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Logegården 
  



I brorskapets ånd. 
 
Vår losje ble til i en svunnen tid, 
et fremmed sted på jord, 
i et land hvor ofte rådde strid, 
og nøden den var stor. 
 
For, fra England til den nye verden, 
kom en smed 
Han hadde vennskapslenker med på ferden, 
og i hans smie ble en drøm til en ide. 
 
Et brorskap ble dannet i vennskapets ånd, 
og mange var de som ville vennskapet dyrke. 
Til nødstedte folk ble det rakt frem en hånd, 
og brorskapet vokste i omfang og styrke. 
 
I skiftende sekler i århundrers strøm, 
hviskes et budskap i grenenes løv. 
Vidt mellom land spurtes Wildeys drøm. 
La oss bøye en tanke i bønn for hans støv. 
 
Ja, slik ble vår Odd Fellow orden til, 
som et lys over mørke grender. 
Budskapet spredtes som ild. 
og gav håp til nødstedte frender. 
 
De møttes som hjelpere og venner, 
uansett tittel og yrke. 
Deres våpen var hjelpende hender, 
og samhold var brorskapets styrke. 
 
Så, la oss være stolte ledd i denne kjede, 
i vennskap kjærlighet og sannhets ånd, 
og la oss alltid være rede, 
til å knytte nye vennskapsbånd. 
 
Ja, la oss være Odd Fellow ordenen tro, 
så vil vi sammen ha dannet, 
en orden som fortsatt vil gro, 
i vennskap kjærlighet og sannhet 
 
 Robert Gunnerud.  



Odd Fellowbevegelsen i Horten. 
 

Begynnelsen. 
 
De første medlemmene av Odd Fellow Ordenen i Horten ble opptatt 
i januar i 1952. Etter søknad av 11-3-52 blev det dannet 
broderforening. 
Dannelsen ble foretatt i Loge Kong Sverres lokaler i Tønsberg. Det 
var starten. 
 

Utover våren og sommeren holdt Broderforeningen sine møter på 
Grindes konditori, der hvor vår lille og beskjedne bevegelses arbeid 
og fremtidige vekst blev planlagt. 
 
På et av våre møter i 
broderforeningen, kom 
Arnold Johannessen med  
den opplysningen om at 
Tårnegården var til salgs. 
Eiendommen ble overtatt 
17.07.1952 
Resultatet ble at vårt 
fremtidige Odd Fellow 
hjem ble å finne i den 
vakre Tårnegården 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Tårnegården 
         Tegning av Astor Tønnesen 1956 
 
 



En kan si overtagelsen av denne eiendom gav en solid grunnvoll for 
vår bevegelses trivsel og vekst. 
Vi er Tankenes Skaper takk skyldig for denne impuls - og de brødre 
som arbeidet raskt og sikkert for å sikre oss eiendommen.  
I vår bys fremtidige Odd Fellow-historie ble dette noe av det mest 
sentrale som har bidradd til å samle vår loge til vekst. 
 
De første møtene i broderforeningen kunne snart holdes i 
Tårnegården. 
Så kom våren 1953, og ved felles anstrengelser ble alt gjort klart for 
den store dagen - 2.mai 1953 - da ordenslokalene skulle innvies og 
Logen skulle stiftes. 
 
 

 
Stiftelsen – Chartermedlemmer - Logens navn 

 
For oss som var til stede den 2.mai, står dagen og skinner i minnet. 
Været var det aller beste, med vårsol og tropevarme (26 grader) og 
frukttrær i full blomst i den vakre haven i Tårnegården. Salen var 
vakkert pyntet og helt fullsatt av en forventningsfull broderskare. For 
brødrene i Broderforeningen var alt nytt og spennende. Ingen hadde 
vært med på noe liknende, og alle satt med åpne sinn og fikk et vell av 
inntrykk om arbeidet innen vår Orden. Stor Sire Olaf Hallan, utstrålte en 
personlighet og en verdighet som gav seremoniene en opphøyet form. 
Sammen med Storsekretær U.D.Paolis, Dep. Stor Sire Braanes og 
Stormarsjall C.B.Olsen innviet han lokalene, stiftet Logen og innsatte 
de valgte embetsmenn i deres respektive embeter. Logen fikk sitt 
fribrev med følgende chartermedlemmer: Ansten Gudmundsen, 
Kristian Nøglegaard, Anker Nøglegaard, Henry A.Mathisen og Arnold 
Johannesen. 
  



Logens navn ble Nr. 40 Vern. 
 

