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Biristrand Musikkforening, med Nils 
Erik Lister som dirigent, avholdt sin 
tradisjonelle nyttårskonsert i Biri Kirke 
27. januar i år.
Under konserten dukket Fylkesmann 
Kristin Hille Valla opp med et spesielt 
ærend. På vegne av Kongen tildelte 
hun Nils Erik Lister Kongens Fortje-
nestemedalje for hans store arbeid for 

Kongens Fortjenestemedalje 
til bror Nils Erik Lister

En fi n innvielse av 3 nye brødre. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til oss!
Her ser vi fra v: Tore Willy Olsen med fadder Johnny Lund bak, videre OM Jo 
Lunde. Deretter Roger Rambeck med fadder Terje Thorbjørnsen bak. Så Jan 
Henrik Simensen med fadder Tore Rotstigen bak.

Innvielse 4.april 2013

musikklivet i Gjøvik og omegn.
Nils Erik Lister har i over 60 år lagt 
ned et betydelig arbeid for det lokale 
sang- og musikkliv. Fylkesmannen 
trakk særlig fram hans engasjement 
innen korpsmusikken, korbevegelsen 
og for å ha vært med på å starte opp Ten 
Sing i Gjøvik i 1968. Det var en rørt 
og beveget dirigent som takket for den 
store ære det var å bli tildelt Kongens 
Fortjenestemedalje.
Det kan også nevnes at han er en 
avholdt og inspirerende dirigent for 
PB-Koret.
I inneværende periode er han også 
logens Organist.
Vi gratulerer bror Nils Erik med en vel 
fortjent heder og medalje, og ønsker 
lykke til med arbeidet for musikklivet 
i loge og distrikt i kommende år.

                        Øyvind Schnell
                        Formann PB-Koret
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Overmester har ordet!

Kjære brødre!
Vi er inne i en god og 
vakker årstid med store 
forandringer rundt oss 
hele tiden. Tiden går og 
vårterminen  nærmer seg 
slutten for det sittende 
Embedskollegium, og 
ikke minst for meg som 
Overmester. Jeg har i 
løpet av disse to årene 
tenkt på hvor heldig jeg 

har vært da dere ga meg tillit og valgte meg til Overmester. 
Jeg har lært mye av de vervene jeg har hatt i Odd Fellow, og 
ikke minst av å være Overmester.
Jeg takker alle brødrene for det, og all den gode oppmuntring 
og gode ord som er blitt tildelt meg og Embedskollegiet gjen-
nom disse 2 årene. 
Kanskje er det Odd Fellow som er med på å gjøre oss mere 
omsorgsfulle.
Veldig hyggelig med tilbakemeldinger, både ros og ris, det 
viser engasjement. 

Det har også i denne perioden vært noen tunge stunder med 
brødre som har gått bort, men i slike stunder viser Petrus 
Beyer til rette sitt gode indre liv ved at brødrene stiller opp 
og støtter hverandre. Dette gode samhold og gode indre liv 
som er innarbeidet i Petrus Beyer helt fra starten av, må vi 
hegne om og ta vare på. Det klarer vi ved godt fremmøte og å 
være positive til spørsmål om tillitsverv eller andre oppgaver. 
Årene har vært krevende for meg men jeg ville ikke vært 
de foruten!
Vi har mistet brødre, men samtidig fått nye brødre som vi 
stadig blir bedre og bedre kjent med. Dette er kontraster vi 
må leve med.
Om noen måneder tar et nytt kollegium over, og jeg vil få 
benytte anledningen til å takke det sittende Embedskollegium 
for det gode samarbeide som vi har hatt, og samtidig ønske det 
nye kollegiet med nyvalgt Overmester Tore Engen i spissen 
lykke til med givende og interessante oppgaver.
La oss heller ikke i sommer la være å tenke på brødre eller 
andre som kan ha behov for et besøk eller en oppmuntring.
 
God sommer til alle brødrene med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet   

                                                                   Jo lunde, OM

Redaktørens hjørne
Det nærmer seg som-
mer, og det sittende em-
bedkollegiet går inn på 
oppløpssiden.
Det er utrolig hvor fort 
2 år går.
Som en oppsummering 
må det sies at det har 
vært en fin tid for vår 
Loge. Møtene har vært 
mange og innholdet 
godt. Alt ledet av OM Jo 
Lunde på en fortreffelig 
måte. Vi har vært så hel-
dige å fått en fi n tilvekst 
av mange nye brødre i 
løpet av perioden. Dette 
takket være godt rekrut-
teringsarbeid av mange 

brødre i samarbeid med embedskollegiet. Fremmøtet har 
også vært godt.
All honnør til Overmester  og hans mannskap i denne pe-
rioden.

