
OOdddd  FFeellllooww  OOrrddeenneennss  MMaaggaassiinn  ••  8888..  åårrggaanngg

33//1100
DDee TTrree KKjjeeddeelleedddd

Intervju med
Stor Sire 
Morten Buanside26–29

Hilseformer
side 26–27

Intervju med 
Karin Rønning

side 4–5

EEmmbbeeddsskkoolllleeggiieett  22001100 ssiiddee1144––1199

OOrrddeennssllookkaalleennee  ii  ÅÅlleessuunndd ssiiddee  3322––3333

Ordenslokalene i Ålesund. Foto: Anne Gerd Henningsen



Ledelsen i Storlogen begynner nå
å komme på plass etter Storloge-
møtet. De valgte Storembeds-

menn har lagt sin handlingsplan for de
neste år og de utnevnte Storembeds-
menn er innsatt i sine embeder. I de
aller fleste distrikter er det nå nye ut-
nevnte Distrikt Stor Sirer, over tre fjer-
dedeler går inn i sin embedsgjerning
som utnevnte Storembedsmann for før-
ste gang. Jeg vil bruke denne høsten til
å etablere en felles plattform for valgte
og utnevnte Storembedsmenn. Skal Or-
denen i Norge i fellesskap nå de lang-
siktige mål som ble vedtatt på
Storlogemøtet, må vi alle trekke i
samme retning, mot de samme mål.
Storlogens ledelse har prioritert tre

hovedsatsingsområder for de neste år.
Det første er en satsing på kunnskap og
kvalitet. Det utnevnes en egen nevnd
for Kunnskapsløftet og en Spesial De-
putert Stor Sire har fått oppgaven med
å samordne arbeidet med denne satsin-
gen.
Den første oppgaven er å bidra til å

styrke leirarbeidet både i Rebekkaleire
og Odd Fellow leire. Dette skal gjøres
i samhandling med leirene og forhå-
pentligvis føre til en ny giv i leirarbei-
det.
En del av satsingsområdet kunnskap

og kvalitet, er å etablere Odd Fellow
Akademiet i Norge. Akademiet skal
bidra både til forskning og utvikling.
Oppgaven etablereres som et prosjekt
ledet av en Spesial Deputert Stor Sire.
Synliggjøring og informasjon er det

andre satsingsområdet. Dette arbeidet
koordineres av Ordens Herolden som
også leder Storlogens Informasjons-
nevnd. Utvikling av De Tre Kjedeledd,
Nettavisen, websidene er sammen med
gjennomgang av vårt brosjyremateriell
og grafiske profil, noen av de oppgaver
det skal arbeides med. Vårt forhold til
bruk av Facebook og andre sosiale me-
dier er en spesiell prioritert utfordring
for Ordenen der vi må søke å styre
denne utviklingen til Ordenens beste. 
Storlogemøtet 2010 vedtok at Odd

Fellow Ordenen skal gjennomføre en
felles Landssak i denne Storlogeperi-
oden. Skal vi lykkes på en god måte er
dette er en oppgave som krever god
planlegging, involverende prosesser og
profesjonell gjennomføring.
Den siste Landssaken i samarbeid

med SOS Barnebyer gav oss nyttige er-
faringer når vi nå skal gå i gang med
den neste. Det vil også på dette tredje
satsingsområdet, bli etablert som et
eget prosjekt der første fase er å finne
det gode formål Landssaken skal gå til.
Formålet må være i tråd med vårt ver-
digrunnlag og skal kunne profilere Or-

denen i samfunnet på en god måte. Det
er viktig å arbeide med planer og mål,
satse og kraftsamle  for å nå våre visjo-
ner. Skal vi lykkes, er det aller viktigste
at hver søster og bror, du og jeg, at vi
hver dag etter evne, beflitter oss på å
etterleve verdiene om Vennskap, Kjær-
lighet og Sannhet.

Leve som vi lærer, omsetter ord til
handling og  er mot andre som du vil at
de skal være mot deg.

Broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire
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DEPUTERT STOR SIRE PER-ARNE VIDNES

Jeg, som sikkert mange andre, har de sistedagene blitt sterkt grepet av tv-bildene
som kommer til oss fra flomkatastrofen i

Pakistan. Denne naturkatastrofen som har
rammet millioner av mennesker, er nesten
ufattelig for oss nordmenn både når det gjel-
der selve de materielle ødeleggelsene som de
store menneskelige tragedier dette fører med
seg i et av de fattigste strøk av verden. Når
dette sammenholdes med de andre naturka-
tastrofene vi har opplevd i den senere tid, det
være seg Haiti, de store oversvømmelsene i
mange deler av Europa og nå sist kjempe-
brannene i Russland, ja, da er det slike hen-
delser som gjør oss takknemlig for å bo i en
ytterkant av verden, som Norge jo er.

Men alle disse tragediene har også en
annen side, den manglende hjelpen som ute-
blir. Hva er det som skjer med oss mennesker
når slike store naturkatastrofer kommer og vi
får dem servert på sølvfat direkte i tv-ruten?
Blir vi nærmest paralysert av all elendighe-
ten som oppstår, og har vi lett for å tenke at
dette gjelder alle andre, men har ikke noen
relevans til meg og mine. Dermed holder vi
oss passive når det gjelder å hjelpe, det være
seg økonomisk bistand eller rent praktiske til-
tak som kan gjøres av den enkelte.
Hva vil jeg med denne innledningen? Jo

jeg ønsker å sette den inn i en kontekst med
relevans til vår egen situasjon som Odd Fel-
lows. Vi har våre budord, vår leveregel og
forordninger, og ikke minst har vi vår etikk å
forholde oss til. Makter vi å følge opp dette
innen vår egen Orden? La meg ile til med å si
at jeg er fullt klar over at det finnes mange
søs tre og brødre som gjør et fantastisk ar-
beide for å besøke syke og trengende både på
sykehus og hjemme. Det er mange loger som
har gode rutiner for dette arbeidet til hjelp og
glede for mange, ikke bare medlemmer av
Odd Fellow, men også til glede og hjelp for
utenforstående. Dette ligger helt klart innen-
for det vi skal og bør være opptatt av: «Be-
søke de syke, hjelpe de trengende osv. . .» og
også blir vi minnet om «Gjør mot andre osv.
. .». Hva er det å være en god Odd Fellow i
hverdagen? Er det ikke nettopp dette å kunne
gi en hjelpende hånd til de som trenger det?

Det skal så lite til for å glede et medmen-
neske. Et besøk hjemme, på sykehuset eller
rett og slett det å ta en telefon for å høre hvor-
dan det står til i det daglige. Det å stille et lite
spørsmål om det er noe vi kan være behjel-
pelig med. I mange tilfeller vil en slik hen-
vendelse være nok til å gjøre hverdagen og
livet noe lysere for de som blir kontaktet, og
det vil gi hver og en av oss en god følelse av
å være en Odd Fellow, ikke bare i navnet,
men i gavnet. 
Vi må ikke glemme at det ofte er de små

oppmerksomhetene som gleder et menneske
mest. Disse små hverdagslige besøk som gir
en hånd å holde i, en god samtale eller bare
det å ha et annet menneske i nærheten, gir
glede til den det gjelder. Det er ikke alltid
lengden på disse besøkene som er avgjø-
rende, men oppmerksomheten og viljen dette
viser, kan være like verdifullt som «tusenvis»
av kroner i støtte til institusjoner og sykeh-
jem – selv om vi heller ikke skal slutte å gi
gaver hvor vi finner det formålstjenlig.
Vi går nå inn i en tid hvor det ofte kan

være vanskelig for de eldre og ensomme å
finne aktiviteter i høstmørket. Dagene blir
fort lange, det være seg livet på en institusjon
eller hjemme hos den enkelte. Det å bli sit-
tende alene i lange høstkvelder, er noe ingen
ønsker seg. Kanskje skal vi alle ta dette på
alvor og sette av litt mer av vår tid til nettopp
å gjøre livet lysere og lettere for våre med-
mennesker, de eldre, de som trenger det aller
mest. La oss gjøre det nå før det blir for sent.

Vi har ingen tid å miste. La oss starte i
dag!! I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Per-Arne Vidnes
Deputert Stor Sire

www.oddfellow.no
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Jeg møter Karin Røn-
ning utenfor hotellet
hvor hun kommer med
bil. Vi skal sitte og
prate før hun skal til
Haukeland sykehus for
å ta blodprøver.
Prøvene skal avgjøre
om hun kan få cellegift
dagen etter. Så går
turen til Haukeland
sykehus hvor vi møter
to Odd Fellow brødre
som serverer kaffe og
smørbrød til
polikliniske pasienter
som får kreftbehand-
ling i flotte og mo-
derne lokaler. Det blir
litt spesielt å intervjue
for De Tre Kjedeledd
mellom blodprøver og
konsultasjonstimer.
Men det er samtidig
spennende og lærerikt
å se Sam-prosjektet på
nært hold.
– Når vi sitter her ved Skan-
sen Bataljon og ser ut over Ber-
gen føler du deg vel ganske 
hjemme?

Ja, det var her jeg slet mine bar-
nesko i bakkene hvor vi også 
finner noe av den eldste Hansabe-
byggelsen i Bergen. Så her har
mange snakket tysk i hundrevis av
år. Nå går det nok mest på klin-
gende bergensk. Dette var et spen-
nende miljø med mange samfunns-
klasser fra arbeiderboligene og opp
mot det rike villastrøket i Fjell-
veien.

– Og her var alle som bodde Or-
densmedlemmer?
Nei, det ante vi ikke noe om. Men 
jeg ble etter hvert klar over at
en del av overklassefruene opp-
over her var Rebekkasøstre. Dette
har jeg først blitt klar over se-
nere. I det hele tatt ante jeg ingen-
ting om Ordener i min oppvekst.
Men nå er jo både jeg og min mann
blitt Odd Fellows.

– Så Bergen forandrer seg?
Ja, og det er jo blitt en storby hvor
det er behov for innsats på en 
annen måte enn det var i min ung-
dom. Mange ungdommer er i drift.

Noen opplever å bli sendt hjemme-
fra og ut til ingenting i helgene. De
voksne skal være for seg selv og
ha sine «fester» som nok kan inne-
holde litt av hvert. Da møter vi som
Natteravner dem på byen i for-
skjellige forfatninger. Da får bud-
ordet «å oppdra de foreldreløse»
annet innhold enn tidligere. Vi Nat-
teravner er der til disposisjon, og vi
merker at det er behov for oss. Vi 
kjører ungdom hjem, og opple-
ver at det kan være verre hjemme 
enn i byen hvor de kom fra. Vi kjø-
rer dem på legevakten når de har
behov for det. Å være Natteravn 
er konkret å «hjelpe mennesker 
i nød». Og nøden har mange
sider. Det kan være ensomhet, om-
sorgssvikt og sosial fortvielse som
ikke minst unge mennesker star-
ter sine liv med. Voksenkontakt og
varme er mangelvare. Dette er en 
flott oppgave for oss Odd Fel-
lows å vise konkret medmenneske-
lighet på.

– Synes du Odd Fellows gjør for 
lite av dette?
Jeg kjenner ikke alle. Men jeg er 

Av Kjell-
Henrik
Hendrichs

INTERVJUET:
KARIN RØNNING
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sikker på at hvis alle Odd Fellows i sitt 
daglige liv tok et medmenneskelig an-
svar, ville mange mennesker takke for 
det. Det er farlig å ha en flott etisk lære 
hvis den ikke resulterer i medmenneske-
lig handling.

– Men alle Odd Fellows kan vel 
ikke være Natteravner?
Nei, det verken kan eller skal de. 
Men det finnes tusenvis av oppgaver. 
Det gjelder bare å ha fantasi og åpne øy-
nene for hva som skjer rundt oss. Selv 
den eldste og dårligste kan ta en tele-
fon og sende et brev. Det flotte er jo at 
oppgavene er så mange at det er
noe å gjøre for alle.

– Er det andre oppgaver du tenker 
konkret på?
Ja, Kunstnerisk Forum er en grup-
pe sangglade mennesker i Bergenslo-
gene som drar på alders- og syke-
hjem og sprer glede. Og du skulle bare 
se og høre hva som skjer når vi stem-
mer i med de gamle sangene. Da syn-
ges, nynnes og danses det med fra senger,
rollestoler og rullatorer. Å reise rundt
på den måten er som en vitamin-
sprøyte. Og det gir også gode gledesvi-
taminer å synge på tilstelninger i den 
enkelte loge. For meg er det å 
spre glede og å kjenne glede ganske vik-

tig. Derfor har jeg skrevet dette lille dik-
tet om glede som jeg ofte tar for meg 
til egen påminnelse:

Gleden i livet kan være så mye,
møte med venner, gamle som nye.�
Gleden kan finnes i mange ting,
fjellet og byen, ja alt omkring.�
Gleden over å få stå opp hver dag,
da holdes livsgleden ved lag.�
Gleden over et barnebarns første skritt,
og at de er en del av livet ditt.
Gleden i livet må nyttes fullt ut, 
da får hver dag en lykkelig slutt.

– Det er vel ikke bare Ordensfolk 
som skal hjelpe?
Nei, det er mye flott frivillig arbeid i lan-
det. Jeg har alltid vært svært opptatt av 
nettopp det. I mange år var jeg mye med
i vårt sivile beredskap, og da jeg selv 
fikk nakkesleng, engasjerte jeg meg mye
for denne gruppen. Oppgavene er mange
over et bredt felt. Men mitt poeng er at få
steder har man et klarere internt bud-
skap enn i Odd Fellow Ordenen. Det er 
dette budskapet som må drive oss til ak-
tivitet, ja drive oss med iver og glede.

– Hvordan ble du Rebekkasøster?
Min gode venn, Wenche Johnsen, var 
min fadder og hjalp meg mye de før-
ste årene.  Jeg var stolt og glad over den 
tillit som ble vist meg, og gledet meg til

å ta fatt. Jeg har alltid vært impulsiv og 
har lyst til å bidra positivt. Noen synes 
kanskje jeg både blir for impulsiv og 
«synlig», men det er nå engang meg. Det
sier vel kanskje litt når det er i de dra-
matiske utfordringene både i loge og leir
jeg har hatt mine lengste og største ut-
fordringer. Jeg liker å levendegjøre og
lever meg inn i rollene mine. 
Embeder har jeg hatt færre av,
selv om de også er kommet etter hvert.
Nå er jeg Sekretær i min loge, nr. 5, De 
Syv Stjerner. Nå har jeg vært medlem 
siden 1989, og det samme har min mann
Odd, vært.

– Hvordan vil du beskrive ditt Or-
densliv?
Odd Fellow Ordenen er jo virkelig flott.
Ritualer, stil og form og den intense 
etiske appell kan vanskelig finne sin 
make. Men som alle andre steder er det 
vel menneskene som ikke alltid hol-
der mål. Og det gjelder oss alle. Jeg hus-
ker at dette skuffet meg ganske grenseløst
i starten når jeg opplevde dumme og
trangsynte ting, og at man brydde seg 
med uvesenligheter, mens de lot de store
ting ligge. Det er jo virkeliggjøringen av
Ordenens verdier vi kommer sammen for.
Og det gjør vi ved å bruke kreftene på
nettopp disse verdiene og ikke på små-
lighet og uvesentligheter.

–Hvordan opplever familien dette?
Jeg har en datter, pluss to barnebarn og 
to oldebarn. Og såer jeg så heldig at jeg 
har fått min datter som logesøster. Min
mann er jo også medlem, som jeg alle-
rede har sagt.

– Har du hatt noen spesielle opplevel-
ser?
Ja, svært mange og svært mange gode.
Men én har nok festet seg spesielt. Etter
min femtiårsdag fikk jeg en gave som 
gjorde meg i stand til å reise til Austra-
lia. Da fikk jeg besøke en Rebekka-
loge, Lodge no 25, Star of Baisewater. Å
bli møtt av søstre i denne logen, få æres-
tegn og bli ønsket velkommen med føl-
gende formulering: «Velkommen i Venn- 
skap, Kjærlighet og Sannhet du frem-
mede søster fra den andre siden av klo-
den» var noe jeg aldri kommer til å glem
me. Ellers så logesalen der mer ut som et
kjøkken med noen krakker. Men det er
glemt, velkomsten – den husker jeg. Det 
er slike hellige minner som også gjør liv-
et verd å leve, sier Karin Rønning idet 
hun snur bilen for å kjøre tilbake til Hau-
keland sykehus for å få en ny cellegift-
kur.
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De Tre Kjedeledd har spurt
to DSSer som har vært på
Storlogemøtet 2010 om
deres opplevelser og syns-
punkter. Her er spørsmål
og svar.