Tallet viser at den er den 40. loge under Den Uavhengige Norske 
Storloge.  
Navnet ble valgt som det beste av de forslag som var kommet inn. 
Det symboliserer at Logen skal være et vern for søkende brødre, den 
skal være et vern om den åndelige vekst som Logen skal fremme i 
overensstemmelse med de retningslinjer som Odd Fellow Ordenen 
har trukket opp. Navnet er dekkende, det har dybde og perspektiv 
utover den grå hverdag. Forslagstilleren var Henry Aubert Mathisen. 
 

Loge Verns første valgte embetsmenn. 

 
 
 
Kristian Nøglegaard  Arnold Johannesen  Anker Nøglegaard 

Sekretær  Kasserer  Skattmester 
     

Halvdan Fehn  Ingolf Vørrang  Ansten Gudmundsen 
Eks. Overmester  Overmester  Undermester 

  



Hendelser som kan være verdt å nevne. 
 
 

I 1958 ble de første 5 medlemmer fra vår Loge tatt opp som 
medlemmer i Leir nr. 1 Norge, i dag er vår loge tilsluttet Leir nr. 8 
Vestfold. 
 
Vår overmesterkjede ble gitt i gave ved Logens 25 års jubileum. 
 
Ved Storlogemøtet i 1982 ble Eks OM, Jens Flakstad, utnevnt til 
SDSS, Spesialdeputert Stor Sire for Rebekkainstitusjonen. Embetet 
hadde han i 8 år. 
 
 
 

 
Fra Tårnegården til Logegården 

 
Debatt om ordenslokalene 

Mulig samarbeid med Frimurerne  
 
I 40 år hadde brødrene eid Tårnegården. Den var nesten 
ensbetydende med Logens historie, men vi måtte innse at gården var 
gammel og trengte en grundig oppussing både innvendig og 
utvendig. Likeledes forstod vi at logesalen var for liten til å tjene 
formålet om å ekspandere.  
Lokalene til Den Kristelige Menighet var til salgs. Det var også 
muligheten til å samarbeide med Frimurerne om et eventuelt kjøp. 
Forslag om å samarbeide med Frimurerne om kjøp av Menighetens 
hus ble vedtatt med stort flertall. Likeledes ble det vedtatt å selge 
Tårnegården. 
En avtalen ble inngått, den ble opptakten til det som i dag heter 
Logegården A.S, et aksjeselskap der Samvirkeforetaket "Odd Fellow- og 
Rebekkalogene i Horten" eier 50% av Logegården.  
Den andre halvdelen eies av Frimurerne ved St. Johanneslogen Carl 
Johan. 
  



De siste ti år fra 2003 til 2013. 
Medlemstall, rekruttering o.a 
Logen har en god utvikling med et stabilt medlemstall  
Opptak av nye brødre har oppveid en naturlig avgang slik at medlems-
tallet holder seg stabilt på rundt 100 brødre. Logen har en god fornyelse 
av yngre brødre som danner et godt grunnlag for logens framtid. 
 
Vår logebror Randulf Meyer er av Stor Sire utnevnt til 
Deputert Stor Sire for Kunnskapsløftet 
 
Loge Verns logo 
Vi har i perioden registrert vår loges emblem som vår logo. Emblemet er 
tegnet av Henry Aubert Mathisen, og nå fargesatt av Oddvin Arne. 
Logoen er godkjent av vår Storloge som Loge nr. 40 Verns logo. 
 
Logens håndbok 
En komite har utarbeidet en meget anvendelig håndbok med bilde og 
relevante opplysninger om den enkelte logebror, lovverk og andre 
aktuelle opplysninger. 
 
Databehandling 
I perioden har logen tatt steget inn i den elektroniske tidsalder, mye 
av vår korrespondanse, regnskap og skriftlig materiale behandles nå 
på data, med de fordeler det medfører for effektivitet og økonomi. 
 
Samarbeide med øvrige loger i Logegården 
Loge Vern samarbeider både med Rebekkaloge nr.67 Cordelia og St. 
Johanneslogen Carl Johan om en rekke arrangement, bl.a. dugnad i 
forbindelse med vedlikehold av logegården, juletrefest samt 17.mai 
fest. 
Vår tradisjon med kirkesøndag blir gjennomført sammen med 
Rebekkalogen nr. 67 Cordelia, som vanlig hvert år på første søndag i 
november. Allehelgensdag.  
I tillegg arrangeres det Nyttårsloge sammen med loge nr. 67 
Cordelia.   



