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Besøk fra Pontus Vikner og feiring 

av 40 års veteran Bjørn Solem. 

Noe som bidro til å gjøre dette til en 

stilfull og vakker seremoni var besø-

ket fra vår vennskapsloge 37 Pontus 

Vikner fra Uddevalla. 7 brødre var på 

gjenbesøk hos oss med OM Sigvardt 

Anderson i spissen. Han takket vår 

OM for hyggelige velkomstord, og 

overrakte Loge 51 Foldens OM en 

bukket blomster. 

Som vanlig ble det utvekslet taler, og 

Bror OM fra Pontus Vikner takket for 

maten. I sin takketale kom han bla. 

inn på at det synes tydelig at vi tar 

godt vare på hverandre i vår Loge. 

Ny Bror,  på 

Eksovermester  

Aften 29.04 2010. 

 

Vår nye bror Ronny  

Kristoffersen, ble tatt 

opp på Eks OM. Aften 

ved en stilfull seremoni 

av våre dyktige Eks. overmestre. Fadder 

er Jan Rune Solbakken. Vi ønsker vår 

nye bror hjertelig velkommen blant oss. 

 
40 års veteran og OM 



Bror OM har ordet 

Kjære brødre i loge 51 Folden. 

Vi er nå i ferd med å avslutte en meget inn-

holdsrik vårtermin, hvor vi både har hatt 

innvielser og 25 og 40 års veterantildeling-

er. Er stolt over interessen for logearbeidet 

av brødrene, noe som er til stor inspirasjon 

for embedskollegiet i vår streben etter å ta 

vare på Odd Fellow ordenens idealer på 

beste måte.  

Det var svært hyggelig å ha besøk av Dep. 

Stor Sire Morten Buan på vårt møte 

18.mars, hvor han på ettermøte foredro 

rundt det å være en god Odd Fellow. Han 

åpnet jo også opp for spørsmål fra brødre-

ne, og det hele ble etter min mening en me-

get hyggelig stund med et fint samspill 

mellom foredragsholder og brødrene, med 

mange visdomsord til ettertanke. 

 Bror Bjørn Gunnar Solem ble tildelt 40 års 

veteran juvel på vårt møte den 15.april,  Vi 

vil benytte anledningen til igjen å takke 

Odd Fellow koret med sin maestro Arne 

Flesjø for sin fremføring av ”Til vetera-

nen”. Koret setter alltid en ekstra spiss på 

slike høytidelige anledninger i vår loge.  

Vil også benytte anledningen til å takke 

våre Eks OM for en fantastisk fin ledelse 

av logen den 29.april. Det var flott å obser-

vere en strålende utført innvielse inne i lo-

gesalen, hvor dere formidlet innholdet på 

en strålende måte. Vil også takke dere for 

et fint velregissert ettermøte hvor dere 

skapte en fin stemning i salen 

.På vårt siste møte før sommerferien skal 

vi ha en forfremmelse til Det Gode 

Vennskaps Grad, og på ettermøte skal det 

være en meningsutveksling rundt emnet: 

”Logens Indre Liv” i regi av nevnda for 

Styrkelse og Ekspansjon. 

 

Benytter også anledningen til å minne 

brødrene om at hvis dere vet om noen av 

våre brødre som trenger besøk, hjelp eller 

støtte, så ber jeg dere innstendig om å 

kontakte lederne av disse nevnder. Det er 

Eks OM Olaf Brekstad som leder nevnd 

for hjelp og støtte og Eks OM Steinar 

Hagnes som leder nevnd for omsorg. 

Vil også nevne at Odd fellow logenes 

fellesarrangement i Jeløy kirke,  

”Etisk aften i ord og toner” innbrakte 

ca 17.000 kroner i overskudd som uav-

kortet går til SOS Barnebyen i Santo på 

Haiti.  

På logenes ”Sommertreff” i Samfunnsa-

len den 28.mai er det gledelig god påmel-

ding blant logene, og vi har et innhold på 

dette som burde glede alle påmeldte. 

 

Til slutt vil jeg ønske våre tre nye brødre, 

Torkel Fintland, Halvard Frosterød og 

Ronny Kristoffersen hjertelig velkomne i 

vårt broderskap og håper dere vil få  

et innholdsrikt medlemskap i 51 Folden. 

Er sikker på at dere er kommet til et flott 

fellesskap hvor dere vil bli godt ivaretatt 

av våre brødre. 

