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Nr. 2 - 8. årgang   18. Mai 2006 

 

Vennskapsloge  37. Pontus Wikner på besøk 
Torsdag den 4. mai ankom 19 

glade svenske brødre fra vår venn-

skapsloge Pontus Wikner til Moss. 

Møtet har vært planlagt en tid og 

inngår i en tradisjon hvor vi besø-

kerer hverandre annet hvert år. 

Denne gangen sto et arbeidsmøte 

på programmet. Det ble et relativt 

kort men stilig og høytidlig møte 

inne i logesalen med fin musikk 

fra galleriet. Svenskene misunner 

oss vår dyktige organist.. 

På ettermøtet gikk vi som vanlig 

til pent dekkede bord med god mat 

og drikke. Snart gikk praten livlig rundt bordene som det sømmer seg brødre i mellom. 

Forskjellig farge på serviettene sørget for en fin blanding av svenske og norske brødre. 

Våre to Overmestere snakket varmt om vennskap og hva det betyr for mellommennes-

kelig samvær og spesielt oss brødre i mellom. Øvermestare Kurt Hansson kom bl.a. inn 

på at svenskene angret på at de ga fra seg Norge i 1905.Her slutter nok enigheten mel-

lom våre loger. 

Tiden går fort i godt lag. Og 

snart var tiden inn for opp-

brudd. Ca 2215 takket våre 

svenske brødre for seg og 

begav seg på den lange turen 

hjemover. Og som vi sa på 

skolen:Vi var alle enige om at 

det hadde vært et fint møte. 

Webjørn. 
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Tanker fra Overmester 

Runde år i 2006 
 

25.05. 60 år Blomqvist, Frits Åge 

07.06. 70 år Pollen, Torbjørn 

11.07. 70år Lauritsen, Erik 

28.07 70år Krugerud, Hans Oddvar 

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 

06.10.   50år Hansen, Tom Kjell 

08.10. 75år Rabstad, Lars 

Nå er første arbeids-

år for dette kollegi-

um tilbakelagt. 
 

Jeg sitter med det 

inntrykk, etter gode 

tilbakemeldinger fra 

brødrene, at det har 

vært en god og aktiv 

høst og vår termin.  

Valgte og utnevnte 

embetsmenn arbeider 

godt og engasjert med sine embeder 

Bror CM utfører sine rituelle plikter og opp-

gaver på en betryggende måte, ikke minst det 

arbeide bror CM Roy Vestlund legger ned 

med aktørene ved gradspasseringer. 
 

Det er også gledelig at nemndene arbeider 

godt med sine oppgaver. 
 

Bror kap. Per F. Olsen kommer med gode og 

tankevekkende innlegg i etisk post, som blir 

etterfulgt av bror organist, Leif Andersen, 

med musikk. En høytidsstund for oss alle, 

også gjestende brødre gir uttrykk for dette. 
 

Privatnemnden står på, tidvis noe underbe-

mannet, men med vilje og humør fungerer 

det med leder Gösta Stanzen i spissen. Noe 

som igjen bidrar til hyggelige ettermøter som 

blir ledet av UM Kjell Olav Martinsen på en 

engasjert og humørfylt måte. Dette kommer 

godt tilsyne som i vårtermin, hvor vi har hatt 

besøk av loge 62. Håkon Håkonsson og vår 

vennskapsloge 37, Pontus Wikner fra Udde-

valla. 
 

Til slutt vil jeg ønske brødrene en riktig God 

og Varm Sommer, og vi ser frem til høstter-

minen som starter Torsdag 7. September. 

 I VKS  Overmester Tor Bjerketvedt  

Logens møteplan 
 

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

02. 06 O  Sommermøte m/ledsager 

    NB! Fredag 

07. 09 O  Arbm. 

21. 09  ≡ + EI av Storrepr.  Galla 

28. 09 O  Besøke Loge 129 Oskarsb. 05. 

10– + Fd. 

13. 10   Sos.aften m/ledsager  

    NB Fredag 

19. 10 O  40 VeJu.  Galla 

02. 11  = + Eks OM aften 

05. 11 O  M □ Felles med □18 Varna  

   og □ 138 Christian Frederik. 

16. 11 O +     Galla 

30. 11   Info.m. Felles m/ □18 Varna 

    og □ 138 Christian Frederik 

07. 12 O  Arbm. Julemøte 

28. 12   Juletrefest NB Kl. 17:00. 