Arrangementer. 
Det arrangeres en årlig seniorfest for enslige eldre i samarbeid med Røde 
Kors i Horten. Festen er et meget populært tiltak og det har vært 
nødvendig å sette et tak på 70 deltagere. Brødrene sørger for transport.  
Logen støtter også Blå Kors i Horten, samt yter økonomiske bidrag til 
andre verdige og trengende formål i lokalsamfunnet etter søknad. 
Ved vårterminens slutt blir det arrangert bedriftsbesøk i nærmiljøet, 
en interessant opplevelse som gir innblikk i et høyt teknologisk 
miljø. Vår sommeravslutning blir markert med et brodermåltid og 
sosialt samvær. 
Loge 40 Vern var i 2003 engasjert i innsamling arrangert av storlogen 
gjennom SOS Barnebyer for bygging av barnebyen som ligger i El 
Salvador. I Kankan i Guinea har Logen et fadderbarn, Amanda Diallo. 
Amanda er født i 1998 har god helse, og har hatt en fin utvikling i vår 
periode som fadder. 
Gjennom Landssaken og SOS barnebyer 2011-2013 er logen og brødrene 
engasjert  med økonomisk bistand for å støtte byggingen av en ny  SOS 
barneby i Malawi.  
Flere av våre brødre har i tillegg personlige fadderskap. 
 
Veteraner 
En av våre brødre, Sverre Lyngaas Dahl, har vært medlem av logen i 
60 år. Bror Sverre Lyngaas Dahl ble innviet i logen den 11. februar 1953 
og er den første i Loge 40 Vern med 60 års medlemskap som Odd 
Fellowbror.  I logemøte den 13. februar 2013 ble han ved en høytidelig 
seremoni hedret og tildelt Ordenens 60 års veteranjuvel av vår Stor Sire 
Morten Buan som i sin tale berømmet han for trofast medlemskap og dets 
betydning for Ordenen. Ord til ettertanke for oss alle. 
 
Fem av våre brødre har mer en 50 års medlemskap, og fire har mer enn 
40 års medlemskap. Disse er: 
50-års veteraner  
Dagfinn Eriksen 
Odvar Kristiansen  
Sigmund Blixhavn Halvorsen  
Kåre Sven Huseby 
Knut Baggerød 

40-års veteraner 
Håkon Edgar Sebøl 
Egil Jensen 
Roar Arnesønn Eggen 
Jan Jensen  

 
22 av logebrødrene er 25 års veteraner 
 
 



Reisevirksomhet 
I 10-års perioden har logen arrangert 3 vellykkede utenlandsturer med 
ledsagere. 
2003 - Til Lu¨beck i Tyskland 
2004 - Til Baltikum 
2011 - Til vår vennskapsloge nr.55 Pax i Hillerød, Danmark 
 
 
Noen erindringer og tanker fra en eldre bror om hans logeliv 
gjennom mer en 50 år, og en yngre bror om hans møte med vår loge 
og tanker om hans framtidige logeliv. 
 
 

Et tilbakeblikk ved medlemsnr. 63 Odvar Kristiansen. 

Det må være en tilfeldighet at jeg blir spurt om å bidra med noen 
tanker fra livet i loge nr. 40 VERN's tidlige år. At jeg har både alder 
og år som medlem av logen kvalifiserer kanskje, men jeg er ikke den 
eldste - verken av alder eller medlem. 

Det var vel senhøsten 1957 at jeg ble oppsøkt av Rolf Tufte med 
spørsmål om jeg kunne tenke meg å bli medlem av Odd Fellow-loge 
nr. 40 VERN. Da svaret var «Ja» og prosedyren i logen må ha gitt et 
positivt resultat, ble jeg opptatt 5. mars 1958 sammen med Frank 
Christensen. Med oss to var medlemstallet oppe i 60 medlemmer. 

Tårnegården var logens tilholdssted og vi hadde 2. etasje med logesal 
mot nord og selskapslokaler og kjøkken mot syd. Trangt og godt - 
både i logesal og tilstøtende rom. 1. etasje var bortleid som 
leiligheter. 

Minnene er mange fra årene i Tårnegården. Rask oppnevnelse til 
Privatnevnden og tro ikke at det var å bestille mat fra cateringfirma. 
Nei - her ble alt laget fra bunnen av med fremmøte på tirsdag for å 
forberede neste dags mat når det skulle være varm mat. Poteter skulle 
skrelles og grønnsaker gjøres klart. Det gikk mye på lapskaus, men 
også snitter - og da var det å møte tidlig på onsdagen for smøring. 
Ved gallamiddager var det imidlertid hjelp på kjøkkenet ved at noen 
medlemskoner overtok til stor glede og hjelp. 

