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Kjære brødre! 

 

En til tider hektisk OM-periode går mot slutten.  Nominasjons-

prosessen er i gang; nytt "mannskap" skal føre arven videre.  

For arv er det, fra våre Chartermedlemmer i 15. mai 1920 og 

frem til nå  -  93 år!  Det gir et signal om ansvar. 

 

Overmesterperioden som nå går mot slutten har vært travel. 

Tilnærmet samtlige i Embedskollegiet er i full jobb, og nesten 

vel så det, for å si det slik.  Det skal tid og krefter til for å drive 

en loge.  På noen felter har vi lykkes, på andre områder har vi 

fortsatt en veg å gå. 

Jeg velger å se det slik:  At det er rom for utvikling, er i 

realiteten positivt! Da har vi noe å strekke oss etter. Å ikke ha 

det, må være frustrerende…. 

 

Logen er nå i full gang med å forberede vår deltakelse på 5-

logemøtet i Stockholm i juni, og vi får en ny bror i mai.  

Gledelig å se frem til – siste kvartal av inneværende OM-

periode blir bra! 

 

Jeg ønsker alle brødrene en riktig god påske  -  en pause i 

bakken er dere alle vel fortjent! 

 

     Finn Wilsgaard 

            OM 

OM har ordet! 
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Åpen post  -  ordet er fritt! 
 

I sitt møte 27.11. hadde logen "åpen post  -  order er fritt"!  Og 

ordet ble fritt.  Egentlig sjeldent så fritt. 

Det kom frem mange forskjellige synspunkter på mange saker; 

innsamlingsaksjoner, møtetidspunkter, innholdet av logemøter 

og, ikke minst i denne sammenhengen, innholdet på ettermø-

tene. 

Noen avvikende synspunkter, noen særegne meninger, etc., 

etc. 

 

Noen konkrete konklusjoner var det vel neppe mulig å gi, men 

både brødre og Embedskollegier fikk innspill å jobbe med.  

Resultater får vi helt sikkert se etter hvert. 

 

Men ett særlig forhold fikk vi en påminnelse om, og ikke 

minst fikk praktisere, nemlig det som vi blir minnet om på 

hvert logemøte: vi er brødre!  Og brødre forstår hverandre og 

respekterer hverandre.  Eller for å si det på en annen måte, de 

som har meninger og holdninger som avviker litt fra det 

gjengse, respekteres fullt ut. 

 

Ved måltidet etterpå var det brødre som samlet seg rundt 

smørbrødfatene.  Stemningen var der….. 

 

Og sånn skal det jo bare være  -  ikke sant? 

 

 

 

      Finn Kst-Btz 
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Og så ble lutefisken elsket – igjen! 

 

Den 30.11. var det klart for en ny elskovaften, under mottoet 

"Elsk en lutefisk – i kveld!" 

 

Og vi elsket og smattet oss 

gjennom to runder med 

lutefisk, passende 

akkompagnert av litt 

potetjuice fra Oppland og noe humle- og maltgreier fra 

Ringnes.  Rett nok skeiet noen ut med pinnekjøtt, og noen med 

vann til maten.  Men som Inge og Sten sa det i sin faste spalte 

"Kjærlighetslivets ABZ" i Dagbladet på '70-tallet: "Alt er 

tillatt!"  Vel - uten sammenligning forøvrig!!! 

 

Bror Christer Holm hadde lagt alt til rette, fra Limelight bar til 

at vi trinne og gode vandret ut på fortauet igjen.  Takk, godt 

jobba, kjære bror! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Petter Negård (som fikk 

blitz'en rett i fleise  -  han er 

ikke syk av lutefisk!),  Finn 

Wilsgaard, Svein Erik Juvet og 

Øystein Johansen koser seg  

Høy lutefiskfaktor også her: 

Midt i bildet og f.v.: Robert 

Per Eilertsen, Jon Sigurd 

Smith Johnsen, Nils Petter 

Stensrud, Per Erik Ask og 

Jørund Woll 
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Bror Geir ble  

"voksen"! 
 

