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Nr. 2 - 7. årgang   19. Mai  2005 

 

Besøk hos Pontus Wikner  10. Mai 2005 

Vi var 17. brødre som tok turen til Uddevalla for å besøke 37. Pontus Wikner. Vi forlot 
Moss ca 14:30 med kurs for Svenskegrensa. Ved ankomst Svinesund ble vi overrasket 

av et forrykende hagl-/snøvær hvor Webjørn og de som satt i bilen hans virkelig fikk 

oppleve siste rest av vinteren.. Vi fortsatte så videre til Torp(handlesenter utenfor Ud-

devalla) hvor bunkring av det aller nødvendigste ble foretatt☺. Ferden gikk videre til 

Pontus Wikner’s Loge. Vi ble møtt med en enkel servering før logemøtet, som var en 

1.grads passering av 2 svenske logebrødre. Våre svenske brødre er meget dyktige i det 

som foregår ved grads-passeringen.  Vi kjenner igjen ritualene fra vår egen loge, men 

det er visse forskjeller som er interessante å se og vel verdt å få med seg.  Under etter-

møtet, hvor det ble servert ”GUBB-RØRA på MØRKT BRØD” som forrett med 

”FISKGRÂTENG med HUMMERSÅS” som hovedrett, ble jeg opplyst om at navnet 

Pontus Wikner er navnet til en Svensk filosof og teolog som fikk et professorat på Uni-
versitetet i Kristiania(Oslo) som det den gang het Oppbruddets time kommer fort når 

man har det hyggelig i fint lag så returen til Moss ble så sen som 23:30. Det var nok en 

minnerik aften hos  våre Svenske brødre som jeg håper flere i Folden finner tid til å bli 

med på ved Pontus Wikner’s 100 års Jubileum til Høsten        JV. 
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Intervju med Loge Fol-
den's OM G. Gjølstad  

Gunnar vokste 

opp i Oslo 

(sammen med 

skipsreder John 

Fredriksen) og 

kom til Moss i 

1972. Han er 

selvstendig næ-

ringsdrivende, 

Tannteknisk la-

boratorium, og 

ble opptatt i 

Loge Folden i 1994. 

Hvorfor ble du en Odd Fellow? 

Det var etter påvirkning av min fadder, 

Helgjar Karlbom. Han var så begeistret for 
Logearbeidet at han vekket min interesse. 

Har Logelivet svart til forventningene?  

I høyeste grad… Det har gitt meg et puff i 

ryggen til større ettertanke om tilværelsen 

generelt. Og jeg prøver så godt jeg kan å 

etterleve hva vi lærer i Logen. 

Har du noen andre interesser? 

Musikk har altid vært en viktig del av mitt 

liv. Både som aktiv musiker og som ung-

domsleder. I Moss og Våler skytterlag har 

jeg vært aktiv i mange år. I øyeblikket er 

mitt eget prosjekt ”snekkerbua” svært vik-

tig. Vi har også stor glede av vår hytte. Et 

viktig rekreasjonsmål i en travel hverdag. 

Du ble raskt valgt til OM etter bare 9 år, 

som er rekord i Folden!. 

Det er tilfeldig, men arbeidet i OF og vår 

Loge har vært inspirerende. 

Er det vanskelig å være selvstendig næ-

ringsdrivende OM samtidig? 

Det byr på komplikasjoner, men med gode 

kollegaer har det gått fint. Det kreves imid-

lertid at arbeid og logeliv er godt struktu-

rert. 

Har du lært mye av å være OM? 

Det har vært en givende tid. En kommer 

(Fortsetter på side 3) 

Logens møteplan  
19. 05. 0  Arbm. ≡ N V 

02. 06. 0  Sommeravslutning 

01. 09. 0  EI   Galla 

15. 09. =+ N Nemder  

06. 10. ≡+ N V Nemder  Galla 

20. 10. –+ Besøk av □ 138 C. Frederik 

28. 10. Sosialaften m/ledsager (Fredag) 

03. 11. 0+    Galla 

06. 11. Minne □ med 18 Varna og 138 

  Christian Frederik. NB Søndag 

17. 11. 0  Arbm. Fd. 

19. 11. Besøke □ Pontus Wikner. 100 

  års jubileum. Gjerne m/ledsager 

01. 12. 0  50 Ve Ju  Galla 

15. 12. 0  Arbm. Julemøte 

05. 01. 0  F □ v/nyttår m/damer 
 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Møteplan leir nr. 7 
25. 05. P  Sommermøte med  

   Leir 23. Smaalenene 

24. 08. P  EI  Galla Fred.stad. 

28. 09. DGL+ i Fredrikstad 

26. 10. P  Arbm. i Moss 

23. 11. P+  Fredrikstad 

02. 12. Julemøte i Sarpsborg 
 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Vi gratulerer 

vår bror Tore 

Corneliussen 

med 25 års Ju-

velen som ble 

tildelt på Lo-

gemøtet den 

21.04.05. 

