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Tildeling av to 40 års Veteran-

juveler i Loge nr 51 Folden. 

 
Torsdag 18.november ble en festaften 

for to av våre veteraner. EksOM Rolf 

Thorvaldsen og br Kjell Ernst Øiestad 

Berger fikk sine juveler som et synlig 

tegn på hele 40 års trofast  tjeneste for 

logen.. 

Det var vår nyutnevnte DSS Gunnar 

Gjølstad med Fung Stor Marsjall Knut 

Bakke som ledet den høytidlige seremo-

nien. Etter juveloverrekkelsen sang Odd 

Fellow-koret: -Sang til Veteranen -til 

ære for de to Veteranene.Sangen er skre-

vet av br Tore Lund Andersen ,Loge nr 

89 Skagerak, og er skreddersydd for 

nettopp denne anledning. I teksten be-

skrives juvelen ”som et glitrende tegn i 

en sjelden juvel”. 

Etter at seremonien var avsluttet, overtok 

Stor Redaktør Kjell Henrik Hendriks 

salen i bokstavelig forstand. Han troll-

bandt forsamlingen med sine kunnskaper 

om Ordenen, og stilte spørsmålet:Er Odd 

Fellow Ordenen aktuell for mennesker i 

dag.Etter å ha utdypet Ordenens opphøy-

de motto; Vennskap, Kjærlighet og Sann-

het, konkluderte han   Vennskap: 
Vennskap er for tiden under kraftig infla-

sjon. Vi er i et forum som snakker om 

vennskap. På Facebook kan en ha mange 

venner. Men hvor mange er virkelige 

venner eller såkalte motgangsvenner?. 

Han ba brødrene om å lukke øynene og 

tenke etter: hvor mange venner har jeg og 

hva gjør jeg med dem. I Håvamål sies 

det:Har du en venn som du tror på så 

besøk han ofte, for det gror kratt og høyt 

gress på den vei som ikke vandres.. Er 

jeg en venn for mine venner , og hva gjør 

jeg for dem .      Kjærlighet. 
Det kan være flere slags kjærlighet. Vi 

skiller mellom den sanselige kjærlighet 

og den barmhjertige eller den nestekjærli-

ge. Du skal gjøre mot andre hva du øns-

ker at andre skal gjøre mot deg.. Han 

fortalte historien om Narcissus, som var 

en meget pen og ettertraktet mann. En 

dag så han sitt eget speilbilde, og ble så 

forelsket i seg selv at han ikke hadde 

øyne for andre. 

Han elsket seg selv, og hadde ingen riva-

ler. Til slutt ble han så innesluttet at han 

endte sitt liv. 
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Bror OM har ordet 

Kjære brødre i loge nr. 51 Folden. 

Da er vi ved avslutningen av en 

innholdsrik høsttermin, og vi kan 

forberede oss på julehøytiden med 

våre familier.  

Vi har i denne terminen tildelt  25 

VJ til Ivar Kristiansen, og 40 års 

VJ til Kjell Berger og Rolf Thor-

valdsen, noe som jeg syntes er noe 

av det største som oppleves som 

medlem i vår orden. Det viser at 

medlemskapet i ordenen betyr noe 

for brødrene. På vårt møte den 18. 

november hadde vi også besøk av 

Kjell-Hendrik Hendricks som had-

de et foredrag om vennskap, kjær-

lighet og sannhet inne i salen, og 

som satte brødrene inn i en tanke-

full stemning.  

Vi fikk i denne terminen også inn-

vielse i vår orden av Espen Laurit-

zen, noe som er særdeles viktig for 

utviklingen i logearbeidet.  

Vår tradisjonelle sosialaften var 

også meget hyggelig, ypperlig le-

det av Robert Ljungqvist. 

 Det har også i denne perioden vært 

50 års jubileum for vår leir nr.7. Øst-

fold og 10 års jubileum for loge nr. 

138 Christian Frederik. OM repre-

senterte vår loge ved disse anled-

ninger som begge hadde stilfulle 

markeringer. Gledelig er det jo også 

at vår nye utnevnte DSS Gunnar 

Gjølstad er medlem av vår loge, og 

benytter anledning til å gratulere og 

ønske ham all mulig lykke i dette 

viktige embede.   

 

Vårterminen 2011 byr også på flere 

VJ tildelinger, innvielse, besøk til vår 

vennskapsloge Pontus Wikner og 

felles «Etisk Aften i ord og toner» i 

Jeløy kirke med Kjell H. Hendricks, 

orkester og flere solister.  

Da vil jeg til slutt på vegne av em-

bedskollegiet takke brødrene for den 

store interessen dere viser for våre 

møter, noe som er til stor inspirasjon 

i vårt arbeide.  

 

 

Ønsker dere alle en god og fredfull 

julehøytid og de aller beste ønsker 

for det nye året. 

