
Nr. 2 - 13. årgang              20.10  2011 

Valgte: 

Storrep. Steinar Hagnes 

Fung EksOM. Kjell O. Martinsen 

OM Webjørn Kaldhusseter 

UM Hans A. Wold 

Sekretær Johnny N. Pedersen 

Skattm. Gunnar O. Fledsberg 

Kasserer Jarle Vestlund 

Utnevnte: 

CM Petter Hagmann 

Kappelan Roy Vestlund 

Inspektør Trygve Tveit 

IV Arne Olsen 

YV Odd Roksvåg 

Mus.ansv. Kjell I. Nygård 

Arkivar Per Christensen 

OMHA Per Ringstad 

OMVA Jan R. Solbakken 

UMHA Kjell A. Kristiansen 

UMVA Leif Andersen 

CMHA Bjørn Flesjø 

CMVA Ronny Kristofferen 

Insp.ass. Torkel Fintland 

 

Andre verv: 

Fører Ray V. H. Knudsen 

Samf. Eldste Charles Michalsen 

Sanger Erik Lauritsen 

Embedskollegiet 2011—2013 

 

Installasjon av nytt embedskollegium ble 

som vanlig gjort under en stilfull sere-

moni utført av DSS Gunnar Gjølstad. 

Vi minner om intervju med Einar Mathi-

sen i neste utgave av bindeleddet, fore-

tatt av Storarkivar Knut Aslak Wick-

mann og  DSS Gunnar Gjølstad. 



Bror OM har ordet  

 

Jeg har tidligere uttrykt at i Loge Folden 

er det godt å være. Jeg skal gjøre mitt 

aller beste for at det skal fortsette å være 

slik .Så ønsker jeg dere alle en fin og lun 

høst. 

 

Broderlig hilsen i V. K og S 

 

Webjørn Kaldhusseter 

OM 

Kjære brødre. 

La meg først få takke dere alle for den 

store tilliten dere har vist meg ved å velge 

meg til logens OM for de neste to årene 

Jeg betrakter det som en tillitserklæring 

som jeg vil gjøre mitt aller ytterste for å 

oppfylle. Jeg går til oppgaven med en stor 

grad av ydmyghet, men også med en 

spent forventning 

 Å lede en loge er ikke en enmannsjobb, 

og jeg vil rette en stor takk til dere alle 

som uten reservasjoner har tatt på dere 

verv. Sammen er vi sterke, og det er kloke 

brødre før oss som har vist oss veien. 

Når dette leses så har vi rukket å tildele 

Den Høye Sannhets Grad til brødrene 

Torkel Fintland,Halvard Frosterud og 

Ronny Kristoffersen. Tre meget pliktopp-

fyllende brødre 

En stor glede for logen var det da vi på 

møte den 29 sept. kunne innvie to nye 

brødre Jonny Olsen og Bernt Bakken, og 

ikke nok med det på møtet den 6. okt kun-

ne vi stadfeste overgangen for br Ingemar 

Ohlsson fra Loge 129 Oscarsborg. Jeg 

ønsker dere hjertelig velkommen til vår 

loge,og håper dere vil trives sammen med 

oss.. 

 Den 20. oktober ble br Hans Gunnar 

Skaug tildelt Det Gode Vennskaps grad 

og den 17 november vil br Espen Laurit-

zen bli forfremmet til Den Edle Kjærlig-

hets grad. Inni mellom alt dette har vi hatt 

både informasjonsmøte,, og Minneloge 

blir den 31 oktober. Sannelig en begiven-

hetsrik start. 

Landssaken  SOS Barnebyer. 

 

SOS Barnebyers visjon og formål for 

Odd Fellow Ordenens Landssak 

2011—2013, Malawi i øst Afrika. 

 

Prosjektet ble valgt fordi: 

 

 De fikk flest forslag 

 Et formål i tråd med Budordene 

 En sak som evner o samle Odd 

Fellow Ordenen i hele landet 

 Et formål som evner å profilere 

Ordenen på en god måte 

 Landssaken skulle gjennomføre 

med en organisasjon som evner å 

administrere et så stort prosjekt 

 Meget god erfaring med samar-

beidet om Landssaken og Barne-

aksjonen i 2003 

 Odd Fellow Ordenen fikk mye 

positiv oppmerksomhet i media. 

 



Nye Brødre 

Johnny Olsen      Bernt Bakken 

 

 

 

 

 

 

 

Vår bror Anton Taxt, pater i den ka-

tolske kirke donerte i 2009 kr.10.000.- til 

vår loge. 

I den anledning hadde vi en 

“tenkerunde” på hva vi skulle benytte 

denne donasjonen til, og etter en stund 

kom vi frem til at det måtte bli noe som 

minnet oss om vår kjære bror, og endte 

opp med at en ny CM-stav med inskrip-

sjon ville bli et varig minne. 

