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Nyttårsloge 2010. 
Ca. 75 brødre, søstre og ledsagere var på 

meldt på til årets nyttårsloge. Brødrene ble 

ført inn først, og våre gjester ble ført inn i 

egen bolk til Festpolonese av Johan Svend-

sen. 

Seremonien ble gjennomført med stil, og 

alle aktørene gjorde en meget bra jobb. Det 

var tydelig at alle hadde gjort leksene sine 

godt. Stemningen var høytidlig, og rent 

etisk var det en nytelse å være tilstede. Mu-

sikkansvarlig hadde valgt stemningsfull og 

nydelig musikk. Etter seremonien ble alle 

ført ut av salen til Kunstnerkarneval, også 

av Johan Svendsen. 

Spisesalen var vakkert satt opp med 8 og 4 

mannsbord. Undermester Roy Vestlund 

ønsket alle velkommen til bords, og ledet 

taffelet med stø hånd gjennom måltidet. 

Maten denne gangen var nydelig kalkun fra 

vår bror Knut Ragnar Gulbransen, som for 

øvrig driver Moss Smørbrødservice. Det ble 

også servert kake til kaffen. 

Etter maten var de fleste litt spendt på un-

derholdningen som var annonsert, men 

holdt hemmelig. Vår bror Kjell Arthur Kris-

tiansen hadde kontaktet Gotmar Rustad fra 

Løten, til å holde en dyptgående og grundig 

informasjon om aquavitens historie. Den ble 

både dyptgående, grundig og lang. Han 

holdt alle i ånde med mange historier knyt-

tet til aquaviten, og krydret det hele med 

tilhørende smaksprøver. Det ble mye latter 

og saftig humor. Han holdt på så lenge at vi 

ikke fikk tid til den planlagte utloddingen. 

Den må vi ta på våre ordinære møter i res-

ten av vårterminen, med trekning før som-

mermøtet. 

 

Torkel Fintland Halvard Frosterud 

Våre nye brødre, Torkel Fintland og 

Halvard Frosterud, ble innviet i orde-

nen og vår loge den 04.03 2010. 

Faddere var Odd Råksvåg og Bjørn 

Flesjø. 

Våre nye medlemmer ønskes hjertelig 

velkomne til vår loge. 

Nye brødre 

Bilde fra et vakkert dekket bord 



Bror OM har ordet 

 

 

 

 
 
Kjære brødre i loge 51 Folden. 

 

Vil benytte anledningen til å takke brødre-

ne for en meget stabil og fin oppslutning 

til våre møter, noe som inspirerer em-

bedskollegiet og aktører til alltid å strebe 

etter å bli bedre. Vårt ønske er at vi kan 

formidle innholdet i våre ritualer og ta 

vare på Odd Fellow’s etiske idealer på 

beste måte. Da er samspillet mellom aktør 

(formidler) og publikum (medlemmene) 

av største betydning. Derfor er jeg stolt 

over den tilslutningen vi har på våre mø-

ter, som betyr veldig mye for samholdet 

og utviklingen i vår loge. Vil også benytte 

anledningen til å gratulere bror Ray Ver-

ner Haug Knudsen med tildelingen av 25 

års Veteran Juvel. Han har jo bekledd de 

fleste embeder i vår loge og vært et ideal 

for oss når det gjelder å formidle innhol-

det i våre etiske idealer, samt vært en in-

spirasjonskilde for å gå dypere inn i inn-

holdet i våre ritualer.  

Som OM er jeg svært glad for hver eneste 

Veteran Juvel som tildeles brødre  

i vår loge, noe som synliggjør kraften i 

vår virksomhet. 

Terminen vi nå er inne i vil by på mange 

fine opplevelser i logen,  med   innvielser 

4.mars, fellesarrangementet for logene i 

Moss ”Etisk aften i ord og toner” i Jeløy 

kirke 17.mars kl.19.30, der Kjell-Henrik 

Hendrichs, som er redaktør i de Tre Kje-

deledd vil resitere over Odd Fellow orde-

nens motto: Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet med tonefølge av sangerinnen  

Ingvild Farestveit Hov og Follo Senior 

Orkester. Håper at vi støtter opp om dette 

arrangementet hvor inntektene i sin hel-

het går til  SOS  Barnebyen i  Santo,  

15 km utenfor hovedstaden Port-au-

Prince på Haiti. Vil oppfordre til å ta med 

venner og potensielle medlemmer, da 

dette jo også blir en fin informasjon om 

Odd Fellow ordenen.  

Som tidligere nevnt vil Deputert Stor 

Sire Morten Buan besøke oss den 

18.mars, og ha et foredrag på ettermøtet.  

På møtet den 15.april blir det 40 års Ve-

teran Juvel tildeling til bror Bjørn Gunnar 

Solum, der vi også får besøk fra vår 

vennskapsloge Pontus Wikner.  

Dette er noe jeg ser frem til med forvent-

ning.   

  

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjær-

lighet og Sannhet 

Kjell Martinsen 

† 
 

In memoriam 
 

Vår bror Dag Jenssen døde 10.01.2010. 

Han ble innviet i Ordenen 21.10.1971 og 

hadde således vært medlem av vår loge i 

over 38 år ved sin død. 

Vi lyser fred over hans minne. 