DSS Jan Strøm, Telemark:
– Det 22. ordinære Storlogemøtet er
nå avsluttet. Hvor mange slike møter
har du selv vært med på?
Dette var mitt aller første Storloge-

møte. Siden jeg har takket ja til fire nye
år som Distrikt Stor Sire, regner jeg med
å få med meg minst et til.

–Med nærmere 200 deltagere med de-
legater, observatører og gjester er
møtet et stort maskineri. Hvor lett er
det å orientere seg i det som skjer for
den som møter for første gang?
Faktisk ganske enkelt. Siden jeg på en
eller annen måte har vært engasjert på le-
dernivå i ulike organisasjoner og ulike
idrettslag siden midten av 1960 tallet, har
jeg deltatt på mange landsmøter. 
Det er ikke vanskelig å orientere seg

dersom man på forhånd har satt seg
grundig inn i agenda og de saker som
skal behandles.

– Hvor nødvendig er det at Distrikts-
rådet gjennomgår sakene før møtet, og
hvordan har dere gjort dette i ditt Di-
strikt?
Svært viktig, slik at «grasrota» har en
mulighet til å påvirke den endelige bes-
lutning. Saker til behandling på Storlo-
gemøtet ble mottatt høsten 2009. Disse
ble gjennomgått i Distriktsrådet. Hver
enkelt Storrepresentant tok dette med til
egen loge/leir hvor de ulike saker ble
drøftet i embedskollegiet. Storrepresen-
tanten meldte sin enhets innstilling til-
bake til DSS, som igjen samordnet
innstillingene i de forskjellige saker.
DSS la så dette frem igjen for Distrikts-
rådet for en samlet innstilling. 
Heldigvis er det slik at hver enkelt de-

legat møter med ubundet mandat. Under
behandlingen på Storlogemøtet kom det
frem gode argumenter som gikk i mot
Distriktsrådets anbefaling, og våre dele-
gaters stemmegivning ble deretter.

– Ned mot en halv prosent av Orde-
nens medlemmer er til stede på Stor-
logemøtet. Hvordan kan vi best sørge
for at flest mulig får innblikk i hva
som skjer på et slikt møte?
Da vil jeg heller spørre: Hvor mange er
egentlig opptatt av hva som foregår på et
Storlogemøte? Det tror jeg ganske enkelt

er noen tidligere og nåværende embeds-
menn, pluss noen spesielle brødre,
kanskje fremtidige embedsmenn. 
Det er en selvfølge at Distriktsrådets

representanter blir orientert, som igjen
tar dette med til egen loge/leir. At CM
fortsatt ikke blir et valgembede er inter-
essant, men at vi flytter på et komma,
punktum eller utropstegn i en paragraf-
har vel ikke allmenn interesse? Og vi dis-
kuterte Focus, men 90% av våre
medlemmer aner ikke hva Focus er.  
Imponert ble jeg faktisk av at «hjem-

mesitterne» kunne følge Storlogemøtet
fortløpende på Ordenens hjemmesider.
Men hvor mange var klar over det? 

– Noen hevder at det går for mye tid
til å behandle småsaker, mens det blir
liten tid til inspirasjon og visjon?
Ja, mange vil nok mene det. Selv er jeg
av den oppfatning at små saker også er
viktig. Det som etter min mening bør en-
dres, er hva vi opplevde ved at 10 – 12
enheter sender inn liktlydende forslag.
Dette bør på forhånd være samordnet
som ett forslag fra det anliggende Di-
strikt. Det samme gjelder, som på alle
andre landsmøter, at noen få taletrengte
personer, igjen og igjen, ber om ordet for
å gjenta det innsendte forslag, for så å

konkludere med at de støtter sitt eget
forslag. Dette er bortkastet tid, og for
meg bare irriterende. 
Inspirasjon og visjon? Ja. Kanskje et

lite drypp? Men vår organisasjon er i den
situasjon at vi har årlige Storembeds-
mannsmøter. Og det er, etter min me-
ning, det rette fora for slike innspill. Så
får Storlogemøtet være landsmøte hvor
vi behandler de formelle saker.

– Er det noe ved møtet du kunne tenke
deg å forbedre?
Den formelle delen bør være som den er.
Men siden du spør om hva som kan for-
bedres, må jeg nok stille et spørsmål om
hva som burde vært annerledes. 
Vår Orden har nesten en tradisjon ve-

drørende benkeforslag ved nominasjon
og valg. Ingen ting galt med det. Men
man burde vokte seg vel med hvem som
fronter benkeforslaget. Årets forslagstil-
lere var vel, etter min mening, litt for
sterke. Løpet var jo allerede kjørt da to
så fremtredende personer innen vår
Orden fronter sine kandidater. Og hvor
var Nominasjonsnevnden med sin be-
grunnelse for sine forslag? Men når det
er sagt, så mener jeg vi har valgt et sterkt
Storlogekollegium, som jeg ønsker et
godt samarbeid med.
Gratulerer, og lykke til.
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DSS Kjellaug Vollen, Troms:
– Det 22. ordinære Storlogemøtet er
nå avsluttet. Hvor mange slike møter
har du selv vært med på?
Det første møtet var i 2001. Da møtte jeg
som delegat fra Distrikt 11. Da var jeg
Rådsrepresentant i Rebekkaloge nr. 71
Moria. Siden den tid har jeg deltatt som
DSS i 2005 og nå i 2010.

–Med nærmere 200 deltakere med de-
legater, observatører og gjester er
møtet «et stort maskineri». Hvor lett
er det å orientere seg i det som skjer
for den som møter for første gang?
Da jeg møtte som Rådsrepresentant i
2001, må jeg innrømme at det var ganske
forvirrende med så mange mennesker en
skulle forholde seg til. Jeg kjente bare
DDRP, og Rådsrepresentanten fra mitt
eget distrikt. Heldigvis var det mange i
samme situasjon, så noen av oss «traff»
hverandre og fikk utvekslet erfaringer og
diskutert litt før og mellom alle avgjø-
relser og valg.
Jeg syntes den oppgaven jeg var valgt

til å utføre, var av så alvorlig karakter at
jeg faktisk var redd for at dette visste jeg
for lite om. Jeg skulle være med på å
avgjøre saker både små og store som jeg
følte jeg ikke hadde nok kunnskap om.

Jeg følte at jeg hadde fått for lite infor-
masjon og for lite orientering om det som
skulle foregå både når det gjaldt valg av
Embedsmenn og alle saker som skulle
opp til avgjørelser.
De to siste gangene  som DSS synes

jeg har vært utrolig givende. Både søstre
og brødre DSS var blitt godt kjent med
hverandre i løpet av de fire årene som var
gått, og jeg visste mer om hva som var
forventet av meg. Så  i 2005 og 2010 har
det vært en glede og berikelse å få lov til
å delta. 

– Hvor nødvendig er det at Distrikts-
rådene gjennomgår sakene før møtet,
og hvordan har dere gjort dette i ditt
Distrikt? 
Det er av største viktighet at alle saker
som en får i hende blir gjennomgått med
grundighet, og at en tar seg tid til å dis-
kutere og få synspunkter på hver eneste
sak. Alle saker både store og små, skal
være på agendaen slik at Distriktsrådet
vet nøyaktig hvilke saker som skal opp
på møtet. 
I vårt Distrikt gjennomgår vi alle sa-

kene grundig i Distriktsrådsmøte. Vi for-
sikrer oss om at delegatene og de andre
Storrepresentantene er med på de møtene
hvor dette er tema. Delegatene får så stu-
dere dette i fred og ro før Storlogemøtet,
og DSS er til hjelp og støtte under hele
prosessen frem til det øyeblikket der de
selv må være ansvarlig for sin stemme-
givning.

– Ned mot en halv prosent av Or-
denens medlemmer er til stede på
Storlogemøtet. Hvordan kan vi best
sørge for at flest mulige får innblikk
iog blir delaktige i hva som skjer på et
slikt møte?

Jeg tror at DSS og de valgte delegater må
ut til hver enhet i sitt Distrikt for å orien-
tere, ha forklarende innlegg og fortelle
om sine opplevelser. Dette bør vi ha på
agendaen høsten etter Storlogemøtet. Vi
bør sette av tid til en grundig gjennom-
gang av lovendringer, opplysninger om
valg og ikke minst hvordan hele møtet
foregår. Hver DSS og delegatene må ta
seg tid til informasjon til  brødre og sø-
stre i sin enhet. Det er av største viktig-
het at flest mulig av Ordenens
medlemmer får innblikk i og får følelsen
av å være delaktig i hva som skjer  på
Storlogemøtet. Jeg tror at hvis vi får dette
til, vil det være med på å skape en bedre
Ordensforståelse ute i Distriktene og i de
enkelte enhetene. Det vil også være med
på å forsterke Ordensforståelsen hos hver
søster og bror.

– Noen hevder at det går for mye tid
med til å behandle småsaker, mens det
blir liten til tid inspirasjon og visjon?
De små sakene kan ofte være den utlø-
sende faktor som skal til for å få de store
og tunge sakene belyst og satt i det rik-
tige perspektiv.
Under de diskusjoner og ikke minst de

positive samtaler som en får tid mellom
forhandlingene, gir oss inspirasjon og
visjoner for vårt fremtidige virke innen
Ordenen. Hver enkelt av oss deltakere
må være med på å skape små pustehull
til  inspirasjon og visjon sammen med 

– Er det noe ved møtet du kunne tenke
deg å forbedre?
Jeg har nå deltatt på tre slike møter, og
jeg synes at fra det første møtet som de-
legat, og til de to siste møtene som DSS,
har det vært en stor forbedring.
Jeg synes den form og utførelse i disse

hektiske dagene, som vi har endt opp
med på møtet i 2010, er for meg tilfreds-
stillende. Men utviklingsmuligheter  og
forbedringer er noe en må arbeide med
hele tiden.

Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs
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Til orientering:
Odd Fellow Biblioteket og Mu-

séet i Stortingsgt. 28 er åpent

etter avtale med bror Stor Ar-

kivar Knut Aslak Wickmann på

mobil 911 53 714. E-post: 

storarkivar@oddfellow.no
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Harstad fikk sin første Odd
Fellow loge nr. 14 Polarlys i
1926. I 1959 kom Odd
Fellow loge nr. 60 Hans
Egede.  I 1960 fikk Harstad
sin første Rebekkaloge
med nr. 23 Laboremus, og i
1986  kom en ny Re-
bekkaloge, nr. 81 Gjertrud
Rask.  Det ble behov for
flere loger. I 1988 ble Odd
Fellow loge nr. 118 Tore
Hund instituert   og  i 2007
kom  Rebekkaloge nr. 124
Hinnøy, slik at det nå er
seks loger i Harstad. Odd
Fellow leir nr. 9 Hålogaland
ble opprettet i 1961 og Re-
bekkaleir nr.  11 Møysalen
i 1986. Begge leirene har
sitt hovedsete i Harstad.

Navnet Laboremus kommer fra
latin og er en oppfordring – et
imperativ – og betyr betyr : «La

oss arbeide!» Det er en oppfordring til
individuelt arbeid på seg selv, men vel så
mye en oppfordring til det kollektive ar-
beidet for et felles beste. Laboremus er
en av disse berømte latinske formulerin-
gene som brukes over hele verden. Det
hører hjemme i temagruppen med «Ora
et labora» - Be og Arbeid. Labora kjen-
ner vi igjen i ordene laboratorium og det
engelske labour. I Odd Fellow Ordenen
kan det knyttes opp til symbolet «Hjerte
og hånd» som leder tanken hen til at det
hjertet er fullt av skal hånden utvirke.

Den ringe begynnelse  . . .
14. juni 1956 ble Harstad Rebekkafore-
ning stiftet. Foreningen hadde møter to
ganger hver måned  for å arbeide mot
målet, nemlig å danne egen Rebekkaloge
i  Harstad. De første Rebekkasøstrene i
Harstad ble innviet og fikk sine grader i
vår Moderloge, Rebekkaloge nr. 8 Mid-
natsol i Narvik. På 1950-tallet var det
fremdeles grusvei mellom Narvik og
Harstad, og verken bru over Tjeldsundet
eller Rombaksfjorden. De måtte benytte
ferjer. Turen tok mange timer, og de
måtte overnatte i Narvik etter Gradstil-
delingene. I dag aner vi ikke hva det ville
si å ta seg frem og tilbake mellom disse
to byene i all slags vær.
Søster Hanna  Stangnæss, innviet al-

lerede i 1935 i Narvik, ble Rebekkafore-

ningens første formann, og et av logens
Chartermedlemmer. De øvrige Charter-
medlemmer er Ovidia Thorbergsen,
Ester Hansen, Eva Hartviksen og Olaug
Stangnæss. Fortsatt har vi to søstre med
oss som ble resipert og fikk sine grader i
Narvik.  Den ene av dem, Erna Mehus,
fikk 50-års Veteranjuvel i 2009, og var
tilstede ved 50-årsjubiléet.  

Så er vi i gang  . . . 
Gleden var stor da Rebekkaloge nr. 23
Laboremus ble  instituert 11. juni 1960.
Institueringen ble foretatt av Rådspresi-
dent Olfrid Bockelie  - assistert av Råds-
sekretær Ruth Havem, Rådsmarsjal
Margareta Branes og gjestende embeds-
menn.  Logens første OM  var Ovidia
Thorbergsen. 
Da logen ble  instituert i 1960 hadde

den 27 medlemmer. Med jevn vekst og
Innvielse av nye søstre har logen i jubi-
leumsåret 150 medlemmer. Rebekkaloge
Laboremus har vært Moderloge for to
nye loger. Vi Innviet og forfremmet først
24 søstre til Rebekkaloge nr. 40 Provi-
dentia i Bodø som ble instituert 1968.
Dette er jo knoppskytingsarbeid på sitt
beste. Nesten 18 år senere gikk 32 søstre

fra vår loge over til Rebekkaloge nr.81
Gjertrud Rask da denne ble instituert i
1986.  I januar i jubileumsåret 2010 stif-
tet søstre i vår loge som er bosatt i Lø-
dingen, Lødingen Rebekkaforening med
det formål å få en egen Rebekkaloge i
Lødingen.

Vårt arbeid utenfor logen
Siden 1964 har Rebekkaloge Laboremus
invitert enslige eldre damer første eller
andre søndag i januar, til Festloge med
påfølgende bevertning, sang og under-
holdning.
Logen har siden 1982 til enhver tid

hatt to fadderbarn i SOS barnebyer i
India. Barna følges opp til de er voksne
og kan forsørge seg selv.
Laboremus har en vennskapsloge i

Boden i Sverige, Rebeckaloge nr. 24
Nornan. Vi besøker hverandres loger
hvert annet år. I år var de i Harstad , og
om to år drar vi til Boden. Ved hvert
besøk har vertslogen en Gradtildeling. På
denne måten blir vi kjent med både de
norske og de svenske ritualene med de
nasjonale særegenheter som gjør at vi får
en ny fordypelse. 
De tre Rebekkalogene i Harstad har et
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meget godt samarbeid. Vi har i mange år
hatt felles instruksjon og felles Minne-
loge.  Rebekkaloge nr. 124 Hinnøy har
også en vennskapsloge i Boden i Sve-
rige, og våre to loger samarbeider om
felles besøk av våre vennskapsloger  i
Harstad, og felles besøksreiser til Boden.
Ordensbygget i Harstad ligger i sen-

trum av byen. Det  eies i fellesskap  av
alle logene i Harstad, og er i de siste
årene restaurert  og har fått både heis og
nytt ventilasjonsanlegg. Arbeidet er i stor
grad utført ved dugnad av logebrødre og
logesøstre. 

Ved jubiléer 
gir vi bort gaver
I forbindelse med 50-års jubiléet har La-
boremus gått inn for å gi et Roland elek-
trisk piano i gave til Olavsgården og
Bergseng bo-og servicesenter i Harstad,
en Fender elektrisk gitar til «Ungdom-
mens Hus», og en akustisk gitar var øns-
ket til sykehjemmet i Ibestad.  Formann
i jubileumskomitéen, Eks Storrepresen-
tant Vivi Skyrud Uhre, Storrepresentant
Vigdis Eriksen og OM Inger- Ann Sol-
bakk  overrakte disse gavene som alle
ble mottatt med glede. 

På  lørdags formiddag 29.mai, var det
arrangert tur til Trastad Senter  i Kvæf-
jord kommune. Med en kunnskapsrik
guide, ble omvisningen meget interes-
sant. Vi fikk både se rom som viste hvor-
dan det så ut da institusjonen var i drift,
og billedkunst og keramikk  skapt av tid-
ligere beboere. Trastad Gård som stedet
het, var en av de første Landssakene Odd
Fellow Ordenen engasjerte seg i før det
egentlig het Landssak

Og så var 
jubileumsfesten der. . .
Jubileumsfeiring lørdag 29. mai – noen
dager for tidlig – startet med Festloge for
95  søstre, gjester og daværende Stor Se-
kretær Tove Aalborg, Stor Skattmester
Svanhild Ljosland og DSS  Junni Arnt-
zen.
UM Torild B. Schjølberg ønsket vel-

kommen til Festtaffelet og gav ordet til
kveldens toastmaster CM Inger Reppen.
Jubileumsprologen ble fremført av

Liv-Sølvi Forsaa.