Tiden i Tårnegården ga mange endringer med diverse ombygginger 
etter frigivelse av 1. etasje for leieboere og innredning av selskaps-



lokaler, kjøkken og garderobe nede. Etter hvert ble nødvendigheten 
av omfattende opprusting så stor at A/L Tårnegården etter en hektisk 
møtevirksomhet besluttet å selge i 1998 og gikk sammen med 
Horten St. Johs. Broderforening om å kjøpe Nordre Enggate 7 av 
Den Kristelige Menighet. Fra høsten 1998 ble logens møter flyttet til 
loge nr. 85 De Tre Holmer's lokaler i Holmestrand hvor vi var til vi 
innviet vårt nye Ordenshus 9. oktober 1999. 

Men tilbake til mine første år i logen. Den sosiale delen begrenset 
seg ikke bare til logemøtene og ettermøtene. 
Jeg husker flere fisketurer med «FRANKEN» (Frank Christensens 
slepebåt) - både til Bogen ved Holmestrand hvor vi fortøyde med 
sugeskåler i skipssidene på opplagte tankbåter eller på pilking på 
Løkkeberget og rundt omkring. Alltid med god bespisning. Vi hadde 
jo både baker og slaktere/pølsemakere blant våre brødre. (Arnulf 
Grinde, Ansten Gudmundsen og Ernst Hansen) 

Videre husker jeg fine turer til våre vennskapsloger i Lovisa og 
Karlskrona som har gitt gode minner og kontakter i senere år. 
Selv om det ikke er i fjerne år - fikk jeg også gleden av å være med 
til vår vennskapsloge i Hillerød i 2011. 

Ved loge nr. 40 VERN's 60 års jubileum - etter å ha deltatt i 10 års-, 
25 års-, 40 års- og 50 årsjublleum takker jeg for et godt logeliv 
sammen med gode brødre og med takknemlighet for alt logen har gitt 
meg. 
 

 
 
 
 

Tanker og opplevelser med møte av loge 
av medlem nr. 284 Rolf Birger Bendiksen. 

 
Jeg heter Rolf Birger Bendiksen, er født i Horten august 1968, jeg er 
uteksaminert maskiningeniør ved Høgskolen i Vestfold. 

Jeg ble kjent med Odd Fellow via jobb-og fagforeningskolleger. 
Ragnar Eckholt var den som først introduserte meg, og opplyste om 
at også Roar Gulbrandsen er en Odd Fellow. Roar sa seg villig til å 
være min fadder, en jobb han har skjøttet meget bra. 



Jeg ble tatt opp på høsten 2010, og har ikke angret ett sekund siden. 
Mitt førsteinntrykk av 40 Vern var at dette er en meget Gammel, 
Ærverdig og Stilig organisasjon, og dette inntrykket sitter fremdeles. 

Jeg møtte mange sterke og gode personligheter, som ved opptak ble 
mine brødre. Dette er et utsøkt privilegium og jeg gleder meg alltid 
til å møte dem. Ved et tidlig tidspunkt ble jeg utfordret til å være 
med i min første nevnd, privatnevnden noe jeg syns er helt på sin 
plass.  
Det er dessuten ganske morsomt å være en del av et arrangement, og 
i likhet med de fleste av mine andre brødre er det å stille opp 
frivillig, det være seg på en 17. mai år om annet, servere på andre 
losjers gallamiddag, eller noe så takknemlig som den årlige 
seniorfesten. 

Det er veldig fint å kunne være en del av og bidra i en organisasjon 
som Odd Fellow. Jeg har ikke besøkt mange andre losjer, men jeg 
opplever fra mitt ståsted med tanke på både lokaler, møter og 
gjennomføring av ritualer loge nr. 40 Vern som en god og 
«profesjonell» loge  

Det å være en logebror innebærer unektelig at en et par ganger i 
måneden trekker i et annet antrekk enn i hvert fall MITT daglige. 
Dette er også en bra ting, i hvert fall for meg, da jeg normalt ikke 
liker meg hverken i sort dress og slips eller galla.  

I logen finner jeg brødre i alle aldre og med veldig variert bakgrunn. 
Et slikt mangfold av erfaringer, både privat og yrkesmessig er for 
meg intet annet enn en gullgruve. Jeg vet at jeg kan få både råd og 
hjelp til veldig mye om jeg trenger det. 

Det er dessuten alltid hyggelig og god stemning rundt både møtene, 
brodermåltidene og ettermøtene. 

Jeg ser frem til mange og gode år som logebror, og vil takke alle 
gode krefter som har hjulpet meg hit jeg er i dag. 

