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HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR 51 FOLDEN 

NEVND FOR STYRKELSE OG EKSPANSJON 2011 – 2013 

 

1. Bistå OM og Embedskollegiet i arbeidet for logens Styrkelse og Ekspen-

sjon. 

2. Bistå med å legge forholdene til rette slik at nye brødre føler seg hjemme i 

logen og at besøkende brødre føler seg velkomne. 

3. Arbeide for å styrke logens indre liv, bl a ved å gjøre ettermøtene så at-

traktive som mulig. 

4. Arbeide for å øke fremmøte – herunder utbre forståelsen av “Møt så ofte 

du kan”. Forsøke å kartlegge årsaker til hvorfor brødre uteblir fra møter. 

5. Være pådriver for å øke rekrutteringen. Delta i logenes informasjonsmøter, 

samt eventuelt arrangere interne informasjonsmøter. 

6. Påse at utviklingsprogrammet for nye brødre gjennomføres i henhold til 

fastsatte retningslinjer. Oppfølgning bør gjennomføres innen 6 uker etter 

innvielse/gradtildeling. 

7. Bruke Bindeleddet aktivt for å gi informasjon til brødrene. 

8. Oppfordre brødrene til å besøke andre loger, samt delta i kulturarrange-

menter. 

 

Steinar Hagnes 

Leder 

EN RIKTIG GOD PÅSKE TIL ALLE BRØDRENE I 51 FOLDEN 



Bror OM har ordet 

Kjære brødre! 

Vi har nå begynt på innspurten for dette 

Embedskollegiets første virkeår. Et år 

som har vær fullt av begivenheter. Hittil i 

år har vi hatt gleden av å innvie to nye 

brødre, Andreas Thøgersen og Ivan Bre-

vik Jeg ønsker dem hjertelig velkomne og 

håper og tror de vil finne seg til rette i vår 

loge Videre har vi hatt gradspasseringer i 

alle grader  

Dessverre har vi også mistet to av våre eldre veteraner, Torbjørn Pollen 

døde like før jul og Einar Sandaker døde nylig. En bror har meldt seg ut 

 Som vi ser er det vanskelig å opprettholde en netto tilgang på nye medlem-

mer. Jeg vil derfor fra denne plass oppfordre brødrene, kanskje spesielt de 

yngre, om å prøve å komme med forslag på medlemmer.. Og, ikke vær for 

restriktive.. La oss alle bruke resten av våren og sommeren til et framstøt, så 

kanskje vi kan begynne høstmøtene med en innvielse. 

Det gleder meg som Overmester at fremmøtene har vært veldig godt. Det 

inspirerer hele kollegiet til å yte sitt aller beste. Det må gjerne fortsette. 

Når det gjelder Landssaken så er vi nesten i mål. Glasset på bardisken er i 

skrivende stund til opptelling, og det blir spennende å høre hvor mye det 

inneholder..Det har siden i fjor høst vært mye ”styr” omkring vårt logehus. 

Stor Oslo Eiendom var lenge sterkt inne. Når det endelige tilbudet kom ble 

det ikke godtatt verken av Handelsstanden eller Husselskapet. Flere tilbud 

har vært vurdert og blitt forkastet. Det er nå endelig blitt enighet med en av 

byderne som kjøper bygget med overtagelse 1. april. Vi inngår leiekontrakt i 

våre nåværende lokaler, først for ti år med opsjon på ytterligere ti år, på 

meget gunstige vilkår Og gledelig er det at vi nå overtar Handelsstandens 

møterom i tredje etasje. Endelig kontrakt er nå under utarbeidelse ved hjelp 

av advokat. 

La meg til slutt i denne sammenheng få rette en stor, stor takk til vår sekre-

tær Johnny Pedersen for det arbeid han har nedlagt i denne prosessen fra i 

fjor høst og fram til i dag,. Jeg tør påstå at uten hans medvirkning hadde vi 

neppe stått der vi er i dag. Hjertelig takk skal du ha. 

Påsken står snart for døren, så la meg til slutt ønske dere alle en fin påske-

høytid. 



1.mars 2012 ble logen gjort rede for innvielse av Ivan 

Brevik. Seremonien ble gjennomført med stil og innle-

velse av aktørene etter fastlagte ritualer. Fadder er Jon-

ny Kristoffersen, og vi ønsker vår nye bror velkommen 

til vår loge. Det hele ble avsluttet med vakker musikk. 

  

Den16. februar 2012 ble logen lukket i Troskapsgraden 

og gjenåpnet i Den edle Kjærlighets grad. Og under en 

stilfull og vakker seremoni ble bror Hans Gunnar 

Skaug forfremmet til bror av Den Edle Kjærlighets 

grad 

 

Den 2.februar 2012 ble Logen ble 

gjort rede til forfremmelse til Den 

Gode Vennskaps Grad av brødrene 

Bernt Bakken og Johnny Olsen, som 

er funnet berettiget til denne grad. 

Seremonien ble gjennomført med stil  

og innlevelse av aktørene etter fastlagte ritualer. Det hele ble avsluttet 

med vakker musikk. 

Den 19. januar 2012 ble logen gjort rede til innvielse 

av resipient 

Anders Thøgersen. Fadder er Kjell Arthur Kristian-

sen. Den høytidlige og betydningsfulle handlingen 

ble gjennomført til fastsatt ritual, og meget flott utført 

av de presiderende embedsmenn og av de deltagende 

aktører. Eks OM Erik Lauritsen bidro med vakker 

sang. En innvielse gir oss alltid en god følelse. 

Den 5 januar hadde aktører fra Loge Olav Haraldsson et spill kalt 

”Smeden” Spillet ble flott fremført og ga oss en god innføring i Tho-

mas Wildeys sitt liv og tanker. Spillet endte opp med at ”Smeden” 

smidde de tre kjedeledd 

Vennskap—Kjærlighet og Sannhet 



Bindeleddets redaktør: 
Leif Andersen 

Telefon  69271534—99773885 

E-mail:  k-isbe@online.no 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Johnny Norman Pedersen 

Jan Christian Hjorth  ( Leder ) 

Tilbringertjeneste 

Det er fremmet forslag om å tilby ”Tilbringertjeneste ” til brødre som 

av ulike grunner ikke kan komme seg til møtene på egen hånd, men 

som ønsker å delta. De som vil være disponible for denne tjenesten i 

denne perioden i denne rekkefølgen er: 

Ole Petter Jansen TLF: 92543058—Bernt Bakken TLF: 92480788 

Ronny Kristoffersen TLF: 93201846— 

Jan R. Solbakken TLF: 93607414 

Møteplan Våren 2012 

Torsdag  

15.03.2012  ≡ + Galla 

29.03.2012  O 25 og 40 Ve.Ju. Galla 

19.04.2012  O 40 års     Ve.Ju. Besøk fra □ Pontus Vikner Galla 

03.05.2012  O Arbm. 

Fredag 

01.06.2012  Sommermøte sm.m □ 10 Semper Ardens, □ 18 Varna 

   □ 66 Milka, og □ 138 Christian Frederik 

Torsdag 

06.09.2012  O Arbm. 

  

Vi gratulerer Kjell 

Olav Martinsen med 

tildeling av storloge-

graden 