Stor Sekretær Tove Aalborg holdt en
meget velformulert tale til vår loge med
hilsen og gave fra Storlogen.
OM  Inger –Ann Solbakk gav en kort

gjennomgang av  logens historie og tan-
ker om logens fremtid. DSS  Junni Arnt-
zen overrakte blomster med gode ord.
Etter middagen var det kaffe i klub-

blokalene. Der var det underholdning
ved Kine Hellebust  sammen med Anne
Sofie Godø. 
Søndag 30. mai   møtte søstrene sam-

men med gjester til gudstjeneste i Tron-
denes kirke. Tekstleser var Eks
Storrepresentant Vivi Skyrud Uhre. Hans
Egede koret deltok med sang under
gudstjenesten.  
Etter gudstjenesten  spaserte  alle til

Trondenes Historiske Senter  like ved,
hvor det var kaffe og noe å bite i. Hans
Egede koret underholdt med sanger av
det litt lettere slaget.   

Tekst: OM Inger-Ann Solbak
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Larvik Rebekkaforening
ble stiftet i 2005,  kun en
måned etter at en ny Re-
bekkaloge var instituert i
distriktet. Det var dristig
ekspasjon. Det var Eks
Storrepresentant Bjørg
Flekke som påtok seg an-
svaret som formann de
første årene. Planlegg-
ingen skulle vise seg å
vare flere år enn ventet,
men optimismen var hele
tiden til stede. Ivrige
søstre ville aldri gi opp. 24.
april 2010 ble Re-
bekkaloge nr. 126 Safir i
Larvik endelig en realitet.

IDistrikt nr. 8 Vestfold var det frem til2005 bare to Rebekkaloger i byene
Sandefjord og Larvik. Disse logene

ble instituert så langt tilbake som i 1965
for Rebekkaloge nr 37 Verdande og i
1969 for Rebekkaloge 42 Skuld – altså
langt over førti år siden – og hadde etter
hvert mange medlemmer. Disse to byene
har nå til sammen et innbyggertall på
omlag 87 000. Derfor burde det absolutt
være grunnlag for knoppskyting, noe da-
værende DSS Berit Halvorsen var svært
opptatt av og ivret for. Innbyggertallene
for 2010 er for Sandefjord omlag 45 000
og Larvik 42 000.
Begge disse Rebekkalogene har navn

fra norrøn mytologi og er navnene på to
av de tre nornene som sitter ved asken
Yggdrasils røtter og spår menneskenes
skjebne. Den tredje nornen er Urd. Ver-
dande ser på det som «er i ferd med å
bli», mens Skuld ser på «det som skal
komme». Begge disse nornene ser altså
mot fremtiden.

Etter mye informasjon i brev, møter
og medlemsblad ble så en ny loge insti-
tuert i Sandefjord i februar 2005. Rebek-
kaloge nr. 120 Gaia har vist seg å bli
både en kraftig inspirasjon, og hele tiden
senere en god støtte og medhjelper. At
man fikk tre Rebekkaloger i distriktet,
gav støtet til enda mer ekspansjonstenk -
ning. Ti søstre fra Rebekkaloge nr. 42

Rebekkaloge nr. 126 Safir er instituertRebekkaloge nr. 126 Safir er instituert

Embedskollegiet
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Skuld meldte sin interesse for å danne fo-
rening, og 29. mars 2005 ble Larvik Re-
bekkaforening stiftet. Da var det bare
gått en måned siden siste Rebekkaloge
ble instituert.
Det manglet ikke på pessimisme og

motargumenter: Mange mente at det
ville være svært negative konsekvenser
for moderlogen at man så fort skulle sette
i gang med å danne enda en ny Rebek-
keloge. Det spredte seg dystre tanker om
at moderlogen ville miste altfor mange
medlemmer og bare «sitte igjen» med de
eldste medlemmene. Disse pessimistiske
spådommene er ettertrykkelig gjort til
skamme Det var få søstre  i moderlogen
som ønsket å melde overgang til den nye
logen. Derfor måtte foreningen stort sett
satse på nye medlemmer og dermed ta
tiden til hjelp. 
Etter hvert bestemte noen flere erfarne

søstre at de ville være med i den nye Re-
bekkaforeningen. Men det skulle ta enda
fem år før den nye logen kunne institue-
res. Dessverre opplevde foreningen at
søstre i disse årene også meldte seg ut
igjen, og av og til kunne nok et visst mis-
mot oppstå. Men hele tiden fantes en
iherdig og entusiastisk kjerne som hadde
stor tro på et godt resultat. Gleden var
derfor ekstra stor da medlemstallet pas-
serte det lovfestede tallet som måtte til
for å danne en ny Rebekkaloge, nemlig
tredve søstre. Dermed var den nye logen
en realitet, og 24 april 2010 ble Loge nr.
126 Safir instituert.
Loge Safir har i dag 31 medlemmer

og 4 nye skal innvies i høstterminen
2010. Det viser seg at de nyere søstrene
har et godt nettverk av kolleger og bek-
jente, og de er svært interesserte i å
skaffe kandidater. Med byer i sterk vekst,
kommer det nye innbyggere som danner
nye lokalsamfunn, nye subkulturer og
nye yrkessammenhenger. Vestfold vok-
ser raskt ut av å være et jordbruks- og
skipsfartsområde til å integreres i det
store Osloområdet som strekker seg fra
Halden i øst til Skien og Porsgrunn i
vest. Det er i det moderne Norge disse
nye Rebekkalogene skal virke og gjøre
sin innflytelse gjeldende.

Et navn med 
dype og symbolske røtter. . .
Det kom inn flere forslag til logens navn.
Det er jo et meget krevende valg og nav-
net skal tåle tidens tann og ha symbolsk

tyngde. Eks OM Judith Påhlman foreslo
det som ble foretrukket, nemlig Safir.  På
Bibelens originalspråk, hebraisk, heter
det i 2. Mosebok – Utvandringsboken, på
latin Exodus- at Moses så Gud på Si-
naifjellet – på Horeb. Under Guds føtter
var det et gulv av safir. Videre var det if-
ølge fortellingen på en tavle av safir at
Gud skrev de opprinnelige ti bud.
Det står videre at selv om steinen var

så hard som diamant, kunne den rulles
sammen som en rull, og selv om den var
helt gjennom blå, var den også gjennom-
siktig. Bibelen fortalte faktisk at den var
«klar som himmelen selv».
På hebraisk er «safer» ordet for bok.

Det blir skrevet med de samme tre kon-
sonantene som "safir", kanskje fordi den
første boken, Bibelen, ble skrevet på
denne type stein.
Safir er en av de fire heledelstenene

diamant, smaragd, rubin og safir. Fargen
på safiren er dyp blå, og den utvinnes i
sørasia. I tidligere tider ble edelstener i
sin skjønnhet tillagt magisk kraft, og sa-
firstenen var gamle Indias lykkesten.
Etter en avglans av troen på lykkesteiner
er safiren lykkesten for september
måned.
Med denne historiske bakgrunn for

«Safir» er dette en verdig kilde til navn
for den fremtidige loge.

Den store dag er kommet  . . 
Institueringen av logen og installasjonen
av logens embedsmenn ble en høytidelig
og verdig seremoni under ledelse av Stor
Sire Harald Thoen og hans Storembeds-
menn. Det ble en stor og minnerik opp-
levelse for søstrene fra logene i Distrikt
nr. 8, HM i Leir nr. 6 Tunsberg og andre
innbudte gjester. Det var stolte og glade

søstre i loge Safir som endelig fikk feire
denne begivenheten etter en lang og
strevsom prosess. 
Ved det vakkert dekkede festbordet

var det taler ved Stor Sire som kom inn
på hva etablering av nye enheter kan in-
nebære på godt og vondt. Han påpekte
verdien av ekspansjon, og hvor viktig
dette er for den videre utvikling innen
Ordenen. Videre var det taler ved OM
Gunn-Tove Skallberg fra loge nr. 42
Skuld og lykkønskninger og gaver fra
Odd Fellow-logene nr. 26 Svenør og 120
Colin Archer.
Søster Lise M. Gusfre fra Rebekka-

loge nr. 16 Urd bidro med usedvanlig
vakker musikk under den rituelle sere-
monien så vel som ved festtaffelet.
En vellykket dag ble avsluttet med

samling rundt dekkede kaffebord hvor
stemningen viste at dette hadde vært en
gledens dag.

Chartermedlemmer i 
Rebekkaloge nr. 126 Safir: 
• Tordis Aursnes
• Eks Storrepresentant Bjørg Flekke 
• Solbjørg Andreassen
• Hildbjørg Ljosland Henriksen 
• Gretha Levie Seljesæter Moen

Logens første 
embedskollegium: 
OM: Hildbjørg Ljosland Henriksen 
UM: Rigmor Løkeng
Sekretær:Gretha Levie Seljesæter Moen 
Skattmester: Solbjørg Andreassen 
Kasserer: Wenche Svendsen
Storrepresentant:Solveig Bjørntvedt Wiik

Tekst: Eks DSS Berit Halvorsen

Rebekkaloge nr. 126 Safir er instituertRebekkaloge nr. 126 Safir er instituert

Chartermedlemmene
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Tidlig i 2010 rapporterte
den svenske Eks Stor Sire
Lars Fryklund til Den Eu-
ropeiske Storloge at det
var etablert en Odd Fellow
leir – läger-  i Polen. Den
polske Odd Fellow virk-

somhet er underlagt Den
Svenske Storloge. Det er
derfor naturlig for De Tre
Kjedeledd å intervjue Stor
Sire Anders Lundgren om
den positive Odd Fellow
utviklingen i Polen.

Det er dannet en ny Odd Fellow
leir i Polen
Det er dannet en ny Odd Fellow
leir i Polen

Stor Sire Lars Fryklund

– Hvor viktig var det å få en polsk leir
i Polen nå?
Det var viktigt därför att «lägret är Odd
Fellow skapets krona», som vår andre
Storsire Bengt J:son Bergqvist uttryckte
det hela. Nu var man så många bröder i
Polen så att det fanns uttrymme för lä-
gerverksamhet. Ett antal tredjegradsbrö-
der var över i Borås för 4-5 år sedan för
att få sina lägergrader – alla tre samma
dag, men så får man ju göra i början. Det
har också varit ett antal bröder i Ystad för
att få graderna. Men nu var det dags så
att säga. Det är också ytterligare ett steg
på vägen till en egen Storloge.

– Hvordan kom egentlig Odd Fellow
Ordenen igjen til Polen etter  så mange
års fravær?
Om jag har fått historien rätt berättad för
mig så var det så här: Doris och Helgus
Nilsson var Odd Fellows i Borås. Helgus
arbetade åt den polske vice konsuln 
Harry Wennerlund. Båda var med i

polsk/svenska föreningen. Vid en resa i
Polen så var det en gammal polsk farbror
som kände igen symbolerna på Helgus
patriarkring, för dem hade han sett i en
källare i Warsawa. Då fick man klart för
sig att Odd Fellow hade funnits i Polen.
Helgus var handlingarnas man så han
konstarerade att det är väl bara att starta
igen. Det här är på 70-talet någon gång.
Det var lättare sagt än gjort så det tog
ända till 1991 innan de första sju polak-
kerna blev invigda i Odd Fellow i Borås
i logen Nr 113 Catena. Förening bilda-
des och loge instituerades 1994. Allt
hände i Wroclaw.

Av Kjell-
Henrik
Henrchs



NY ODD FELLOW LEIR I POLEN
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stituerades 1999. Man har i dag nästan
lika många medlemmar som man hade
då. Jag har försökt fråga de polska brö-
derna om det verkligen vill ha en systra-
gren – och de hävdar att de vill de, men
jag är inte lika säker. Polen som land lig-
ger efter när det gäller kvinnans jäm-
ställdhet. Jag tror att det är så här: Det är
trevligt att kvinnorna också vill vara
med, men när det innebär att bröderna får
ta hand om barn och disk den dagen är
det inte lika kul och bröderna drar öro-
nen åt sig.

– Har du noen personlige synspunkter
når det gjelder å etablere Ordenen i
andre europeiske land og strategiene
omkring dette?
Polackerna har en hel del kontakter öster
ut med Ukraina. De vill gärna själva föra
in Odd Fellow Orden i Ukraina. Här
finns ett problem, samma sak med Italien
och Schweitz. Ingen av jurisdiktionerna

i Europa förutom Norge, Danmark, Fin-
lan och Sverige har närhet, ekonomiska
resurser och framför allt kraft och perso-
nella resurser att utveckla Orden i ett
annat land. Norge har ju fått ansvar för
Ukraina, men man kan inte köra över de
polska bröderna. Det är det här som är
problemet – hur kan man från Norges
sida driva utvecklingen i Ukraina så att
Polen känner att de är moderloge till en
framtida Ukrainsk storloge?
Utveckling av Odd Fellow för

Schweitz, Holland/Belgien, Tyskland
och Polen ska vara helt inriktad på det
egna landet. Potentialen i dessa länder är
enorm. Tänk om de var procentuellt lika
många som vi är i Norge och Sverige för
att inte tala om i Island.

Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs

Det er dannet en ny Odd Fellow
leir i Polen
Det er dannet en ny Odd Fellow
leir i Polen – Er det en åpenhet i det polske sam-

funn for en Orden som vår?
Ja nu, men det var problem i början. Ka-
tolska kyrkan tyckte att Odd Fellow var
konkurrenter och bannlyste oss. Det hela
slutade med att Storsiren Arne Beck-
man tog kontakt med katolska kyr-
kans sändebud i Stockholm och förklara
de vad Odd Fellow var, vad vi stod för oc
h vilka värdegrunder vi hade. Sändebu-
det formulerade ett brev till kardinalen i
Polen och efter ett tag så fick Storsiren
ett brev där lyftes bannbullan över Odd
Fellow i Polen. Det här var någon gång i
slutet av 90-talet. Detta brev kan vi na-
turligtvis använda om Odd Fellow får
problem i andra katolska länder, närmast
Italien.

– Hvilke vanskeligheter har vært de
største ved etableringen av Ordenen i
Polen?
Den största vanskligheten, förutom ka-
tolska kyrkan, var nog att den svenska
storlogen inte tog ordentlig delaktighet
förrän i början av 2000-talet. Detta möj-
ligtvis beroende på språksvårigheterna.
Först nu har vi översatt alla ritualer, lagar
och föreskrifter. Så vi har fått ägna tid åt
att ta bort beteenden som uppstått därför
att de polska bröderna inte kunnat läsa
sig till vad man ska göra i olika situatio-
ner.

– Hvordan ser de polske Odd Fellows
på fremtidens muligheter for Orde-
nen?
Jag tror att de ser med stor tillförsikt på
framtiden. De tar sig an alla problem på
ett sätt som gör dem till möjigheter. De
skapar mycket fina lokaler. Medlem-
marna tillhör de högre klasserna, lite som
det var i vår tidiga historia, så pengar är
inte ett stort problem. De vill gärna bli
egen storloge så fort som möjligt. Jag är
nästan tvungen att hålla tillbaka, tycker
nämligen att de bör vara upp mot minst
6-700 för att kunna driva loger, läger och
storloge. I Finland tog det från 1925 till
1984 innan man fick egen storloge. Ett
troligt scenario är att Polen får en depu-
terad storloge inom 5-10 år.

– Er kvinnesynet i det polske samfunn
slik at etableringen av Rebekkainsti-
tusjonen vil gå like greit som etable-
ringen for Odd Fellow brødre?
Den första Rebeckalogen Nr 1 Anna in-

Les mer om Odd Fellow Orde-
nens komme til Europa i Odd Fel-
low Ordenens historie, bind 1,
kapitlene 15 til 21.

Broder storsire Anders Lundgren överlämnar fribrevet till petitionärerna under över-
 vakning av stormarskalken Jörgen Mårtensson.

Bitr SSekr för Polen Raymond Kylemark vid repetitionen inför institueringen. I bak-
grunden SSekr Gunnar Ljungholm.



– Du går nå inn i et embede med
mange og store utfordringer. Har du
gjort deg noen oppfatninger om hvor-
dan dette vil påvirke deg selv i de
kommende fire år?
Jeg vil få fire nye år hvor Ordenen fort-
satt vil prege mye av mitt liv. Rent prak-
tisk blir det mye reising med
representasjon og kursing. Dette gir meg

mindre spillerom i pensjonisttilværelsen,
men jeg setter utrolig stor pris på å få lov
til å jobbe med dette som engasjerer og
opptar meg.

