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Nr. 4 - 7. årgang   15. Desember 2005 

 

Intervju med DSS 
 

Distrikt Stor Sire Paul J. 

Narum i Distrikt nr. 7 

Østfold. Utnevnt høsten 

2005. 

Født 15.04.39. 

Ble innviet i loge nr. 18 

Varna 11.09.78. 

Yrke: Datasjef i Moss 

kommune. 
 

 Hvorfor ble du en Odd Fellow? 

Jeg ble forespurt av br. Thor Helge Saastad om 

å begynne i Odd Fellow Ordenen. Etter den 

informasjonen jeg fikk, syntes jeg dette var noe 

for meg. Her hadde  en en mulighet for å utvik-

le seg som menneske i samarbeid med andre. 

Min vurdering var også at passet dette for br. 

Thor Helge, så ville det også passe for meg. 
 

 Hva har logearbeidet gitt deg? 

En videre horisont og et overordnet perspektiv 

på livet. Samhørigheten med brødre er av stor 

verdi. Her knyttes vennskap, og samtidig er 

Logen et sted du kan kople av fra en hektisk 

hverdag. Det er en utfordring å leve opp til Odd 

Fellow Ordenens idealer – men det skader jo 

ikke å prøve. 
 

 Hvorfor står Odd Fellow så sterkt i Moss? 

Vi har vært flinke til å ”så” Odd Fellows idéer. 

Odd Fellow-miljøet i Moss er aktivt med enga-

sjerte ledere som er villig til å ta ansvar. Det er 

svært viktig å holde dette i hevd slik at vi kan 

ta godt vare på det fine miljø som er bygget 

opp. 
 

 Hva er det viktigste forbedringspotensialet ved 

logearbeidet i Moss? 

 

 

 

 

Det er av stor viktighet for logene å få brødre, 

som av en eller annen grunn er blitt borte, tilba-

ke til logen. Erfaringsutveksling og planlegging 

logene i mellom er svært viktig, og jeg tror det 

initiativ med felles OM/UM møter vil virke 

positivt. Det er viktig at logene har et godt 

indre liv. Det gir trivsel og økt fremmøte, og 

legger grunnlaget for økt ekspansjon i logen. 
 

 Hva er DSS’s viktigste oppgaver? 

Å være Stor Sires forlengende arm i vår region 

og sørge for at Storlogens retningslinjer blir 

gjennomført på en best mulig måte. Samtidig 

skal jeg på best mulig måte være binde- 

ledd/problemløser for den enkelte loge når det 

gjelder kontakt m ed Storlogen. 
 

 Hvilke oppgaver vil du prioritere som leder av 

Distriktsrådet?  

Jeg vil aktivisere Storrepresentantene og gi 

disse oppgaver slik at Storrep. sammen med 

DSS kan være et team den enkelte loge kan 

høste erfaringer fra. 
 

 Hva er ditt beste minne fra logearbeidet? 

Perioden som OM ga meg mye. Jeg hadde 

gleden av å lede en loge i ekspansjon, og hadde 

i tillegg meget aktive medarbeidere som gjorde 

tiden lærerik og givende. 
 

 Du er svært opptatt med Odd Fellow-arbeid. 

Har du tid til andre hobbyer?  

Det er viktig med fritidsaktiviteter ved siden 

Odd Fellow. Jeg prøver å holde kroppen i form 

ved å ”farte” i naturen. I tillegg er jeg ivrig 

radioamatør og aktiv sanger i Odd Fellow-

koret. 
 

  
Tilslutt, har du noen gode ønsker for Odd Fel-

(Continued on page 2) 
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Høstens Sosialaften 

Runde år i 2006 
 

09.01. 75 år Swensson, Lars Ove 

18.01. 75 år Thorvaldsen, Rolf Inge 

19.03. 70 år Brekstad, Olaf 

29.03. 75 år Syvertsen, Roar 

29.03. 60 år Helgesen, Knut Helge 

12.04. 75 år Steinsvik, Jon 

24.04. 65 år Solem, Bjørn Gunnar 

09.05. 70 år Kaldhusseter, Webjørn Gunnar 

13.05. 65 år Helgesen, John K. 

25.05. 60 år Blomqvist, Frits Åge 

07.06. 70 år Pollen, Torbjørn 

 

Den 28. oktober var ca 65 feststemte mennes-

ker møtt frem til sosialaften.  Spesielt hygge-

lig var det at tre enker etter avdøde logebrød-

re deltok. 

Temaet for kvelden var musikk. 

Etter ”innsjekk” hos Gøsta Stanzen og hans 

crew var det samling inne i logesalen. Her 

ønsket OM velkommen. Eigil Lyngholm 

fremførte dikt, etterfulgt av trompetspill. 

Sammen med UM Kjell Martinsen, fremførte 

de Amazing Grace. Stjernehimmelen ble tent. 

 

 Vi fikk servert biff stroganoff med salat og 

ris. Maten smakte godt og privatnemda skal 

ha all ære for innsatsen på kjøkkenet. De lag-

de all maten selv. 

 

 Som sagt stod kvelden i musikkens tegn, og 

UM og hans kone hadde laget en musikkrebus 

som var både underholdende og utfordrende. 

UM  fikk hjelp av Sofie Bjerketvedt (sang), 

Eigil Lyngholm (trompet)og Terje Aasen 

(orgel). UM`s kone styrte showet og kom et-

ter hvert frem til et bord som vant en musikk-

CD  

 

 Etter hvert ble det ryddet plass til dans. Res-

ten av kvelden var hyggelig med nye bekjent-

skaper, dans og musikk.      Petter H. 

Logens møteplan 
05. 01  0   F v/nyttår m/ledsager 

19. 01. ≡ +  Galla  

02. 02 0  Arbm. Raport Nevnder. Fd. 

