
Nr. 2-15. årgang   16.05.2013 

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. 

På ettermøtet ble brødrene servert Knut Ragnars fiskesuppe, ved et flott dekket festbord, 

for anledningen dekorert i lyserødt. En stor 

takk til privatnevnden også denne gang! 

Begge resipientene holdt flotte taler, der de 

takket logen og brødrene for mottakelsen og 

opplevelsene så langt.  Begge fremholdt at 

de gledet seg til den videre vandring i Fol-

den. 

RK 

Forfremmelser. 
Torsdag 17.4.2013 ble 

bror Roy Andersen  

forfremmet til Det Gode 

Vennskaps Grad. 

Vi gratulerer. RL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. april 2013  kl.14.30 reiste 10 brødre fra vår loge med buss til vår vennskapsloge 

Pontus Wikner i Uddevalla. 

Som vanlig stoppet vi på Torp for en kopp kaffe og handling av lovlig kvote på Sys-

tembolaget.Vi ble som vanlig tatt vel imot med kaffe og ”makka” på møterommet i 

kjelleren.  I år var det 10 års jubileum siden vi ble vennskapsloger. 

Brødrene fra 51 Folden ble ført inn i logesalen før brødrene i Pontus Wikner kom inn. 

Ulik vår egen praksis som er motsatt. På programmet denne kvelden sto innvielse av 

to nye brødre. Innvielseseremonien i Sverige er noe ulik vår egen, men et fint og ver-

dig rituale som på mange måter viser forskjellen på våre ellers like loger.  

På ettermøtet ble det som vanlig servert full og velsmakende middag. 

OM fra begge loger holdt fine taler som fornyer og bekrefter vårt vennskap. Det var 

hilsning til Pontus Wikner med blomster overrakt fra vår OM. Deretter ble våre nasjo-

nalsanger sunget.  

Hjemreise ca. kl. 2300.   Som vanlig en meget vellykket tur. LA. 



Bror OM har ordet 

 
Kjære brødre! 
Dette er siste gang jeg hilser til dere 

fra denne plass. Sommeren står for døren ,  

og med den en velfortjent ferie til oss alle. 

 Et lite tilbakeblikk forteller at vi har vært 

 igjennom en relativ turbulent periode,  

med salg av våre ordenslokaler som et 

 «høydepunkt» Dessverre har det siste året  

også været preget av sorg.  

Hele seks av våre eldre veteraner har gått  

bort. Det var brødre som hver på sin måte har preget utviklingen av vår loge, 

og som vi tenker tilbake på med glede og ærbødighet. 

Når dette leses er et nytt embeds-kollegium valgt og skal begynne å forberede 

seg til høsten.. For min egen del har jeg vært igjennom en lærerik periode av 

mitt liv, med mange og utfordrende oppgaver. Det hadde ikke vært mulig å 

løse disse uten et dyktig kollegium i ryggen. Jeg vil herfra takke dere for godt 

samarbeid, og brødre forøvrig for godt og positivt frammøte 

Jeg ønsker det nye embeds-kollegiet lykke til i sin viktige gjerning for logens 

framgang og vekst. Til dere som etter hvert blir spurt om å gjøre en innsats 

for logen, si ja, da blir det enklere for br OM når han skal sette ned sine  

nevnder. 

 

Jeg takker for meg, og ønsker dere alle med familier en riktig god og varm 

sommer. 

 

Webjørn Kaldhusseter 

Overmester                                     



Befordring. 

Onsdag 27.2.2013 ble patriarkene Kai Viktor Bjørling, Johnny Nor-

man Pedersen og Knut-Ragnar Gulbransen befordret til Den Gylne 

Leveregel i Leir nr 7 Østfold. Vi gratulerer 

 

Torskeaften i loge Folden. 

 

Torsdag 7. mars ble en dag av de riktig gode i loge Folden. 

I logemøtet ble brødrene Jonny Olsen og Bernt Bakken tildelt den Høye 

Sannhets grad i en flott og verdig seremoni. 

Etter møtet ble brødrene ført ut til flott dekkede bord, mens lukten av ny-

trukket torsk sakte bredte seg i lokalene. 

Knut Ragnars kjøkken vartet så opp med torsk, lever og rogn - direkte fra 

grytene. 

Totalt 40 brødre hygget seg med nydelig mat i godt lag denne aftenen. 

Det er åpenbart vellykket med faste ritualer - også utenfor logesalen. 



Bindeleddets redaktør: 
Leif Andersen    k-isbe@online.no 

Telefon  69271534—99773885 

Ny Veteran. 

Torsdag 21.mars 2013 ble bror Lars Jørgen 

Skøien tildelt sin vel fortjente Veteranjuvel 

for trofast medlemskap i Ordenen gjennom 

25 år. Hans vita og gode frammøtestatistikk 

forteller om en aktiv og god «støttespiller», 

både for vår loge og i leirsammenheng. Juve-

len ble tildelt i Ordenens navn og på vegne av 

logen med Storrepresentant Steinar Hagnes 

som PE.  Odd Fellow-koret hyllet og hedret 

Veteranen med sin sang, og bidro til en ver-

dig og stilfull seremoni. 

På ettermøtet ble vår nye Veteran behørig 

takket for det han har betydd for logen, mens den nye Veteranen på sin side 

ga et fint resymé av sin tid som logebror og takket for det Odd Fellow har 

betydd for ham. (SH). 

INNVIELSE 
Torsdag 4.april.2013 ble Per Skau Thor-

valdsen tatt opp som medlem i vår loge og 

Ordenen. Bror Kjell Arthur Kristiansen er 

fadder for vår nye bror, som forøvrig er 

sønn av vår bror Rolf Inge Thorvaldsen. 

Innvielsesseremonien ble gjennomført med 

stil og verdighet under ledelse av bror OM 

og øvrige aktører, og vi ønsker den nye bror 

velkommen og lykke til med den videre 

vandring i logen. 

På dette møtet hadde vi besøk av 20 brødre 

fra loge nr. 20 Fridtjof Nansen, med bror 

OM Jarle Egil Dahl i spissen, som en gjen-

visitt av vårt besøk i deres loge i fjor. Det 

var en hyggelig og god atmosfære under 

hele møtet, både inne i logesalen og på etter-

møtet, og det ble fra begge OM-ene uttrykt 

ønske om at besøk i hverandres loger burde 

bli en tradisjon. (SH) 

 
Innlegg til bindeleddet.  

Sendes IT ansvarlig Robert Ljungqvist  

robelj@online.no  


