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Forfatter Ukjent 

 

KJÆRLIGHET OG VENNSKAP 
 

Kjærligheten i vennskapet.  

Denne kjærlighet fører til lyset, til fred og dyp glede. 

Denne kjærligheten river aldri noe ned. 

Den vil ikke besitte noe for seg selv. 

Den vil den andre være fri,  

også når den finner utrykk i legemlig ømhet forblir den ren. 

Den som for alvor vil ta den andre i besittelse for seg selv 

alene, til sin egen glede, fornedrer den som han har forsikret 

at han holder av, og fornedrer dermed vennskapen. 

Du vil vel kanskje aldri bli i stand til et fullkomment venn-

skap, men du må alltid fortsette å strebe etter det. 

Jeg fortsetter å tro på mennesker, slik jeg fortsetter å tro på 

naturen, når jeg i den tørreste av ørkener ser en blomst 

springe ut. 



Bror OM har ordet 

Kjære brødre 

Sommeren er over for denne gang, og høs-

ten har allerede satt sitt preg på værmelding-

ene, med varsel om snø i høyden.I logen er 

vi i fullgang med møtevirksomheten.Når 

dette leses har vi hatt fire møter.Vi startet 

høsten ved at DSS hadde en gjennomgang 

av de nye logelovene . Deretter ble Det 

Gode Vennskaps grad tildelt brr Anders 

Thøgersen og Ivan Brevik og videre fikk brr 

Johnny Olsen og Bernt Bakken Den Edle 

Kjærlighets Grad på møtet den 4.okt. 

Det ble fra flere eldre brødre fremhevet at 

rollespillet var noe av de beste de hadde 

overvært 

Det slutter jeg meg helt og fullt til. En stor 

takk til alle aktører i spillene for flott frem-

føring. Videre utover høsten kommer tilde-

ling av Veteranjuveler og gradspassering til 

Den Høye Sannhets Grad 

Som kjent er vi nå blitt leietagere i våre Or-

denslokaler i stedet for eiere, og vi har fått 

en del penger som er satt inn på konto til 

best mulig rente.  

Målet må være at vi om ikke for langt 

frem i tiden klarer å etablere vårt eget 

Ordenshus. I mellomtiden må vi for-

valte våre eiendeler og kapital best 

mulig. 

 En arbeidsgruppe nedsettes for å vurde-

re fremtidig drift og forvaltning av våre 

leieobjekter. 

I løpet av sommeren har to av våre brød-

re gått bort. Det sier oss at vi er sårbare. 

Det er kanskje viktigere enn noen gang å 

drive aktiv medlemspleie og rekrutte-

ring. Jeg anmoder alle til å tenke gjen-

nom om vi har noen i vår vennekrets 

som kan bli medlemmer. Ikke vær for 

striks. Tenk positivt 

Da ønsker jeg dere alle en fin og lun 

høst, og sier med Knut Hamsund:” Det 

er høst. Sommeren er forbi, den forsvant 

like hurtig som den kom; akk hvor den 

gikk hurtig”  

 

Webjørn Kaldhusseter 

Overmester 

Ivan Brevik Anders Thøgersen 

 

I Logens møte den 20. september, ble 

brødrene Anders Thøgersen og           

Ivan Brevik forfremmet til Det Gode 

Vennskaps Grad. 

Seremonien ble gjennomført etter de 

faste ritualer, og brødrene fikk overvære 

en vakker, stilfull og verdig seremoni i 

logen denne høstkvelden. 
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På ettermøtet ble brødrene servert Knut 

Ragnars fiskesuppe, ved et flott dekket 

festbord, for anledningen dekorert i lyse-

rødt. En stor takk til privatnevnden også 

denne gang! 

Begge resipiendene holdt flotte taler, der 

de takket logen og brødrene for mottakel-

sen og opplevelsene så langt.  Begge 

fremholdt at de gledet seg til den videre 

vandring i Folden. 