 

Vår bror Bjørn Audun Stangjordet døde 

09.03.2010. 58 år gammel. Han ble inn-

viet i ordenen 16.11.2000. 

Vi lyser fred over hans minne 



25 års Veteran-

juvel i Loge nr 

51 Folden den 

18.02.2010. 

Det var fullt i 

logesalen da Ek-

sOM Ray Verner 

Haug Knudsen 

fikk sin velfor-

tjente juvel som 

markerer 25 års 

trofast medlem-

skap i Ordenen. Hans Ordensvita vitner 

om en ivrig logebror , som har påtatt seg 

mange verv. Storrepresentant Knut Bakke 

ledet den stilfulle seremonien som ble 

avsluttet med at Odd Fellow-koret sang 

til ære for den nye Veteranen. Vakker 

lyssetting og musikk skapte en fin ramme 

om en høytidlig seremoni. 

På ettermøtet var det utveksling av taler . 

På menyen sto det Torsk m/tilbehør, noe 

som er tradisjon i logen. En minnerik 

aften både for den nye Veteranen og oss 

andre som var tilstede. 

Den 18 feb.2010, avholdt loge 51 Folden sin 

tradisjonelle Torskeaften. 

Etter en stilfull tildeling av 25 års veteranju-

vel til Ray Verner Haug Knudsen, ble brødre-

ne ledet ut til et veldekket bord som var klar-

gjort til den tradisjonelle torskeaftenen. 30 kg 

fersk skrei- 7,5 kg rogn og 3,5 kg lever ble 

tilberett og servert til 47 forventningsfulle 

brødre 

En stor takk til kokken bror Knut Gulbrand-

sen og brødrene som sørget for at måltidet ble 

en kulinarisk opplevelse for brødrene.  Målti-

det ble avsluttet med noen muntre historier 

før kaffen ble servert i salongen. 
Eks.OM Charles Mi-

chalsen fylte 80 år den 

12.februar d.å. 

Han ble opptatt i vår loge 

den 2.nov.1967, og med 

over 

40 års medlemskap er han 

enda en meget aktiv logebror. 

Bror OM og noen ”gamle” logebrødre 

besøkte og gratulerte ham på jubileums-

dagen. 

Det var en meget minnerik dag og det ble 

mimnret mye  om den aktive periode 

i vår loge , som bror Charles har vært 

svært  delaktiv i. Bror Charles har også  

vært meget 

aktiv til å besøke syke brødre og fremstår 

som et eksempel for mange av oss andre. 

Vi ønsker ham mange gode logeår i frem-

tiden.  T.G. 
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Nytt fra Storlogen 

 

Med støtte fra loger og leire har Storlo-

gen bestemt at Begravelsesbidraget, 

som gis til etterlatte etter avdøde søstre 

og brødre, økes til kr 15.000,- fra 

01.01.2010. Dette innebærer at støtten 

til Begravelsesfondet har gått opp. 

 

 

Økning av medlemskontingenten 

 

Som følge av økt husleie, økt bidrag til 

Begravelsesfondet, samt generell pris-

økning på ordensrelatert utstyr og andre 

varer og tjenester, har logen vedtatt å 

øke medlemskontingenten med kr 100,- 

pr medlem pr år – fra kr 1.200,- til kr 

1.300,-. 

NB For de medlemmer som har meldt 

inn sin E-postadresse, blir krav om 

medlemskontingent sendt ut pr E-post. 

 

 

Logematrikkel 

 

En større revisjon av logens matrikkel 

er nå sendt/levert ut, og vi ber hver 

enkelt om å kontrollere de opplysninger 

som står om seg selv.  Endringer og/

eller nye opplysninger meddeles bror 

Sekretær. 

Informasjon fra OM / UM møter. 

 
I denne terminen har vi lagt vekt på å lage 

to fellesarrangement som vi håper vil styr-

ke Odd Fellow ånden i Moss. Det første er 

”Etisk aften i ord og toner” i Jeløy kirke, 

noe som vi håper får en stor oppslutning da 

inntektene av dette arrangementet i sin 

helhet går til barn på Haiti. Dette arrange-

mentet er tenkt som en erstatning for de 

tidligere kirkesøndagene, da vi her kan 

fokusere på vår ordens etiske innhold. Fel-

les ”sommertreff” i samfunnssalen i Moss 

den 28.mai er også et arrangement vi tror 

på.  Innholdet vil vi komme tilbake til, men 

det blir god mat,  kulturinnslag, bl.a gene-

ralprøve på Odd Fellow korets festivalpro-

gram – Humorinnslag og Dans til Leif An-

dersens en-manns-orkester m/ gjester. Det-

te arrangementet er selvfølgelig med ledsa-

ger. Her vil vi få en flott anledning til å bli 

bedre kjent med Odd Fellow’s i Moss. 

Videre arbeides det med å få hjertestarter 

til logene, noe vi håper en rask løsning på. 

Det arbeides opp mot A/S Husselskapet for 

å få mer handikappvennlige lokaler, og har 

hatt profesjonelle til å se på hva som må til 

for å gjøre logesalen bedre tilgjengelig for 

rullestolbrukere. Det foreligger også teg-

ninger for handikapptoalett. Ellers arbeides 

det for å finne løsninger i festsalen med 

tanke på lyd- og bilde. 

OM 