I en "intim" atmosfære (det kunne 

ærlig talt ha vært flere brødre til stede  

-  det var ennå 14 dager igjen til jul, 

og så mange var da vel ikke syke?) 

ble bror Geir Bjørnar Solhaug 

forfremmet til Den Høye Sannhets Grad, tirsdag 11.12.12. 

 

I en stilfull og verdig gjennomført seremoni, ledet CM Jon 

Sigurd Smith Johnsen bror Geir gjennom til hans forfremm-

else som bror av vår høyeste logegrad. 

 

Vi gleder oss over noen gode minner 

fra aftenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM Finn Wilsgaard var 

ikke bare OM, men også 

fadder.  Her med tale og 

blomster. 

Leir 12 Akershus var representert ved 

2. HM Erik Holmen.  Han ønsket bror 

Geir hjertelig velkommen  -     om 3 

år! 
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Ex DSS Per Bredo Østbye + Piken 

med fyrstikkene = Julemøte! 
 

Det er jo ikke akkurat vanlig at vi refererer noe fra et loge-

møte.  Det vil si, det gjør vi bare ikke.  Men et julemøte er 

ikke noe vanlig logemøte, og med så mange gjester til stede, er 

vel ikke "kompromitteringen" av særlig alvorlig grad. 

For én ting er helt sikkert; jula blir avlyst om ikke vi har et 

godt og varmende julemøte, hvor Ex DSS Per Bredo Østbye 

og "Piken med fyrstikkene" inngår.  Sånn er'e bare. 

 

Over 60 brødre med gjester fikk oppleve en stil- og stem-

ningsfull og ikke minst meget verdig julesermoni i A-salen. 

 

"Ettermøtet" var med Benny Borg, god stemning, Morgan 

Kane (bl.a.!), god mat, god julestemning  -  i det hele tatt alt 

som skulle til for å skape en aften vi husker. 

 

Dette begynner vi nå å få dreisen på  -  det er bare så synd det 

er så lenge til neste jul.  Men vi gleder oss allerede…. 

 

Noen bilder fra aftenen på de neste sidene: 
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Overblikk over en fullsattA-salong 

           Bror Geir med kone Albertina og datter. 
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OM Finn Wilsgaard med 

aftenens hedersgjest og 

trubadur  -  Benny Borg, 

samt Danuta Johansen og 

Marianne Wilsgaard  

Eks OM Knut Brodin m/frue, Knut Eirik Moe, Geir Bråten og 

Sigmund Kaastad hygger seg. 

Astrid Falck Thun og Willy Zakariassen 

koser seg sammen med Robert Per 

Eilertsen og Leo Nielsen. 
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Per Hannestad til minne 
En dag i januar nådde den triste beskjeden 

oss at vår bror Eks Storrepresentant og loge-

nestor Per Hannestad gikk bort 10.1.13.  Han 

hadde en alvorlig sykdom, det visste vi jo 

alle, men allikevel kom meldingen om hans 

bortgang som et sjokk. 

Han ble født 2. april 1941, og ble nær 72 år 

gammel. 

Jeg ble kjent med Per gjennom HV, hvor vi var sammen som 

befal gjennom 30 år. Han som områdesjef, jeg som NK 

Han viste også her en genuin interesse, men hvis valget sto 

mellom HV og Odd Fellow, var det alltid Odd Fellow som ble 

prioritert. 

Han var en trofast bror gjennom 45 år. 

Hans engasjement for Odd Fellow var stort. Han stilte seg til 

disposisjon for mange oppgaver i både loge- og leirarbeid. 

I prosjekt Sirius gikk han foran i interesse og deltagelse. 

 

Per var en mann man lyttet til. Hans rolige vesen og 

gjennomtenkte meninger, veide tungt. 

 

Vi er mange som vil savne ham  -  vi lyser fred over Pers 

minne! 