 

Den ble designet av Oddmund Olsen fra 

Sarpsborg, som også hadde designet HM 

Kongens Gardes seremonistav. Deretter 

fikk vi kontakt med Bjørn Tønnesen, en 

fantastisk gullsmed som også var blitt 

rektor for den nye gullsmedskolen i 

gamlebyen i Fredrikstad, der det nå sat-

ses i den tidligere PLUS ånden om 

kunstnerisk håndverksutdanning. 

Så var det hele i gang og det endte opp 

med at denne nye skolen tok på seg opp-

gaven som et skoleprosjekt, og CM ku-

len ble laget i kompakt messing med 

pålegg av 24 karat gull. Så var det å fin-

ne en tredreier som kunne lage staven, 

og etter samtaler med Erik Lauritsen ble 

vi enige om at den også måtte være i en 

tresort som sto i stil til selve kulen, og 

som ble dreiet konisk med to uthevning-

er. Det tok litt tid før vi fant en tredreier 

som kunne ta et slikt oppdrag, da staven 

skulle være ca 1.96, og etter en del run-

der fant vi frem til Brubakken tredreieri i 

Degernes som gjorde en flott jobb med 

denne staven i mahogni. Så brakte vi 

staven direkte til bror Thor Bjerketvedt 

som lakkerte denne meget profesjonelt. 

Da var det bare monteringen igjen, og 

dette gjorde rektor/gullsmed Tønnesen 

for oss. 

 

Den 6. oktober, 

kunne vi stadfeste 

overganen fra loge 

129 Oskarsborg for 

Ingemar Ohlsson 

 

Han ønskes hjerte-

lig velkommen til 

vår loge. 

 Ingemar Ohlsson 

Da var alt klart til overlevering, og dette 

ble gjort på ettermøte ved installasjon av 

nytt embedskollegiet 1.september. 

 

Inskripsjonen på CM-kulen er: 

Anton Taxt  In Memoriam fd 1922 - 

2009. 

 

Kjell Olav Martinsen 

Fung Eks OM. 

Våre nye brødre Johnny Olsen og Bernt 

Bakken ble innviet i ordenen og vår losje 

Den 29.09.2011. faddere er Arne Olsen 

og Ole Petter Jansen. 

Våre nye brødre ønskes hjertelig velkom-

men til vår losje 



Returadresse: 

Loge nr. 51 Folden 

Postboks 31 

1501 Moss 

Bindeleddets redaktør: 
Leif Andersen 

Telefon  69271534—99773885 

E-mail:  leifande@tele2.no 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Johnny Normann Pedersen 

Jan Christian Hjorth 

Mandag 

31.10.2011. 0  Felles med □18 Varna og 

  □ 138 Cristian Fredrik 

Torsdag 

03.11.2011 0 arbm. Fd 

Fredag 

11.11.2011  Sosialaften med ledsager 

Torsdag 

17.11.2011 =+ 

01.12.2011 0 Arbm.Meningsutveksling 

15.12.2011 0 Arbm. Julemøte 

05.01.2011 0 Thomas Wildey. Fd 

HalvarFrosterud Ronny Kristoffersen Torkel Fintland 

Vi gratulerer brødrene : Halvar Frosterud, Ronny Krisoffersen og Torkel Fintland 

med beskikkelse til Den Høye Sannhets grad den 05.09.2011 og Ingmar Stavlund 

med befordring til DGL grad i leir nr. 7 onsdag den  28.09.2011 

Ingmar Stavlund 

Den 19 mai fikk bror Erik Lau-

ritsen  sin 40 års juvel og bror  

Kai Hermansen sin 25 års juvel 

Tildeligen ble høytidelig utført 

av  Fung   Stormarsjal Knut 

Bakke og DSS 

Gunnar Gjølstad 

Odd Fellowkoret fremførte sang 

til veteranen. 

2 nye 40 årsveteraner den. 5 mai 2011 

Torbjørn Pollen og Odd Paulsen fikk sin velfortjente 

juvel som markerte 40 års trofast medlemskap i orde-

nen .Deres ordensvita ble lest opp og vitnet om aktive 

brødre. 

Som vanlig var Odd Fellowkoret og bidro med sang til 

veteranene. Fungerende SM        

Knut Bakke og DSS Gunnar Gjølstad bidro til å gjøre 

tildelingen høytidelig og stilfull. 

Menyer 2011: 
0311 Snitter  og eplekake m/krem 

1111 Lammefilet Privecal 

1711 Kylling Chop Cuey m/ris 

0112 Snitter 

1512 Julemat buffet m/riskrem 

Runde år: 

Lars Rabstad 80 år  8/10 2011 

Paal Thoresen 60 år  0110 2011 

Svein E: S. Tangen 60 år 17/10 

2011 


