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Nyttårsloge 
Årets nyttårsloge ble et trivelig møte 

med rekorddeltagelse. Til tross for noen 

forfall på grunn av forkjølelse og influ-

ensa, som rammet mange rundt nyttårs-

skifte, var det rundt 70 deltagere i alt. 

Stor takk til Privatnemda og andre aktø-

rer for en vellykket aften, ikke minst til 

bror Kjell Martinsens introduksjon av 

bror Roy Vestlunds sang- ”Sang om 

brorskap”. 

 

 

Matrikkel 
Rettelser og tillegg til logens egen matrikkel er endelig klar, og dersom du ikke alle-

rede har fått  dette, vil du få  det utlevert  /  tilsendt sammen med dette bindeleddet. 

Vi ber om at alle kontrollerer egne data i matrikkelen og melder inn eventuelle feil til 

bror Sekretær. 

Logen har et restopplag av Storlogens matrikkel  - Hovedboken—Utgave 2005. Disse 

selges til selvkost—Kr. 30,00– til  de som ønsker å anskaffe den. 



Bror OM har ordet Logens  møteplan 
21.02  0 Arbm. Torskeaften 

06.03  = +  

03.04  0 +    Galla 

06.04      Kirkegang. Moss kirke. 11:00 

17.04  - + Besøk fra □ nr. 37 Pontus Wikner 

15.05  0   40 Ve. Ju. 

30.05  0   Sommermøte NB! Fredag 

04.09  0   Arbm. Halvårsregnskap. 

In memoriam 
Siste nyttårsaften sovnet vår bror Bjørn 

Ulriksen inn i en alder av 85 år. Han ble 

innviet i ordenen 6. mai 1982 og hadde ved 

sin død vært en lojal og trofast bror av vår 

loge i over 25 1/2 år. Fra hans Ordensvita 

nevnes at han var et aktivt medlem av Odd 

Fellow-koret og at han i en årrekke var det-

te korets formann. Han ble tildelt 25 års 

Veteranjuvel 6. september 2007.    Vi lyser 

fred over bror      Bjørn Ulriksens minne. 

 

Kjære brødre. 

En til dels hektisk men givende høstter-

min er lagt bak oss, og vi er godt i gang 

med årets Vårtermin. En meget godt be-

søkt Nyttårsloge og et ditto 3. gradsmøte 

er tilbakelagt nå i januar, og nå står resten 

av ” Vårmøtene” for tur. Vi står foran 

møter med variert innhold, både rituelt og 

sosialt, som burde borge for et fortsatt 

godt fremmøte fra medlemmenes side. 

Foruten våre egne møter minner jeg også 

om at vi er invitert til loge nr..129   

Oscarsborg på Ski torsdag 27 mars– et 

møte jeg uten forbehold vil anbefale. 

Som avslutning på vårsesongen, planleg-

ger vi å legge Sommermøtet til Seilfore-

ningens klubbhus i Søly ( se egen omta-

le ). Fornyelse, styrkelse og ekspansjon er 

like aktuelt, og jeg oppfordrer alle 3. 

gradsbrødre gamle som nye– å arbeide for 

å skaffe nye medlemmer, til berikelse 

både for logen og Ordenen. Ønsker dere 

alle enn fin og innholdsrik vårsesong. 

 

Broderlig hilsen i V,K og S 

OM Steinar Hagnes 

 



Møteplan leir nr. 7 
27.02 P +                Galla           Fr.stad 

26.03  P Arbm. Fd          Moss 

23.04  DKP +      Galla          Moss 

28.05  DGL +  Galla          Fr.stad 

11.06 Sommermøte ”Friedheim” sam-

men med ∆ nr 23 Smaalenene. 

27.08  P Arbm. 1/2 års regnskap. 

Runde år 2008 
02.03.    70 år Torbjørn Lilleås 

20.03    75 år Per Rolf Christensen 

22.04    90 år Einar R Mathisen 

15.05    80 år Haakon Davidsen 

10.07    85 år Dag Jensen 

22.10    60 år Jan Erik Karlsen 

25.10    50 år Svein Egil Arnesen 

27.10    75 år Odd Øiestad  

Overgang 
Etter søknad er bror Per Sunde overført 

fraloge nr. 48 Ferder til vår loge. Han 

har etter flytting fra Sandefjord til Moss 

vært en flittig gjest i vår loge, og vi øns-

ker Per Sunde hjertelig velkommen. 

Vi minner om at : 
 Medlemmer som får kjennskap til 

at en bror er syk, skal straks mel-

de dette til OM eller til  leder i 

Nemnd for omsorg—jfr Særloven 

§ 10. I inneværende funksjonspe-

riode er Eks OM Tor Bjerketvedt 

leder for denne nemnda. 

 Når embetsmenn ikke kan kom-

me til et berammet logemøte, skal 

vedkommende embetsmann med-

dele dette så tidlig som mulig, 

samt sørge for stedfortreder– jfr. 

Særlov § 3. 

 Når det til ulike arrangementer 

kreves forhåndspåmelding, bl a 

for å kunne bestille riktig mengde 

av mat mv, må avbud fra påmeld-

te gis så tidlig som mulig til br. 

UM. Dette vil hjelpe privatnemda

– både i det forberedende arbeidet 

og til å holde budsjettet. 

 Redaksjonen tar gjerne imot inn-

legg fra brødrene. 

Invitasjon til loge nr. 129 

Oscarsborg 27.03.2008. 

Etter at vårterminens program hadde gått 

i trykken, fikk vi invitasjon til å besøke 

loge 129 Oscarsborg torsdag 27.03 

2008. Møtet er et arbeidsmøte i 0, Yng-

res aften. 

Vi takker ja til invitasjonen og håper at 

mange brødre vil ha anledning til å delta 

Litt av hvert 
Rolf Thorvaldsen savner et kapittel i  

informasjonsmappen sin etter at han 

lånte det bort. Kan han som lånte dette 

kapitlet ta kontakt med han.  Han har 

også fått ny E-postadresse :                     

roi-thor@online.no 

 

Bruk av E-post. Vi har fått oppgitt E-

postadresse til ca. halvparten av våre 

medlemmer. Vi antar at enda flere har 

det , og br. Sekretær ønsker å få regist-

rert disse. Se i logens matrikkel om din 

E-postadresse står der– hvis ikke meld 

den inn. Det vil være til nytte og bespa-

relse ved utsending av brev, meldinger 

mv. 

Sommermøte 30.05. Avslutningen 

av vårterminen er planlagt lagt til Seil- 

foreningens klubbhus i Søly. Eks OM 

Rolf Thorvaldsen, UM Per Fredrik Ol-

sen og Sekr. Webjørn Kaldhusseter har 

sagt ja til å være med i en komité for 

planlegging av møtet. Nærmere kunn-

gjøringer kommer senere. 
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«Navn » 

«Adr» 

«Pnr »    «Psted» 

Vi gratulerer våre  

brødre med Den Høye 

Sannhets grad 

 

 

Vi gratulerer Odd Fellow– koret    
som nylig feiret sitt 20– års jubileum.                 

Nye medlemmer er hjertelig velkommen. 

De faste medlemmene i privatnemda 

Trygve Tveit 

Jan Rune Solbakken 

De faste medlemmene i  

privatnemda :  

Per Fredrik Olsen 

Kai Bjørling 

Jan Erik Karlsen 

Terje Sigmund Plukkerud 

Trygve Tveit 

Jan Rune Solbakken 

Ole Petter Jansen 


