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Nye 40 års Veteraner. 
I løpet av siste høst- og vårtermin 2007 – 2008 har loge nr. 51 Folden fått hele 4 nye 

40 års Veteraner. Logens Eks Organist Arne Flesjø fikk sin 40 års Veteranjuvel i 

september, mens Eks OM Charles Michalsen fulgte deretter i november. Nå i mai 

måned fikk brødrene Trond Arild Evensen og John Helgesen sine 40 års Veteranju-

veler. Alle fire er fortsatt aktive logemedlemmer, til stor glede og nytte for logens 

øvrige brødre. 

DSS Paul Jan Narum har på en utmerket måte ledet alle seremoniene og forestått 

overleveringene av nevnte Veteranjuveler. 

På bildet ser vi fra v.: 

Arne Flesjø – Trond Arild Evensen – John Helgesen – Charles Michalsen 

Aktuelle nyheter fra Storlogen 
Numererte sirkulærer er revidert pr. 05.05.2008. Endringene vil bli gjennomgått, 

samt at de reviderte sirkulærene vil bli lagt ut til ” selvstudie ” på våre møter. 

 

Rebekkainstutisjonen 100 år 2009. I den forbindelse oppfordrer storlogen 

alle brødrene til å gi 100,- hver til en felles Humanitær gave. Embetskollegiet vil 

drøfte hvorledes vi skal imøtekomme denne oppfordringen , og fremme dette for lo-

gen.  Brødrene oppfordres til å lese Odd Fellows nettsider ( www.oddfellow.no )  



Bror OM har ordet 
 

Kjære brødre. 
Når dere leser dette er vi allerede godt 

igang med årets høstsesong, og som 

dere har sett av møteprogram og til-

sendt innformasjonsbrev,har vi en 

spennende og aktiv sesong foran oss. 

Jeg håper og tror at så mange som 

mulig av dere vil delta i planlagte mø-

ter og arrangementer.Jeg sier det 

igjen,et godt fremmøte er til stor in-

spirasjon for kollegiets arbeid, og til 

glede og gagn for alle som er tilstede. 

Stor takk til Nemnd for S&E som på 

høstens første ettermøte hadde tatt 

initiativet til en meningsutveksling, 

som ble godt mottatt og som forventes 

å føre til ulike konkrete tiltak ( se 

egen kommentar annet sted i bladet ). 

Det reviderte og godkjente halvårs-

regnskapet for i år, viser at vi «ligger 

an» til å komme i mål innenfor årets 

budsjett. Nøkternhet er dog et stikk-

ord. Jeg ser med glede og forventning 

fram til kommende møter og arrange-

menter – Hjertelig velkommen til dere 

alle sammen ! 

Broderlig hilsen i V.,K. og S 

 

dato Grad Utfyllende tekst 

04.09 O Arbm.Halvårsregnskap Instr 

18.09 O 25 Ve.Ju. Galla 

02.10 ≡ + Galla 

16.10 O 60 Ve. Ju. Galla 

20-10 O 

Mandag 

30.10 ─ +  

02.11 O 
138Christian Fredrik NB Søndag 

kl.1700 

06.11 O + Galla 

14.11 O Sosialaften m/ledsager NB Fredag 

20.11 O 25 Ve. Ju. Galla 

04.12 = + Eks OM- aften 

18.12 O Julemøte 

15.01. O Arbm.Thomas Wildey. Klba 

På logemøtet 16.10. får vi besøk av 

Stor Sire og flere andre Storem-

bedsmenn. Av hensyn til plass, serve-

ring mv ber vi om påmelding fra de 

brødre som ønsker å delta på dette mø-

tet.  De som allerede har skrevet seg 

på påmeldingsliste i logen, behøver 

ikke å melde fra ”en gang til”. Påmel-

ding til br. UM eller br. Sekr. 

 

Vi minner også om felles Informa-

sjonsmøte 20.10., og oppfordrer alle 

til å ta kontakt med venner og bekjente 

som kan tenkes å være interesserte i 

medlemskap. Br. OM og br. Sekr. kan 

bistå med råd, aktuelle brosjyrer mv. 