          UM Karl-Hans Dyrø 

 

Per Hannestads Ordensvita: 

- Innviet i vår loge  09.05.1967 

- 1. grad   21.11.1967 

- 2. grad   26.04.1968 

- 3. grad   15.10.1968 
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- 1. leirgrad  05.03.1974 

- 2. leirgrad  04.11.1975 

- 3. leirgrad  01.02.1977 

- Storlogegrad  01.01.1990 

Embeter: 

- IV    1975 - 1977 

- Kasserer  1977 - 1979 

- Skattmester  1979 - 1981 

- OM HA  1981 - 1983 

- UM   1985 - 1987 

- OM   1987 - 1989 

- Eks OM  1989 - 1991 

- Storrepresentant 1994 - 2000 

- Hovedpatriark  2001 - 2003 

- Eks HP   2003 -  2005 

Veteranjuveler 

- 25-års Vejuv  19.05.1992 

- 40- "       "  29.05.2007 

 

 

Per Gulbrandsen til minne 
Igjen måtte vi si farvel til en logebror. Eks 

Storrepresentant, og loge-nestor han også, 

Per Gulbrandsen døde 20.1.13., og ble 94 år 

gammel  -  han var født 27.9.1918. 

Han hadde vært gjennom en vanskelig 

helseperiode, men forberedte seg faktisk 

igjen på å gå i logen.  Men dessverre falt han, og dette skulle 

bli hans bane. 
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Vi minnes vår bror som et godt og lunt menneske  -  et godt 

medmenneske for oss andre! 

Også overfor sin familie var han en ekte Odd Fellow.  Da det 

ble krevet av ham, ofret han seg for familiær omsorg, slik at vi 

i perioder ikke så ham i logen.  Men, som det heter: "Møt så 

ofte du kan!"  Og det gjorde vår bror. 

Han kan derfor stå som inspirator og til etterfølgelse for oss 

andre.   

Vi lyser fred over vår bror, Per Gulbrandsens minne. 

       Red. 

 
Per Gulbrandsens Ordensvita: 

      Grader: 

- Innviet i vår loge: 15.05.1962 

- 1. grad:   16.10.1962 

- 2. grad:   05.02.1962 

- 3. grad:   28.05.1963 

- 1. leirgrad:  25.09.1968 

- 2. leirgrad:  02.11.1969 

- 3. leirgrad:  04.10.1970 

- Rebekkagrad:  25.11.1978 

- Storlogegrad:  16.12.1978 

Embeter: 

- CM HA:  1964 – 1966 

- Sekretær:  1966 – 1968 

- OM HA:  1968 – 1969 

- UM:   1970 

- UM:   1973 – 1975 

- OM:   1975 – 1977 

- Eks OM:  1977 – 1979 

- Storrepr.:  1981 
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Veteranjuveler: 

- 25-års Veteranjuvel: 19.05.1987 

- 40-års Veteranjuvel: 21.05.2002 

- 50-års Veteranjuvel: 15.05.2012 

 

______________________________ 

 

Odd Fellow Ordenen skal hjelpe sine medlemmer til å 
utvikle en medmenneskelig livsholdning som de kan ta 
med seg i sine liv. Ordenen har både en etisk og en 
humanitær side. Den etiske er rettet mot det enkelte 
medlem, mens den humanitære er rettet mot samfunnets 
behov. 

Ordenens verdier og etikk bygger på 
medmenneskelighet og nestekjærlighet ut fra læren om 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Verdenen har forandret seg, men vår etikk er like aktuell 
nå som i tidligere tider. Odd Fellow Ordenens symbol og 
motto er de tre kjedeledd som uttrykker kravet om å vise 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet i alle livets forhold. 
Ord er ikke tilstrekkelig og Ordenens egentlige arbeid er 
å omsette de tre små ord til handling 
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Storfint besøk i januar 
 

22. januar 2013  -  vanlig logemøte; arbeidsmøte.  Men ikke 

helt vanlig, kanskje, det sto "FD" i programmet.  Altså fore-

drag på ettermøtet.  Litt spesielt.  Foredrag om? 

 

Så ble det hele litt mer spesielt enn vanlig, og det "vanlige" ble 

et spesielt møte og ettermøte: 

 

Vi fikk besøk av Deputert Stor Sire Per-Arne Vidnes og Stor 

Marsjall Thore Fredrik Grüner! 

