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17 brødre av Loge 51 Folden var 12 april på et besøk i hovedlosjen i 

Oslo og besøkte Loge nr. 20 Fridtjof Nansen. Vi overvar en innvielse av 

en ny bror, en stilfull og verdig innvielse. Fremmøtet var ikke så stort, 

det var nesten som om Loge 51 Folden var i overtall 

Det var en hyggelig mottagelse og ettermøte med vel tillaget ørret ser-

vert på en finurlig måte i hver sin egen skål. Før maten fikk vi en liten 

omvisning av den mørke innvielseslabyrinten resipienten må gå før inn-

vielsen. Vi hadde vel neppe funnet veien uten hjelp. Kjell A Kristiansen 

sørget for behagelig transport innover og en liten innlagt omvisning i 

mørket hjemover. 

En hyggelig tur med nye innpulser å ta med seg i det videre logearbei-

det. 

L.A 



Bror OM har ordet 

 

Kjære brødre! 
Når dette leses, har vi avsluttet møtevirk-

somheten i det første virkeåret for dette Em-

bedskollegiet. Og det er tid for et lite tilba-

keblikk. Det kan trygt sies at det har vært et 

begivenhetsrikt år med hussaken som det 

største problemet. Det har nå funnet sin løs-

ning. En løsning som jeg tror er til beste for 

våre loger. Fra å være medeiere er vi nå blitt 

leietagere i samme lokaler. I stedet har vi nå 

fått en betydelig kapital å forvalte. Det er 

særdeles viktig at denne blir forvaltet på 

best mulig måte. Kanskje med et nytt Or-

denshus før øye en gang i en ikke for fjern 

fremtid. 

I logearbeidet har vi hatt en gledelig utvik-

ling Fire nye brødre har begynt sin vandring 

siden sist høst, og jeg håper og tror at de har 

funnet seg vel til rette i vår loge. 

Dessverre har vi også blitt fire brødre mind-

re i samme tidsrom. To har gått bort, og to 

har meldt seg ut. Så vi er tilbake der vi sto. 

Dette må ikke få lov å gjøre oss passive. Jeg 

oppfordrer alle, kanskje mest de unge i lo-

gen om å tenke etter, om de har noen kjente 

som kan passe i vår loge. Det skal være et 

felles informasjonsmøte 29. 0ktober. Om 

nødvendig arrangerer vi vårt eget. Vi kan 

også se tilbake på gradspasseringer i alle 

grader med dyktige aktører. 

Like viktig som å innvie nye brødre er det å 

kunne tildele Veteranjuveler. Det er høyde-

punkter i logen når velfortjente brødre får 

sine juveler. Det må vi ta som et tegn på at 

de trives. 

Jeg er glad for og stolt av at vi har oppnådd 

Ordenens målsetting om Kr 500,- per med-

lem og kan avslutte Landssaken med god 

margin. 

 

 

Jeg vil gi honnør til Privatnevnda med 

UM og Knut-Ragnar i spissen for nyde-

lig mat og pent dekkede bord. Dette er 

med på å gjøre ettermøtene til fine og 

hyggelige opplevelser. 

Til slutt vil jeg takke Embedskollegiet 

og brødre for øvrig for godt samarbeid 

og oppmøte i vårt første virkeår, og ser 

fram til nye og spennende oppgaver til 

høsten. 

Sommeren står for døren, og jeg vil  

slutte meg til Nils Kjærs ord om sommer 

” Dette er den riktige, den kraftige som-

mer. Den slipper regn når det trengs, 

men den har forkjærlighet for solskinn.” 

 

Jeg ønsker dere alle en slik sommer 

 

Webjørn Kaldhusseter 

Overmester 



Tildeling av 40 års VeJu  

til bror Kåre Sveli 

Bror Kåre Sveli ble tildelt sin 40 års vete-

ranjuvel i logens møte 19. april 2012.  

