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Nr. 1 - 8. årgang   16. Mars 2006 

 

Fremdrift og planer for Loge Foldens 

50års Jubileum 7. Februar 2007 
 Orientering om fremdrift og planer for 

vårt 50-års jubileum. 
 

 På siste møte i Jubileumskomiteen, pluss 

OM, den 28.01.06 ble det tatt en beslutning 

om å arbeide videre med planene om å ar-

rangere hele jubileet på datoen for vårt 50 års 

jubileum, onsdag den 07.februar 2007. Det 

har tidligere blitt luftet tanker om å avholde 

en festloge på selve dagen, for deretter å ha 

jubileumsfest med ledsagere på påfølgende 

lørdag. Etter å ha innhentet priser på en slik 

fest, ble komiteen enig om at summen for en 

slik fest ville bli uforholdsmessig høy for 

hver enkelt logebror, tiltross for subsidiering 

fra logens innsamlede midler. Komiteen har 

derfor samlet seg om å avholde festloge på 

stiftelsesdatoen, 7.febr., med et etterfølgende 

brodermåltid med festmeny i logens egne 

lokaliteter. Det er ønske om et kulturelt inn-

slag både i logesalen og på ettermøtet. Mar-

keringen vil da bli for logens egne brødre 

pluss innbudte gjester. Selvsagte innbudte vil 

være Stor Sire, samt DSS x 2 fra Distrikt nr. 

7 Østfold, HM og HP fra leirene i vårt dist-

rikt, OM i Reb.logene i Moss og OM i OF.-

logene i Distrikt nr. 7. Det vil også bli inn-

budt noen andre brødre men dette vil vi kom-

me tilbake til. Vi har jo en vennskapsloge i 

Uddevalla som også skal huskes på. På den-

ne måten vil vi forhåpentligvis treffe flere 

brødre og få samlet så mange av Loge 51 

Foldens brødre som mulig. Det ville være 

svært hyggelig å virkelig få samlet brødrene 

på en slik stor dag.  

 

Da vi har hatt diverse arrangementer for å få 

samlet inn så mye på jubileumsfondet som 

mulig, er det da også meningen at det vil 

bl.a. bli subsidiering av påmeldingsavgiften 

for brødrene. Det er også et håp om at det vil 

bli delt ut en jubileumsdonasjon til et godt 

formål. Jubileumskomiteen har også det øns-

ket å få gitt logen vår en gave på denne store 

dagen, da i form av et overmesterkjede som 

skal brukes på ettermøtene. Det skal lages et 

jubileumsskrift for Loge nr. 51 Folden, hvil-

ket er i gang allerede. Både OM og komiteen 

sluttet opp om disse planene, og det er videre 

herfra at det vil bli arbeidet fremover. Det er 

et budsjett på ca. 60 – 70000.- kroner som 

ligger til grunn for den videre planlegging. 

Dette som en orientering til at noen kanskje 

synes det blir vel mye snakk om lotterier og 

pengeinnsamling på logens møter, men vi 

skal alle huske at det er for å få ned prisene 

på jubileet for hver enkelt bror, å ha en dona-

sjon til et godt formål i riktig god Odd Fel-

low ånd, samt at det er et ønske om å marke-

re dagen med en varig gave til logen vår. Så 

derfor støtt opp om arrangementene som blir 

avholdt, det er med på å gjøre jubileet til-

gjengelig for hver og en av oss.  

   Gunnar Gjølstad  Eks OM    
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Tanker fra Over Mester 

Runde år i 2006 

 

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 

11.07. 70år Lauritsen, Erik 

28.07 70år Krugerud, Hans odvar 

30.07. 70år Bjerketvedt, Tor Asbjørn 

30.07 70år Reinbakk, Reinulf Harry 

21.08. 50år Andreassen, Morten 

21.08. 90år Larsen,Ulrich Kåre 

28.08. 70år Thue, Johan 

 

Et godt fremmøte er 

viktig for enhver 

loge. Vi har i Loge 

51 Folden en frem-

møteprosent som 

ligger stabilt tett 

oppunder 40 pro-

sent. Vi skal være 

rimelig fornøyd 

med det når vi ser 

hvordan andre lag 

og foreninger sliter 

med fremmøte til sine møter. 
 

Våre Eks OM-ere har i alle år vært trofaste 

til å møte på logemøtene. Bra for oss alle, 

med tanke på de kunnskaper de sitter inne 

med når det gjelder logearbeid. Når det er 

sagt, så hadde det vært hyggelig om våre Eks 

OM-ere også hadde vært oftere å se på møte-

ne i leiren. De fleste møter trofast, noen ser 

vi sjelden. 
 

Så noen ord om brødre vi sjelden eller aldri 

ser på logemøtene. Årsakene kan være 

mange, som sykdom, alder, arbeid, mangel 

på interesse eller familiære forhold. Det bør 

nødvendigvis ikke være logens feil at vi ser 

dem så sjelden. Kanskje har det noe med å 

sette av tid til logebesøk, rett og slett priori-

tere logen. 
 