Utfordring for Fung OM Karl-Hans Dyrø  -  det gikk fint! 

 

Foredraget på ettermøtet var ved br. 

OM HA Willy Zakariassen. Han 

kåserte vakkert om raushet i hver-

dagen, om det å ta hverandre i beste 

mening.  Vektige ord til ettertanke….. 

 

 
Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner, Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes og 

Fung OM Karl-Hans Dyrø lytter til Br. Willy Zakariassens gullkorn. 
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To nye 3-gradsbrødre 
Tirsdag 12. februar var det igjen en stor dag i vår loge  - 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     Lars Petter Nergård      - og -   Ragnar Fredrik Skauby 

            ble forfremmet til Den Høye Sannhets Grad. 

Også for oss andre ble det en stor aften; en verdig og fin 

seremoni, gjennomført trygt og sikkert av CM Jon Sigurd 

Smith Johnsen. 

Leirens representant var Hovedpatriark Snorre Østlund, som 

ga svært positive meldinger om hvordan han hadde opplevd 

aftenen.  Det var med forventning og glede han ønsket våre to 

nye 3.-grads brødre velkommen til Leiren om tre år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et lite glimt fra 

brodermåltidet. En 

smilende HP Snorre 

Østlund bivåner Fung 

OM Karl-Hans Dyrøs 

blomsteroverrekelsse.  
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Og så dro vil sjøs – i Fredrikstad! 
 

Som vanlig "på denne ti'a" fikk vi invitasjon fra Loge Nr. 12 

Kongssten om å komme på Sjøfareraften i "plankebyen". 

 

Vi lot oss verken be eller invitere to ganger, og hele 18 brødre 

dro i veg 18. februar.  Noen reiste for egen transport, andre 

mer kollektivt i form av en buss som br. Geir Solhaug hadde 

arrangert. 

 

Denne gangen ble det "bare" et arbeidsmøte, men som OM 

Hurrød i Loge Kongssten sa det: "… men da får vi desto mer 

tid til å seile." 

Og seilas ble det.  Vi "la fra kai", godt 

akkompagnert av en skikkelig "storm-

suppe", og fortsatte med sjømannskost av 

god, gammel kvalitet, dog beregnet for 

mer dannede bølger.  Og sanger!  Om 

hvorfor havet er salt (det er jo som 

bekjent på grunn av alle ungpiketårer som har rent i havet  -  

de lengter jo etter sin sjøgutt) og om livet til sjøs, osv. 

 

Et svært hyggelig ettermøte, hvor "gamle" bekjente fikk en 

hyggelig gjensynspassiar  -  og musikk.  Skikkelig jamming! 

 

Tiden gikk bare så altfor fort  -  vi får leve på minnene på 

neste side til neste gang.  Og til Loge Kongssten: Prøv å la 

være å invitere oss neste gang!! 
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       Teambuilding undervegs

          

OM Hurrød ønsker 

velkommen.            

Sittende fra v.: Ørnulf 

Kiær, Storrepr. Harald 

Karlsen-Moum og vår 

egen Ragnar F. Skauby. 

Kongsstens CM Espen 

Henriksen trår til med en sang.                       

Utfordringen går til vår egen 

CM! 

Vår egen bror Hugo Melvoll 

liker stuntet. 
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Br. Jan Spydevold er 

aftenenes kaptein.  

Våre egne brødre, 

Sverre William 

Wessel-Klausen og 

Per Erik Ask, er for 

anledningen mønstret 

på som fendergaster. 

Det tro seg til  -  organist Kjell 

Stensvik ved pianoet, flott 

akkompagnert av Finn Christiansen  

-  på spiseskjeer!! 

Organist Kjell Stensvik 

varmer opp. 

Vår egen bror Erik 

Eriksen nyter det hele i 

fulle drag! 
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Det hevdes, med krav på pålitelighet at skadefryd er den 

eneste sanne fryd. 

 

Huff og huff  -  vi får da håpe at det ikke fullt så ille.  Men litt 

gøy er det med nedenstående logoer.  God fornøyelse  -  eller 

skadefryd? 
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