 

Da vil jeg på vegne av embedskollegiet i 

51 Folden ønske alle en riktig flott som-

mer og velkommen til vårt første møte i 

høstterminen den 2.september. 

Med broderlig hilsen i vennskap, Kjær-

lighet og Sannhet. 

 

Kjell Martinsen      OM 



40 års Veteranjuvel 

 Loge 51 Folden den 15.4.2010. 

 

Det var helt fullt i logesalen da Bror 

Bjørn Solem fikk sin vel fortjente ju-

vel som markerer 40 års trofast med-

lemskap i Ordenen. Hans ordensvita 

ble som sedvanlig lest opp, og disse 

vitner om en aktiv logebror som har 

hatt mange verv og oppgaver i vår 

loge. Som vanlig var også Odd Fellow 

koret på plass, og dette bidro til riktig 

trykk allerede ved åpningsangen. Stor-

representant Knut Bakke ledet den 

stilfulle seremonien som ble avsluttet 

med vakker sang av Odd Fellow koret 

til ære for den nye Veteranen. Lysset-

ting og vakker musikk skapte en me-

get fin ramme om en vakker og høy-

tidlig seremoni. På ettermøtet serverte 

Bror UM en nydelig middag som be-

stod av svinefilet med godt tilbehør. 

Etter middagen ble det servert kaffe 

og kaker i salongen. Dette ble til et 

logemøte man vil huske i lang tid. En 

minnerik aften for vår nye Veteran, og 

alle oss andre som var tilstede.       

RL. 

 

Etisk aften. 

Under sikker ledelse av vår egen OM og 

Maestro Kjell Martinsen arrangerte Odd 

Fellow-logene i Moss ”Etisk aften i ord 

og toner” i Jeløy kirke onsdag 17.mars. 

Det ble et både tankevekkende og høy-

tidsstemt arrangement for de mange frem-

møtte. De som bidro til de musikalske 

innslag var Follo Senior Orkester under 

ledelse av vår OM, sopranen Ingvild Fa-

restveit Hov og solist Ola Reitan på trom-

bone.Mellom de tre musikalske avdeling-

ene resiterte Kjell-Henrik Hendrichs over 

innholdet og forståelse av Ordenens høye 

motto – Vennskap, Kjærlighet og Sann-

het – på en slik måte at dette ”gikk rett 

inn i sjela” på tilhørernene.Logene hadde 

bestemt at overskuddet fra arrangementet 

skulle gå til Redd Barnas barneby i Santo 

– 15 km utenfor hovedstaden Port-au-

Prince på Haiti. Alle de opptredende stilte 

opp uten vederlag for derigjennom å støt-

te det gode formålet. 

Vi retter en stor takk og gratula-

sjon til vår OM, som både har stått bak 

initiativet og utført det meste av forarbei-

det, samt ledet arrangementet på en flott 

måte. Det ble en både svært annerledes og 

innholdsrik ”Kirkesøndag”.    

Det vil komme en lengre artikkel 

om arrangementet i OF-bladet ”De Tre 

Kjedeledd”.       (SH) 
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Informasjon fra kasserer. 
Som mange brødre har sett har de 

denne gangen fått sine kontingent-

krav på e-post. Det har resultert i at 

51 Folden har spart mange hundre 

kroner på portoutgifter. I tillegg 

har vi spart oss for mye arbeid med 

utsendelse av kontingentkravet, så 

dette kommer vi til å fortsette med. 

Problemene med dette systemet ble 

mye mindre enn man kunne forut-

sette. Noen få av oss har imidlertid 

ikke fått kontingentkravet på sine 

operative e-postadresser. Dette 

skyldes kun og alene at den enkelte 

ikke har oppdatert sine personalia 

hos bror sekretær. Derfor ber jeg 

om at alle som bytter/har byttet e-

postadresse i den senere tid, melder 

om dette til bror sekretær snarest. 
 

Robert Ljungqvist 

Runde år: 
 

30.05.1940 70 Aasen, Terje Bård  

19.06.1970 40 Syversen, Magne 

28.06.1955 55 Flesjø, Bjørn  

30.07.1935 75 Grønvold, Arne  

01.08.1935 75 Moen, Egil  

04.08.1940 70 Aannerød, Per Einar 

28.08.1955 55 Solbakken, Jan Rune  

Husk: 

SOMMERTREFFET! 

Redaksjonen av bindeleddet og 

embedsmennene ønsker alle 

brødre en riktig god sommer! 

 