Vi gikk dessverre glipp av en stor begivenhet i vårsemesteret 
i og med at bror Arne Lauvdal døde ved årsskiftet. Han skulle 
fått sin 60 års VeJu i mai.
Arne Lauvdal var på en måte en av de siste eldre og store 
bautaer i vår loge. Han satt inne med mye kunnskap og hadde 
sin klare mening om både logearbeid og andre samfunnsak-
tuelle saker. Han var en stor pådriver for at bl.a. våre spill 
skulle fremføres på en fi n og verdig måte. Alt skulle være 
skikkelig fremført. Det fantes ikke rom for snarveier og lette 
løsninger (les: jukselapper).
Som gammel CM må jeg si at dette virket noe strengt den 
gang jeg startet som CM h.ass., men jeg fant fort ut at dette 
er helt avgjørende for at våre spill skal bli slik de skal være. 
Jeg vil forsøke å være med på å føre Arne Lauvdal sitt syn på 
dette videre til yngre brødre. Dette tror jeg er helt avgjørende 
for vår Orden. Vi ser dessverre at det benyttes jukselapper 
over en lav sko en enkelte loger.
Seremoniene og spillene blir på denne måten helt ødelagt, 
og det er ikke bra.

Redaksjonen i PB posten ønsker alle brødre en fi n og god 
sommer!
                                                         Johnny Lund, Red.
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Over hele landet mar-
kerte uka 13 – 20 april 
innspurten (fase 3)  av 
Odd Fellow Ordenens 
”Landssak” 2012/13 
med bøsseinnsamling.  
Målet for prosjektet var 
stort: I samarbeid med 
SOS-barnebyer skal det 
bygges barneby i Nga-
bu, Malawi for 150 for-
eldreløse barn, og gi de 
et godt hjem og utdan-
ning. Ngabu er et av de 

fattigste områdene i Afrika.  Barnebyen vil bli et sentrum 
for utdanning og helsetilbud i lokalsamfunnet med tilbud 
til ytterligere 2000 vanskeligstilte  barn og familier med 
barnehage, skole og  helsetilbud.

Logene på Gjøvik var ute med bøsser og salg av solsikke-
poser fredag 19 og lørdag 20 april. Vi greide å mobilisere 
65 bøssebærere fra de 4 logene. Vi var tilstede ved han-
delssentre og på sentrale plasser i Raufoss, Lena, Hunnda-
len og Gjøvik. 

Mange av oss kvier seg til denne formen for innsamling, 
og det var nok en av grunnene til at antallet bøssebærere 
ble mindre enn vi håpet. Min personlige erfaring er at den-
ne formen for innsamling  er krevende, men også interes-
sant. Mange av de vi møter på denne måten er hyggelige, 
pratsomme og viser giverglede når de får vite formålet. En 
kunne fortelle om ei eldre dame som kom igjen 3 ganger, 
puttet på bøssen og fortalte historier hver gang. Den som 

Vel gjennomført søstre og brødre!
står på stand med bøsse blir riktig glad i slike folk. En ob-
server også hvor travelt de fl este har det, og at kontanter i 
lomma er på vei ut. Noen få bruker anledningen til å lekse 
opp hvor lei de er av alle innsamlinger og tiggingen.

Resultatet ble  bra og ga et hederlig resultat med litt 
over 1000kr i gjennomsnitt pr bøsse i alt kr 67 293.

SOS- barnebyer har et godt renome når det gjelder hjelpe-
arbeid. Når Odd Fellow Ordenen står fram som en partner 
i enkeltprosjekter som dette, blir Ordenen synlig og viser  i 
handling vårt menneske – og samfunnssyn. 

Vi er ikke naive, det er uro, maktkamper og korrupsjon 
som kan ødelegge mye, og vårt bidrag er som en dråpe i 
havet. I første omgang redder dette prosjektet liv. Håpet 
er også at barn som vokser opp med kjærlighet , omsorg  
og utdanning med tiden vil kunne gi de samme  verdiene 
tilbake til sitt eget samfunn og bryte sirkelen med vold og 
fattigdom.

