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Gave til Krisesenteret. 
Logens gave til humanitære formål 

for 2013 ble overlevert Krisesenteret i 

Moss lørdag 11.01.2014 – øremerket 

tiltak for barna ved Krisesenteret. Ga-

ven var på kr 7.650,-. 

Til stede ved overrekkelsen var barne-

vernspedagog Christiana, samt brød-

rene Halvard Frosterød, Odd Roksvåg 

og Steinar Hagnes. 

 Hei Robert Ljungqvist 

Norsk Tipping vil på vegne av din grasrotmottaker Odd Fellow Loge Nr 51 Folden 

takke for ditt bidrag gjennom Grasrotandelen. Din grasrotmottaker har mottatt totalt 

7364 kroner siden de registrerte seg som en del av ordningen.  

Om du vil bistå foreningen eller laget ditt ytterligere, kan du hjelpe til med å rekruttere 

enda flere grasrotgivere. Ønsker du mer informasjon se www.norsk-tipping.no 

Vennlig hilsen Norsk Tipping 

Den 20. februar var det tildeling av 

Den Høye Sannhets Grad til br Roy 

Andersen. Som ved alle br Roy´s  

gradstildelinger var hans onkel, Eks 

OM Egil Holstad, Loge 153 Carl Mi-

chael Bellman, Stockholm, tilstede 

og kastet glans over sin nevøs store 

dag. En slik onkel –og bror, kunne 

vel alle ønske seg. 

Christiana fortalte at alle gaver var kjærkomne og som – innenfor stramme 

budsjetter - ga muligheter for turer og andre tiltak for og til barna ved sente-

ret. På vegne av ansatte og ledelse ved Krisesenteret rettet hun en hjertelig 

takk til loge Folden for gaven. 

 



Logemøte nr. 1000 
Torsdag 20.02.2014 gjennomførte Odd Fellow loge nr. 51 Folden sitt møte nr 1000. Møtet var 

programmert som Eks OM-aften, og under ledelse av Fung. OM – Eks OM Kjell Olav Martin-

sen – ble den rituelle delen av møtet gjennomført med stil og verdighet. Her ble bror Roy An-

dersen forfremmet til logens høyeste grad – Den Høye Sannhets grad. 

Ved åpningen av møtet ble brødrene ønsket velkommen med følgende ord: 

«Kjære brødre. 

I mai 1954 plantet brødre fra loge Varna – med Olav Fjeld i spissen – en broderforeningsspire 

med ranke på dannelse av en ny loge. Denne spiren vokste raskt, og allerede 07.02.1957 ble 

Odd Fellow loge nr 51 Folden konstituert under ledelse av Eks Stor Sire Olav Hallan. Logen 

hadde da 31 medlemmer. Av disse lever fortsatt en bror – vår loges «Grand Old Brother – Einar 

R Mathisen. “Siden konstitueringen for 57 år og 14 dager siden, er det – før kveldens 

møte – registrert 999 møter.”  
Vi kan trygt si som vi sier i vår logesang: 

Vi er glad i loge Folden, her er god Odd Fellow ånd 

Vi kan glede oss over samhold, over gode brorskapsbånd. 

I fra våre ritualer, som i skjønnhet favner vidt 

Kan vi øse av de kilder, som til visdom er oss gitt. 

Tenk over dette – og resten av sangens innhold – når vi senere i kveld synger alle versene. 

På vegne av oss alle har jeg gleden av å gratulere med vårt møte nr 1000. 

Godt møtt alle sammen.» 

Etter et vellykket og smakfullt brodermåltid, holdt bror DSS Gunnar Gjølstad et kåseri om Or-

denens og vår loges «tilblivelse». Han har nedlagt et betydelig arbeid med å skrive denne histo-

rien, som senere vil komme innbundet og bli tilgjengelig for de som ønsker dette. 

S.H. 

                                                                                                           
    

   Siden forrige bindeledd har vi hatt mange hyggelige møter. Først

   og fremst vårt tradisjonelle og alltid stemningsfulle Julemøte,  

   med sedvanlig deltagelse av en av våre alles kjære Bjerketvedt- 

   søstre, med vakker sang som vekker sterk julestemning, denne  

   gang Sofie. En spennende og meget flott gjennomført Eks Over -

   mester aften med gradtildeling på vårt møte nr 1000, en meget  

   hyggelig milepel. På kort tid har vi også vært så heldige å kunne 

   avvikle hele to opptak, med to nye brødre ved begge anledning-

er, en stor glede for vår loge. 

Resten av våren vil gå med til gradspasseringer, besøk fra vår vennskapsloge fra Sve-

rige, Loge 37 Pontus Wikner, og siden flere av våre egne torsdager okkuperes av be-

vegelige helligdager, har vi valgt å avlegge andre loger et besøk for å holde Loge-

vandring i gang. Jeg håper at mange vil delta på våre besøk til andre loger, og kanskje 

spesielt når vi skal til Loge Fridtjof Nansen for å overvære en Juveltildeling og å feire 

Ordenens Årsdag. Det arbeides også med en mindre omvisning. 