04. 01   Nyttårsloge m/ledsager. 
 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Møteplan leir nr. 7 
 

 

30.08. Fr.stad P   Arb.m. 1/2 års   

     regnsk. Logeantrekk. 
 

Alle møter begynner kl. 19.00 

(høstens møteplan var ikke tilgjengelig når 

Bindeleddet gikk i trykken. Vi beklager). 
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Medalje av Kongen 

Smånytt fra Bror Sekretær 

Nye brødre 

På møte den 16.03. ble, Jan Rune Solbak-

ken og Trygve Tveit tatt opp som med-

lemmer i Loge 51 Folden. Vi ønsker våre 

nye brødre hjertelig velkommen med øns-

ke om mange fine aktive år i Loge 51. 

Folden.   (red). 

Sameiet Odd Fellow Fondet, Moss 

Fra årsberetningen og regnskapet for 2005 siteres:  ”Resultatet viser et overskudd på 

kr 143.630,36 – hvorav kr 139.402,95 ikke er realisert.  Siden starten på fondet i 1999 

med kr 1.115.666,-, har fondet vært nede på bunn i 2002 med kr 655.427,-.   

Pr 31.12.2005  er fondet tilbake på kr 971.595,-.  Det mangler derfor fortsatt kr 

144.000,-  før verdien er gjenvunnet i sin helhet.”  Det gis derfor ingen donasjoner på 

grunn av nedgangen i fondets totale størrelse.  Må avvente gjenvunnet verdi. 
 

Logematrikkel. 

IT-nemnda arbeider kontinuerlig med oppdatering/vedlikehold av vår egen matrikkel.  

Alle brødre anmodes om å kontrollere de personlige opplysningene om seg selv,  og 

melde fra til bror Sekretær om feil, mangler eller endringer.  Spesielt gjelder dette opp-

lysninger om mobiltelefon og E-postadresser. 
 

Tildeling av Storlogegraden  
Bror Eks OM Gunnar Gjølstad ble 29.mars 2006 tildelt     Ordenens høyeste grad - 

Storlogegraden.  Vi gratulerer. 

3. Mars 2005 fikk vår bror Per Fredrik 

Olsen Kongens Fortjenstmedalje i sølv. 

Han har virket i sitt yrke innen elektrofa-

get i hele 45 år. Han begynte som elektri-

kerlærling hos gamle Moss Lysværker. De 

byttet som kjent navn til Østfold Energi, 

og i 1990 ble han seksjonssjef. En stilling 

som han hadde frem til han gikk av med 

pensjon 1/1 2005.  Overrekkelsen av me-

daljen var som nevnt 3. Mars 2005, mens 

selve audiensen hos Kong Harald var 3. 

Oktober samme år. Det er også verdt å 

merke seg at han 

har hatt en særde-

les aktiv karriere 

innen politikken i 

distriktet. 

    (red). In Memoriam 
En av våre veteraner – Harald Horntvedt – 

døde 10.april 2006.  Han ble innviet i vår 

loge 21.01.1971 og ble tildelt 3.grad 

19.10.1972.  Vi lyser fred over hans minne. 
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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 / 95 83 80 88 

E.mail: h-kruger@online.no 

25 års Veteranjuvel 
På møte den 06.04. 2006 fikk bror 

Odd Berger tildelt 25 års Veteran-

juvel under en stilfull seremoni i 

våre Logelokaler. 

Vi ser her Jubilant og bror Odd 

Berger flankert av sin fadder og 

kjødlige bror Kjell Berger, til høy-

re på bildet. Til venstre ser vi bror 

Tor Granquist som igjen er Kjell 

Bergers fadder. 

Vi gratulerer bror Odd Berger så 

mye med 25 års Veteranjuvel og 

ønsker ham mange gode år i vår 

loge. (red) 

Her har  Gösta Stanzen  

organisert møte med bror 

Eigil Lyngholm, Hans 

Krugerud og Jan Erik 

Karlsen, i Bankveien 2., i 
Rygge. Her er det sist-

nevnte som ”kurses” i ka-

pitlet om Kjærlighetsgra-

den. Som dere ser har de 

det veldig hyggelig på 

kvelder med utviklings-

programmet.  Fotograf for 

anledningen er Gösta 

Stanzen.  

 (red). 

Utviklingsprogram 


