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Redaksjonen ønsker alle en god påske 

Ny Veteran. 

Torsdag 7.februar 2013 ble bror 

Tor Asbjørn Bjerketvedt tildelt 

sin vel fortjente Veteranjuvel for 

trofast medlemskap i Ordenen 

gjennom 25 år. Hans vita som Odd 

Fellow forteller om en aktiv og 

god «støttespiller» for vår loge. 

Juvelen ble tildelt i Ordenens navn 

og på vegne av logen med Storre-

presentant Steinar Hagnes som PE. 

Odd Fellow-koret hyllet og hedret 

Veteranen med sin sang, og bidro 

til en verdig og stilfull seremoni. 

På ettermøtet ble vår nye Veteran 

behørig takket for det han har be-

tydd for logen, mens bror Tor As-

bjørn Bjerketvedt på sin side ga et 

fint resymé av sin tid som logebror 

og takket for det logen har betydd 

for ham. (SH). 

Ny logebror. 
Torsdag 6.desember 2012 ble Roy 

Andersen tatt opp i Odd Fellow 

Ordenen som medlem av vår loge. 

Han er 57 år, bor i Vogtsgate 12, 

her i Moss. Han arbeider som mu-

sikkpedagog på Vestby Kultur-

skole. Vi ønsker vår nye bror hjer-

telig velkommen. ( SH ) 



Bror OM har ordet 
 

Kjære brødre. 

Vi har nå tatt fatt på det siste virkeåret 

for dette Embedskollegiet, og det kan 

være tid for et lite tilbakeblikk. På 

mange måter har 2012 vært et godt år 

for vår loge. Tre ny brødre har begynt 

på sin vandring i logelivet, og fem 

brødre har fått sine vel fortjente juveler 

for langt og trofast medlemskap. Møte-

prosenten har vært på 45.28 %. Det er 

bra og indikerer at brødrene trives i 

logen. Målsetningen for Landssaken. 

har vi oppnådd med god margin 

 Vi er nå blitt leietagere i stedet for eiere, og vi har fått penger på bok. Målet 

må være at vi i en ikke for fjern fremtid igjen blir eiere i vårt eget ordenshus. 

Når ting går godt, er det tid for å se fremover. Ikke noe blir gjort så bra at det 

ikke kan gjøres bedre. 

Men 2012 har også vært et sorgens år for vår loge. I alt seks av våre veteraner 

har gått bort. Dette var brødre som hver på sin måte har vært med på å prege 

logen gjennom et langt og trofast medlemskap. Vi vil minnes dem med glede. 

To medlemmer har meldt seg ut. 

Dette viser hvor sårbare vi er. All vår oppmerksomhet må nå vies medlems-

verving. Jeg vil minne om initiativ fra bror Storrepresentant, og anmode 

brødrene om å lese artikkelen i DTK nr 4/12 om medlemsrekruttering. Dette 

opplegget har vært benyttet av loger i Vestfold med stort hell. 

Tenk nøye igjennom dine bekjentskaper om det er personer som du tror vil 

passe inn i vår Orden. Ikke vær for kritisk. 

Den 15. mars skal vi sammen med alle de andre logene i vårt distrikt og SOS 

Barnebyer arrangere en «Etisk aften i ord og toner» i Jeløy kirke. Dette blir 

da vår siste innsats i fm. Landssaken. Møt opp, og ta gjerne med kjente. Den 

23. april går ferden til vår vennskaps loge Pontus Wikner i Uddevalla. Dette 

er en tradisjon som har befestet seg gjennom flere år. Jeg kan trygt anbefale, 

særlig våre yngre brødre å bli med på turen. 

Vi går mot lysere tider, og våren nærmer seg. Bjørnstjerne Bjørnson har sagt: 

Våren er vakker for den som lenge har hatt vinter.  

 

Webjørn Kaldhusseter 

Overmester  



INFORMASJON TIL BRØDRENE 

fra Bror Ivar Christensen 

Jeg har fått diagnosen Alzheimer som 

følger av et hjerneslag, og jeg ber mine 

logebrødre notere min nye permanente 

adresse.: Orkerød sykehjem, Skogbrynet 

7, 1513 Moss. TV og PC er installert, 

min nye E adresse er: 

ivarch34@gable.com. Og på SkypeI-

var34. Jeg tar med glede imot brev og 

kontakt med brødrene. 

 

Overgang 
Roger Likvern blir invitert til møte 21. 

februar. Roger har meldt overgang fra 

loge 12 Kongsten til 51 Folden, og han 

får medlemsnummer 297 i Folden. 

Red. 

 

Losje Foldens julemøte 

Torsdag 20. desember var det atter en gang tid for Loge 51 Foldens tra-

disjonsrike julemøte.57 forventningsfulle brødre var møtt frem til jule-

møtet, som av mange betraktes som et av årets høydepunkter i logen. 