En stille stund med senkede skuldre og hyg-

gelig samvær er godt for oss alle. Et godt 

fremmøte styrker arbeidet i vår loge og er 

inspirerende for embetskollegiet. 
 

La meg derfor avslutte med en oppfordring 

til alle brødre: Møt opp på møtene og ta del i 

logearbeidet. Til berikelse for deg selv – og 

for alle andre i logen. 
 

Med broderlig hilsen i V.K.S. 
 

Tor Bjerketvedt 

OM 

Logens møteplan 

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 
 

 

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 
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Nye brødre 

 På logemøtet den 

03.11.2005 ble  Inge-

mar Stavlund (bildet) 

og Terje Sigmund 

Plukkerud tatt opp 

som medlemmer i 

Loge Folden. Red. 

har dessverre ikke et 

godt nok bilde av 

bror Plukkerud. 

Smånytt fra Bror Sekretær 
Hovedmatrikkel 2005 

Storlogen har gitt ut ny Hovedmatrikkel –ajourført pr 25.11.2005. Foruten navn på 

alle Odd Fellows pr nevnte dato, finner du her en rekke interessante og nyttige  opp-

lysninger om Ordenen.  Matrikkelen kan kjøpes hos br Skattmester for kr 50,-.. 
 

Nummererte sirkulærer 

Storlogen har gjennomgått, revidert og fornyet de Nummererte Sirkulærer pr 

01.01.2006.  Sirkulærene ligger tilgjengelig for studier før, under og etter logemøtene 

i en egen perm.  Br Sekretær har et sett sirkulærer for utlån til medlemmer.  

 

Revidert Lov for Loger 

Lov for loger (”Logeloven”) er revidert etter  Storlogemøtet 2005.  Den nye utgaven 

av Logeloven blir delt/sendt ut etter hvert som dette blir hensiktsmessig. 
 

Organisasjonsnummer 
Logen er nå registrert i Enhetsregisteret under Brønnøysundregistrene med Org.nr. 

989 163 639. 
 

Nye Patriarker 
Brr Magne Syversen og Roy Vestlund ble tatt opp som Patriarker i Leir nr 7. Østfold 

den 22. Februar 2006. 

        

Til Salgs 

Skjorteknapper og Mansjettknapper for 

Livkjole, forgylte m/hvit emalje og tre 

kjedeledd til salgs. Salgssummen går 

uavkortet til Logens Jubileumsfond. 

For ytterligere informasjon og kjøp kon-

takt bror CM Roy Vestlund. 

Den høye sannhets grad 

På møte den 

19.01.2006 ble brr. 

Kjell Arthur Kristi-

ansen og Robert 

Ljungqvist , i en 

flott seremoni, for-

fremmet til Logens 

høyeste grad,  Den 

Høye Sannhets 

grad.  

 

Vi  gratulerer våre 

brødre hjertligst 

med dagen og øns-

ker de mange aktive 

år i vår Loge.   
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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 

 

Torskaften 2. Mars 2006 
Etter en fin aften i logesalen hvor balotten 

viste gunstig for to nye brødre, gikk vi etter et 

effektivt, fint og kort møte ut i en festkledd 

spisesal. Torsekeaften var det vi alle hadde 

ventet på. For mitt vedkommende var dette 

andre gangen, og jeg gledet meg veldig. Ca. 

38 brødre, sultne og feststemte ventet på 

TORSKEN. Privatnemda innledet gildet med 

sang om torsken. I år som i fjor stilte privat-

nemda med egen kokk. Og la meg si det med 

en gang! Det er forskjell på amatører og prof-

fer. Noe smilet til Josef fra Råde Selskapsmat tilsier at han er enig i.  Råde Mat stiller 

alltid med en svært profesjonell kokk, og det har vi igjen for ved at alle blir fornøyde. 

Prisen på aftenen blir intet tema når maten er til de grader bra. Man betaler for det man 

får, og det vi fikk var intet mindre en eksellent.   

Som vanlig hadde vi utlodding til vårt jubileumsfond med flotte premier som vanlig. Vår 

relativt nye broder Robert Ljungqvist holdt takk for maten tale ---------- Som egen post 

etter middagen var tannlege Tore Johansen invitert til å holde fordrag om samlermani. 

Selv om lysbildesekvensen ble utelatt av tekniske grunner hadde han en utrolig interes-

sant historie å fortelle om sine erfaringer i et svært spesielt samlermiljø. Vi fikk en inn-

føring på høyt nivå hva det vil si å samle på originale brev og lignende fra Hamsund. 

Ibsen, og Nansen, og andre høyt profilerte 
personer i verdenshistorien. Svært god øko-

nomi er en bra begynnelse for en som er 

interessert. Kvelden ble avsluttet med en 

hyggelig time i salongen hvor vi drakk kaf-

fe med noget ”attåt”.  Til slutt vil jeg si at 

dette arrangementet hadde ikke vært mulig 

å gjennomføre uten en utrolig dyktig og 

gjennomtenkt operasjon fra privatnemda.  

All min honnør på vegne av alle oss andre 

brødre.     

       Robert Ljungquist  