– Hva er det med ditt embede som du
setter pris på å ta fatt på?
Som Dep. Stor Sire har jeg ansvar for ut-
viklingen i min Ordensgren. Dette er en

stor utfordring, og jeg gleder meg til den
kontakten jeg må ha med distriktene for
å kunne følge opp dette. Det blir også
spennende å starte arbeidet i et nytt kol-
legium med en ny Stor Sire for å se hvil-
ken retning dette tar.

– Du kommer til å møte svært mange
søstre og brødre rundt om i landet.
Har du gjort deg noen tanker om
hvordan disse møtene vil arte seg for
dem og for deg?
Min erfaring er at å få møte søstre og
brødre er den triveligste delen av å få
være Storembedsmann. I de aller fleste
tilfeller foregår jo disse møtene i forbin-
delse med en  hyggelig begivenhet, og
atmosfæren gjør det greit å få kontakt.
Søstrene og brødrene er nok oftest spente
før et slikt møte. De stiller sikkert et
spørsmål om hvordan denne personen er
som kommer. For meg er det da viktig å
sørge for at spenningen legger seg slik at
vi kan ha en god og naturlig tone.

– For mange søstre og brødre er Stor-
logen og Storembedsmenn ganske
fjerne størrelser. Er det noe vi kan
gjøre for å minske denne avstanden?
Det er nok riktig at vi blir fjerne størrel-
ser, og de fleste Ordensmedlemmer ten-
ker vel ikke så mye på at vi er der i det
hele tatt. Kanskje kan vi greie å gjøre noe
med dette ved å bli mer synlige. Vi kan
vel ikke være så mye mer ute i enhetene
enn hva vi er, men gjennom De Tre Kje-
deledd og våre nettsteder kan vi i større
grad fortelle hvem vi er og hva vi driver
med.

– Hvordan vil du bidra til det kunn  -
skapsløftet som Stor Sire har satt som
en av sine fanesaker for kommende
periode?
Jeg støtter fullt ut de tanker Stor Sire har
rundt dette, og jeg tror den erfaringen jeg
har i Ordenen og som gammel pedagog,
kan bli et viktig bidrag. Det blir spen-
nende å se om vi klarer å få til et opplegg
som styrker Ordenen i alle ledd, og ikke
minst, at dette vil føles nyttig for alle.
Føles det ikke nyttig, blir det hele en
flopp!

– Har du noen spesielle ønsker eller
håp for denne perioden som du vil dele
med Ordensmedlemmene?
Mitt store håp er at vi må klare å snu den
negative medlemsutviklingen vi ser. Den
store innsatsen og alle gode krefter må
settes inn her. Hele Odd Fellow Norge
må gå sammen om dette hvis vi mener at
vi har noe verdifullt som vi vil dele med
mange flere. 
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Søster Deputert Stor Sire

Tove Aalborg
Søster Deputert Stor Sire

Tove Aalborg

Tove Aalborg
F. 17.05 1942
Gift med Jens Petter
Uglevn. 18 2120 Sagstua (Nord-Odal)
Tlf. 62971130•917 38 629
Mail: strdepss@oddfellow.no•tove-aal@frisurf.no
Innviet i Ordenen:  27.01.1977
OM 1983 –1985
Fung Eks OM 1985 –1987
HM 1990 –1993
Fung Eks HM 1993 –1993
DDRP 1994 –2001
Stor Sekr. 2005 –2010
Dep. Stor Sire 2010

EMBEDSKOLLEGIET 2010

Foto: Sturlason
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– Du går inn i et embede med mange
og store utfordringer. Har du gjort
deg noen oppfatninger om hvordan
dette vil påvirke deg selv i de kom-
mende fire år?
Jeg håper inderlig at jeg fortsatt får lov
til å beholde mitt ego, og at jeg derfor
rent menneskelig vil være den samme
personen etter disse fire åra som jeg all-
tid har vært. Når det er sagt, er mitt
ønske at jeg skal være i stand til å ut-
føre embedet på en måte som er utvi-
klende både for meg selv og også for
Ordenen.

– Hva er det med ditt embede som du
setter mest pris på å ta fatt på?
Jeg vet jeg kommer i en posisjon hvor
jeg vil kunne være med å påvirke utvi-
klingen innen vår Orden. Her vil det
være mye å ta fatt i og jeg nevner kort
i farten styrkelse av Ordenens etikk,
sterkere Utviklingsprogram, oppføl-
ging av nye brødre og søstre til et aktivt
og meningsfullt Ordensliv

– Du kommer til å møte svært mange
søstre og brødre rundt om i landet.
Har du gjort deg noen tanker om
hvordan disse møtene vil arte seg for
dem og for deg?
Jeg er opptatt av at kontakten mellom
de enkelte medlemmer innen Odd Fel-
low Ordenen og Storlogen skal være en
åpen og fordomsfri diskusjon og me-
ningsutveksling til glede og gavn for
begge parter. Man skal ha respekt for
enkeltmennesket, men det må ikke hin-
dre at man kan ha forskjellige menin-
ger blant medlemmene. Alle skal ha rett
til å bli hørt og rett til å fremme sine
synspunkter innenfor våre gitte ret-
ningslinjer.

– For mange søstre og brødre er
Storlogen og Storembedsmenn
ganske fjerne størrelser. Er det noe
vi kan gjøre for å minske denne av-
standen?
Vi som er så heldige å få være med i le-
delsen av vår kjære Orden skal ikke
sette oss på vår «høye hest» og innbille
oss at vi er noe mer enn andre. Snarere
skal vi være ydmyke og lyttende til de
saker og argumenter som fremføres, og
vi skal ta disse betraktninger med i vårt
arbeide i Storlogen. At vi viser evne til
å lytte og forstå vil forhåpentlig gjøre
avstanden mindre.

– Hvordan vil du bidra til det kunn-
skapsløftet som Stor Sire har satt
som en av sine fanesaker for kom-
mende periode?
Her vil jeg gjerne være en pådriver for
å fremme økt kunnskap ut til våre med-

lemmer i loger og leire. Forsøke å
bygge opp under og støtte Stor Sire i
hans streben etter å utvikle Ordenen på
en god og bærekraftig måte.

– Har du noen spesielle ønsker eller
håp for denne perioden som du vil
dele med Ordensmedlemmene?
Et av mine største ønsker for denne fi-

reårsperioden er at Ordenen både kva-
litativt og kvatitativt kan utvikle seg.
Det må være et personlig ønske å bli
medlem av Odd Fellow Ordenen og ut-
vikle seg i forhold til våre verdier.

Bror Deputert Stor Sire

Per-Arne Vidnes
Bror Deputert Stor Sire

Per-Arne Vidnes

Per-Arne Vidnes
Født: 06. november 1942
Sivilstatus: Pensjonist
Adr: Johanmarka 3, 6017 Ålesund
Tlf. 70 15 51 25•90 72 24 92
E-post: brdepss@oddfellow.no•pavidnes@frisurf.no
Innvidd i Ordenen 10.05.1976 
OM: 1987/1989
Eks OM:  1989/1990
HP i Leir nr. 4 De Tre Søyler 1989/1990
DDSS: 1990 - 1998
Stor Skattmester: 2001 - 2005
Dep. Stor Sire: 2010

EMBEDSKOLLEGIET 2010

Foto: Sturlason
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Du går inn i et embede med mange og
store utfordringer. Har du gjort deg
noen oppfatninger om hvordan dette
vil påvirke deg selv i de kommende
fire år?
Slike embeder kan man gjøre seg tan-

ker om, men vet lite før man står midt i
dem. Da er de gjerne anderledes enn man
har forestilt seg. Jeg tror at jeg skal få

strekke meg på mange måter og at det vil
kreve mye både av tid og krefter. 
Men det er jeg fullt ut innstilt på, og er

ganske ydmyk med tanken på det som
ligger foran.

Hva er det med ditt embede som du
setter mest pris på å ta fatt på?
Det tror jeg at jeg må svare på om fire år.

Nå er jeg vel mest overveldet over alt jeg
skal sette meg inn i og lære. Men veien
blir til mens du går, og jeg skal jo arbeide
i et fellesskap med en hel Orden med
svært mange ressurser. Det er kanskje det
jeg ser mest frem til.

Du kommer til å møte svært mange sø-
stre og brødre rundt om i landet. Har
du gjort deg noen tanker om hvordan
disse møtene vil arte seg for dem og for
deg?
Fordelen ved å være Storembedsmann er
at man får de samme utfordringene be-
lyst på så mange måter. Dette gir en
annen bakgrunn for å forstå og gi råd.
Det lærte jeg som DSS, og det vil jeg be-
nytte meg av som Stor Sekretær. 
Ingen har funnet «løsningen», men i

fellesskap kan vi arbeide oss frem til
gode og omforenede løsninger.

For mange søstre og brødre er Storlo-
gen og Storembedsmenn ganske fjerne
størrelser. Er det noe vi kan gjøre for å
minske denne avstanden?
Ja, dette har vi alle opplevd som nye brø-
dre og søstre, og det skal jeg huske godt
på. Men så langt jeg har opplevd, møter
alle Storembedsmenn med åpent sinn når
de kommer rundt. Og grunnen til at vi
skal reise er jo kommunikasjon. Men
skal den oppstå, må alle kaste seg ut i
den. Vi må ville snakke med hverandre,
være åpne og villige til å lytte til hveran-
dre.

Hvordan vil du bidra til det kunn-
skapsløftet som Stor Sire har satt som
en av sine fanesaker for kommende
periode?
Hvis våre kunnskaper ikke øker og utdy-
pes, forsvinner de. Ordenen må utvikle
sine kunnskaper og innsikter på alle om-
råder. Og da må alle bidra. Og kunnska-
pene sitter ikke sentralt. Kunnskapsløftet
er en dugnad hvor alle gir og alle får.
Storlogen skal legge til rette for den pro-
sessen og det gleder jeg meg til å være
med på. Jeg skal suge til meg det jeg kan
av ny kunnskap.

Har du noen spesielle ønsker eller håp
for denne perioden som du vil dele
med Ordensmedlemmene?
Håpet er at vi vil se en kunnskapsrik,
sterk og fremgangsrik Odd Fellow
Orden. En statistikk som viser positiv
medlemsutvikling. En Orden flere vil
ønske å være medlem av, spesielt yngre. 
Knoppskyting i store loger slik at flere

slipper til. Hvorfor ikke ha et høyt mål:
Bli best i verden på å leve ut våre verdier
i hverdagen? Det er jo det det hele dreier
seg om.

Søster Stor Sekretær

Svanhild Sandem
Søster Stor Sekretær

Svanhild Sandem

Svanhild Sandem født 20. mai 1946
Er gift med Ole 
Nedre Rælingsvei 45, 2008 Fjerdingby 
Telefoner: 63837846•95149919
Privat mailadr: sva-unde@online.no
Innviet i Ordenen 18.02.1980 RL nr 9 Caritas. 
Medlem av RL nr 63 Sinceritas 
OM 1989 - 1991
EksOM 1991 - 1993
Rådsrepresentant 1996 - 1999 
YP 1995 - 1999
HM 1999 - 2003
DSS 2003 - 2010
Stor Sekr. 2010

EMBEDSKOLLEGIET 2010

Foto: Sturlason



17

Odd Fellow Ordenens Magasin

– Du går nå inn i et embede med
mange og store utfordringer.  Har  du
gjort deg noen oppfatninger om hvor-
dan dette vil påvirke deg selv i de
kommende fire år?
I utgangspunktet har jeg en travel hver-
dag, og det er klart at dette skal bli ut-
fordrende i forhold til å disponere min tid
på en god måte. Jeg har gått inn i dette
embede med åpne øyne, slik at  dette skal
bli utrolig interessant og få ta del i.  Jeg
er full av energi og iver og gleder meg til
en ny Odd Fellow dag med nye utford-
ringer hele tiden. Det er i denne sam-
menhengen viktig å få til kvalitetstid
sammen med mine nærmeste.

– Hva er det med ditt embede som du
setter mest pris på å ta fatt  på?
For det første er jeg veldig glad for å
være en del av dette nye kollegiet - et
kollegium hvor samtlige representanter
har bena godt plantet på jorden. Det at vi
kan få ta del i utviklingen i Ordenen de
neste årene, kommer til å gjøre min hver-
dag kolossalt spennende.  Jeg føler at vi
kommer til å bli et godt team hvor Stor
Sire er opptatt av oss alle, og at vi alle
fungerer på best mulig måte sammen og
for våre medlemmer.

– Du kommer til å møte svært mange
søstre og brødre rundt om i landet.
Har du gjort deg noen tanker om
hvordan disse møtene vil arte seg for
dem og for deg?
Jeg har alltid vært opptatt av mennesker
og hvordan den enkelte har det i sitt inn-
vendige landskap. Møte med nye men-
nesker er alltid like spennende - møter
som vil og kan føre til gode impulser på
mange måter - hvor jeg kan få gode im-
pulser til mitt embede til beste for vår
Orden. Disse møtene vil også resultere i
gode og varige bekjentskaper.  Mitt håp
er at inntrykket av meg  vil bli  oppfattet
på en positiv måte, og at jeg forhåpent-
ligvis gir inntrykk av at jeg er genuint
opptatt av Ordenens utvikling.   

– For mange søstre og brødre er Stor-
logen og  Storembedsmenn   ganske
fjerne størrelser. Er det noe vi kan
gjøre for å minske denne avstanden?
Storlogens valgte embedsmenn vil na-
turlig nok ha en del reisedager i Ordens-
sammenheng. Når vi reiser rundt på
besøk til den enkelte enhet, håper jeg vir-
kelig at mange ønsker å snakke med oss
om det som ligger deres hjerte nærmest.
Jeg skal i hvert fall etter beste evne for-
søke å være en god lytter.  Det å være en
god lytter og respektere andres meninger
er for meg veldig sentralt. Det er viktig at
vi kan trekke veksler på andres erfaring
i vårt arbeid. Jeg ønsker derfor involve-

ring fra mange Odd Fellows i Norge på
mange plan.

– Hvordan vil du bidra til det kunn-
skapsløftet som Stor Sire har  satt som
en av sine fanesaker for kommende
periode?
Dette blir virkelig spennende.  Denne
prosessen vil gjøre at mange søstre og
brødre vil få innflytelse i denne saken på
ulike plan – som igjen kan medføre at ei-
erskapet til vår Orden kan få en annen di-
mensjon. Arbeidet er i startfasen - jeg
skal gjøre mitt for at vi skal få dette til på
en god måte.

– Har du noen spesielle ønsker eller
håp for denne perioden som du vil dele
med Ordensmedlemmene?
Mitt ønske er at vi kan få inn kvalitet i
alle ledd. Håper at det vil bidra til at vår
Orden blir attraktiv for nye medlemmer
og ikke minst eksisterende. Til det siste
har vi nok et stort potensiale. I den for-
bindelse må alle våre medlemmer være
med på et felles løft for vår Orden.
Spørsmålet må bli: – hva kan vi gjøre for
vår Orden?

Bror Stor Sekretær

Steinar Jansen
Bror Stor Sekretær

Steinar Jansen

Steinar Jansen født 19. mai 1953
Sivilstatus: Daglig leder 
Suldalgaten 10, 5521 Haugesund 
mobil 975 07 509   
brstorsekr@oddfellow.no - postmaster@nrbrann.no
Innviet i Ordenen: 29. januar 1980
OM   1993 - 1997  
Eks. OM 1997 - 1999  
Storrep. 2000 - 2001
YP 1997 - 1999
DSS 2001 – 2010
Stor Sekr. 2010

EMBEDSKOLLEGIET 2010

Fo
to
: S
tu
rl
as
on



18

Odd Fellow Ordenens Magasin

– Du går nå inn i et embede med
mange og store utfordringer. Har du
gjort deg noen oppfatninger om hvor-
dan dette vil påvirke deg selv i de
kommende fire år?
I og med at jeg har hatt dette embedet
siden 2005, vet jeg ganske mye om hva
jeg går til. Jeg ser at det fremdeles er ut-
fordringer fremover som jeg håper jeg

skal klare å takle og få gjennomført . Jeg
er innstilt på at dette vil ta tid, men at det
vil berike meg ved at jeg vil ha en god
kontakt med brødre og søstre over hele
landet.

– Hva er det med ditt embede som du
setter mest pris på å ta fatt på?
Jeg setter stor pris på den kontakten jeg

har hatt og håper jeg også i denne peri-
oden vil få med søstre og brødre. Jeg
håper også at jeg skal kunne være med å
videreutvikle Focus for Skattmesterene
slik at de vil føle seg tryggere og at det
vil bli enklere å føre regnskapene.

