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TORSKEAFTEN 3. FEBRUAR 2011. 

 

Når lofotskreien kommer til de norske kjøkken i februar, har losjen vår 

det årlige toskegildet. Et kulinarisk høydepunkt etter forfatterens me-

ning. Ca 45 brødre setter seg forventningsfulle til bords, vi må vente 

litt på denne delikatessen idet kokken og vår egen broder Knut-Ragnar 

Gulbransen, gjør fisken klar på vårt eget kjøkken. Privatnemda hadde 

satt opp en buffé mot salongen, og hver og en hentet selv sin porsjon. 

Alle kunne forsyne seg to ganger. Sjefen i privatnemda, Arvid Andre-

assen hadde for anledningen gått til innkjøp av en nydelig Ripasso fra 

Valpolicella. En kvalitetsrødvin fra Nord Øst Italia. Det var ingen tvil 

om at alle koste seg. Praten gikk livlig rundt bordet. Det var et herre-

måltid i ordets rette forstand. Når alle var forsynte ryddet privatnemda 

bordet, mens bror Robert Ljungqvist gjorde seg klar til et foredrag om 

Thailand. Foredragets tittel var ”Slik turisten møter Thailand”. Nå fikk 

vi testet vårt nye anlegg i både lyd og bilde, og ut fra de tilbakemel-

dinger vi fikk var det meget vellykket. Vi gleder oss til neste torskeaf-

ten. 

Robert Ljungqvist. 
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Bror OM har ordet 

Kjære brødre i loge nr. 51 Folden. 

 

Da er vi ved avslutningen av en innholdsrik vårtermin, og vi kan nyte vårens 

utvikling av naturen og se frem til en flott sommer.  

Vi har i denne terminen innviet Hans Gunnar Skaug som medlem av 51 Fol-

den. Ved denne innvielse startet vi å benytte de nye gradritualer, noe som jeg 

er sikker på vil gi en bedre opplevelse i alle grader. Har også i denne perioden 

forfremmet Espen Lauritsen til bror av Det Gode vennskaps Grad og Halvor 

Frosterød, Torkel Fintland og Ronny Kristoffersen til brødre av Den Edle 

Kjærlighets Grad. Disse er brødre som har meget fint fremmøte og svært inter-

essert i vårt ordensarbeide, noe som er til stor glede for OM og embedskolle-

giet. Det har også blitt gjennomført kurs for betjening av hjertestarter som ble 

ledet av instruktør fra Den Kgl Politieskorte. Her var deltagere fra alle logene i 

Moss og har fått særdeles gode tilbakemeldinger på dette kurset. En stor takk 

til vår bror Trond Einar Evensen for all hjelp til dette.  Det har vært gjennom-

ført en ny meningsutveksling på et av våre ettermøter, og denne gang var det 

ekspansjon som var tema. Nevnd for styrkelse og ekspansjon organiserte den-

ne gang brødrene i gruppearbeid, noe som var virkningsfullt. På vårt møte 

17.mars hadde vi et fantastisk interessant foredrag av professor Leif Gjerstad 

om vår «fantastiske hjerne» på ettermøtet. På dette møte hadde vi også en flott 

gradspassering og 22 brødre fra loge nr.138 Christian Frederik som gjester.  

Logenes fellesarrangement «Etisk aften i ord og toner» ble gjennomført i Jeløy 

kirke 6. april med god oppslutning. Det kom inn ca. kr.20.000.- som vil gå til 

SOS barnebyer på Haiti. Må også få nevne at på vårt siste logemøte fikk vi en 

praktfull tolkning av alle vers i vårt nasjonalepos «Terje Vigen». Tusen takk til 

vår kjære bror Erik Lauritsen. 12.april reiste 22 brødre på besøk til vår venn-

skapsloge Pontus Wikner i Uddevalla. Det vil nok komme en rapport fra dette 

møtet senere. Våre siste møter i denne termin vil bære preg av høytid og fest, 

da vi skal tildele en 25 års VJ og tre 40 års VJ  til brødre av vår loge. Disse 

tildelinger er noe jeg ser frem til og som er svært gledelig på slutten av min og 
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Torkel Fintland Halvard Frosterud 

Vi gratulerer brødrene Torkil Fintland og 

Halvard Frosterud med beskikkelse til den 

edle kjærlighets grad. 