R.K 

Johnny Olsen Bernt Bakken 

Logemøte 4. oktober ble et meget godt 

møte som foruten det vanlige Logearbei-

det, også skulle foreta en gradspassering 

til ”Den Edle Kjærlighets Grad” for to 

av våre «unge» brødre, Bernt Bakken og 

Johnny Olsen. Gradspasseringen ble 

gjennomført med iver og meget god 

presisjon. Spillet gikk på skinner, takket 

være gode aktører og presise øvelser. 

Arbeidet som ligger bak en slik grads-

passering er meget omfattende. Ikke 

mindre enn 19 brødre var direkte invol-

vert, mange med øvelser i forkant. Slik 

denne gradspasseringen forløp gjør det 

meg stolt å  være en bror av 51 Folden 

Ettermøtet ble av det litt friske slaget 

med humør, gode taler, god sjømat fra 

vår bror Knut-Ragnar Gulbrandsen, og 

som vanlig bra servert av vår utmerkede 

privatnemd. 

Kjære brødre – takk for en meget hygge-

lig aften i logen, og ikke minst gratulerer 

til våre nye brødre av ”Den Edle Kjær-

lighets Grad”. 

R.V 

 

Høstens møteprogram 

 

Torsdag: 

18.10 19:00 25 Ve. Ju. Galla 

Fredag: 

26.10 19:00 Sosialaften M/ledsagere 

Mandag: 

29.10 19:00 Info.m. Felles m/ nr. 18 Varna og 

138 Christian Fredrik 

Torsdag: 

01.11 19:00 Galla 

Tirsdag: 

13.11 19:00 M 

Torsdag: 

15.11 19:00 Arbm. 

29.11 19:00 25 Ve. Ju. 40 års VeJu Galla 

06.12 19:00 Eks OM aften Galla 

20.12 19:00 Julemøte 

Runde år  
 
30.04.1942- 70  Ringstad, Per  
10.05.1957- 55  Stavlund, Ingmar  
25.05.1947- 65  Hanssen, Morten Åge  
05.06.1937- 75  Berger, Kjell Ernst Ø. 
09.08.1947- 65  Ljungqvist, Robert  
28.08.1942- 70  Bretun, Helge Åsmund  
18.09.1947- 65  Kristiansen, Terje H.  
02.10.1952- 60  Hermansen, Trond  
05.10.1947- 65  Kristiansen, Ivar  
27.10.1922- 90  Flesjø, Arne  
22.12.1952- 60  Bø, Alf Kåre  

  †    
 

In memoriam 
 

Vår bror Lars Ove Svensson innviet 06.10 

1966, døde 5 juli 2012 

og  bror Leif Arvid Johansen innviet 

20.11.1980 døde 23 september 2012 

 

Vi lyser fred over deres minne. 
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EKSPANSJON 

 

Ekspansjon skal vektlegges sier Storlogen – selvfølgelig med rette. Uten 

nye brødre «tørker vi inn» - dør vi ut. Derfor er ekspansjon så viktig at 

dette må omtales på alle logemøter.Mye sant og fornuftig har blitt sagt 

om «hvordan ekspandere». Det som kanskje er den vanskeligste biten er 

å gi svar til interesserte på spørsmål som «Hva gjør dere i Odd Fellow? 

Hva er formålet?» osv. Hva vi da kan si har vi «brosjyre-svar» på, men 

kanskje vi kan gjøre det enklere og mer tiltrekkende?Det er to forhold 

som har betydning for nye medlemmer:Hvorfor er du en Odd Fellow og 

hva er formålet?Synliggjøring.   Svaret på spørsmålet er i all ekelthet     

Jeg trener på å bli et bedre medmenneske og på å være mot andre 

som jeg ønsker andre skal være mot meg. Alt i alt – et arbeid til beste 

for en selv og sine medmennesker, samt for samfunnet i sin helhet – 

bygget på et etisk grunnlag med et ideelt formål. Når det gjelder synlig-

gjøring vil det for fremtidige brødre være viktig å tilhøre et fellesskap 

som er synlig – spesielt i eget nærområde. Synliggjøringen kan fremstil-

les på flere måter, men det er viktig at medlemmene kan identifisere seg 

med noe de er stolt av å være en del av, og som har et humanitært og 

medmenneskelig aspekt. 

 

Hilsen i V., K. og S. 

 

Steinar Hagnes 
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