbredelse samt for vår egen lo-

gos vekst. Et viktig ledd i dette arbeidet 

er vårt Informasjonsmøte Onsdag 13. ap-

ril. Ta kontakt med venner og bekjente 

og invitere dem med som gjester til dette 

møtet for videre orientering. La de gjerne 

først få se Ordensbrosjyren ”Odd Fellow 

Ordenen I.O.O.F. Norge”, som er for alle 

utenforstående.     VKS Br. Sekr.  


