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Arkivbilde tatt tatt ved et tidligere møte i Loge  51 Folden 

Besøk i Pontus Wikner 

Tirsdag 28.april var 22 brødre på besøk i vår vennskapsloge 

nr. 47 Pontus Wikner i Uddevalla, hvor det var opptakelse av 

3 nye brødre. Det ble et meget trivelig og hjertelig gjensyn 

med våre svenske venner, og opplevelsen av deres ritualer og 

gjennomføring av innvielse var både spennende og interes-

sant. Ulikheter fra våre egne ritualer til tross – alt var gjen-

kjennelig – og kanskje er noe overførbart til våre innvielser? 

En ting misunner vi våre svenske venner -deres anledning til 

å nytte stjernehimmel ved avslutningen av deres møter. På 

dette møtet ble Våren av E. Griegh fremført samtidig med 

visning av stjerne-himmelen – stemingsfullt og vakkert. 



Bror OM har ordet 

Når dette leses er valget av det nye 

kollegium foretatt, og jeg nytter 

anledningen til å ønske det nye kol-

legiet lykke til i sin kommende ar-

beidsperiode. Samtidig vil jeg an-

mode de brødre som blir forespurt 

om å ta verv som utnevnte em-

bedsmenn , se på dette som den til-

litserklæring det er, og stille seg 

positive til disse oppgavene. Jeg 

har full tillit til at dette blir gjort – 

likeså at de som blir anmodet om å 

delta i de ulike nemnder vil slutte 

opp om dette. Alle embeds-menn 

har gjennom sine oppgaver og alle 

brødre gjennom sitt arbeide i nemn-

der, har delaktighet i logens ve og 

vel – både innad som utad. 

Når min tid som OM nå snart er 

over er det naturlig å se på om mine 

målsettinger i gjeldende handlings-

plan er oppnådd. Andre må bedøm-

me det meste av dette, men jeg vil 

peke på at min målsetting om en 

tilvekst på 5 brødre i perioden for 

så vidt er nådd.  

 

Vi har hatt en tilvekst på 7 brødre 

(5 nye og 2 overførte), mens 3 

brødre har gått bort og en er ut-

meldt. Netto tilvekst er derfor 

bare 3. Dette er ikke godt nok i 

henhold til Storlogens målsetting 

om ekspansjon, og jeg vil – så 

godt jeg kan – bistå det nye kolle-

gium i arbeidet med den høyst 

nødvendige rekruttering av nye 

medlemmer. 

Til slutt vil jeg takke alle em-

bedsmenn og brødre som har vært 

med meg gjennom min periode 

som OM. Det har til tider vært 

mange og store utfordringer, men 

det har vært både givende og læ-

rerikt. Takk til dere alle for utvist 

tillit, bistand og hjelp – ingen 

nevnt, ingen glemt. 

 

Broderlig hilsen i V., K. og S. 

Steinar Hagnes 

Høstens møteprogram 

Dette vil ikke være klart før ulti-

mo mai måned, og vil bli utsendt i 

god tid før høstens møter starter 

opp. 

 

To møter er imidlertid nå klare: 

03.09. Installasjon av nye em-

bedsmenn 

09.10. Felles Infomøte med 18 

Varna og 138 Christian Fredrik. 



SOMMERMØTE 

       for medlemmer m/ledsager 

Som tidligere meddelt skal vårt 

Sommermøte holdes i Seilklub-

bens klubbhus i Søly (samme sted 

som i fjor) Onsdag 20. mai kl 

1900. 

Meny: Spekemat m/tilbehør, kaf-

fe og kaker.  Pris kr 250,- pr pers 

– som også inkluderer en vel-

komstdrink og en valgfri drikke 

(øl/mineralvann) til maten. 

Øvrig program: Musikk til under-

holdning og dans, samt litt all-

sang. Utlodning av diverse ge-

vinster til inntekt for utadvendt 

arbeid. 

Påmelding til UM Hans Wold – 

tlf 69270818 / 91816014 innen 

18.mai. 

Forts.:  

Både før og etter selve logemøtet ble 

det sosiale aspektet praktisert gjen-

nom gode samtaler og et praktfullt 

og meget smakelig brodermåltid. Vi 

takker br. Kjell Arthur Kristiansen 

og br. Johnny Norman Pedersen som 

brakte oss trygt fram og tilbake på 

denne reisen. 

Vi gratulerer 

- brr.Arvid Andreassen. Bjørn Flesjø 

og Arne Olsen med beskikkelse til 

DEK grad 

- br.Odd Roksvåg med beskikkelse 

til DHS grad 

- br. Gunnar Osvald Fledsberg med 

beskikkelse til DGV grad  

- brr. Leif Andersen, Kjell Arthur 

Kristiansen og Robert Ljungqvist 

med opptak i leir nr. 7 Østfold 

- patr. Petter Hagmann og Magne 

Syversen med befordring til DGL. 

grad. 

 

Runde år 

05.06. 60 år Jan Christian Hjorth 

16.06. 90 år Petter Arnold Pettersen 

25.06. 80 år Trygve Thorgersen 

08.09. 50 år Roy Vestlund 

 

Åremål- Veteraner 

03.09. 50 år Trygve Thorgersen 

15.11. 25 år Bjørn Evensen 

  
 

 

OBS ! OBS ! OBS ! OBS ! OBS 

 

Adresseendring og skifte av  

E-postadresse må rapporteres til 

sekretæren så fort som mulig, slik 

at medlemsregisteret til en hver 

tid er oppdatert. 
Vi ønsker 

Br. Trond Einar Evensen velkom-

men tilbake fra loge nr. 120 Colin 

Archer i Larvik 



Returadresse: 

Loge nr. 51 Folden 

Postboks 31 

1501 Moss 

Bindeleddets redaktør: 
Leif Andersen 

Telefon  69271534—99773885 

E-mail:  leifande@tele2.no 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Steinar Hagnes 

Jan Christian Hjorth 

 

 Besøk hos billedkunstner David Sandum. 

 

På vegne av ”Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon” hadde bror Per 

Christensen lagt opp et meget interessant besøk i atelieret til billed-

kunstner David Sandum. 

Sandum fortalte om oppbyggingen av bildene. Han brukte forskjellige 

teknikker, men mest oljemalerier, men også akrylmaling. Han brukte 

også foto- og digitalteknikk for å lage nummererte kopier. 

Vi møtte en allsidig kunstner som hadde mye å fortelle. Han er en 

”selfmade” kunstner som hadde fått mye inspirasjon fra kjente kunstne-

re som Munch, Kai Fjell, Monét og Matisse m.fl. 

Sandum maler bilder med lettforståelige motiv, og han bruker sterke 

farger. 

Atelieret var fylt opp med vakre bilder og mange er til salgs. 

Det er bare å stikke innom ”Pikeskolen” i Moss for mer informasjon. 

Det ble et meget givende besøk hos en aktiv kunstner, og mange spørs-

mål ble besvart.Vår interesse for malerkunsten ble styrket! 

HK 

 

 

 

 

 

Kunstner 

David Sandum 

Og Bror 

Per Rolf Christensen 

 