– Du kommer til å møte svært mange
søstre og brødre rundt om i landet.
Har du gjort deg noen tanker om
hvordan disse møtene vil arte seg for
dem og for deg?
Det å få reise rundt om i landet å få møte
søstre og brødre har jeg også hatt mulig-
heten til siden 2005. Jeg føler meg veldig
privilegert som har hatt og vil få mulig-
heten i kommende periode. Det er en stor
glede å ha denne muligheten og jeg
håper at søstre og brødre rundt om i lan-
det har like stor glede og nytte av det
som jeg har.

– For mange søstre og brødre er Stor-
logen og Storembedsmenn ganske
fjerne størrelser. Er det noe vi kan
gjøre for å minske denne avstanden?
La oss være oss selv. Vi er også søstre og
brødre på lik linje med alle våre med-
lemmer rundt om i landet. Det at vi er så
priviligerte at vi får lov til å være med på
å lede vår Orden skal ikke bety at vi er
noe «bedre» enn alle de andre. Vi skal
være tilstede for våre søstre og brødre.
Vi skal gi råd og veiledning. Vi må opp-
tre slik at de tør ta kontakt hvis det er noe
de skulle lure på.

– Hvordan vil du bidra til det kunn- 
skapsløftet som Stor Sire har satt som
en av sine fanesaker for kommende
periode?
Jeg håper og tror at jeg gjennom mitt en-
gasjement i Storlogens embedskollegium
kan være med på å bidra til at vi skal ar-
beide mot samme mål og at vi skal få
våre søstre og brødre til å engasjere seg
for å få de kunnskapene som skal til for
å få logene og leirene til å fungere slik vi
ønsker.

– Har du noen spesielle ønsker eller
håp for denne perioden som du vil dele
med Ordensmedlemmene?
Jeg både håper og ønsker at jeg også i
denne perioden skal klare å ha den fine
kontakten mellom søstre og brødre som
jeg har hatt. Jeg vil gjerne få lov til å
være med å hjelpe slik at vi skal klare å
få gjennomført de oppgavene vi blir satt
til å behandle. Mitt ønske er at vi skal ha
interesserte søstre og brødre som vil en-
gasjere seg for å få flere medlemmer og
at vi skal få til en Orden hvor medlem-
mene vil føle seg hjemme og at det vil
være et trygt og godt sted å være.

Søster Stor Skattmester

Svanhild Ljosland
Søster Stor Skattmester

Svanhild Ljosland

Svanhild Ljosland – f. 29.10.1946
Har vært gift med Harald siden 1969. 
Bor i Asbjørnsensvei 15, 3613 Kongsberg.
Innviet i Ordenen i loge nr. 48 Duen 21.04.1976
OM
Eks OM
Storrepresentant 1999-2001
HM i leir nr 4 Telemark 1999-2001
DSS 2001-2005 
Stor Skattmester 2005-2010
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– Du går inn i et embede med mange
og store utfordringer. Har du gjort
deg opp noen oppfatninger om hvor-
dan dette vil påvirke deg selv i de
kommende fire år?
Da forespørselen kom fra nominasjons-
nemnda diskuterte jeg dette med kona. 
For et par år siden kjøpte vi oss leilighet
i Spania og meningen var at vi skulle
kunne tilbringe mere av den kalde årsti-
den under varmere himmelstrøk. Min
egen virksomhet styres stort sett gjen-
nom internett og telefon slik at jeg er
ikke bundet av en bestemt lokalisering.
Jeg er inneforstått med at jeg hver måned
må bruke noe tid ved kontoret i Stor-
tingsgt. 28, men det er med dagens kom-
munikasjonsmidler ikke store
tidsforskjellen mellom Bodø og Oslo i
forhold til Spania/Oslo. 

– Hva er det med ditt embede som du
setter mest pris på å ta fatt på?
Her kan jeg ikke gi noe godt svar. Jeg har
enda ikke fått satt meg ordentlig inn i
alle de forskjellige arbeidsoppgaver som
embede medfører.
Jeg ønsker i samarbeide med Søster Stor
Skattmester og administrasjonen å gå litt
inn på de forskjellige arbeidsoppgaver
og rutiner som tilhører embede for å se
om det ligger til rette for forbedringer og
effektiviseringer med bruk av dagens it-
teknikk og Storlogens egne internettløs-
ninger. 

– Du kommer til å møte svært mange
søstre og brødre rundt om i landet.
Har du gjort deg noen tanker om
hvordan disse møtene vil arte seg for
dem og for deg?
Frem til i dag har kontakten stort sett
vært mot Odd Fellows fra eget distrikt.
Jeg ser derfor frem til å møte brødre og
søstre fra andre distrikter. Vi er jo alle i
en kontinuerlig læreprosess så det skal
bli interessant å høre hva som rører seg
utenfor eget distrikt. Jeg har ikke gjort
meg noen tanker om hvordan disse mø-
tene vil arte seg. Vi er alle ydmyke og
har respekt for Storlogens embeder, men
ellers er vi jo de samme personer som
tidligere skulle jeg tro.

– For mange søstre og brødre er Stor-
logen og Storembedsmenn ganske
fjerne størrelser. Er det noe vi kan
gjøre for å minske denne avstanden?
Det måtte bli ved mere synliggjøring av
Storlogens Embedsmenn ute blant søstre
og brødre, men jeg kan vanskelig se
hvordan dette skal kunne skje i praksis.
Jeg synes Storlogens Embedsmenn den
senere tid har vært flinke til å besøke og
delta ute i logeenhetene ved de forskjel-
lige anledninger. Men det går nok en

grense hvor mye reising Storembeds-
mennene  kan påta seg.

– Hvordan vil du bidra til det kunn-
skapsløftet som Stor Sire har satt seg
som en av sine fanesaker for kom-
mende periode? 
Stor Sire sier selv at «som en typisk
teamspiller er han helt avhengig av et
team som utfyller og utfordrer hveran-
dre.» Jeg skal gjøre det jeg kan for at vårt
team skal bli så effektivt og konstruktivt
som mulig. Jeg vil spesielt ha rettet opp-
merksomheten mot den videre utvikling
og forbedring av Focus dataprogrammet
for skattmestere. Jeg har den klare opp-
fatning at vi ikke må gjøre programmet
mer omfattende enn høyst nødvendig. Vi
må hele tide huske å ha som målsetting

at dette programmet skal kunne benyttes
av «ikke regnskapskyndige personer».
– Har du noen spesielle ønsker eller
håp for denne perioden som du vil dele
med Ordensmedlemmene?
Ja, og her skal jeg være konkret. Jeg
synes at den «tiltredelses- og avslut-
ningstalen» som Bror Stor Sire hadde på
siste Storlogemøte minner oss Odd Fel-
lows på utrolig mye. Jeg håper alle sø-
stre og brødre tar seg tid til å dvele med
de synspunkter som her fremføres. Bli
med på teamet! Jeg har et sterkt ønske og
håp om at de enheter som enda ikke har
tatt i bruk Focus Regnskapssystem
kunne ha som målsetting at regnskaps-
systemet skal tas i bruk fra 1. januar
2011. 
Intervjuene ved Kjell-Henrik Hendrichs

Bror Stor Skattmester

Thor Gunnar Eliassen
Bror Stor Skattmester

Thor Gunnar Eliassen

Thor Gunnar Eliassen
Født: 28.6.1948.
Gift med Edel 
adresse: Rådhusgt. 13A 8005 Bodø.
E-postadresse: eliatho@online.no•Tlf: 91849848
Resipert i Loge nr 81 Morild den 23.5.1978.
OM 1993-1995 Loge nr 81 Morild
Eks OM 1995-1997 Loge nr 81 Morild
Eks OM 2004-2005 Loge nr. 147 Elias Blix
Storrepresentant 2004-2010 Loge nr. 147 Elias Blix
Første TV 1989-1991 Leir nr. 13 Nordland
Stor Skattmester 2010
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I sin tankevekkende ar-
tikkel i De Tre Kjedeledd nr.
2 i år minner Eks OM Oliva
Margrethe Larsen oss om
livet som en strøm som
fører oss videre, kanskje
mot det endelige hav. Det
er en god artikkel som
krever ettertanke, til ny
gjennomlesning – hvilket
jeg anbefaler lesere av De
Tre Kjedeledd å gjøre – og
den frister til nye reflek-
sjoner. Slike refleksjoner er
en privilegert del av
Ordenslivet.

Selv i vår rastløse og fragmenterte
tid synes ikke vurderinger over
tiden å forsvinne. Tvert i mot. Best-

selgere som  samtaleboken «Det skal
merkes at vi lever» av danskene Johan-
nes Møllehave & Benny Andersen,  og
boken «Livet vil oss noe»  av presten Per
Arne Dahl, viser at tiden som fenomen
og innhold  i våre liv fremdeles griper
oss. Filosofen Trond Berg Eriksen hjel-
per oss til å tenke klarere omkring be-
grepet tid gjennom den eminente boken
«Tidens historie». Gjennom lesningen
fornemmer vi at tiden kan være selve
livet.
Blant så mye og viktig, består tidens

sentrale innhold av møter med mennes-
ker. Hva kan være viktigere enn nettopp
dette? Slike møter forandrer oss, de kan
bryte oss ned og de kan berike oss mer
enn noe annet i livet. Tenker vi over
menneskemøtene våre, blir vi raskt klar
over at de er det viktigste som kan skje
oss i livet. Alle mennesker er forskjel-
lige. Jeg sier det en gang til: Alle men-
nesker er forskjellige. Nettopp derfor er 

et
møte
med et
m e d -
menneske
så utford-
rende og utro-
lig. Det har i seg
et hav av muligheter
på godt og ondt. Spørs-
målet er hvordan vi bruker
møtet, om vi virkelig forstår
rekkevidden av det vi driver med. I
disse møtesammenhengene kan vi godt
tenke på Ordenens formaning om at «det
er ved å gjøre det gode at vi bekjemper
det onde».
Vi  må investere noe i våre møter med

medmennesker. Vi må gi av oss selv. «Så
ut, så ut det beste som du eier. . .».
Slike investeringer kan være tøffe, ri-

sikofylte og krevende, men oftest gi-
vende. Hvis vi er observante, opplever vi
at gleden ved å møte et medmenneske  er
et mirakel. Vi er her nå, og det er det vi
er!

Noen
tror at vi eier
livet. Det gjør vi ikke. Vi forvalter det
som en gave – som en mulighet. Vi kan
ikke bytte livet bort når vi er misfor-
nøyde. Vi kan ikke en gang «lappe» på
tiden. 
Forfatteren Hallvor Sandsdalen sa det

slik om øyeblikket:
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Den berømte islandske skulpturen Alda Aldana – i tidens bølge – av Gudmunddur Johansson beskriver hvordan mennesket drives med
i tidens malstrøm.
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Da
det kom

på visitt,
døset jeg litt.

Da jeg kom til
meg selv, sa det farvel.

Da jeg ba det å bli, var det
forbi.
Det er forskjell på å ta tiden for gitt,

og livet for gitt. Det første er muligens
en selvfølge. Det andre at det livet er,
er en gave! Tid er liv og tiden bor i
hjertet og det er liv vi lengter etter. En
opplevelse av å være til stede der vi er.
En erfaring av nærvær som befrir oss fra
å henge igjen der vi var eller å foregripe
det som kanskje kommer. Dette kalles «å
leve i nuet». Det betyr konkret å være til

stede sammen med de men-
nesker du er sammen med.
«Å være hjertelig til stede»
er en av dagens formulerin-
ger. Det er gjennom  denne
aktive tilstedeværelsen at
vi opplever andre men-
nesker. Det er her vi viser
vår empati, evnen til å
leve med og dele med
andre.
Vi kan ikke en gang

«pusse opp» tiden, eller
gjøre noe med «tidens

tann». Vi må ta situasjonen som den er,
og leve med livet slik det er gitt oss. «Det
kommer ikke an på hvordan du har det,
men hvordan du tar det» er en klok ob-
servasjon. Vi må ta livet som det kom-
mer.
For tid er liv og tiden bor i hjertet og

det er liv vi lengter etter. Det er en erfa-
ring av nærvær som befrir oss fra å
henge igjen der vi var eller å foregripe
det som kanskje kommer. 
Det, det dreier seg om, er å bruke den

gode tiden godt. Å misbrukte tiden til å
misunne våre medmennesker i vår korte
tid er dårlig anvendelse av tid og mulig-
heter. Vi skulle heller lære oss bedre å
unne. Vi bør unne våre medmennesker å
sette alle sine skaperevner og talenter ut
i livet, og gjøre det samme med våre
egne. 
Tiden er så kort, og tidens glede er

større enn oss selv. Derfor må den deles.
Vi må være rause både på egne og andre
vegne.
La oss slutte å flørte med tidstyven.

La oss heller velge hva vi vil bruke tiden
til. La oss gi hverandre tid. La oss gi de
andre oppmerksomhet og vise  interesse
for deres liv, deres utfordringer og deres
problemer. Ole-Johan Bay Gundersen

Stor Kapellan
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En gave til Veteranen?
Stadig flere søstre og brødre i vår Orden blir

Veteraner. Veteraner fortjener en gave. Hva kunne

da være bedre enn en kunnskapsgave til

glede for den som allerede

har stor erfaring?

Odd Fellow Orden ens his-

torie, bind I med det interna-

sjonale perspektiv er en gave

som vil gi enhver Odd Fellow

bror og søster kunnskaper til

varig glede. Boken kan kjøpes

gjennom logens Sekretær.

Den berømte islandske skulpturen Alda Aldana – i tidens bølge – av Gudmunddur Johansson beskriver hvordan mennesket drives med
i tidens malstrøm.
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Store Sire Walter
Kuttelwasher er født i
byen Chemnitz – i DDR-pe-
rioden kalt Karl-Marx
Stadt – i Sachsen. Familien
dro til Tsjekkoslovakia
under krigen, noe som
skapte mange bitre minner.
I mesteparten av sitt liv
som ingeniør har han bodd
og arbeidet i den vakre
Donaubyen Bamberg i
Bayern eller Franken som
igjen er en del av Bayern.
Gjennom gode venner ble
han resipert som Odd
Fellow i 1987, og ble Tysk -
lands Stor Sire i 2006.
Hans kone, Birgitte, er Re-
bekkasøster og de deltar
flittig i hver sin loge.

– Du ble Odd Fellow ganske sent i
livet?
Ja, nettopp derfor er jeg klar over at tys-
kere flest ikke kjenner til vår Orden. Det
som skjedde i 1933 da Hitler forbød Or-
dener som vår, og det at vi kom senere i
gang etter 1945 enn mange tror, var ikke
noe mindre enn en katastrofe. Vi kom
ikke skikkelig i gang før nærmere ti år
etter krigen. Noe av vårt hovedproblem
er at vi er så lite kjent og får så liten pu-
blisitet.

– Hvordan ble du Odd Fellow?
Det var nok en tilfeldighet. En av mine
venner, Harry Mann, var medlem og
mente at dette måtte være noe for meg.
Det viste det seg da også å være. Jeg ble
innviet sammen med en annen bror, Wal-
ter-Herwig Bauer. Vi har fulgt hverandre
i alle år. I min loge, Franken Loge nr. 12
instituert allerede i 1908, er vi bare 14
brødre. Vi skulle gjerne vokse, men det
har vi så langt ikke fått til. Det kommer
så klart ikke an på viljen, men vi har
ennå ikke funnet noen god metode. Så
langt jeg kan se har vi det flotteste pro-
dukt, men vi finner ikke markedsfø-
ringsmetoden.

– Hvordan ser tyskere generelt på Or-
dener og på vår Orden i særdeleshet?
Utfordringen er at tyskerne ikke vet at vi
eksisterer. Da Ordenen ble tilintetgjort i
1933, var den en rimelig kjent størrelse
og veletablert over store deler av Tysk -
land. Da vi startet opp igjen for nærmere
seksti år siden, lå alt brakk. Tyskerne har
– så vidt jeg vet – aldri opplevd noe ne-
gativt verken med oss eller med Frimu-
rerordenen som nok er noe mer kjent. Vi
har i så måte «rent rulleblad». Vi merker
jo at de aktiviteter som har stor publisitet
har også lett for å rekruttere.

– Hvordan ser et vanlig logemøte ut i
Tyskland?
De fleste startet møtet omkring kl. 20.