Det ble et hjertelig gjensyn med alle de tradisjonelle elementene, i en 

flott og verdig kontekst; Bror Erik Lauritzen leste juleevangeliet, bror 

Eigil Lyngholm fremførte «en bønn til julen» av Bjarne Rundhovde, og 

Sanna Bjerketvedt fremførte vakker sang – i tillegg til tenning av ad-

ventslysene, med tilhørende vers. Det var også en flott etisk post, skrevet 

av vår nå avdøde bror, Odd Helseth.* Ettermøtet ble også gjennomført i 

tråd med våre kjære tradisjoner. 

Brødrene kom til vakkert dekket bord, og fra Knut Ragnars kjøkken ble 

det servert ribbe & medister m.m. Og selvfølgelig; intet julemøte uten 

rosinen i pølsa – Marte Svennerud – tradisjonen tro fjellstøtt fremført av 

bror Erik Lauritsen.       ( R.K ) 

GRASROTANDELEN NORSK TIP-

PING 

Vår bror Torkel Fintland kommer med et 

hjertesukk til Bindeleddet. Kun 8 brødre 

har registrert seg på Grasrotandelen gjen-

nom Norsk Tipping. Disse 8 brødrene har 

pr. 14. januar 2013 generert kr. 2740 i di-

rekte og kostnadsfri inntekt til vår losje. 

Bindeleddet er sikker på at flere enn 8 

brødre spiller på Norsk Tipping, og vi opp-

fordrer på det sterkeste at våre brødre som 

spiller melder seg på. 5 % av spilleinnsat-

sen går uforkortet til vår kjære losje. Du 

kan melde deg inn på Norsk Tippings 

hjemmesider om du er onlinespiller, eller 

hos den kommisjonæren du bruker. Treng-

er du hjelp kan du henvende deg til Bror 

Torkel Fintland. 

RL  



Tanker rundt en lovendring. 

Vennskap – Kjærlighet – Sannhet 

Å utbre vennskapets – kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper 

blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres nes-

te, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommene må 

omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til men-

neskenes forbed-ring og fullkommengjørelse , er  Odd Fellow  Orde-

nens formål. 

Denne fastsettelse av vår Ordens formål står for meg som det overordnede budskap for meg som 

en Odd Fellow – et budskap som er grunnlaget for alt vårt arbeid i alle sammenhenger og på alle 

nivå – i loger, i leirer og i ledelsen av vår Orden. 

Budskapet blir derfor også grunnlaget for de lover, forskrifter og andre bestemmelser som skal 

fortelle oss hvordan vi skal gjennomføre budskapet for å oppnå formålet. 

I revidert Lov for loger av 15.juni 2012 er Ordenens formål tatt inn som Logens formål i § 1-1. 

For meg blir dette galt. Ordenens formål er – etter min mening – «hevet over» Logeloven, og bør 

stå foran selve lovteksten slik den har gjort tidligere. Formålet er en visjon som vi strekker oss 

mot og som vi ønsker at flest mulig medmennesker skal oppnå, men den må ikke pålegges ved 

lov. 

Vi er alle ulike og med ulike ressurser og forutsetninger for å kunne leve opp til Ordenens for-

mål. Hvis vi ikke evner dette, skal vi da kunne «straffes» for ikke å ha oppfylt lovens bokstav? 

Hilsen i V.,K. og S. 

Steinar Hagnes 

Festloge ved nyttår m/ledsager. 

Allerede 3.januar – like etter at de siste drønn fra nyttårssaluttene og de siste rakettene 

hadde sloknet – hadde logen sin festloge ved nyttår, hvor til sammen ca 50 ledsagere 

og brødre ønsket hverandre alt godt i det nye året.  

Etter en stilfull åpning etter fastsatt ritualet inne i logesalen, ble det samling i spisesal 

og salong. Her ble vi servert kalkun m/tilbehør fra Knut Ragnars kjøkken, med drikke 

etter eget ønske og behov, etterfulgt av karamellpudding og kaffe. Et smakelig og tri-

velig taffel, hvor praten gikk livlig ved alle bord. Mellom hovedrett og dessert under-

holdt bror Kjell Martinsen med fortellinger og spill om og fra «hornets» betydning i 

ulike, musikale sammenhenger. Etter avsluttet måltid og underholdning ble deler av 

salen ryddet slik at de som ønsket/ville kunne trø dansefoten til både smektende og 

yppige toner fra bror Leif Andersen, s danseband. Et trivelig arrangement i regi av 

bror Undermester Hans Wold, som hadde fortjent enda bedre oppslutning.   (SH.) 