Forutsatt  en riktig utvikling av prosjektet, og det tror jeg 
på, vil barnebyen i Ngabu kunne bli et fyrtårn for Odd Fel-
low Ordenen i Afrika.

På vegne av styringskomiteen for Gjøviklogene takker 
jeg alle som på forskjellig måte har bidratt til en vellykket 
gjennomføring av prosjektet ”Sammen for barn i Malawi”.

Broderlig hilsen i V K og S

                 Arne Aafoss
                 Storrepr esentant/formann i Styringskomiteen                                  

Farvel med Skattmester Bendix Riis
Skattmester Bendix Riis 
i loge nr. 119 Erik Glip-
ping i Viborg omkom 
under tragiske omsten-
digheter i januar i år.
I forbindelse med etable-
ringen av vår vennskaps-
logeavtale ble Bendix 
Riis leder i ”Norgeud-
valget” og vår første 
kontaktperson i dette 
viktige arbeidet.
Samarbeidet utviklet seg 

meget godt og vi skrev en avtale i Viborg i april 2010.
Bendix Riis gjorde en stor innsats i arbeidet med å få til en 

avtale mellom logene i Viborg og Gjøvik, og vi takker ham 
for at vi fi kk dette til. 
Vi har hatt to gjensidige besøk, og neste er planlagt i Viborg 
i 2014.
Bendix Riis var en åpen og hyggelig person som det var lett å 
komme i kontakt med, og det var allerede utviklet personlige 
vennskapsforhold mellom brødre i de to logene. Brødrene 
Magne Myrheim og Øyvind Schnell representerte vår loge 
under begravelsen i Viborg.
Vi føler med hans kone Birte, og lyser fred over Bendix Riis 
sitt gode minne.

                 Øyvind Schnell
                 Kontaktperson mot loge nr. 119 Erik Glipping
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Vår loge holder stand i eget Ordenshus. Alle gode formål 
står godt rustet i Thomas Wildeys ånd.  Slik Stor Sire Mor-
ten Buan uttrykker det i De Tre Kjedeledd  1/13, aktuelt 
også for loge nr. 99 Petrus Beyer:

 Se ikke på hindringene.
 Se heller etter åpningene.
 Ikke heng deg opp i umuligheter.
 Se heller etter mulighetene.
 Ja visst er hindringene til stede.
 Ja visst er begrensningene til stede.
 Men hvis vi velger mulighetene i det umulige
 er nettopp de mange fl ere.

Disse ordene er tileg-
net vennskap. De kan 
utmerket godt også ut-
vides til å gjelde hele 
logelivet. Alt arbeid 
som nedlegges i ulike 
nevnder, i embeds-
mannsapparatet og i øv-
rige aktiviteter innen-
for logelivet utgjør til 
sammen fl ere årsverk. 
Det er et viktig arbeid 
rundt menneskelige 

verdier som skal bidra til å gi hver enkelt bror en identitet. 
Det er derfor viktig å skape rom og gjøre plass til disse 
verdiene i en organisasjon som Odd Fellow Ordenen.  En 
slik plass er ikke nok ved å sette søkelyset på budordene 
våre alene. Vi må også se på hvordan logen blir organisert 
og drevet i de ulike nevnder. 

Logen gir muligheter
Ja visst er både hindringer og begrensninger til stede i 
arbeidet med å oppnå tettere bånd til våre verdier. Nye 
brødre trenger å møte nærhet til logens verdier gjennom 
fadderskap, informasjonsmøter og venneaftener. Her er 
mulighetene mange. I loge nr. 99 Petrus Beyer er infor-
masjonsmøtene for yngre brødre kommet godt i gang. Det 
har gitt positive signaler. Er det like viktig at eldre brødre 
tar kontakt med nye på ettermøtene for nettopp å vise hva 
innholdet i verdiene våre går ut på? Det dreier seg egentlig 
om menneskelig kontakt og vise at vi bryr oss om de som 
har vist interesse og aksept for å starte i logen vår.

Loge nr. 99 Petrus Beyer begynner å bli en eldre herre som 
fortsatt holder seg godt, til tross for at aldringen gir noen 
små tegn til slitasje. Livets gang roterer som til alle tider. 
Verden går videre, er det fristende å si. 