Arbeidstiden tilsier at vi ikke kommer i
gang noe tidligere. Møtet følger omtrent
de samme regler som i alle andre juris-
diksjoner og er ganske likt for søstre og
brødre. Et embede som er erstattet rent tit-
telmessig for noen år siden, er Kapellan -
embedet. Det heter i Tyskland Sprecher,
eller på norsk Taler. I det hele tatt forsø-
ker vi alltid å ha seriøse foredrag både i
logesal og på ettermøter. Det har vært
ganske mange selskapsklubber i Tysk -
land opp gjennom årene, og noen kan
nok forbinde vår virksomhet noe i den
retning. Dette motvirker vi ved å legge
vekt på kvaliteten i det rituelle arbeid og
i foredragsvirksomheten vår. Det er nok
en del varianter, men de fleste møter er
nok slutt omkring kl 23. Og frekvensen

Tyske Odd Fellows søker etter nye veierTyske Odd Fellows søker etter nye veier
Den tyske Stor Sire Walter Kuttel-
wascher med sitt Embedsinsi-
gnium. Han ble medlem av
Ordenen i 1987 og Stor Sire i
2006. Han er en aktiv pådriver
for Ordenens utvikling i Tyskland,
ikke bare i kraft av sitt embede,
men i betydelig grad gjennom sin
personlige innsats for medmen-
neskelighet og samfunnsforstå-
else.

Den tyske Stor
Sire Walter Kut-
telwascher i
funksjon på en
talerstol.
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av møter varierer fra hver uke til hver 14.
dag.

– Hva med antrekk?
Vi kjenner jo den nordiske form, og vi
nærmer oss nok den stadig mer. Til van-
lige møter har vi mørk dress, og til grads- 
passeringer sort dress. Og det er kun til 3.
grad at vi har det mer formelle antrekk
med smoking og livkjole, og da bruker
vi hvite hansker. Dette med antrekk er vi
tyskere godt vant med, så det vil neppe
være noe problem å være seg fullt ut ved
mer nordiske form. Selv om antrekk er
viktig, er det neppe det som er den sen-
trale rekrutteringsfaktor.

– Hva er den sentrale rekrutterings-
faktor da?
Det er Ordenens verdier som er og må
være det sentrale. Og som jeg allerede
har sagt har vi et flott «produkt» for å
bruke et moderne uttrykk. Det forsøker
alle medlemmer å realisere best mulig.
Vi har i mange år hatt et program som
heter: «Ich helfe». Det går i korthet ut på
at medlemmene går ut i alle deler av
samfunnet og forsøker å «hjelpe sin
neste». Det er helt i tråd med vårt eld-
gamle motto og sammenhengen mellom
«Hertz ung Hand». Å være en Odd Fel-
low uten å gjøre noe for andre er vel nær
sagt en umulighet.

– Hva er ikke rekrutteringsfaktorer?
Vi har forsøkt så mange måter. For en del

år siden gjorde vi en tabbe. Vi opprettet
det man på engelsk kaller «a mixed
lodge», altså en loge med både søstre og
brødre.
Det eksisterer fortsatt en, men den har

ikke vært vellykket som vekstfaktor.
Men den lever fordi medlemmene der
har det veldig bra sammen. Men når den
eventuelt går inn, vil dette være et avslut-
tet eksperiment.
Vi må utvikle sterke Rebekkaloger og

sterke Odd Fellow loger. Men de bør ar-
beide Ordensmessig separat slik de all-
tid har gjort. Men vårt forsøk viste i det
minste vilje til å tenke og handle nytt. Og
så har vi lært av det.

– Hva kunne du tenke deg Den Euro-
peiske Storloge og de øvrige jurisdik-
sjoner kunne hjelpe med?
Jeg tror ikke noen andre enn tyskerne kan
gjøre noe konkret i Tyskland. Hvert land
har sitt nasjonale særpreg og sin kultur

som må ligge i bunnen for Ordenens
virksomhet. Det vi trenger er publisitet –
det at den tyske befolkning blir opp-
merksom på oss. Hvordan det skal gjø-
res er ikke greit å si. Men hvis tyske
medier fikk et innblikk i suksessen på Is-
land hvor over en prosent av innbyg-
gerne er Odd Fellows, og i Sverige hvor
over 40 000 er medlemmer, ville nok det
skape en form for interesse og nysgjer-
righet.
Og så er jo fellesskapet med søstre og

brødre i Europa sterkt stimulerende både
rent menneskelig og at vi får innsikt i
hverandres arbeid.
Bare ditt besøk her til Bamberg har jo

gitt meg anledning til å snakke og tenke
omkring Ordenen i Tyskland.

– Har du en visjon?
Ja jeg ser for meg alle våre 12 Rebekka-
loger og 38 Odd Fellow loger fylt med
nye og yngre medlemmer. Hvis vi både
her hjemme og sammen med søstre og
brødre i Europa kunne få en kraftig sti-
mulans slik at vi kunne fortelle etisk ori-
enterte mennesker om vårt fellesskap og
gi dem del i våre verdier, hadde Ordenen
fortsatt hatt et viktig bidrag å gi til det
tyske folk. Så langt jeg kan se, passer
Odd Fellow Ordenens verdier som hånd
i hanske til den tyske mentalitet. Det hele
må bare forløses på en eller annen måte.

– Hva gjør du når du ikke driver med
Ordensarbeid?
Jeg liker å kjøre motorsykkel, og en gang
var jeg også en ivrig skytter. Så reiser jeg
til Frankrike og Sveits og går på ski når
det passer. Man skal jo holde seg i form.
Og så deltar jeg flittig i dette program-
met som heter «Wir helfen Menschen».
Det er svært meningsfullt for meg. Og
når vinhøsten kommer, er jeg alltid med
og høster vindruer. Når vi har Storloge-
møter forsøker vi alltid å ha spesiell vin
tappet på vinflasker med en samleretikett
for møtet. Det er også en pasjon og en
kultur her i min delstat som er så glad i å
holde på sine tradisjoner og sin egenart,
sier Walter Kuttelwasher på vei ut for å
se på den vakre residensbyen Bamberg.

Fakta om Odd Fellow Tyskland:
Antall medlemmer: 1.010

• brødre 748
• søstre 268

Odd Fellow loger: 38
Rebekkaloger: 12
Odd Fellow Leire: 12
Rebekkaleire: 2

Tyske Odd Fellows søker etter nye veierTyske Odd Fellows søker etter nye veier
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Mens omsorg og hjelp i tid-
ligere tider var personlig
og individuell, har den mo-
derne velferdsstat skapt en
ny situasjon. Nå er om-
sorgen institusjonalisert og
overtatt av spesialister,
ofte med lange profesjons-
utdannelser bak seg. Det er
få om noen som vil være
dette apparatet for uten,
og ingen kan erstatte det.
Men dette voldsomme og
altomfattende profe-
sjonelle hjelpeapparat har
også en mørk side ved seg.
Denne mørke siden er at vi
som medmennesker i
dominansen av velferds-
statens massive oppbud
kan komme til å glemme
andre mennesker og miste
den empati som et
sivilisert samfunn er
avhengig av.

Selv om de fleste samfunn gjennom
tidene har hatt sine velferdsordnin-
ger, er velfredsstaten slik vi kjen-

ner den «et ektefødt barn» av 1900-tallet.
I vår del av verden vokste det frem en
forståelse av at kollektivet – stat og kom-
muner – skulle bygge opp velferdsord-
ninger med helse-, sosial- og trygde -
tjenester. Ser vi nærmere på disse ord-
ninger som de fleste nordmenn tar som
en selvfølge, er de forbausende unge.
Den offentlige omsorg har gjennomgått
mange faser og utviklingslinjer for å
komme frem til hva den er i dag. At
denne form for omsorg ikke ligger som
en fasttømret blokk, vitner blant annet
debatten om pensjonsreformen om. Vel-
ferdsstaten er i stadig omformning.

Solidaritetstanken

Velferdsstaten bygger på solidaritetstan-
ken. Et sentralt spørsmålet blir: Hvem
skal man være solidarisk med? Hvem er
min neste?» Solidaritet defineres gjerne
som en følelse av samhørighet og sam-
hold mellom individer og grupper. Slikt
sett har solidaritet alltid vært til stede i
alle samfunn, men ofte vært sterkt be-
grenset til ætt og slekt. De gamle ætte-
samfunnene var svært solidariske både
på godt og ondt. Det vitner blant annet
våre gamle sagaer om. Det var et ættes-
vik om man lot sine egne i stikken når de
var i nød eller på annen måte trengte
hjelp. Den moderne velfredsstat utvider
rammene for solidariteten. Den norske
velferdsstat omfatter i prinsippet alle

norske borgere. En slik solidaritet byg-
ger mer på prinsipp enn følelse. Ansatte
i de mange hjelpeapparater forutsettes å
være faglig på høyde og profesjonelt en-
gasjert. Men ingen forventer at de skal
ha personlige følelser for dem de hjelper.

Friendly societies
Odd Fellow Ordenen har sin rot i de
gamle gilder, laug og de engelske
friendly societies. Disse bygget alle på
solidaritet mellom medlemmene. De ver-
net om livet fra vugge til grav gjennom
hjelp for medlemmenes barn og i med-
lemmens arbeid, og ved sykdom og død.
Den amerikanske gren av Ordenen som
vi stammer fra, var et gigantisk gjensidig
hjelpeapparat av dimensjoner og omfang

Institusjonalisert omsorg
– en velsignelse og en fare
Institusjonalisert omsorg
– en velsignelse og en fare

Illustrasjonsfoto. Foto: morgueFile
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som vi i dag har vanskelig for å fatte.
Men det amerikanske samfunn var sam-
tidig et sted hvor alle måtte klare seg
selv, og hvor fattigdom, nød og forne-
drelse grinte imot en fra alle kanter. I
dette samfunn var det på ingen måte nok
bare å ha solidaritet med sin egen
gruppe. Man måtte i betydelig grad også
ha en åpen hånd for andre. I sin storhet-
stid var Odd Fellow Ordenen i USA en
av de virkelig betydningsfulle altrui-
stiske bevegelser, både kollektivt og in-
dividuelt. Nå kan vi tone ned det
kollektive, men det individuelle ansvar
for nesten er en del av Ordenens inner-
ste kjerneverdier.

Der Staat kann vieles . . . 
Den profesjonelle og institusjonaliserte

hjelp er bærebjelken i den offentlig om-
sorg. Og slik må og skal det være. Men
det er et aspekt som vi ikke må glemme,
og som en tysk sosialminister uttrykte for
noen tid tilbake: «Staten kan mye, men
staten kan ikke elske!» Myndighetene
kan ta ansvar for og legge til rette for den
institusjonaliserte omsorg. Men det er
den enkelte samfunnsborger som må gi
varme og kjærlighet til sin neste. Derfor
kan aldri den offentlige omsorg erstatte
den mellommenneskelige varme og ne-
stekjærlighet. Vi har hatt perioder hvor
det har vært krefter som faktisk ville bek-
jempe all hjelp og omsorg som ikke ble
drevet og finansiert av det offentlige.
Dette synes nå å være et tilbakelagt sta-
dium. Grunnen til dette er nettopp det
den tyske sosialminister så riktig på-

pekte, nemlig at staten kan så mye og
gjør så mye riktig, men den kan ikke
elske – den kan i sitt vesen ikke elske sin
neste.

Det som 
ikke kan organiseres
Det er en del elementer i menneskelivet
som ikke kan organiseres bort. Ensom-
het, mangel på opplevelse av at noen
bryr seg om en, dårlig selvbilde og at
man kjenner at noen vil en vel er noen få
eksempler på slike elementer. Midt i den
skinnende velferdsstat plages svært
mange daglig av en nagende ensomhet.
Dette kan myndighetene gjør lite med,

men ethvert medmenneske kan gjøre
noe.
Staten kan ikke gjøre noe med at men-

nesker opplever at de går for lut og kaldt
vann. Men hvert enkelt menneske kan
gjøre noe med det. Kommunene kan ikke
hjelpe mennesker med å oppleve seg selv
som verdifulle, men det enkelte men-
neske kan gjøre mye i så måte. Og vi kan
alle la noen merke at vi vil dem vel, en
bekreftelse som gjør oss alle godt.

Å gjøre det 
velferdsstaten ikke kan
Noen tror at velferdsstaten en er gedigen
lykkepille som skal løse alle menneske-
lige og mellommenneskelige problemer
og utfordringer. Det kan den ikke. Net-
topp fordi man lett kan tro at alt «er i sin
skjønneste orden»,  er det kanskje mer
behov for bevisst nestekjærlighet og al-
truisme i vår tid enn tidligere. Daglig
roper mediene opp om situasjoner som
kaller på medmenneskelig innsats fra
vanlige mennesker «som bryr seg». 
Da må vi starte i våre lokalmiljøer.

Det er der det er barn som trenger opp-
muntring, det er der det er barnefamilier
som trenger en håndsrekning, det er der
man kan invitere noen inn til en liten prat
og det er der man kan døyve ensomhe-
ten for den som sitter alene. 
For ikke å snakke om hvor greit det kan
være å ta en telefon. Vi har ikke bruk for
noen smørrebrødliste for å se hva vi skal
gjøre. Det vi trenger er å åpne øyene for
å se hva som skjer omkring oss. 
Oppskriften er gitt oss av den indiske

dikter og filosof, Rabindranah Tagore
(1861-1941),  som mottok Nobelspisen i
litteratur i 1913 som sier det slik:

«Det er ikke ved tempelet ved veiens
ende du skal bringe ditt offer, men ved
de små altere ved veiens side.»

Institusjonalisert omsorg
– en velsignelse og en fare
Institusjonalisert omsorg
– en velsignelse og en fare
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Stor Redaktør Kjell-Henrik Hen-
drichs har stilt den nye Stor Sire en
rekke spørsmål som er av interesse

for leserne av De Tre Kjedeledd. 

– Hvordan har den første tiden som
Stor Sire artet seg?
Det har vært en svært hektisk tid. Orde-
nen har jo et stort apparat med utnevnte

embedsmenn – ikke minst søstre og brø-
dre Distrikt Stor Sirer – som raskt må på
plass. Denne gangen har denne proses-
sen også medført meget store utskiftnin-
ger. Mine samtaler med både tidligere og
nye DSSer har gitt meg mye positiv
energi. Og slike prosesser gir jo også
mange bratte læringskurver.

– Fire år er ganske kort tid med et så
omfattende program som du har pro-
klamert. Hvordan vil du legge opp ar-
beidet med kunnskapsløftet?
Kunnskapsløftet involverer alle deler av
Ordenen og er en langsiktig og strategisk
prosess. Skal alle deler av Ordene være
med, trengs dialog og lytting, og det må
ledes og organiseres. Jeg har allerede ut-
nevnt en Spesial Deputert Stor Sire, Ran-
dulf Meyer, for å ha dette som
hovedinnsats område. Jeg merker meg at
samtlige nordiske Stor Sirer er opptatt av
de samme perspektiver. Her kan vi lære
av hverandre.

– All stillstand er i realiteten tilbake-
gang. Hvilke forandringer vurderer du
som de vesentligste å foreta for å holde
tritt med det samfunnet vi lever i?
Samfunnet forandrer oss til i stadig større
grad å prioritere og å stille spørsmål ved
det vi holder på med. Det preger både
skole og arbeidsliv. De som i dag og i
fremtiden blir Ordensmedlemmer vil i
stigende grad stille spørsmål, og da må
vi ha svar. For å kunne svare, må vi ha
større kunnskaper om det vi driver med.
Vi må dypere inn i våre ritualer, i vår
etikk, våre tradisjoner og vår historie.
Men fremfor alt må vi plassere Ordenen i
samtiden. Det er der dens etiske bud    skap
og verdier skal anvendes i praksis.

– Hvilke samfunnsforandringer er
etter din mening den eller de som mest
kan påvirke vår Orden?
Vi lever i dag i et åpent og flerkulturelt
samfunn. Forhold våre forfedre ikke
visste eksisterte i det hele tatt, kjenner vi
som om det skjedde i vår egen bakgård.
Menneskelige trekk som tidligere var
tabu, diskuteres i dag åpent blant alle og
i alle aldre. Det betyr at Ordenens ver-
dier får et langt bredere virkefelt enn det
gjorde bare for få år siden. Det er en stor
utfordring og en enda større mulighet.
For å låne en formulering kan vi si at
intet menneskelig skal være vår Orden
fremmed.

