
Nr. 3 - 11. årgang     30. okt2009 

Utnevnte embetsmenn 
Ceremonimester         Petter Hagmann 

Kapellan                 Arne Ødegaard 

Inspektør   Johnny Normann Pedersen 

Indre vakt          Kai Viktor Bjørling 

Ytre vakt         Kjell A. Kristiansen 

Musikkansvarlig   Kjell Ivar Nygård 

Arkivar        Per Rolf Christensen 

OM Høyre ass             Kai Hermansen 

OM Venstre ass            Per Ringstad 

UM Høyre ass          Ole Petter Jansen 
UM Venstre ass                 Jarle Vestlund 

CM Høyre ass                       Trygve Tveit 

CM Venstre ass         Jan Rune Solbakken 

Inspektør ass                       Leif Andersen      

 
Vårt nye embetskollegium 

 
 

Storrepresentant :       Knut Bakke 

Fung. Eks. OM :    Steinar Hagnes 

OM:              Kjell Olav Martinsen                     

UM :                         Roy Vestlund 

Sekretær: Webjørn Kaldhusseter  

Skattmester :               Jan Helseth 

Kasserer :          Robert Ljungqvist 

Valgte embedskollegiet for perioden 2009 –2011 med Storrepresentant Knut Bakke 

 

 

 

                             



 

Bror OM har ordet 

Vi gratulerer Odd Einar Sandaker 

med 40 års vet. juvel 

Runde år 2. halvår 2009 
 

 08.09.   50   år   Vestlund, Roy 

 09.10.   85   år  Sveli, Kåre Kristian 

 21.11.   85   år  Paulsen, Odd Trygve 

 06.12.   75   år  Dyhre, Borgar 

Når dette leses er det nye embedskolle-

giet i full gang med logearbeidet. Det er 

mye som skal læres, og kollegiet er inn-

stilt på å ” stå på ” for å gjøre innholdet i 

logens arbeide på beste måte slik at vi 

kan tilfredsstille de forventninger som 

stilles til oss. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke det 

avtroppende kollegiet med Eks. OM               

Steinar Hagnes i spissen. De har lagt ned 

mye arbeid for logen og dannet en god  

plattform å bygge videre på. 

Vil også takke alle som var med  i valgte 

og utnevnte nevnder i denne to års perio-

den. 

Vi har nylig vært igjennom installasjon 

og hedret en bror med 50 års Veteran 

Juvel, samt at nominasjon og valg av nye 

nevnder er foretatt. Da er det bare å ut-

trykke ønske om at vi alle møter så ofte 

vi kan, da dette gir inspirasjon for alle 

nyvalgte i 51 Folden slik at vi kan innfri 

de forventninger og tillit som er vist oss. 

 

Med Broderlig  hilsen i Vennskap Kjær-

lighet og Sannhet. 

 

Kjell  Martinsen 

Vi gratulerer Trygve Thorgersen med 

50 års vet. juvel 

 



Veteraner  2009 
Odd Einar Sandaker 

Trygve Thorgersen 

Døde 2007 til 2009  
Bjørn Ulriksen              + 31.12.2007 
Per Fredrik Olsen        + 29.02.2008 
Arve Sørensen            + 17.12.2008 
Anton Johannes Taxt  + 01.07.2009. 

In Memoriam 

Bror Anton Johannes Taxt døde 

01.07.2009. Han ble innviet 

30.01.1964 og – på grunn av at han 

var katolsk prest – kunne dette først 

skje etter at begrunnet søknad var 

sendt Biskopen i Oslo og tillatelse 

gitt på vegne av Paven. Dette åpnet 

dermed veien for andre katolikker til 

å søke medlemskap i Ordenen. Han 

flyttet for mange år siden til Oslo og 

senere Porsgrunn, men opprettholdt 

hele tiden kontakten med og sitt 

medlemskap i vår loge – spesielt via 

Eks Storrepr. Hans Krugerud.  Ved 

et privat besøk hvor flere brødre fra 

daværende Embedskollegium deltok, 

ble Br. Taxt tildelt 40 års Veteranju-

vel 14.02.2004. Han har donert Or-

denens begravelsesbidrag – p.t. kr 

10.000,- - til vår loge. Br. Anton Jo-

hannes Taxt ble begravet fra Vår 

Frues kirke i Porsgrunn 08.07.2009. 