Med broderlig hilsen i vennskap, 

kjærlighet og sannhet. 

 

Kjell Olav Martinsen 

        OM 



 

OM Kjell Martinsen overrekker storre-

daktør Kjell Hendrik Hendricks en 

oppmerksomhet for sitt innlegg i losje-

salen.En tankevekkende avslutning på 

et høytidlig møte. 

På ettermøtet ble det servert nydelig 

jegergryte. OM Kjell Martinsen takket 

de to brødrene for trofast tjeneste for 

logen, og de to veteranene takket brød-

rene for stor oppmerksomhet på en 

minnerik aften. Kjell Henrik 

Hendricks avsluttet en hyggelig kveld 

med en spirituell takk for maten. 

NyVeteran i Loge nr 51 Folden. 

Den 21. oktober 2010 var en merkedag i 

bror Ivar Kristiansens logeliv. Etter 25 

års medlemskap fikk han sin vel fortjen-

te juvel, og retten til å kalle seg veteran.. 

Det var Storrepresentant Knut  Bakke 

som ledet den høytidlige seremonien. Til 

æra for den nye veteranen sang Odd 

Fellow Koret ”Syng kun i din ungdoms 

vår”.Jubilanten ble på ettermøtet hedret 

med fin tale av OM Kjell Martinsen, og 

jubilanten på sin side takket koret for fin 

sang og brødrene for mange fine år i 

logen En hyggelig og minnerik kveld for 

alle som var til stede 

Espen Lauritzen 
På logemøte den 02.12.2010 ble Espen 

Lauritzen opptatt som medlem i ordenen. 

Spillet i innvielsen ble av deltagerne utført 

på en stilfull og verdig måte. Vi gratulerer 

og ønsker velkommen vår nye bror. Fad-

der er Roy Vestlund 

Sannhet 

Bygger på ærlighet. Vær sann, ikke 

kverulerende eller hoverende sann som 

hevder å eie den fulle og hele sannhet, 

men vær ærlig og sannferdig slik at vi 

er til å stole på.. Han fortalte om politi-

keren Thomas Moore som hadde val-

get mellom å begå en usannhet eller å 

bli straffet. Jeg kan ikke gi etter for 

min overbevisning sa han, og ble sene-

re halshugget for det.  

Til stor applaus avsluttet han sitt 

foredrag med å hevde at Odd Fellow 

Ordenen er mer aktuell enn noen 

sinde. 
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SOSIALAFTEN 15. OKTOBER 2010. 
 Ca. 50 feststemte og velkledde møtte opp på årets sosialaften.  

Robert Ljungqvist fungerte også i år som ”toast master”, og han startet kvelden med 

å ønske alle velkommen inn i losjesalen. 
OM Kjell Martinsen innledet med noen tankevekkende ord. Bror Kappelan overtok. 

Etter en fin stund inne i losjesalen, kom deltakerne ut. Baren var i mellomtiden åp-
net, og alle fant seg en plass rundt bordene. Bror Robert Ljungqvist åpnet så denne 

delen med litt praktiske opplysninger, og inviterte til allsang. Maten ble servert, og 
som vanlig var det bror Knut-Ragnar Guldbrandsen som hadde stått for kokingen. 

Til forrett fikk vi servert ”Innbakt scampi i BBC saus.” Hovedretten var ”Panert kyl-

lingbryst med paprikasaus” og annet godt tilbehør. 
Til dessert fikk vi en fin overraskelse, en gammel norsk dessert: nemlig ”Bygg-

grynkrem.” Alt smakte veldig godt. Sammen med innkalte mannskaper og Yin Wen 
Jin som hjalp til på kjøkkenet, gikk det hele som en lek. 

Etter maten var det mer allsang, quiz, og det så ut som alle hygget seg storlig. Der-

etter var det utlodning. Bordet som vant quizen fikk også i år til oppdrag å selge 
lodd. Selvsagt ble damene engasjert. På denne måten ble det nok solgt langt flere 

lodder enn om brødrene skulle selge! De kunne virkelig kunsten å overtale! Resulta-
tet ble loddsalg for 5000 kroner. Slett ikke dårlig. Fine premier var det også. Både 

kunst, håndtverk, blomster og vin gitt av brødre i 51 Folden. Overskuddet i år skulle 
gå til et lokalt veldedig formål. 

Siden bror Leif Andersen var på ferie, hadde vi leiet inn andre musikere denne gang-

en. Odd Wigum og Ingar Saastad sørget for musikk til allsangen, og spilte senere på 
kvelden opp til dans. Selv om gutta var flinke nok ,håper vi bror Leif Andersen ikke 

er på ferie neste sosialaften. 
Bror Robert Ljungqvist brukte vårt nye høytaleranlegg for første gang, og dette vir-

ket som forutsatt svært godt. Nå hører alle hva som blir sagt. 

 Petter Hagmann. Robert Ljungqvist 