 
 
 
 
 
 
 



Etterskrift. 
Jeg retter en takk til: 
Robert Gunnerud for tillatelse til å bruke hans dikt "I brorskapets ånd" og  
Elsa Pharo for adgang til bruk av dikt av vår avdøde bror Karl Otto Husberg Pharo. 
"KLAR TIL ARBEID" 
En spesiell takk til brødrene, Odvar Kristiansen og Rolf Birger Bendiksen for sitt 
engasjement med bidrag til beretningen. 
Nevnd for 60 års jubileet har bestått av: 
Øyvind Ødegaard, Eigil Haaland, Arnfinn Røren, Gunnar Johan Pedersen og Roy 
Svendsrud. Erling Hogstad har bistått nevnden i forbindelse med taffelet på Best 
Western Horten Hotell. 
Jeg takker også andre engasjerte for råd, bidrag og kommentarer. 
Roy Svendsrud   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logens embedsmenn i jubileumsåret. 
Lars Nøklegaard 

Andersen 
 George Edward 

Bjerke 
 Erik Stenserud 

 
Kasserer  Sekretær  Skattmester 

     
John Herman 

Glattetre 
 Sverre Solberg 

 
 Hans-Olav 

Fredriksen 
Eks.Overmester  Overmester  Undermester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Logens valgte embetsmenn og CM. 
i 10 årsperioden 2003 – 2013. 

 
 
 

År: Storrepresentant
t 

Eks.Overmester Overmester Undermester 
2003-05 Ø. Ødegaard G. J. Pedersen K.O. H. Pharo R. Tysnes 

2005-07 E. Hogstad K.O. H. Pharo R. Tysnes D.R. Karlsen 

2007-09 E. Hogstad R. Tysnes D.R. Karlsen J.H. Glattetre 

2009-11 T.E. Frebergsvik D.R .Karlsen J.H. Glattetre S. Solberg 

2011-13 T.E. Frebergsvik 
G.J. Pedersen J.H. Glattetre S. Solberg H-O. Fredriksen 

T.E. Frebergsvik 
 
 

År: Sekretær Skattmester Kasserer Cermonimester 
2003-05 A.K. Røren A.O. Steffensen T.A. Jørgensen J.H. Glattetre 
2005-07 J.H. Glattetre B. Jakobsen S. Solberg H-O. Fredriksen 
2007-09 O. Arne S. Solberg F. A. Johansen H-O. Fredriksen 
2009-11 H-O. Fredriksen F.A. Johansen E. Haaland P.K. Veberg 
2011-13 G.E. Bjerke E. Stensrud L.N. Andersen R. Gullbrandsen 

 
 
 

KLAR TIL ARBEID. 
Av Karl Otto Husberg Pharo 

 
I den klare morgenstund 
før vår Orden kaller, 
oss til arbeid på oss selv, 
og å hjelpe andre. 
Herre, led vår tanke rett. 
Ånd og ord må bli til ett, 
Ordenen oss kaller 
 

Så vi ut i arbeid går, 
dagen ligger rede. 
Venter på en flittig bror, 
mangt et skritt å trede. 
Signe arbeid på vår jord, 
la det vokse i vårt spor, 
Ordenen til glede. 
 



In memoriam 
  
De brødre som er nevnt nedenfor, er avgått ved døden de siste 10 år. 
De har trofast beriket vår loge gjennom lengre tid med sitt medlemskap 
og sin trofaste tilslutning til Ordenens store idealer. 
Vi vil alltid minnes dem med respekt for alt de var for oss, og det store 
arbeid de har nedlagt for Ordenen og for vår Loge. 
 
 
 Ingolf Nicolai Vørrang, døde 20. januar 2003. 

Arne Kristian Kvalø døde 19. april 2003. 
 Erik Henriksen døde 29. september 2003. 
 Roger Nilsen døde 6. februar 2004. 
 Sverre Audun Faraas døde 18. oktober 2004. 
 Kåre Rogne døde 19. februar 2005. 
 John Moe døde 13. mars 2005. 
 Trond Kristensen døde 2. april 2006. 
 Roar Tomter døde 17. juni 2006. 
 Kåre Skarrebo døde 30. september 2007. 

Harry Loe Johansen døde 6. april 2008. 
Hans Johan Ragnar Brandal døde 27. september 2008. 
Jens Flakstad døde 7. november 2008. 

 Odd Ingmar Halvorsen døde 16. november 2008. 
 Odd Gundersen døde 12.mars 2009. 

Leif Eriksen døde 31. august 2009. 
 Rolf Binder Kalvik døde 13. desember 2009. 
 Karl Otto Husberg Pharo døde 15. februar 2011. 
 Arne Lund døde 25. november 2012. 
 Kaare Steel Groos døde 7.mars 2013. 
 
 

φ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet 

 


