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Adventstreff  

 

Adventstreff for etterlatte – 

oppmerksomhet til jul. 

Vår loge hadde ansvaret for ad-

ventstreffet, som ble gjennomført 

lørdag 6. desember med 17 etter-

latte og 26  brødre til stede. 

Mange lovord ble gitt for innhold 

og gjennomføring av program-

met. Flinke aktører/bidragsytere 

til et vellykket førjulstreff var 

Erik Lauritsen, Eigil Lyngholm, 

Tor Bjerketvedt,    Leif Andersen 

og – ikke minst – Sanna Bjer-

ketvedt, mens OM og UM hadde 

det administrative ansvaret med 

bistand av brødre fra Sosialnemn-

da. Det er også grunn til å berøm-

me de brødrene som siste søndag 

før jul kjørte rundt med blomster 

og konfekt til etterlatte etter avdø-

de brødre.  Et tiltak som de etter-

latte setter stor pris på.(SH) 

Julemøte 

 

Julemøte 18.12.08 

Etter at den rituelle delen av mø-

tet var endt, ble vårt ”tradisjonelle 

program” gjennomført inne i lo-

gesalen. Selv om hun var inne i 

en hektisk periode med prøver, 

hadde vi igjen besøk av Sofie 

Bjerketvedt, som på nytt gledet 

oss med sin sang og tenning av 

adventslysene – for 8. året på rad. 

Brr. Eigil Lyngholm, Erik Laurit-

sen og organist Leif Andersen 

bidro til en fin og verdig avslut-

ning på høstterminen og inngang 

til den kommende høytid 

På ettermøtet ble det servert Jule-

tallerken m/tilbehør, og her del-

tok i alt 61 brødre.  Takk til Br. 

Um, Privatnemnda og tiltredende 

brødre for god servering. (SH) 



Bror OM har ordet 

På vårt logemøte 29.01. hadde vi 

besøk av DSS Paul Narum, og han 

ga da mye ros for den måten vår 

loge ble drevet på. Dette er rosen-

de ord som vi i Kollegiet selvføl-

gelig er svært glade for å høre, 

men vi vil dele denne rosen med 

alle embetsmennene og – ikke 

minst - alle de brødrene som tro-

fast møter opp møte etter møte. 

Det er de som gir inspirasjon til 

vårt arbeide, og som muliggjør 

gleden over at ”nå er det endelig 

logemøte igjen”! 

Årets budsjett er vedtatt med et 

driftsresultat som så vidt går i 

pluss. Forutsatt at oppussing av 

Ordenslokalene samt diverse ny-

anskaffelser blir iverksatt, er det i 

tillegg gitt tillatelse til at vår andel 

av utgiftene til dette skal tas fra 

oppspart kapital – inntil et fastsatt 

beløp.  

På møtet 15.01. hadde vi på etter-

møtet et utmerket foredrag av 

NTB-direktør Pål A Bjerke-tvedt, 

og den 05.02. hadde vi engasjert 

og livlig diskusjon/

meningsutveksling om aktuelle 

saker.  

 

Fine bidrag til ”logens indre liv”, 

som vi forhåpentligvis kan vide-

reføre. 

Selv om det i øyeblikket er vin-

terlig, går det raskt mot vår og 

innspurten på denne terminen. 

 

Minner om Torskeaften 05.03. 

(husk påmelding), og glem hel-

ler ikke våre andre møter i de 

kommende vårmåneder fram til 

selve avslutningen – Sommer-

møtet 20.05. (NB Ny dato). 

 

Broderlig hilsen i V., K. og S. 

Steinar Hagnes/OM  
 

 

SOMMERMØTE PÅ SØRLY  2008 



Vi gratulerer 

Bror Odd Roksvåg med forfrem-

melse til Den Gode Vennskaps 

grad 04.12.2008. 
 

In Memoriam 

Bror Arve Sørensen døde 

17.12.2008 etter ca ½ års sykeleie. 

