
Vennskap på tvers av landegrensene 
Loge nr. 112 Høyevarde på Karmøy er vennskapsloge med Loge 
nr. 1 Zygmunt i Wroclaw Polen  

Lørdag den 05. april mottok vi en innvitasjon fra OM Eugeniusz Myszka i Loge nr. 1 
Zygmunt, til å delta i installasjon av ny logesal, installasjon av ny DSS for Polen, 
installasjon av Loge nr. 5 Lubusia og innsettelse av dens første embetsmenn. Alt 
skulle foregå i restaurant Figaro i Zielona Gora. Likeså innbydelse til Loge nr. 2 
Comenius 10 års jubileum i Leszno. Undertegnende samt Peter Johannsen fra Loge 
nr. 112 Høyevarde og Torbjørn Askeland fra Loge nr. 148 Tonjer ble enig om å 
reise til Polen for å delta i disse begivenheter.  

Tirsdag 29 april kl. 06:00 dro vi fra Karmøy lufthavn via København, og med 
ankomst Wroclaw kl. 12:00. Eks.Storrepresentant Zdzislaw Olszanowski fra Loge 
nr. 1 Zygmunt sto å ventet på flyplassen for å transportere oss til et hotell som lå i 
sentrum av Wroclaw. Eks.OM Maciej Maczka i Loge nr. 1 Zygmunt kom og hentet 
oss for en bedre lunsj hjemme hos han og hans frue. Kl. 18:00 ble vi kjørt tilbake 
til hotellet etter en hyggelig stund sammen med en meget god venn. På kvelden 
var vi sammen med Sekretær Andrzej Gisges i Loge nr. 1 Zygmunt, slik at vi kunne 
utforske byens severdigheter sammen med han. 

 

Onsdag 30 april kl. 15: 00: 

ble vi hentet av Eks.OM Janusz Jurgielaniec for transport til Zielona Gora, en tur 
som normalt i Norge ville ta ca.4 – 5 timer, vi brukte 2 ½ time. Fartsgrensene er 
ikke det sammen her som hjemme, men så kjørte vi da på motorvei av meget god 
standard.  
Første stopp var på restaurant ”Figaro”, hvor vi fikk hilse på brødrene fra Zielona 
Gora og ikke minst på Storembetsmennene fra Sverige med Stor Sire i spissen. 
Deretter kjørte vi til Hotell Srodmiejski for innlosjering.  
Kl. 20:00 – 24:00 ble vi invitert til en kjeller restaurant Kawon, ca 7 min spasertur 
fra hotellet, for en uformell sammenkomst for alle gjester og brødre fra Sverige – 
Norge – og fra polske brødre fra Wroclaw – Zielona Gora – Leszno og Szezecin.  
Det ble en uforglemmelig kveld sammen med gode venner med god mat for en 
hver smak.  
Etter mat var det musikalsk underholdning, og her ble det fremført ”La det svinge”, 
på perfekt norsk av en polsk sangerinne til ære for oss fra Norge.  

 

Torsdag den 01. mai, startet med en tidlig frokost, og kl. 10:00 startet begivenhetene i restauranten ”Figaro”.  
Først installasjon av logesalen utført av Den Svenske Storloges embetsmenn med Stor Sire i spissen. Innsettelse av nye DSS for Polen, 
Eks.OM Janusz Jurgielaniec fra loge nr. 1 Zygmunt.  
Kl. 11:00 startet seremonien med instituering av Loge nr. 5 Lubusia, dog noe annerledes en hva vi gjør her på berget. 
Kl. 12:15 – 12:30 kaffepause. 
Kl.12:30 Stor Sire og Storembetsmenn gjennomførte installasjon av embetsmenn og assistenter. Seremonien ble utført på Engelsk og 
deretter oversatt til Polsk.  
Etter installasjonen og taler ble det gaveoverrekkelse fra gjestende brødre og søstre. Fra loge nr. 112 Høyevarde, 2 klubber en til OM og en til 
UM, logens vimpel på stang, samt platte med byvåpenet fra Karmøy kommune.  
Kl. 14:00 Lunch, deretter sightseeing i Zielona Gora – Palmehuset – vin museum med dertil egnet vin smaking av både rød og hvitvin 
produsert i Zielona Gora.  
Kl. 20:00 til 01:00 ble det banquet med damer i restaurant ”Figaro”.  
Logens brødre hadde arrangert all nødvendig transport til og fra hotellet. 