Kanskje bør vi begynne å tenke på mulighetene som lig-
ger der. De gamle er eldst slik har det vært. Men hvordan 
trekke inn tankegods fra nyere brødre, bør vi ikke slippe 
de fram og la de være med å forme morgendagens loge. 
De er en del av logens fremtid i den grad vi tillater det. 
Logens indre liv er skapt allerede og det skal fylles med 
brødre som hegner om verdigrunnlaget. Den eldre herren 
kan lett snuble, gjøre feilaktige vurderinger og i det stille 
skape sin egen maktboble. Faren med det er at logen lett 
kan stagnere, frafallet øker og interessen for de fl otte verdi-
ene følger med vannstrømmen.

Vi trenger logens verdier. Vi trenger vennskap gjennom 
åpenhet, demokratiske beslutninger og et felles eierskap til 
logen. Vi trenger det miljøet som er skapt.
                                                        Håkon M. Rønnevig

Vi gratulerer:
• Dag Edler, 70 år, 27.04.
• Patrik Hurtig, 45 år, 01.05.
• Geir Halmrast, 65 år, 03.05.
• Haakon Magne Rønnevig, 65 år, 13.05.
• Kjell Rebne, 70 år, 15.05.
• Arne Kristoffersen, 60 år, 28.06.
• Rune Skybak, 60 år, 28.06.
• Rolf T. Karlsen, 80 år, 19.07.
• Jørn Børresen, 50 år, 13.09.
• Jo Lunde, 60 år, 22.09.

Nytt Embedskollegium:
Vi gratulerer våre 5 nyvalgte embedsmenn, som ble 
valgt på vårt møte 2. mai:

• OM Tore Engen
• UM Ole W Kavlie
• Sekr Svein Frislie
• Skt.m. Øistein Nettum
• Kass. Jan Erik Karlsen.

Vi ønsker dem lykke til i de 2 kommende år.
Behørig omtale med bilde kommer i neste PB post.
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I statuttene for Sirius Øst står følgende:
Organisasjonens formål er å gi Odd Fellow medlem-
mer anledning til å være medmennesker tilstede ved 
Stråleterapienheten på Gjøvik.
I denne funksjonen er medlemmet ”Pasientvert”. Pasi-
entverten skal være et medmenneske for pasienter ved 
Stråleterapienheten og tilby en enkel servering til pasi-
entene og eventuelle ledsagere.

Årsmøtet ble avholdt i Kjellerstua i Ordenshuset mandag 
25. januar 2013.
Styret for Sirius Øst er et felles distriktsrådsmøte i de to 
Distriktsrådene i Distrikt 10. Styrets leder er Distrikt Stor 
Sire og skifter for hver valgperiode mellom de to Distrikts 
Stor Sirer. I perioden 2011/2012 har DSS Lisbeth Wictor-
sen vært styreleder.
Etter godkjenning av innkalling og saksliste ble Eks Stor-
representant Reiner Eichler valgt til referent. Årsmelding 
ble lest av Reiner Eichler og godkjent.
I regnskapsfører Dag Edlers fravær ble regnskapet lest av 
Reiner Eichler og dette ble også enstemmig godkjent. Po-
sitiv revisjonsrapport ble opplest.
Det ble gitt gaver fra Oppland Taxi og Hedmark Taxi på 
5.000 kr. fra hver, men dette ble ikke mottatt før i januar 
2013 og er derfor ikke med i regnskapet.
Alle logene i Kongsvinger har også i 2012 gitt bidrag til 
Sirius Øst.
Beholdningen pr. 31.12.2012 er kr. 61.687.93
Det ble fremsatt forslag om at logenes bidrag for 2013 skal 
være kr. 1.500,-.
Forslaget om kr. 1.500, per loge ble vedtatt. Brev sendes 
logene fra styreleder.
Budsjett for 2013 ble lest og enstemmig godkjent.
 Arbeidsutvalget består av representanter fra de fi re Gjø-
viklogene og for 2013 består utvalget av Ragnhild Frem-
stad fra loge nr 35 Arnica, Gurli Skattum fra loge nr. 128 
Sarah, Øyvind Schnell fra loge nr. 99 Petrus Beyer og Rei-
ner Eichler fra loge nr. 37 Voluntas som også fungerer som 
utvalgets leder.
DSS Lisbeth Wictorsen fortsetter som styreleder også for 
2013 og 2014.
Dag Edler fortsetter som regnskapsfører og Svein Frislie 
som revisor, begge er brødre av loge nr. 99 Petrus Beyer.
Eks Storrepresentant Reiner Eichler ble gjenvalgt som 
driftsleder for 2013.
                                                             Øyvind Schnell

Referat fra årsmøte 
i Sirius Øst

Ole W Kavli:
Ønsker meg færre 
og mindre bilder og 
desto mer tekst

Nils Erik Lister:  
Jeg er veldig 
fornøyd med PB-
posten og synes den                                        
er blitt stadig bedre.