Ny bror. 
Arne Olsen ble innviet i Ordenen og 

vår loge den 17.04.2008. Fadder er bror 

Per Christensen. Vi ønsker vår sist inn-

vidde bror   hjertelig velkommen. 

Besøk fra Pontus Wikner. 
Med Storrepr. Stig Sandberg og OM Lars 

Westlund i spissen hadde vi torsdag 17.april 

besøk av 19 Ordensbrødre fra vår svenske 

vennskapsloge i Uddevalla. 

I vårt logemøte denne kvelden hadde vi bl a 

2.gangs nominasjon, valg og installasjon av 

vår nye UM Hans Wold, samt opptakelse av 

vår hittil yngste logebror Arne Olsen. Selv 

om deres rituale for innvielse er noe forskjel-

lig fra vårt, ga våre svenske venner uttrykk 

for at det hadde vært et interessant og given-

de møte med gode prestasjoner av de ulike 

aktører. 

På ettermøtet ble det tid til å friske opp gam-

melt vennskap fra tidligere besøk, samt knyt-

te nye vennskapsbånd. Det sosiale aspektet 

og betydningen av slike besøk ble vel ivare-

tatt både før, under og etter et smakfullt bro-

dermåltid. 

Neste år er det vår tur til å besøke Pontus 

Wikner i Uddevalla – et besøk vi håper 

mange av våre brødre har anledning til å 

være med på. (SH).   

Vi gratulerer 

- Bror Odd Andreassen med tildelingen 

av 25 års Veteranjuvel 18.09.2008. 

 

- Bror Per Ringstad med opptakelse i 

Leir nr 7 Østfold 24.09.2008. 

Runde år 2008 
22.10.2008. 60 år Jan Erik Karlsen 

25.10.2008 50 år Svein Egil Arnesen 

27.10.2008 75 år Odd Øiestad Berger 

Veteraner 2008 
04.04.  40 år Trond Arild Evensen 

04.04.  40 år John K. Helgesen 

01.09.  25 år Odd Andreassen 

14.10.  60 år Einar R. Mathisen 

17.11.  25 år Svein Erik Sæther Tangen 

17.11.  25 år Trond Aimar Tjøme    

Meningsutveksling. 
På høstens første møte tok Nemnd for 

S&E initiativet til å gjennomføre en me-

ningsutveksling etter avsluttet brodermål-

tid. 3 brødre med henholdsvis ca 2, 10 og 

41 års medlemskap var engasjert som 

innledere omkring emner som de mente 

hadde betydning for logens indre liv. 

Disse tre berørte emner som Klikkvesen, 

Opplæring / videreutvikling, Fadderan-

svar, Innhold på ettermøtene, Egenut-

vikling gjennom arbeid i embeder og 

nemnder og Omsorgsarbeid. 
Alle emnene ble behørig kommentert i 

større eller mindre grad, og til dels kom 

det fram gode og konstruktive forslag om 

hvordan ”ting kan bli bedre”. Noen for-

slag lar seg enkelt gjennomføre, mens 

andre trenger en videre gjennomgang/

behandling før eventuell iverksettelse. 

Summa summarium – et godt tiltak som 

ble godt mottatt, og vi takker igjen 

Nemnd for S&E for initiativet. Den forri-

ge tilsvarende meningsutveksling ble 

holdt i 2000 – det bør ikke gå så lang tid 

til neste. (SH) 
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Sommermøte 2008. 
Fredag 30.mai ble vårens møtesesong tradisjonelt avsluttet med                                                   

sommermøte. 

I år ble dette lagt til Moss Seilfore-

nings klubbhus i Søly, og det var 

meget god oppslutning om arrange-

mentet. Det er full grunn til å be-

rømme ”festkomiteen” som sto bak 

forberedelser og gjennomføring, 

godt hjulpet av frivillige til serve-

ring, rydding og påfyll av leskedrik-

ker i løpet av kvelden. Stor takk 

også til vår musiker Leif A for fin 

musikk både til underholdning og 

dans, samt til ”værgudene” som bi-

dro med herlig sommervær. En tri-

velig sesongavslutning som frister 

til gjentakelse ?  

(SH) 