Hans Gunnar Skaug 

Vår nye bror Hans Gunnar Skaug ble tatt 

opp den 17.02.2011 på en stilig og stem-

ningsfull måte.  

Vi skal på vårt møte 5.mai ha nominasjon og valg, og vil benytte anledningen 

til å ønske det nye embedskollegiet lykke til i deres arbeide.   

 

Da vil jeg til slutt på vegne av embedskollegiet takke brødrene for den store 

interessen dere viser for for våre møter, noe som er til stor inspirasjon i vårt 

arbeide, og benytter anledningen til å takke for en meget fin og lærerik em-

bedsperiode.  

Ønsker dere alle en riktig fin sommertid.  

 

Med broderlig hilsen i vennskap, kjærlighet og sannhet. 

 

Kjell Olav Martinsen 

        OM 

BRUK AV E-POST I LOSJEARBEIDET. 
Som de med egen e-postadresse nå har oppdaget, har vi de to siste halvår sendt kon-

tingentgiroen på e-post. Fra kollegiets side ser vi på dette eksperimentet som svært 

vellykket. Det er en enkel sak å sende ut giroene, og vi sparer nå ca. 1000 kroner i året 

i porto. Men fortsatt er det mange brødre som ikke har oppgitt sin e-postadresse på 

tross av at de har en adresse og har tilgang til Internet, bruker nettbank osv. Til dere: 

SEND INN E-POSTADRESSEN TIL BROR SEKRETÆR SNAREST, så kommer 

også dere på e-postlista.Til dere andre som ikke har denne muligheten/tilgangen, dere 

vil selvfølgelig få kontingentgiroen i posten som vanlig. 

Robert Ljungqvist 

Kasserer  
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Loge nr. 51 Folden 

Postboks 31 

1501 Moss 

Bindeleddets redaktør: 
Leif Andersen 

Telefon  69271534—99773885 

E-mail:  k-isbe@online.no 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Jan Christian Hjorth 

 

05.05 0 40 Ve.Ju.  ≡; N   GALLA 

19.05 0 25 Ve.Ju.            GALLA 

27.05  Sommeravslutning 

01.09 0 EI                        GALLA 

FØDSELSDAGER 2011 
09.05.1936 75 Kaldhusseter, Webjørn  

13.05.1941 70 Helgesen, John  

21.05.1951 60 Helseth, Jan Ingolf  

07.06.1936 75 Pollen, Torbjørn  

11.07.1936 75 Lauritsen, Erik  

28.07.1936 75 Krugerud, Hans Oddvar  

30.07.1936 75 Bjerketvedt, Tor Asbjørn  

30.07.1936 75 Reinbakk, Reinulf Harry  

07.08.1971 40 Syversen, Trond  

28.08.1936 75 Thue, Johan  

01.10.1951 60 Thoresen, Paal  

08.10.1931 80 Rabstad, Lars  

17.10.1951 60 Tangen, Svein Erik   

24.12.1961 50 Roksvåg, Odd 

 Åremålstatistikk 

 
Innviet medlemsår Navn 

 

21.01.1971       40     Pollen Torbjørn 

20.03.1986       25     Arnesen Svein Egil 

15.04.1971       40     Paulsen Odd Trygve 

06.05.1971       40     Lauritsen Erik 

15.05.1986       25     Hermansen Kai 

Losjemøte 17. mars 2011. 
Bror Ronny Kristoffersen fikk opphøyelse til den Edle Kjærlighets Grad, og ritualet 

satt som et skudd utført av brødre som tydelig hadde øvet seg for oppgaven. Det var 

muligens litt prestisje knyttet til ritualenes utførelse denne gangen, i og med at vi had-

de over 20 brødre av 138 Chr. Fredrik på besøk. Etter min mening et meget fint og 

givende møte. 

Det var ca. 60 brødre som satte seg til bords for et enkelt men godt brodermåltid. Etter 

maten ble vår foredragene gjest introdusert av bror undermester. Professor dr. med. 

Leif Gjerstad. Hans foredrag hadde tittelen ”Hjernen – det er deg det”. 

Han tok oss med på en reise i vår egen hjerne som vi sent vil glemme. 

Bror OM Kjell Martinsen overrakte dr. Gjerstad en enkel gave som takk for hans glim-

rende foredrag.              R.L 

 