Anders Floor:  
For meg fremstår 
PB-posten på en fl ott 
trykksak og jeg synes                                  
det er interessant stoff 
fra logelivet i loge 
Nr. 99 Petrus Beyer

Odd Terje 
Østgaard:  
Jeg ønsker meg noe 
mer fyldig presen-
tasjon av nye brødre,                                              
gjerne i forhold til 
bakgrunn og jobbsitu-
asjon. Jeg savner å bli 
mer kjent med våre 
nye brødre.

Jan Ragnar 
Østvold: 
Jeg synes ikke at det 
er nødvendig med bil-
deinnslag av brødre i 
hver utgave. Så håper 
jeg at yngre brødre 
trekkes mer fram.

5 i farten
Hva mener du om PB-Posten?
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PB-koret på sangerstevne
Odd Fellow sang- og musikkforbund avholder hvert tredje 
år et sangerstevne.
I år skal det foregå i Ålesund og PB-Koret er påmeldt med 
ca. 20 sangere.

Stevnet fi nner sted helgen 31. mai til 2. juni, og det er 
erfaringsmessig et fl ott arrangement som gir hyggelige 
opplevelser og gode minner.
Det er ”bli kjent” samling på fredag og stor konsert på 
lørdag hvor alle korene synger 2 selvvalgte nummer.
Til slutt synger alle korene samlet 2 fellesnummer, og 
i år er ”Slavekoret og Vestland, Vestland” valgt. Etter 
tidligere erfaring er dette en stor opplevelse for både 
deltakere og publikum da det kan være 300 sangere på 
scenen samtidig.
På lørdag kveld er det bankett med underholdning og 
dans.
Vi vil gi et referat fra stevnet i en senere utgave av PB-
Posten.

                                                        Øyvind Schnell

Minneord over Arne Lauvdal

Vår kjære eldste bror Eks OM Arne Lauvdal gikk bort 
den 30. desember i 2012.
Han ble 98 ½ år gammel og klar til det siste.
Han ble tatt opp i loge nr. 37 Voluntas den 19. februar 
1953 og skulle derfor fått tildelt sin 60 års Veteran Juvel 
på logemøtet den 23. mai i år.

Dessverre ble det ikke slik, men vi minnes Arne som 
den særdeles oppegående bror, som alltid hadde klare 
tanker om mange aktuelle ting.
Han var Skattmester i 37 Voluntas i 1966-67, UM i 
1968-69, OM i 1970-71 og Fung. Eks OM i 1972-73.
Han var en av de aktive brødrene da broderforeningen 
for en ny loge ble stiftet, og han har vært Eks OM i vår 
loge siden starten i 1979.
Det er ingen tvil om at bror Arne har hatt en grunnleg-
gende innfl ytelse på vår loges tilblivelse og utvikling.
Han gjorde en stor innsats da det nye Ordenshuset ble 
bygget, og han la ned et stort arbeid som ansvarlig for 
den nye logesalens utforming.
Bror Arne var ikke så aktiv i logen de siste årene, men 
han vår desto mer aktiv i ”Gubbeforeningen” som har 
møter i Kjellerstua hver onsdag på formiddagen.
Det var bror Arne som innførte trim som en del av gub-
bemøtets innhold, og han var den suveren leder av trim-
men til han var over 90 år.
Ved bror Arnes hjelp har vi også fått dokumentert his-
torien om byggingen av logesalen, og dette har blitt et 
verdifullt dokument i Ordenshusets historie.
Bror Arnes alltid hyggelige kommentarer og innlegg vil 
bli dypt savnet.
Vi lyser fred over Eks OM Arne Lauvdals gode minne.

