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GOD JUL! 



Bror OM har ordet 

 Jan Edgar Christensen 

05.12.2013 

Vi gratulerer vår nye 

bror med opptak i loge 

Vi gratulerer brødrene 

Jan Rune Solbakken 

og Trygve Tveit med 

opphøyelse til Den 

Kongelig Purpur grad 

den 23.10.2013 

17 oktober fikk Bror 

Roy Andersen  sin 2 

grad den edle kjærlig-

hets grad. 

Vi gratulerer. 

 Gode Brødre.   
   

En raskt liten oppsummer viser at vi 

har hatt en spennende og innholdsrik 

høst. Innvielse, Gradspassering i alle 

grader, Minneloge og Informasjons-

møte, og i tillegg Sosialaften.        

arbeidsmengden har for mange vært 

meget stor, og pågangsmotet upåkla-

gelig. Utvist interesse, iver og godt 

samarbeid har resultert i mange gode 

møter og vi avslutter med noe av det 

beste vi vet, Julemøte, avviklet på vår 

egen tradisjonelle måte. 

 

Tiden vi nå går inn i, vies familie og 

nære, men vi må ikke glemme at alt 

for mange kan være ensomme og 

alene. Vi må passe på å holde kontakt 

spesielt med våre egne nære. 

En liten kuriositet bør nevnes. Folden 

og Christian Frederik har inngått av-

tale om å utveksle Privatnevnder. 

Dette betyr at ved vår Sosialaften, 

kan alle brødre med sine ektefeller 

delta uten å måtte ha ”tjeneste”, visa 

versa.  

 

Våren vil by på hyggelige utfordring-

er i tillegg til oppsatt møteplan.   

Tanker rundt ”åpent hus” og synlig-

gjøring av Ordenen og Logene spirer 

i flere brødre, og skjeler man litt ak-

tivt til Foldens handlingsplan, er må-

lene våre store, men gode og oppnåe-

lige. Med høstens resultat, fire nye 

brødre og en ny søknad ”på vei inn 

døra”, går vi en spennende vår i 

møte. 

Kjære Brødre. 

Jeg takker for at så mange av 

dere møter opp, takker for aktiv 

deltagelse og takker for den store 

interesse som utvises. Logen fal-

ler sammen uten dere. Det er en-

het, samhold og vennskap mel-

lom odde brødre som gjør sterk, 

gir hygge og glede, og gjør det 

mulig å bli bedre, å vokse, å gro. 



 

 

Utvidet Distriktsrådsmøte i 

Moss 11.12.2013. 

 

Distriktsrådet hadde et møte i 

Moss 11.12. hvor alle em-

bedskollegier i Distrikt 7 Øst-

fold var invitert. Oppmøtet fra 

de enkelte loger var varierende, 

men Loge 51 Folden stilte 

mannsterke opp. Til dette møtet var Stor Sire Morten Buan til stede for 

å gi informasjon om saker fra Storembedsmannsmøtet i oktober. Dist-

rikt Stor Sire holdt en innledning om hvorfor møtet ble arrangert og 

kom med diverse opplysninger i tilknytning til de temaer som Stor Sire 

skulle ta opp. Det ble presentert en oversikt over tilgang – avgang av 

medlemmer til Ordenen fra perioden 2000 – 2012. Det var også utar-

beidet en oversikt over situasjonen i Distriktet vårt. Vi blir færre år for 

år både i distriktet og i Ordenen ellers. Dette var et av temaene som 

Stor Sire snakket om, hvordan kan vi øke innvielser i tiden som kom-

mer? Hvordan kan vi forhindre at medlemmer melder seg ut? Disse 

spørsmål er en nødvendighet å løse for å sikre vår eksistens på lang 

sikt. Storlogen hadde også gjort en undersøkelse blant nyere medlem-

mer under 35 år. Resultatet ble presentert og det kom fram mange de-

taljer som embedskollegiene bet seg merke i. Det gikk på trivsel, mot-

takelse i logene, klikkvesen og fremtiden for den enkelte bror. Det viste 

seg at det er store rom for forbedringer når det gjelder ettermøter blant 

annet. Den yngre garde har andre forventninger til en møtekveld enn de 

mer etablerte ordensbrødre. Dette er noe som må tas på alvor, og det 

må settes inn tiltak for å gjøre logen mer attraktiv for de unge slik at 

ikke en utmeldelse blir et resultat. Det ble også et ordskifte/

forslagstillelse om diverse tiltak som kunne iverksettes i tiden frem-

over. Dette er tiltak som ikke bare må settes på et papir, men imple-

menteres i logens framtidsplaner. 

 

Det var en svært fornøyd forsamling som takket for samværet etter at 

br Distrikt Stor Sire hadde gjort en oppsummering over kveldens møte. 

Gunnar Gjølstad  (forkortet red ) 
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Dyp konsentrasjon på trekningen av lodder på 

sosialaften 15. november 2013 

Vellykket sosialaften! 

 

Loge Folden arrangerte en vellykket sosialaften 15. nov. 

Brødrene med gjester ble mottatt med en velkomstdrink i lobbyen. 

Deretter ble alle tatt med inn i vår vakre logesal hvor                                  

br. OM Roy Westlund 

ønsket velkommen. Det ble sang og informasjon om logens arbeid, og 

opplesning fra stolene. 

En stemningsfull opplevelse i en travel førjulstid. 

Kvelden fortsatt i våre selskapslokaler med servering av deilig innbakt 

svinefilét i sursøt saus med ris, og avsluttet med eplekake, is og  kaffe. 

Etter et hyggelig bord fortsatte kvelden med bingo, en hyggelig gjen-

oppfriskning av gamle minner for mange. Mange vant, og det ble stor 

stemning! 

For å skape felles aktiviteter, ble det invitert til stikkekasting. Konkur-

ranseinstinktet våknet hos mange, stemningen steg  - og det ble mange 

vinnere. 

Som avslutning på sosialaften ble det dans med br. Leif Andersens en-

mannsorkester. Leif kjenner våre melodiønsker, og mange gode dans-

melodier fikk danseføttene i gang! 

Sosialaften er viktig for Logens sosiale liv. Brødrene med sine respekti-

ve og gjester blir bedre kjent med hverandre. Det styrker logens fremti-

dige arbeid. Det kunne vært ønskelig med større deltagelse av våre yng-

re brødre, men ellers var fremmøtet bra. 

Takk til br. UM Petter Hagmann for utmerket ledelse av arrangementet. 

Med broderlig hilsen i V. K. og S. 

     Hans Krugerud   