Tildelingen ble gjennomført i en for an-

ledningen fullsatt logesal, inkludert 12 

brødre fra vår vennskapsloge Pontus 

Wikner i Uddevalla, og logens ”grand old 

man” Einar Mathisen medlem i snart 64 

år. Den høytidelige seremonien ble ledet 

av DSS Gunnar Gjølstad, som i sin tale til 

jubilanten blant annet berømmet jubilan-

ten for hans trofasthet mot logen og Or-

denen, samt betegnet han som et utpreget 

“Ja-menneske”. Veteranens vita vitner 

om et aktivt og rikt Ordensliv. Odd Fel-

low koret – som for anledningen stilte 

mannssterke – hyllet jubilanten med 2 

fremføringer av ypperste kvalitet, under 

stødig ledelse av maestro Arne Flesjø. På   

ettermøtet ble jubilanten behørig hyllet 

med flere taler og hedersord, deriblant fra 

sønn – bror, Tormod Sveli. 

 

R.K 

 

 

 

Besøk fra vår vennskapsloge - Pontus 

Wikner i Uddevalla 

 

Torsdag 19. april 2012 fikk vi besøk av 12 

svenske brødre – med ØM Roger Johans-

son i spissen – fra vår vennskapsloge Pon-

tus Wikner i Uddevalla. Rammen rundt 

besøket var flott og verdig, med 40 års 

veteranjuvel til bror Kåre Sveli på pro-

grammet. Det ble et gledelig gjensyn, med 

muligheter til å utvikle nye relasjoner mel-

lom brødrene i våre to loger. Disse årlige 

møtene er både til glede og berikelse for 

våre to loger. I ettermøtet ble begge lands 

nasjonalsanger fremført før maten ble ser-

vert. Bror Knut Ragnar Gulbrandsen disket 

for anledningen opp med Wallenbergare. 

Etter måltidet var det tid for taler og hils-

ninger.  Som vanlig var det også lagt inn 

noen grensekryssende festligheter, som 

seg hør og bør ved tverrnasjonale møter. 

Det var en hilsen fra Pontus Wikner til 

bror Ivar Christensen, som jo var den som 

sto i spissen for opprettelsen av vennskaps 

forbindelsen. Vår OM skulle viderefor-

midle hilsen til bror Ivar`s  blomsterhilsen 

fra svenskene. 

 

Moss, 2012-04.29  Ronny Kristoffersen 
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GRASROTANDEL 

Tipper du? Da kan du være med på å støtte vår loge økonomisk – uten at det koster deg noe. Si 

til din kommisjonær at du vil gi grasrotandelen til Loge Nr.51 Folden – Organisasjonsnummer 

Hilsen fra Danmark. 

Bror Eks Skm Jan Helseth har under et opphold i København avlagt et besøk i Broder-

loge nr.1 Valdemar af Danmark. På vårt logemøte 3. mai fortalte han om et interessant 

og givende besøk i denne logen og han overbragte hilsninger  til vår loge fra våre 

danske brødre. Det er godt å få bekreftet at innen vår Orden – både i inn- og utland – 

vil vi alltid være velkomne til å avlegge slike besøk. Bror Jan Helseth har skrevet en 

meget fin og fyldig rapport om besøket, og de som ønsker å lese denne kan kontakt 

han eller br. Sekretær. 

WK 

Olav Brekstad 25 års VeJu 

Torsdag 29 mars var en stor dag i EksOM Olav Brekstads 

logeliv. Fra denne dag er han Veteran og som et synlig tegn 

på dette fikk han overrakt Ordenens Veteranjuvel Det var 

DSS Gunnar Gjølstad som ledet den høytidlige seremonien.. 

Veteranens vita som ble referert gav et bilde av en særdeles            

aktiv logebror. Bror Olav er også medlem av Odd Fellow-

koret. Til ære for ham ble Hymne ad Caritas og My Lord                                                     

ypperlig framført av koret under ledelse av                                                                             

br. Arne Flesjø. I talene under brodermåltidet ble det framhe-

vet hva Olav har betydd for vår loge. Med unntak av Kapp-

elan har han bekledd de andre valgte Embeder i salen. Med 

sitt lune vesen og sin trønderske humor nyter han stor respekt 

fra oss alle. Vi ønsker Olav alt godt i sin videre vandring mot 

neste juvel. 

WK 

Den 25. april ble brødrene Trygve Tveit og Jan Rune Sol-

bakken, fra loge nr. 51 Folden, sammen med  Tom A Bru-

bakk, Harald N Robertsen, Hans Sæther og Arthur Pedersen 

fra loge nr. 138 Christian Fredrik befordret til den Gyldne 

Leveregels Grad i Fredrikstad. 

På ettermøtet ved taffelet, takket Tom A Brubakk for tilliten 

på vegne av resipientene 