                                           Eks OM Øyvind Schnell
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Terminliste for høsten 2013
29.08.    O/EI  Galla    
12.09.    O/Arbm    
26.09.    O / ≡ +  Galla     
10.10.    O / - +   Besøk av □ 37Voluntas  
24.10.    O + Galla    
07.11.    M □  Sammen med 37 Voluntas arr. PB 
21.11.    O/Arbm     
05.12.    O / = +      
07.12.    Julemøte m/ledsager/gjester   
 

Gratulerer
Torsdag 2. mai fi kk bror Egil Buskum tildelt sin 25 års VeteranJuvel.
Her ser vi veteranen blir behørig gratulert av Overmester Jo Lunde.

Jubilantens fadder, EksOM Terje Fosmark holdt en fi n og vital tale, og fi kk med seg alle på en skål for jubilanten.
Egil Buskum takket for en fi n seremoni som ble ledet av Str.rep. Arne Aafoss. Bror Buskum fremhevet spesielt den 
fi ne musikken som løftet den høytidelige stunden.

Informasjonsmøte
Mandag 6. mai ble det det avholdt informasjons-
møte for potensielle nye medlemmer.

4 aktuelle kandidater møtte. I tillegg har vi 1-2 stk 
som kan komme inn.
Dette betyr at det bør være store muligheter for at 
en eller to av disse kan være klar til høsten.

Det er bra!
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Styret i Odd Fellow 
Gården har siste drifts-
år, fra april 2012 til april 
2013, hatt et aktivt år. 
Styrets hovedoppgave 
er å følge opp generell 
drift og økonomi. Da 
Astrid Stafseng, etter 
eget ønske, gikk over i 
pensjonistenes rekker 
etter nesten 20 år i Odd 
Fellow-huset, startet 
arbeidet med å ansette 

ny restauratør. Fra august 2012 overtok ”Gutta i Dampen” 
kjøkkendriften, med ansvar for all utleie, renhold og dag-
lig drift.
Til sammen ”huser” gården ca 315 medlemmer innen Odd 
Fellow. I tillegg kommer ca 140 medlemmer i to leieloge-
ne, tall fra 01.01.2013. Det blir noen tusen måltider årlig !

Det er også viktig å vedlikeholde hus og eiendom. Siste 
år ble kjellerstua pusset opp og fremstår i ”ny drakt”. Ar-
beidet ble utført med betydelig dugnadsinnsats fra logene. 
Styret retter en stor takk til de medlemmer som bidro i 
arbeidet. Selskapslokaler og kjellerstue blir mye brukt av 
logene, og leies også ut til møter, selskaper, minnesamvær 
og lignende.  

Utleievirksomheten er viktig for å holde leiekostnader for 
logene så lave som mulig. Her er det en balansegang mel-
lom inntekter, bruk og slitasje, noe styret også følger opp. 

Videre er det gjort betydelig oppgradering av kjøkkenet, 
tilpasset dagens krav til kjøkkendrift. Her bidro logene 
med en betydelig sum på ca 250.000 i oppsparte fonds-
midler.

Det er også utført arbeider innen energiøkonomisering. Det 
er montert varmepumper i spisesal, salong og kjellerstue. 
Det er også installert en del termostater, og i forbindelse 

Fra styret i Odd Fellow Gården med arbeider i kjøkkenet ble deler av el-opplegget oppgra-
dert/utvidet. Det kan også nevnes at restauratøren har vært 
med å delfi nansiere varmepumpene. Oppgraderingene for 
øvrig er fi nansiert via lån og midler fra ordinær drift, foru-
ten de nevnte fondsmidler og midler fra ”Gutta i Dampen”. 

Vedlikehold er en løpende oppgave og styret jobber etter 
prioriteringer til enhver tid innenfor økonomiske rammer. 
Styret vil nå se på mulighet for økt kjøle- og frysekapa-
sitet for kjøkkenet.  Et stollager står også fortsatt høyt på 
”ønske”listen.  

Siste år er organisasjonsformen for gården endret til sam-
virkeforetak, noe vi var pålagt av myndighetene. Offi sielt 
heter vi nå Odd Fellow Gården SA. 

Styret takker for et godt samarbeid med logene gjennom 
året og ønsker lykke til med logevirksomheten kommende 
terminer.  

Vi er alle avhengige av, og interessert i 
vårt fi ne Logehus!

Styret i Odd Fellow Gården SA

                                              Ida Holm Grindstrand
                                              styreleder