– Hvilken del av din yrkeserfaring tror
du at du vil ha mest nytte av i det ar-
beid som Stor Sire som ligger foran
deg?
Jeg er i bunnen av min utdannelse yrke-
soffiser og har vært leder av en bataljon
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Morten Buan
Morten Buan er trønder og startet sitt yrkesliv som
fagmilitær offiser. Senere gikk han over i næringslivet
og arbeidet i store bedrifter og konsern innen
samferdsel, næringsmiddelvirksomhet og som det siste i
det store, fusjonerte Oslo Universitetssykehus. Han har
fra barnsben av deltatt i virksomheter som speider-
bevegelsen og i Norges Røde Kors. Dermed har han
skaffet seg betydelige kunnskaper både om de profe-
sjonelle bedrifter og frivillighets-Norge. Norge er jo
samfunnsvitenskapelig berømt for sine mange frivillige
organisasjoner. Rent organisatorisk er jo Odd Fellow
Ordenen en av de mange aktører i frivillighets-Norge.
Nå er Stor Sire Morten Buan tilknyttet Ordenen på
heltid.
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med mer enn 1 000 mann. Da lærer man
seg mye om ledelse. Og så har jeg vært
leder i store og sammensatte konsern
som Orkla og NSB. I de senere år har jeg
ledet og utviklet de menneskelige res-
surser ved Oslo Universitetssykehus. Alt
dette gir verdifull erfaring og ballast når
man skal lede en verdibærende og frivil-
lig virksomhet som det Odd Fellow Or-
denen er.

– Er det noe du gleder deg over å være
ferdig med og noe du vil savne fra ditt
tidligere yrkesliv?
Det jeg klart vil savne er mange svært
dyktige kolleger og medarbeidere og
høykompetente miljøer. Å ha slike res-
surser omkring seg er jo i seg selv en stor
belønning og tilfredsstillelse. Det jeg
ikke vil savne er alle de politiske proses-
sene og rasjonalisering og nedleggelse
som man må foreta, men alltid skaper ne-
gative konsekvenser og følelser hos de
medmennesker som blir rammet. Å lede
er alltid både å ha gleder og sorger, opp-
gaver man går til med glede, og ubeha-
gelige oppdrag som man er forpliktet til
å gjøre.

– De fleste Ordensmedlemmer regi-
strerer at det er valgt en ny Stor Sire,
men de tenker lite over at denne Stor
Siren kommer fra et sivilt liv og nå
skal arbeide på heltid i Ordenen.
Hvilke tanker og følelser har du hatt i
denne overgangen?
Jeg har nå hatt 12 år i Storlogen som Stor
Vakt, Stor Sekretær og sist som Deputert
Stor Sire. Disse embedene er jo på fritid,
mens jeg nå skal arbeide på full tid. Full-
tidsengasjementer gir jo en ny mulighet
til å reise, følge opp og involvere seg og
vokse inn i oppgavene. Det ser jeg frem
til.

– En Stor Sire har jo også en fami-
lie og et sosial nettverk å forholde seg 
til. Hvordan vil din familie bli påvir-
ket av ditt nye embete?
Dette har min kone Synøve og jeg snak-
ket grundig igjennom på forhånd. Forde-
len med å være i et embede på fulltid er
jo at jeg ikke skal spre meg på så mange
felt som tidligere. Og jeg vil også ha full
fokus på familien gjennom det jeg gjør.
Ordenen skal jo ikke dra oss bort fra våre
familier, men tvert imot gjøre oss mer
verdifulle for familien.

– Du er jo ikke bare far, men også
småbarnsfar. Det tror jeg ikke noen
norske Stor Sirer har vært før. Hva
tenker du om denne kombinasjonen?
Ja, jeg har en voksen sønn, og nå tre barn
i alderen syv til elleve år. Og min sønn,
Fredrik, på ni år ble døv da han var et og
et halvt år og har nå fått operert inn det
som kalles et cochleinplantat som gjør at
han igjen kan lære å høre. Hans døvhet
har engasjert hele familien. Både min
kone og jeg er mye engasjert i Hørsels-
hemmedes Landsforbund som gir oss en
mulighet til å påvirke vår sønns frem-
tidsmuligheter som funksjonshemmet.
Dette ser jeg også på som en viktig del
av mitt Odd Fellow engasjement.

– Er du vokst opp med Odd Fellow
Ordenen?
Nei, ute på landsbygda i Trøndelag var
dette et helt ukjent fenomen. Men jeg har
alltid vært ivrig speider, og det følger
meg nok resten av livet. Speiderbevegel-
sen har svært gode kvaliteter som er helt
i tråd med vår Orden. Og jeg ble tidlig
med i Røde Kors som jeg vurderer på
samme måte som jeg vurderer speider-
bevegelsen. Så gjennom disse to store
verdibærende bevegelsene ble jeg godt
forberedt for å bli Odd Fellow.

– Hva var den konkrete bakgrunn for
at du ble medlem?
Som voksen var jeg på leting etter en
verdibærende sammenslutning. Derfor
falt det meg lett å svare ja da spørsmålet
kom fra min fadder og Storrepresentant
Trond Reitan. Jeg søkte en verdibærende
størrelse og Odd Fellow Ordenen fant
meg gjennom min fadder. At det ble nett -
opp Odd Fellow Ordenen er jeg selvføl-
gelig glad for i dag. Ordenen har gitt meg
både verdier og oppgaver som jeg har
satt pris på.

– Du blir snart 25-årsveteran. Hva har
du fått ut av ditt Ordensmedlemsskap
og hvor ligger etter din mening Orde-
nensverdimessige potensiale?
Mitt Ordensmedlemsskap har gitt meg
verdier som jeg har kunnet anvende i de
mest forskjellige situasjoner i livet. Det
som stadig slår meg er at verdier  har en
allmenngyldig anvendelse langt ut over
hva de fleste tror. Det ligger vel som en
del av kunnskapsløftet at stadig flere Or-
densmedlemmer skal få denne gledelige
oppdagelse og opplevelse. Det går ikke
en dag uten at jeg trekker veksler på det
Ordenen har lært meg. At jeg nå snart
blir 25-årsveteran har vel hatt den effek-
ten at jeg stadig mer blir dette forhold be-
visst.
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Sammen med sitt fadderbarn i SOS-Barnebyen i San Vicente.



– Du har vært hovedeksponenten for
å samle Ordensfakta gjennom Ung-
domsundersøkelsen og Avgangsunder-
søkelsen. Gir dette faktagrunnlaget
oss muligheter for å rekruttere bedre
blant ungdom og å hindre en uheldig
avgang?
Når vi oppdager trekk i vår Orden og el-
lers som vi anser som uheldig er det
meget viktig å bli mest mulig virkelig-
hetsorientert. Det nytter lite å synse om -
kring ungdommens forhold til Ordenen
eller at medlemmer ønsker å trekke seg
ut. Vi må vite og forstå, gjerne vite og
forstå mer enn dem det gjelder. Da er
slike undersøkelser av uvurderlig betyd-
ning. Metodikken som vi bruker kan hele
tiden gjøres bedre. Når vi identifiserer
forhold som vi vil gjøre noe med, skal vi
arbeide profesjonelt. Det gir alltid de
beste resultater. 
Noe annet er som å stikke hodet i san-

den. Jeg tror vi har langt større mulighet
til å rekruttere og holde på yngre med-
lemmer nå enn vi hadde før. Og skal vi
stoppe uønsket avgang vet vi nå mye om
hvorfor folk trekker seg ut. Dette er også
en side av kunnskapsløftet.

– Hva er etter din mening de mest sen-
trale årsaker til at folk forlater en ver-
dibærende Orden?
Undersøkelsene viser vel at det er en
rekke og sammensatte årsaker. Men det
alvorligste er at mange mener at det ikke
er samsvar mellom liv og lære i Ordenen.
Det kan vanskelig aksepteres at man på
den ene side sier at man er en verdibæ-
rende og etiske bevegelse for så i neste
omgang å sette alt dette til side i det
praktiske liv. Vi kjenner alle til spen-
ningsforholdet mellom «idealer og reali-
teter». Et slikt spenningsforhold er en del
av det virkelige liv. Men det er grenser
for hvor stor og hvor lenge denne spen-
ningen kan aksepteres. Dette er noe vi
alle må ta inn over oss, både som enkelt-
mennesker og som kollektiv.

– Ser du for deg en mulighet for at vi
nå kan få en del utmeldte som ber om
gjenopptakelse i Ordenen på grunn av
de forandringer som skjer?
Som jeg sa er det mange grunner til at
noen melder seg ut. Dette spenner fra de
mer praktiske grunner som lange avstan-
der til det mer prinsipielle. For dem som
søker kunnskap, innsikt og fordypelse og
som er skuffet av den grunn, kan nettopp
kunnskapsløftet gi en begrunnelse for å
vende tilbake etter en stund. Er det mer
praktiske grunner som eksempelvis
lange avstander, kan flytting eller at det
kommer en ny loge være utslagsgivende.
Men vi må nok erkjenne at de som er
blitt skuffet over Ordenen og dens med-
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lemmer nok vi ha en høy terskel for å
vende tilbake. Men Kunnskapsløftet skal
jo nettopp forhindre at noen opplever en
slike skuffelse.

– Hvor viktig er det for deg å skape
gode arbeidsgrupper rundt deg med
stor tillit internt?
Jeg har alltid vært prosessorientert på
den måten at jeg tror at det er mennesker
som samarbeider, som har felles visjoner
og sammen skaper resultater som utgjør
den gode organisasjon. Gode miljøer og
kreative grupper sammensatt med vett og
forstand og nettopp for å gi synergi er det
som driver enhver organisasjon – og
selvfølgelig også en Orden som vår – fre-
mover og oppover.
Det er etter min mening den beste og

kanskje den eneste løsning for en topp-
leder og skape slike miljøer. I frivillige
organisasjoner er nettopp dette å skaffe
den gode og synergiske energi både et
alfa og et omega. Du kommer ganske en-
kelt ikke videre uten dette.

– Et ordtak sier: «Det er kongers
skjebne ikke å få høre sannheten». Det
samme kan kanskje sies om Stor Sirer.
Hvordan stiller du deg til en slik
«sannhet?»
Dette er en sannhet enhver leder skal
merke seg. Er du redd for å se sannheten
og virkeligheten i «hvitøyet» har du vir-
kelig et problem. Det skal ikke mange
slag på fingrene til medarbeidere før de
aldri viser deg hånden. Det har felt
mange ledere. Men ting henger sammen.
Har du stor kreativitet, glede og trygghet
i medarbeidergruppene, skal det mye til
at vesentlige sannheter ikke kommer
frem. Og alle bør jo bidra til å beskrive
virkeligheten slik den faktisk fortoner
seg for oss alle. Virkelighetsoppfatnin-
gene er jo alltid mange, og vi trenger
dem alle for å få et mest mulig klart
bilde.

– Du har nå holdt din tiltredelsestale
og appell til Storlogemøtet 2010. Du
appellerer sikkert både til Storem-
bedsmannsmøtet og til valgte og ut-
nevnte Embedsmenn. Har du gjennom
De Tre Kjedeledd en appell til alle Or-
denens medlemmer?
Det har jeg. Appellen går til den enkelte
søster og bror. Kunnskapsløftet og kvali-
tetshevningen i vår Orden gjelder selv -
følgelig alle embesmenn. Det forstår alle.
Men appellen gjelder alle søstre og brø-
dre, uansett alder og erfaring. Den dreier
seg om å skaffe seg kunnskaper, trenge
inn i Ordens ritualer og derved i det ver-
digrunnlag vi alle skal virkeliggjøre i
våre liv. Den som får større kunnskaper,
innsikt og forståelse lever et mer me-

ningsfullt liv og minsker spenningen
mellom liv og lære. Et samfunn med
kunnskapsrike Odd Fellows gir et mer
menneskeverdig samfunn hvor våre
medmennesker blir møtt med empati og
støtte. En verdibærende Orden virke-
liggjør sine verdier gjennom Ordens-
medlemmenes dagligliv. Det er det vi
mener når vi snakker om det enkelte kje-
deledds styrke. Den beste måte dette kan
skje på er gjennom egenutvikling hvor vi

må øke vår egen styrke gjennom etisk
fordypelse og etisk handling. Dette gjel-
der oss alle. Vi må alle hele tiden stille
oss spørsmålet: «Er jeg et ledd i kjeden
som har den styrke jeg selv og også
andre ønsker»? Svaret må vi gi oss selv.
Det er ikke alltid like hyggelig. Vi kan
gjøre noe med det så lenge vi lever og
med hjelp fra Ordenen. Nå gjelder det for
oss alle å appellere til hverandre: «La oss
gjøre det, og la oss gjøre det sammen!»
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Både i sin politiske og religiøse søken
kom Lessing frem til tanken om det
verdensomspennende brorskap.

Ingen har vel gitt bedre uttrykk for dette enn
landsmannen Friedrich Schiller (1759-
1805) slik han formulerer det i «Oden til
Gleden»: «Allen Menschen werden Brüder»
som kan oversettes til «Alle mennesker skal
bli brødre!» Dette var ingen faktabeskri-
velse, men en visjon for fremtiden.
Tanken om det vi i dag vil kalle «det ver-

densomspennende søskenfellesskap» ble en
mektig idémessig bølge båret frem i Europa
av krefter som Gotthold E. Lessing, Fried-
rich Schiller og Ludvig van Beethoven. Det
er verd å merke seg at selve substansmelo-
dien i Beethovens 9. symfoni er valg som
melodi til Schillers tekst i den nye Europa-
hymnen. I 1972 vedtok Europarådet at Eu-
ropahymnen skulle være hymnen for hele
Europa. I 1985 vedtok EU at Europahym-
nen også skulle være EUs egen hymne.
Odd Fellow Ordenens mest sentrale, ut-

advente symbol er De tre kjedeledd. Disse
symboliserer nettopp den samme idéen,
nemlig at alle mennesker er søsken og at
alle har en felles far, gjerne kunstnerisk ut-
trykt gjennom Det Altseende Øyet, og ver-
balt gjennom formuleringen Det Høyeste
Vesen.

«Natan den vise»
Natan den vise er et dramatisk dikt som ut-
spiller seg i Jerusalem under korstogstiden
da jøder, muslimer og kristne barket sam-
men i evige religionskonflikter. Natan får et
spørsmål av den muslimske fyrsten Saladin
om hvilken av religionene som er den beste.
Da svarer Natan med å fremføre en lignelse
– den er inntatt på neste side – om faren med
de tre sønner som han elsket like høyt. 
Skuespillet har dramatisk driv og har et

innhold som gjennom sin menneskelighet
og psykologiske nerve appellerer den dag i
dag
Natan den vise er spilt på scenen i alle

verdensdeler, og som skuespill spilles det
stadig. Det er satt opp flere ganger på Nato-
naltheateret og er spilt av Riksteateret i de
senere år.  Stochholms Stadsteater har net-
topp hatt det på spilleplanen.
Dets innhold, etikk og verdensanskuelse

gjør det interessant for enhver Odd Fellow
og for alle kultur-, verdi- og teaterinteres-
serte mennesker.
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Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) var et av de mest
lysende navn i den tyske opplysningstiden. Han sugde opp
i seg humanistiske og liberale idéer, og det var først og
fremst i det tyske kulturlivet han satte sine dypeste spor.
Han regnes som en av den tyske litteraturs grunnleggere
idet han så denne som noe egenartet som skilte seg fra
andre retninger som eksempelvis den franske. Hans
humanistiske idealer gikk i retning av å understreke det
verdensomspennende brorskap. En konsekvens av dette
var at han tok avstand fra all antisemittisme, noe som var
til stede i fullt mon i datidens Tyskland. Hans liberale in-
stinkter kom til uttrykk gjennom hans kamp for politisk,
sosial og religiøs frihet. Dette var ikke velsett hverken hos
de tyske fyrster eller den orthodokse protestantisme.

Skuespillet finnes på norsk: Gotthold
Efraim Lessing:«Nathan den vise»,
gjendiktet av Trond Winje og utgitt
av Aschehoug i 1984. Boken er van- 
skelig å få tak i på norsk, men er net-
topp kommet i nyopptrykket dansk
utgave. Det finnes også en glimrende
engelsk utgave med kommentarer
fra 2004.

Av Kjell-
Henrik
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For lenge siden levde det en mann 

i Østerland. Han hadde fått en ring, 

en uvurderlig kostbar ring, av én 

som elsket ham. Og stenen var opal –

den spilte i all verdens 

skjønne farver og hadde og 

den hemmelige kraft at den som bar

den, fylt av tillit, ble behagelig for

Gud og mennesker.

Naturlig nok tok mannen aldri av

seg ringen – og han fattet 

den beslutning,at ringen skulle 

tilhøre hans hus til evig tid. 

Slik nemlig, at han gav

den videre til den av sønnene

han elsket høyest, og bestemte at

han så i sin tur skulle skjenke den

til den av sine egne sønner som

han elsket mest. Og alltid skulle den

som var blitt elsket høyest av 

sin far – og utenom førstefødsels–

retten – kun i kraft av ringen, være

husets fyrste, dets overhode.

Ringen gikk fra sønn til sønn

og kom omsider til en far som hadde

tre sønner. Alle var de like kjære, 

og faren kunne ikke annet: Han

var like glad i alle tre. Fra tid

til annen kunne han nok synes at

den ene eller andre eller tredje –

især når han var sammen med dem

én og én – var verdigst til å motta

ringen, og i sin fromme svakhet

lovet han dem også ringen alle tre.

