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Intervju med vår nye Distrikt Stor Sire Gunnar Gjølstad i 

Distrikt nr.  7 Østfold. 

 
Gunnar Gjølstad ble innviet i Loge nr. 51 Folden 5. mai 1994. 

Han har vært en meget aktiv Odd Fellow og har bl. a. vært 4 år som sekretær, Over-

mester og Eks OM i vår Loge, og skattmester i Leiren. 

Vi er meget stolte over at vi har fått en bror fra vår Loge som  Distrikt Stor Sire. 

Han ble utnevnt av Stor Sire høsten 2010 og ble installert på leirmøtet i Moss 20. okt. 

2010. 

Vi ønsker vår nye DSS tillykke med det viktige arbeidet han skal gjøre for Odd Fel-

low Ordenen! 

 
Hvorfor ble du en Odd Fellow? 

Etter påvirkning av min fadder, Helgjar Karlbom. Han var så begeistret for logearbei-

det at det vekket min interesse. 

 

Hva har loge- og leirarbeidet gitt deg? 

 



Det har gitt meg evnen til å vurdere verdiene i tilværelsen, og se det positive i mine 

medmennesker. Ved å lytte til Logens ritualer har jeg fått evnen til å føle empati med 

andre mennesker. 

 

Hvorfor står Odd Fellow så sterkt i Moss? 

Det har sin begrunnelse i at Logene i Moss er veldrevet og har dyktige embetsmenn og 

at ritualene fremføres på en verdig og rituell korrekt måte. 

Møtene gir et personlig velvære. 

 

Hvordan kan vi forbedre rekrutteringen til Logene i Moss? 

Egentlig burde det ikke være vanskelig å rekruttere til en verdiskapende Orden som 

Odd Fellow, men vi konkurrerer med mange foreningstilbud. Vi må bli flinkere til å 

fremheve Odd Fellows fortrinn i forhold til andre foreninger. 

Hver enkelt bror bør bli flinkere til å bruke Odd Fellows jakkemerke i private sammen-

henger, det vil gjøre oss mer synlige. 

 

Hvordan har den første tiden som DSS vært? 

Det har vært en travel tid. Mye å sette seg inn i, og mange møter. 

Det har vært utrolig interessant å få kontakt med  så mange nye brødre. Jeg har blitt 

møtt med godvilje og hygge. 

Det settes store krav til DSS og jeg trenger noe tid på å komme ajóur. 

 

Stor Sire ønsker at Odd Fellow bl.a. skal satse på kunnskap og kvalitet, likså synliggjø-

ring og informasjon. Hvordan skal du følge opp? 

Styrke kunnskapen om Odd Fellow Ordenen og bevisstgjøre brødrene om ritualenes 

verdi og innhold. 

Ad synliggjøring, så planlegges det åpent hus i våre lokaler i Moss og Fredrikstad vå-

ren 2011. 

Da er det åpent for alle med en introduksjon om Ordenen. 

 

 

Hvilke andre oppgaver er viktige for DSS? 

Først og fremst være Stor Sires representant i Distrikt nr. 7 Østfold og å påse at lover 

og sirkulærer følges. Likeså holde kurs for nye embetsmenn. 

 

Du er leder av Distriktsrådet. Hvordan vil du prioritere arbeidet der? 

Inspirere Storrepresentantene til å ta med posivitet tilbake til Logene. Bruke Storrepre-

sentantene som talerør i den enkelte Loge. 

Følge opp rapportering fra Storrepresentantene om Logenes arbeid. 

 

Hvorfor kommer det så få forslag til Storlogemøtet fra våre loger, Leir og Distrikts-

råd? 

Kanskje er vi for beskjedne. Har vi forslag på nye tiltak eller endringer, må forslag 

sendes gjennom Distriktsrådet. 

 



Hva er ditt beste minne fra logearbeidet ? 

Innsettelsen som OM var en stor begiven-

het for meg, og vennskapet mellom brød-

rene er av uvurderlig betydning. 

Tildelingen av Logens hederspris til  br. 

Rolf Rolfsøn var et stort øyeblikk for meg 

Du er svært opptatt med Odd Fellow-

arbeid. Har du tid til andre interesser? 

 

Hovedinteressen ved siden av Odd Fel-

low, er gleden av å drive med trearbeid, 

opp-pussing av gamle møbler, snekring, 

tredreiing og karveskurd, - og ikke minst 

familien og hytta i Valdres. 

 

Tilslutt, har du noen gode ønsker for Odd 

Fellow Ordenen? 

 

Jeg håper at Odd Fellow Ordenen skal 

vokse seg sterk og sunn, og trekke til seg 

mange nye søstre og brødre. 

 

Hans Krugerud 
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Adventsfest 2010 

 

Lørdag den 4. desember gikk den årlige Adventsfesten av stabelen i logens lokaler. 

Dette er ett felles arrangement mellom de tre herrelogene og Seniorklubben., og hvor 

de etterlatte etter avdøde brødre er spesielt invitert. Det var loge 51 Folden som var 

ansvarlig loge denne gang.Etter ankomst ble alle invitert inn i logesalen til første del 

av arrangementet som fulgte den tradisjon som etter hvert har festet seg i vår loge. 

Unge Sanna Bjerketvedt sang julesanger og tente de fire adventslysene med tilhøren-

de tekst. Erik Lauritsen leste juleevangeliet. En vakker og stemningsfull seremoni ble 

avsluttet med Deilig er Jorden. 

I spisesalen var det pent dekkede småbord hvor det ble servert deilige snitter og ka-

ker. Vår egen Erik Lauritsen framførte mesterlig den udødelige historien om Marte 

Svennerud . 

” Itt no knussel ,je tek dom alle sju”, sa Marte og drog fra prestegården med sju for-

eldreløse unger i sleden. Historien er som alle vet skrevet av Barbara Ring, og er like 

populær hver gang. 

Dagens høydepunkt var tildeling av 40 års VeJu til Karl Edvard Hallgren, EksOM i 

loge Varna. Det var Eks DSS Paul Narum som sto for den meget høytidlige tildeling, 

og jubilanten fikk overrakt vakre blomster i tillegg til pene ord fra logen. Til ære for 

jubilanten var Odd Fellow-koret møtt fram, og framførte ”Sang til Veteranen”, denne 

gang dirigert av OM Kjell Martinsen Fru Hallgren takket, på vegne av sin mann, 

varmt for den oppmerksomhet som ble vist  jubilanten. 

UM Roy Vetslund, fortjener honnør for et meget vellykket arrangement, som ble satt 

pris på av alle som var til stede. 

 