Brødre!!! Den siste tiden med såpass som fem nye brødre bør ikke bli en ”sovepute”. 

La oss først og fremst nyte våren, men samtidig se oss rundt og finne nye mulige 

brødre, som kan inviteres til et nytt Informasjonsmøte litt inn i høstterminen. 

Brødre. Ha en flott vår og møt så ofte du kan. 

OM Roy Vestlund. 

Bror OM har ordet 



     Den 21. november fikk Loge 51 Folden et  

     storfint besøk. Det hadde lykkes oss å få Eks 

     Europeisk Stor Sire/ Eks Stor Sire Harald  

     Thoen til å komme for å holde et foredrag om 

     Odd Fellow Ordenen internasjonalt. Når det  

     skal være noen som har kompetanse til å  

     snakke om internasjonale relasjoner, så hadde 

     vi fått den rette mann i tale. Han har lang erfa

     ring fra internasjonale komiteer hvor han all 

     tid  har vært en ivrig talsmann for den euro 

     peiske grenen av Ordenen. 

     Han gikk inn på de vanskeligheter som lå for 

     ut for dannelsen av Den Europeiske Storloge, 

     hvilke motforestillinger våre amerikanske 

brødre hadde mot dannelsen av denne Storlogen, slik at det ikke var noe form 

for slingringsmonn i møteopplegget. Derfor hadde den europeiske delegasjo-

nen svært begrenset tid til å snakke med delegatene og vinne frem med sine 

ønsker. Men, lykken var på deres side denne gangen, og tillatelsen til dannelse 

Den Europeiske Storloge ble gitt. 

Han kunne fortelle at den amerikanske grenen av Ordenen er på sterk tilbake-

gang og at Ordenen sliter med å verve nye medlemmer. De har forlatt klesko-

den som vi har i Skandinavia, de har forflatet den rituelle delen og tradisjone-

ne var i ferd med å bli visket ut. Det er også visse tegn på at flere av de euro-

peiske jurisdiksjonene sliter pr. i dag, men så er det andre steder knoppsky-

ting. Våre svenske brødre har hatt suksess med å hjelpe til med innføring av 

Ordenen i Polen, her vil det i løpet av dette året bli etablert en Storloge. Så 

vidt vi fikk vite, så er det flere europeiske land som nå ønsker å få etablert 

Odd Fellow loger. Dette er et mål som det er satt mye krefter inn på å få til. Vi 

fikk også høre at det var den Skandinaviske delen av Ordenen som arbeidet 

best. Her var ritualene holdt i hevd, vi hadde vår kleskode, i hvert fall en del 

av den, og det var seriøs innsats på opplæringssiden og å øke medlemsantallet.  

Han holdt et foredrag uten manus og hadde som mål å holde på en halv time, 

Brødrene i Loge 51 Folden fikk en time med sammenhengende informasjon 

av en svært engasjert foredragsholder. Vi ønsker br Harald Thoen velkommen 

tilbake når det måtte passe. G.G                             (Referatet er forkortet. Red) 

Runde år 
 

 

29.01.1944  Per Sunde 70 år 

22.03.1944 Johnny N. Pedersen 70 år     15.04.1934  Ivar Christensen 80 år 

07.05.1934  John Johansen 80 år             21.06.1944  Skøien,Lars-Jørgen 70 år 
 



Bindeleddets redaktør: 
Leif Andersen 

Telefon  69271534—99773885 

E-mail:  k-isbe@online.no 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Johnny Normann Pedersen 

Jan Christian Hjorth  ( Leder ) 

Vi gratulerer: 

Bror Eks OM Webjørn Kaldhusseter med tildeling av Storloge-

graden den 14.02.2014. 

Bror Roy Andersen med forfremmelse til logens høyeste grad – 

Den Høye Sannhets grad – den 20.02.2014.   

Bror Jon Steinsvik som 25 års Veteran fra 02.02.2014. 

Bror Knut Helge Helgesen som 40 års Veteran fra 21.02.2014. 

 

Patriarkene Arvid Andreassen, Gunnar Osvald Fledsberg, Arne 

Olsen og Odd Roksvåg med befordring til Den Gylne Leveregels 

grad i Leir nr. 7 Østfold den 26.02.2014  

John R. Bakke 

Jon Stensvik 

Knut H. Helgesen 

Erik Skauen Tor-Espen Ombudstvedt  Rolf A. Sekkelsten 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i vår loge 

John R. Bakke og Tor-Espen Ombustvedt ble innviet 06.02.2014. 

Faddere er henholdsvis Rolf Thorvaldsen og Roy Vestlund. 

Erik Skauen og Rolf A. Sekkelsten ble innviet 06.03.2014. 

Faddere for disse er Hans Gunnar Skaug og Torkel Fintland. 

Webjørn Kaldhusseter 

Gunnar Fledsberg Odd Roksvåg Arvid Andreassen Arne Olsen 