Vi lyser fred over hans minne. 

Runde år 1.halvår 2009 
26.02. 80 år Leif Arvid Johansen 

20.03. 50 år Ole Petter Jansen 

24.03. 70 år Trond Arild Evensen 

04.04. 50 år Petter Hagmann 

15.04. 75 år Ivar Christensen 

07.05. 75 år John Johansen 

05.06. 60 år Jan-Christian Hjorth 

16.06. 90 år Petter Arnold Pettersen 

25.06. 80 år Trygve Thorgersen 
 

Åremål/Veteraner 2009 
17.04. 40 år Odd Einar Sandaker 

03.09. 50 år Trygve Thorgersen 

15.11. 25 år Bjørn Evensen 

Møteendringer 
Av ulike grunner har det vært og 

vil fortsatt bli møteendringer i in-

neværende Vårtermin.                          

Endringene i februar og flytting av 

Sommermøtet til 20.mai, er allere-

de gjennomført og/eller kunngjort.         

I tillegg vil det bli bytte på møtene 

19.03. og 02.04. som følger: 

19.03.  ≡ +Meningsutveksling 

Galla 

02.04.  − +  Fd.  

Oppussing – nyanskaffelser 
Det er en kjensgjerning at Or-

denslokalene (unntatt logesalen) 

har behov for en omfattende opp-

pussing/rehabilitering og diverse 

nyanskaffelser.  Dette gjelder 

både i spisesalen, salongen, foaje-

en og i våre kjellerrom.  Hussel-

skapet AS har lagt fram en plan 

for arbeid og nødvendige innkjøp, 

og iverksetting vil kunne skje et-

ter avsluttet vårtermin.  Kostnade-

ne må i hovedsak bæres av loge-

ne. Noe av arbeidet vil kunne bli 

utført på dugnad, og det er å håpe 

at brødrene stiller opp når de blir 

bedt om dette og har anledning til 

å bli med. 

HYGGELIG SAMVÆR MED 

VÅR SVENSKE BRODERLO-

GE PONTUS WIKNER FRA            

UDDEVALLA 
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Å være fadder – en ære og et  ansvar 
 

Det å være fadder er en ærefull oppgave, men også en ansvarsfull opp-

gave – både overfor resipienten og logen. Det kan med rette sies at fad-

deren har en sentral rolle i vår Orden, sett på bakgrunn av hans ansvar 

for utvelgelse, anbefaling og oppfølgning av resipienten innen Ordenen. 

 

Før anbefaling skal fadder ha vært med på å vekke resipientens interes-

se for Ordenen, og gjennom samtaler gitt de opplysninger han kan gi 

(se ”Jeg - en Odd Fellow”). Samtaler som også skal gi resipienten mu-

ligheter til refleksjoner – grundig overveielse om dette er noe for ham. 

(Et godt råd i denne forbindelse – ta med resipienten på et Informa-

sjonsmøte). 

Samtidig påhviler det fadder et stort ansvar gjennom å vurdere om resi-

pienten er egnet til å bli en Odd Fellow.  Utvelgelsen av egnede brødre 

har stor betydning for vår Ordens bestående. Det er ingen liten forplik-

telse!  

                      

Når alle overveielser fra alle involverte parter er positive og innvielses-

dagen er der, kjenner vi  fadders ansvar denne dagen. Og så følger den 

store oppgaven å være der for sitt fadderbarn også i framtiden. Selv om 

det primært må kunne sies å være fadders ansvar, har vi alle et  ansvar 

og en plikt overfor vår nye bror.  

  

I så måte er vi alle faddere, og la oss være bevisste vårt felles ansvar og 

vår felles plikt. Den nye bror må selv gå veien i sin videre vandring i 

Ordenen, men det er både fadders og alle oss andres ansvar å gå denne 

veien sammen med ham. (Fritt etter en artikkel av frimurer Erik Tau-

bøll. SH) 