Vi lyser fred over hans minne. (SH). 

Sommermøte 2009.                       
Også i år ble vårterminens sesongav-

slutning lagt til Moss Seilforenings 

klubbhus Søly.Dette skjedde onsdag 

20. mai   med meget god oppslutning.     

Ved ankomst ble det servert en vel-

komstdrink, og etter at UM Hans 

Wold hadde ønsket velkommen og 

gitt sine ”administrative opplysning-

er”, fikk gjestene servert spekemat   

m/tilbehør –  i rikelige mengder,  og 

av god kvalitet. Måltidet ble avsluttet 

med kaffe og kaker. Underveis ble det 

sunget noen sanger, og det ble fortalt 

gode historier.Avgående OM Steinar 

Hagnes   nyttet anledningen til å takke 

de embedsmenn som var til stede for 

god støtte og godt samarbeid gjennom 

de to siste år, og som symbol på dette 

ble hver enkelt overlevert en rose. 

Roser og heder ble også gitt til UM’s 

og OM’s ”bakmenn” – Inger W og 

Inger H – for den støtte og bistand 

disse har gitt. 

Kveldens utlodning innbrakte en pen 

sum til logens utadvendte arbeid. Sist, 

men ikke minst, det er stor grunn til å 

takke UM, arrangementskomiteen og 

alle de brødrene som trådde til med 

gjennomføringen slik at det ble en 

vellykket og trivelig sesongavslut-

ning. (SH) 
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Returadresse: 

Loge nr. 51 Folden 

Postboks 31 

1501 Moss 

Bindeleddets redaktør: 
Leif Andersen 

Telefon  69271534—99773885 

E-mail:  leifande@tele2.no 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Kjell O. Martinsen 

Jan Christian Hjorth 

Logens møteplan 

«Navn » 

«Adr» 

«Pnr »  «Psted» 

Dato Grad Utfyllende tekst 

03.09   O EI.                            Galla 

17.09   O 50 VeJu.  ≡ N Nemnder   

Galla 

01.10   = +  ≡  N V Nemnder 

15.10   ≡ +                                 Galla 

19.10   O Felles Infom. m/□ 18 

Varna og □ 138 Christian 

Frederik 

23.10   Sosialaften m/ledsager 

01.11   O M□ m/ □ 18 Varna og □ 

138 Christian Frederik 

05.11   O +                                 Galla 

19.11   O 25 VeJu.                  Galla 

03.12   O Arbm. Fd. 

17.12.   O Arbm. Julemøte.. 

07.01   O Nyttårsloge m/ledsager 

Vi gratulerer patriarkene :  

Webjørn Kaldhusseter , Jarle Vestlund , Jan 

Christian Hjorth og Terje H Kristiansen med 

befordring til DKP grad i Leir nr. 7 

Oppussing av ordenslokalene m m. 
Søstre og brødre fra Mosselogene har i løpet 

av sommeren utført oppussing av ordenslo-

kalene på dugnad. Det er all grunn til å takke 

de brødrene fra vår loge som har vært med 

på arbeidet, uten forkleinelse for noen av 

disse er det grunn til å rette en spesiell  

takk til bror Bjørn Flesjø for maling av tak og lakkering av gulv, samt bror Webjørn 

Kaldhusseter som har deltatt i stor grad selv og i tillegg organisert vårt bidrag. 

I tillegg stor takk til bror Gunnar Gjølstad som har kontrolert og reparert alle vakle-

vorne stoler / sofaer, slik at vi nå sitter godt og trygt igjen. Takk til brr. Roy Vestlund, 

Jan Christian Hjorth og Frits Blomqvist for arbeidet med nytt felles lagerrom og di-

verse felles materiell. 