13. 02 0  Besøk i loge 138 CF   

   Torskeaften NB! Mandag 

16. 02 0   Arbm. 

02. 03 = + Torskeaften 

16. 03 0 + Galla 

19. 03   Kirkegang Jeløy krk. 11:00 

06. 04   0  25 Ve.Ju.  Galla 

20. 04 – +    ≡ N. Storrepresentant  

04. 05 0  Arbm. Besøk fra  37   

    Pontus Wikner 

18. 05 0  Arbm. ≡ N.V. Storrep. Instr.  

02. 06 0  Sommermøte m/ledsager 

    NB! Fredag 

07. 09 0  Arbm. 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Møteplan leir nr. 7 

25.01. Moss P   Arb.m. Regnsk. Fd.  

    Logeantrekk 

22.02. Fr.stad P+  Galla  

17.03. Fr.Stad P   Festm. m/ledsager 

     NB! Fredag 

26.04. Moss DKP+  Galla 

02.05.     Sommermøte m/  

    Leir 23 Smaalenene 

30.08. Fr.stad P   Arb.m. 1/2 års   

    regnsk. Logeantrekk. 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Intervju forts. 

low Ordenen? 

Håper Storlogens ønske om ekspansjon kan 

oppfylles slik at Ordenens lære kan spres til 

flest mulig. Vårt budskap og etiske verdier kan 

være til stor støtte i en ellers urolig verden. 
 

 HK 

(Continued from page 1) 
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100 års Jubileum i Uddevalla 
 Lørdag 19. november reiste 17 

brødre og 14 ledsagere til Uddevalla 

for å delta i vår vennskapsloge Loge 

37 Pontus Vikners 100 års jubileum. 

 

 Vi ble innkvartert på Hotell Carlia 

hvor også banketten ble avholdt se-

nere på kvelden. 

 

 Jubileumsfeiringen startet med opp-

møte i St. Mikaelsgården hvor alle 

innbudte var til stede. Her ble vi ser-

vert kanapeer og forfriskninger i en 

hyggelig atmosfære, med taffelmusikk i bakgrunnen. Under dette arrangementet stiftet vi 

mange nye bekjentskaper. 

 

 Derfra gikk vi til kirken, hvor jubileumshøytideligheten ble gjennomført med Sveriges Store 

Sire i spissen. Et meget godt program ble presentert, med orgelmusikk, sangkor, kunstneriske 

innslag, taler, overrekkelse av gaver og 25 års veteran juvel tildelt tre brødre i Pontus Vikner. 

Jubileumsbanketten startet på hotellet kl 19.30. Vi var 160 gjester til bords. Forrett, hoved-

(Continued on page 4) 

På Logemøtet 01.12. fikk bror Eigil 

Lyngholm, under en flott seremoni ledet 

av DDS Paul J. Narum, tildelt 50 års Vete-

ran Juvel. Odd Fellow koret stemte i med 

en urfremføring i anledning dagen.  

    JV 

 

Med Storrepresentant Hans Krugerud og 

OM Tor Bjerketvedt som ansvarlig, ble 

bror Leif A. Johansen tildelt 25 års Vete-

ran Juvel ved en høytidlighet på Orkerød 

Sykehjem. Odd Fellow koret hyllet jubi-

lanten, og gledet beboere og ansatte med 

sang i anledning dagen.  RT 

50 og 25 års Veteranjuvel 
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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.net 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Hans Krugerud   – tlf. 69 26 69 90 

 

Kollegiemøte på Distriktsplan  
I henhold til sin instruks innkalte Distrikts Stor Sire Paul Jan Narum alle Embetskollegier, 

inklusiv Storrepresentant, Eks OM, Ceremonimester og Inspektør, til et felles møte hvor 

målet bl a var å samordne logenes arbeide gjennom informasjon og instruksjon.  Som meget 

god hjelp til dette hadde DSS fått bistand av Stor Marsjall Olav Arne Eggum. 

DSS informerte innledningsvis om lovendringer og andre vedtak fra Storlogemøtet som ble 

gjennomført sist sommer.  Han påpekte herunder viktigheten av at distriktets loger handler 

og opererer ensartet.  Gjenkjennelsesverdi og enhetlighet er en viktig del og et godt holde-

punkt i vår Orden.  En stor del av møtetiden ble nyttet av Stor Marsjall, som på en meget 

informativ måte ga en dekkende instruksjon av det praktiske arbeide i logene.  Her var det 

mange ”aha-opplevelser”. 

På ettermøtet ble det bl a informert om resultatene av en gjennomført spørreundersøkelse 

om ”hvorfor medlemmer slutter”.  Svarene ga nyttig informasjon til den enkelte loge om de 

”fall-gruber” logene bør unngå for at medlemmer velger å gå ut av Ordenen. 

Et svært nyttig møte hvor 51 Folden – som eneste loge – var representert med ALLE innkal-

te.          RV 

100 års Jub. forts. 

rett, gode viner, dessert, kaffe og cognac 

ble servert. Kvelden fortsatte med dans til 

syvmannsorkester, som besto av brødre fra 

Gøteborg. 

 En usedvanlig hyggelig jubileumsfeiring. 

Vi var alle strålende fornøyd med besøket, 

og vi har knyttet mange gode vennskaps-

bånd. 
 

 Vi fikk også mange gode råd og ideer til 

vårt eget 50 års jubileum om 14 måneder. 
 

 Takk til alle som deltok og for hyggelig 

samvær.   Tor Bjerketvedt 

(Continued from page 3) 

Julehilsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bror OM ønsker alle brødre med sine nærmes-

te en riktig God jul og et godt Nytt år. 