 
Foto fra restaurant ”Figaro”: Fra venstre:.Br. 

Peter Johannesen Br. Torbjørn Askeland Tonjer. 
Storrep. Reidar Viken og den nye DSS for Polen 

Janusz Jurgielaniec. 

 
Foto fra logesalen: Installasjon av valgte 

embetsmenn i Loge nr. 5 Lubusia. 

 
Foto fra torget i Wroclaw: Fra venstre Andrzej 

Gisges, Torbjørn Askeland og Peter 
Johannesen. 

 
Foto fra venstre: Storrep. Reidar Viken Loge nr. 

112 Høyevarde. OM Loge nr. 5 Lubusia. Br. 
Torbjørn Askeland. Loge nr. 148 Tonjer. 



 
Overrekkelse av gaver til Loge nr. 5 Lubusia fra 
Loge nr. 112 Høyevarde og fra Ordfører i 
Karmøy kommune. 

Fredag den 02. mai startet dagen med frokost kl. 08:00 deretter fri frem til kl. 11:00 hvor DSS Janusz Jurgielaniec trensporterte oss til 
Lesznoe i bilkortesje med brødre fra Sverige.  
OM i Loge nr. 2 Comenius tok i mot oss i en park en times kjøring fra Leszno, hvor det var arranger med bespisning, deretter ble vi loset vel 
frem til Hotell ”Akwawit” i Leszno.  
På kvelden ble vi hentet og kjørt ut til en folkepark hvor det ble servert grillmat og underholdt med Country musikk og dans. Her møtte vi 
også gjestende brødre og søstere fra Danmark og Tyskland som vi fikk gleden av å hilse på. 

Lørdag den 03. mai startet dagen med frokost kl. 08:00. deretter sightseeing i den gamle bydelen hvor vi fikk overvære parade og andre 
festligheter i forbindelse med Polens nasjonaldag.  
Kl. 14:30 ble vi hentet og kjørt til palasset ”Pawlowice” hvor feiring av logens 10 års jubileum og logemøte ble avholdt.  
Gaver ble overrakt fra gjestende brødre og søstre. Undetegnende overrakte loge nr. 112 Høyevardes flagg på stang samt gave fra  
Karmøy kommune. 

 
Festmiddag i Palasset ” Pawlowice” Svenske 

Stor Sire og OM i Loge nr. 2 Comenius. 

 
Foto: Pallaset ”Powlowice” hvor Loge nr. 2 

Comenius 10 års jubileum ble avholdt. 

Etter logemøtet ble det avholdt konsert av lokale musikere som fremførte kjente og kjære melodier, klassisk som populær musikk og sang.  
Fra kl. 19:00 var det festmiddag i palassets festsal, hvor der var tale av den Svenske Stor Sire med flere.  

Søndag den 04. mai ble vi transportert fra Leszno til Wroclaw av OM Eugeniusz Myszka i Loge nr. 1 Zygmunt og av sønn til OM i Loge nr. 2 
Comenius. Vi tok inn på det samme hotellet som sist i Wroclaw.  
På kvelden inviterte OM oss hjem til seg og sin frue for nydelig mat og hyggelig samvær sammen med en meget god venn.  

Mandag den 05. mai ble vi kjørt til flyplassen for hjemreise av DSS Janusz Jurgielaniec og Sekretær Andrezej Gisges, og som seg hør og bør 
ble det takket for noen uforglemmelig dager i Polen, og ikke minst mange gode minner rikere.  

Anm.:  
Jeg vil på det varmeste anbefale andre loger å ta kontakt med loger i andre land, for dermed å knytte vennskapsbånd på tvers av 
landegrensene. Vi har mye å takke våre Polske brødre for gjennom flere år, ikke minst for deres vennskap og for den måten de tar imot oss, 
ja det kan ikke beskrives med ord.  

Vi har også utrolig mye å lære av våre Polske brødre og søstrer, ikke minst lære den måten de planlegger og organisere jubileer eller besøk, 
besøk som ofte går varer i flere dager.  

Men vi har også mye å lære dem når de er på besøk, ikke minst å vise dem hvordan vi utføre med stil og verdighet vår logemøtene og 
måltider/festmiddagene.  

I januar 2009 skal sannsynligvis den første Leir institueres i Polen, og vi stiller selvfølgelig dersom vi blir invitert.  

Reidar Viken.  
Storrepresentant Loge nr. 112 Høyevarde.  
E-mail: re-vike@online.no 