25 års Veteranjuvel 
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tett innpå livets realiteter. Det er mange 

utfordringer, og en vokser som menneske. 

Enkelte ganger føler en at en får for dårlig 

tid til å følge opp alle saker på en slik 

måte en gjerne skulle ha gjort. En har lært 

”teambuilding” og jeg har vært heldig 

med mange gode medarbeidere i logen. 

Hva har gledet deg mest med Logearbei-
det? 

Den gode omgangstonen i Logen og det 

gode vennskap mellom brødrene, samt 

den store stabiliteten i medlemsmassen er 

viktig for vår Loge. 

Loge Folden er 50 år i 2007. Er forbere-

delsene i gang? 

Det er nedsatt en jubileumskomitè som 

har begynt med planleggingen. Som alle 

vet så har vi opprettet et Jubileumsfond så 

Ja, forberedelsene er i rute! 
Har du noen gode råd for den fremtidige 

utviklingen av vår Loge? 

Jeg synes Logemøtene i salen fungerer 

bra. Det er viktig å få et bredt spekter av 

temaer på ettermøtene. Dette vil øke in-

teressen for brodermåltidet og være med 

på å øke kvaliteten på det sosiale samvæ-

ret. Et ønske er å få et større innslag av 

yngre brødre i vår Loge. 

Hva med Odd Fellow Ordenenes fremtid? 

Odd Fellow Ordenen vil altid ha en plass i 
samfunnet. Beviset er at medlemsmassen 

stadig øker. Logen vil være fristed for et-

tertanke i et ellers rastløst samfunn. 

Har du noen tanker du vil dele med oss 

på slutten av din embedstermin? 

Det må være riktig å trekke UM med på 

OM-møtene. Det vil gi en bedre kontinui-

tet i ledelsen av logen. Jeg ønsker også et 

større samarbeid mellom Logene i Moss 

slik at Odd Fellow – miljøet i byen styr-
kes ytterligere. Det kan være fornuftig å 

lage arrangementer utenfor logelokalene, 

for eksempel galleribesøk etc. 

VKS    HK. 

(Fortsatt fra side 2) Ny Logebror. 
På møte den 

17.03.2005. ble 

Jan Erik Karlsen 

tatt opp som med-

lem i Loge 51 

Folden. Vi ønsker 

alle vår nye bror 

hjertelig velkom-

men til vår loge 

med ønske om 

mange fine og ak-

tive år i Odd Fellow Ordenen.. 

Veteran Juveler i 2005 
Gjenstående utelinger av Veteran Juvel i 

år er til følgende: 

 

20.11.  25 år  Leif Arvid Johansen 

24.11.  50 år  Eigil Lyngholm  

VIKTIG! 
Vedlagt dette Bindeleddet følger et skje-

ma som Embedskollegiet anmoder våre 

brødre om å fylle ut og returnere til bror 

sekretær. Opplysningene har tre formål: 

I ulike situasjoner vil det være sterkt 

ønskelig for Embedskollegiet å kjenne 

til den enkelte brors nærmeste pårøren-

de. 

Opplysninger om telefoner og e-

postadresse er ønskelig for å kunne ut-

nytte Ordenens nye administrasjonspro-

gram Focus, fullt ut.  Opplysninger om 

telefoner og e-postadresser vil også bli 

tatt inn i logens egen matrikkel, som er 

under utarbeidelse.  Ønskes ytterligere 

opplysninger om dette – kontakt bror 

Sekretær Steinar Hagnes – på tlf 69 26 

03 10 eller e-post: s-hagne@online.no 
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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.no 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Hans Krugerud    Tlf. 69 26 69 90 

E-mail:  h-kruger@online.no 
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Runde år 2005 
 

30.05.   65 år   Terje Bård Aasen 

19.06.   35 år   Magne Syversen 

30.07.   70 år   Arne Grønvold 

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









 

Kunsttreff på Varden. 
Loge Floden's egen bror, kunstkjenner Per Christensen, gjorde oss, ca. 20 fremmøtte 

brødre kjent med den berømte norske maleren Kai Fjell på Galleri Varden tirsdagen 

den 12. April. 

Kai Fjell maler stemningsfulle malerier. Han har noe å fortelle i sine bilder og setter 

fantasien i sving hos sine tilskuere. Maleren kan være frekk i sine fargevalg, men 

plasserer fargene så fint i bildet, slik at bildene gir en positiv opplevelse. 

Kai Fjell har damer med i de fleste av sine bilder, men han er også en ekspert på å 

male måker! Kai Fjell har, sammen med vår noe mer kjente Edvard Munch preget 

utviklingen av Norsk malerkunst. 

Takket være bror Per Christensen ble dette en lærerik kunstopplevelse med mange 

morsomme historier. Et fint tiltak av vår Loge. Slike kulturarrangement bør følges 

opp på andre områder og på den måten berike vårt Logeliv. 

Det er viktig at logebrødre med ledsager også kan møtes utenfor våre logelokaler. 

Dette var en meget hyggelig kunstopplevelse som ga mersmak. 

VKS   Hans Krugerud. 