Det gikk så lenge som det gikk. 

Men da det led mot døden, kom den

gode faren i forlegenhet. Det gjør

ham meget ondt å såre dypt 

de to av sønnene som stoler 

på hans ord. 

Hva skal han gjøre?

I stillhet sender han beskjed og ber

en smykkekunstner om å lage til

to nye ringer efter mønster av

sin egen. Ingen utgift eller møye

skal spares for å gjøre ringene

fullkomment lik originalen. Og

det lykkes. Når han kommer med

dem kan selv faren ikke lenger skille

ut sin egen ring. Han blir tilfreds og

glad og henter sine sønner, én

og én, velsigner dem og gir dem

hver sin ring, 

og dør.

Sitert fra Gotthold
Efraim Lessings
dramatiske dikt

«Nathan den vise»,
gjendiktet av

Trond Winje  og
utgitt av 

Aschehoug i 1984.
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ORDENSHUSET I ÅLESUND

Det første Ordenshuset i
Ålesund var i Skaregaten
14 på nordsiden av
bysentrum og var tilfreds-
stillende i den første tiden.
Under okkupasjonen i
1940-45 ble lokalene be-
slaglagt av det tyske
sikkerhetspolitiet. Da
logene fikk lokalene til-
bake, var de i en sørgelig
forfatning etter tyskernes
og NS ødeleggelser. Det
ble et omfattende arbeid
for de to moderlogene, nr.
7 Ragnvald Mørejarl og nr.
6 St. Veronica, å rette det
hele opp. I 1946 startet
man logearbeidet igjen og
det var innlysende at mye
måtte fornyes, men til
dette måtte man ta tiden
til hjelp. 

E
tter krigen ble nok en loge stiftet.
Den fikk navnet Gange-Rolv, og
behovet for nye lokaler ble mer og

mer påtrengende. Man var nødt til å
finne en løsning for å mestre den ek-
spansjonen. Opptakten til et nytt Or-
denshus ble gjort av et arbeidsutvalg,
som den 26/3 1954 sendte ut et oriente-
rende rundskriv til søstre og brødre.
Samme år ble A/L Keiser Wilhelmsgt. 25
etablert. Byggetomten, som nå lå sentralt
på sydsiden av byen, ble ervervet med
tanke på at Odd Fellow logene skulle
reise sitt eget monumentalbygg. Det før-
ste byggeprosjektet ble kalkulert til ca. 3
mill. Av dette beløpet måtte man selv
reise en egenkapital på 1 mill, noe som
skulle vise seg at logene ikke hadde øko-
nomi til å klare. I 1958 fant det davæ-
rende styret fram til et byggeprosjekt
som økonomisk passet bedre. Etter at
styret hadde satt opp kalkulasjon og ren-
tabilitetsberegninger ved at øverste etasje
ble bekostet av logene, ble prosjektet til-
budt forsikringsselskapet Hygea. Det

viste seg at Hygea var meget interessert
og etter forhandlinger ble kontrakt un-
dertegnet den 28/3 1960. Byggeplanleg-
gingen etter de nye retningslinjene tok
tid, men det var mange skjær i sjøen som
man måtte gjennom. Jeg skal ikke
komme inn på detaljene rundt etablerin-
gen av Ordenshuset, men konstatere at
det ble lagt ned et stort arbeid både av
konkret arbeidsinnsats og å fremskaffe
kapital. Det er mange navn som bør trek-
kes fram, men det vil ikke være riktig, og
hvor skulle i så fall avgrensingen gå? Det
var imidlertid et stort løft av tidligere sø-
stre og brødre som var med å bygge Åle-
sunds største bygg på den tiden.

Men ein skigard varer ikkje evig, veit
du og det gjør heller ikke Ordenslokaler,
uten vedlikehold. Selskapslokalene ble
benyttet til utleieformål og var mye
brukt. Det var på den tid det eneste fest-
lokalet som kunne bespise over 200 gje-
ster under samme tak. Derfor ble det
innredet en leilighet i lokalene til en
driver av selskapslokalene. Men med ut-
leieforholdet og merinntektene fulgte det
også med mer slitasje. I begynnelsen av
åttiårene måtte derfor lokalene renove-
res. Nå ble det nok en gang spørsmål om
kapital og arbeidsinnsats blant medlem-
mene. Verken kapital eller mangel på
dugnadsånd manglet, og også denne

Ordenshuset i Ålesund gjennom tideneOrdenshuset i Ålesund gjennom tidene
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gang kom man i mål. Som en liten ku-
riositet kan nevnes at krystallkronene og
lampettene i storsalen ble kjøpt fra
Frankrike, derav navnet Krystallsalen.

Inventaret i Logesalen
Ble laget av snekkermester br. Kåre
Monsen i 1951, og tatt med fra Skaregt.
14. Opprinnelig ble det tegnet nisjer i
veggene med lampetter, men dette ville
ikke 20 søstre være med på. De ønsket
glassmalerier med symbolikk. De ga kr.
200,- hver, og fikk det som de ville.
Stjernehimmelen er gitt i gave av Obert
Solbjørg til minne om hans søster, som

også var medlem av Ordenen. Himme-
len er en kopi av den virkelige himmel
den 20. oktober 1919, stiftelsesdatoen for
loge nr. 7 Ragnvald Mørejarl.

Lokalene i dag
Består av foruten Logesalen, et Forvæ-
relse, kjøkken med anretning, salong, en
festsal, en mindre sal med runde bord
egnet til de fleste ettermøter, enda et rom
egnet til Rebekkasøstrenes symøte og
andre sammenkomster som ikke er for
plasskrevende og et bibliotek. Lokalene
er i dag eid av samtlige loger i Ålesund
etter en omorganisering til aksjeselskap

året etter at bygget sto ferdig. I dag er det
imidlertid like eierandeler for samtlige
loger. For å unngå for mye slitasje er det
kun Rotary som er leietaker av den min-
ste salen.

Om framtiden 
er det ikke enkelt å spå
Men dagens lokaler er nok fullt utnyttet.
Hvis det skulle komme en medlemsø-
kning som skulle kreve mer plass, så må
man ut av bykjernen. Et etter hvert større
problem er parkering. De aller fleste av
medlemmene kommer i egne biler. Med
lokaler i sentrum og i en gate med gene-
relle parkeringsproblemer så kan det
være en utfordring. Vi låner parkerings-
plasser av Ålesund Museum, men hvis
det skulle komme endringer, så kan det
by på problem. Det er imidlertid noen
som har kommet med ytringer om å
tenke flytting, men det er jo bare en sped
begynnelse. Men slik starter vel alle pla-
ner som ender med realisering! Utvidel-
sesmuligheter i nåværende lokaler er i
hvert fall utelukket, tror jeg. Men vi er
stolt avlokalene våre, de er flotte og hen-
siktsmessige, men så var det krystallku-
len da! Tekst: Eks DSS Jarle Brandtzæg

Ordenshuset i Ålesund gjennom tideneOrdenshuset i Ålesund gjennom tidene

Stoff til redaksjonen sendes Re-
daktøren på følgende måte:
• stoffet må være tydelig merket med

hva det gjelder.
• stoffet sendes elektronisk på word-

dokumenter som kan åpnes og bear-
beides.

• stoffet må være ordnet best mulig.
• det må gå tydelig frem hvem som er

forfatter av teksten.
• det må fremgå hvem som er kon-

taktperson for stoffet inkl. mail-
adresse.

• Redaktøren forbeholder seg retten til
å redigere stoffet etter magasinets
behov.

• tilsendt stoff returneres ikke.
• tilsendt stoff blir oppbevart og kan

bli brukt ved et senere høve.
• billedmateriale sendes bladets gra-

fiske formgiver tydelig merket.

Bilder til redaksjonen sendes Jon
Esben Johnsen på følgende måte:
• Gjerne papirbilde i god kvalitet eller

som digital billedfil.
• Høyest mulig oppløsning på kame-

raet bildene er tatt med.
• JPG-format.
• Digitale billedfiler rett fra minnekor-

tet, altså helst ikke behandlet på
noen måte.
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Den sosiale dannelse er
noe man driver med hele
livet. I vårt flerkulturelle
samfunn får man stadige
utfordringer på dette om-
rådet. Brigader Ulf Husebø,
tidligere sjef for H.M.Kon-
gens adjutantstab, er en
som kan svært mye om
dette, og De Tre Kjedeledd
har søkt kvalifiserte råd
hos ham for å gi en over-
sikt over hva som er gjeld-
ende takt og tone i disse
ofte følsomme spørsmål.
– Finnes det noen grunnregler som
gjelder når man skal hilse, både i
Norge og andre land i vår kulturkrets?
Ja, det finnes et par universelle regler. En
viktig regel er at man reiser seg alltid når
det håndhilses. Dette er i utgangspunktet
en ufravikelig regel, men kan fravikes
ved høy alder, svakhet eller sykdom. 
Videre sier etikettens regler at det er

en mann som hilser på eller presenterer
seg for en dame, en yngre som presente-
rer seg for en eldre og en mindre frem-
stående som presenterer seg for en mer
fremstående. Dog er det alltid slik at
damen har rangen, det vil si at både
yngre og eldre menn presentere seg for
damer, men yngre menn presenter seg
for eldre herrer. Dersom man skal pre-
sentere andre gjelder det samme; En
mann presenteres for en dame og en
yngre for en eldre og en mindre fremstå-
ende blir presentert for en mer fremstå-
ende.

– Håndtrykket er vel den vanligste
måte å hilse på i Norge. Er det noen
regler for hvordan dette skal gjøres for
å holde seg til en mer streng etikette?
Selve håndtrykket er hilsingens bekref-
telse og er en viktig symbolsk handling.
Man skal ta den andres hånd kort, fast og
bestemt, uten å klemme for hardt. Man
ser vedkommende inn i øynene uten å
stirre og skal man kunne se noen inn i
øynene betyr det også at eventuelle sol-
briller må tas av før man hilser. Blikket

Høflighet og hilseformer
er noe man må lære – og de forandrer seg

Høflighet og hilseformer
er noe man må lære – og de forandrer seg

Ulf Husebø hilser korrekt på Eks OM Harald Sæther.

Foto: Jon Esben Johnsen
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skal holdes fast så lenge som selve hil-
singen pågår. Hilsingen utføres med
høyre hånd og det er kun dersom man
eventuelt mangler høyre hånd eller den
er skadet, kan man bruke venstre. Det er
også en selvfølge at venstre hånd holdes
ved siden og for all del ikke i bukselom-
men når man hilser.
Som en kuriositet kan nevnes at EU,

som har regler for alt, inklusive agurkers
krumning, også har en norm for korrekt
hilsing. Der heter det at en korrekt hilsen
skal bestå av en og en halv håndristing
av under 0,8 sekunders varighet. EU un-
derstreker også viktigheten av øyenkon-
takt. Den direkte øyenkontakten er god
tone i den vestlige verden, mens det i
andre deler av verden, f eks i Asia, kan
oppfattes som uhøflig med direkte øyen-
kontakt. 

– Jeg har lagt merke til at noen politi-
kere ikke nøyer seg med å trykke andre
i hånden, men også tar den andre 
oppover mot albuen. Hva skal man
legge i et slikt uttrykk?
Det er ikke alt som er styrt av etikettereg -
lene og dette er nok en av de tingene. Jeg
oppfatter det som en mer intim og kame-
ratslig hilsen enn bare et håndtrykk og tar

det som et tegn på at man vil vise ekstra
glede og oppriktighet ved hilsingen når
man også griper om armen opp mot al-
buen eller eventuelt legger hånden sin på
skulderen til den man hilser på. Man bør

i alle fall kjenne hverandre godt før man
hilser på denne måten. Det er ikke slik
man hilser første gang man hilser på
noen eller når man hilser i formelle sam-
menhenger.

Ulf Husebø hilser meget ukorrekt med hendene i lommen på Eks Stor Sire Oddvar Granlund mens han allerede har festet blikket på Stor
Marsjall Tore Fredrik Grüner, som er den neste han skal hilse på. Man hilser aldri på to personer samtidig.

Eks OM Harald Sæther inntar en fullstandig uakseptabel posisjon når han skal hilse på Ulf
Husebø.

Foto: Jon Esben Johnsen

Foto: Jon Esben Johnsen
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– Når man skal hilse på flere, er det
noen som hilser på en person,  mens de
allerede har festet blikket på den neste
og begynt samtalen med denne før de
har sluppet den førstes hånd? Hva sier
du til noen slikt?
Det er en forutsetning ved all hilsen at
man gir den man hilser på full oppmerk-
somhet. Den som har opplevd å bli hilst
på av noen som ser på neste person idet
de skal hilse, vet hvor uhøflig og uen-
gasjert hilsingen oppleves. Ikke gjør det!
Noen som kan det med å hilse er vår
egen Kronprins og også tidligere presi-
dent Bill Clinton. Når man hilser på dem
oppleves det som om du er den eneste i
verden de har oppmerksomheten rettet
mot akkurat da.

– Den formen at en mann kysser en
dames hånd er vel ikke vanlig i Norge.
Men hva er korrekt måte hvis det skal
gjøres eller man har lyst til å gjøre
det?
Å kysse en dames hånd kan være veldig
elegant, men oppfattes nok nå som noe
gammeldags og litt uvanlig. Regelen er
at en mann kan kysse en kvinnes hånd,
men en kvinne kysser ikke en manns
hånd. Eneste unntaket er hvis det gjelder
høyere kirkelige dignitærer i f eks ka-
tolsk sammenheng. Da er det for øvrig
ikke hånden som kysses, men kirkefyr-
stens ring.
En mann kysser en kvinnes hånd ved

å ta hennes høyre hånd med sin høyre
hånd, bøye seg lett over hånden løfte den
litt opp mot leppene, men stanse et par
cm fra og antyde et kyss, uten at man be-
rører hånden, og uten at det gir fra seg
noen lyd. Mannens munn skal ikke be-
røre kvinnens hånd, men som sagt bare
antyde et kyss.
De som har sett på TV ved statsbesøk

eller andre kongelige hendelser og sere-
monier, vil ha sett at det både kysses på

hånden og deretter på kinnene. Eksem-
pelvis kysset HM Kong Harald dronning
Beatrix av Nederland på hånden og de-
retter på begge kinn da han tok i mot
henne foran Oslo rådhus i forbindelse
med statsbesøket fra Nederland i mai i år.
For øvrig er det kun gifte damer som skal
kysses på hånden.

– Å klemme hverandre og å gi for-
melle kyss på kinnet er på full fart inn
i våre hilseformer. Det kan bli både en
to og tre klemmer på kinnet. Er det
noen regler her?
Som du sier har klemming og kinnkyss
blitt veldig vanlig i de senere år. Klem-
ming var tidligere forbeholdt å være mel-
lom menn og kvinner eller mellom
kvinner, men det er nå også ganske van-
lig at menn klemmer hverandre, med
mer eller mindre inderlighet. Alle husker
kanskje den meget påtvungne klemmin-
gen mellom Jens Stoltenberg og Trond
Giske for noen år siden. 
I Frankrike, kinnkyssets hjemland, er

det vanlig blant slekt og venner at det
kysses tre ganger, ofte først på høyre
kinn. I katolske land skal det være et
kyss for Faderen, et for Sønnen og et for
Den hellige ånd. Der er heller ikke et
fjerde kyss uvanlig slik at den som blir
kysset også skal få et selv.
I de nordiske land holder det lenge

med ett kyss, men to kommer etter hvert
også inn her som en skikk fra resten av
Europa. Antagelig også fordi vi blir mer
og mer globalisert og tar med oss skik-
ker fra de land vi besøker og de mennes-
ker vi treffer og omgås.
Spørsmålet ditt var jo om det er noen

regler for hvor mange ganger det skal
kysses og svaret er egentlig nei, det fin-
nes ingen regler. Men innenfor f eks di-
plomatiet er det uvanlig at det kysses
mindre enn to ganger, så selv om det ikke

er regler finnes det nok heller skik-
ker/vaner.

– I fjernsynsserien om Dronning Mar-
grete II av Danmark så vi at hun kon-
sekvent startet med å klemme med
høyre kinn først, og deretter det ven-
stre. Men ofte ser man det motsatte at
man starter med venstre kinn og
avslutter med høyre. Finnes det noen
regler for dette?
Det som er en regel når det gjelder kinn-
kyss er at kysset skal være en antydning
av et kyss og ikke et kyss hvor leppene
berører kinnet. Kinnene skal så vidt be-
røre hverandre og kysset skal være ut i
luften uten at det lages lyd.
Igjen kan det være vanskelig å si at det

finnes regler om hvordan man begynner,
men det vanligste er å starte med å kysse
på høyre kinn. Selv om det er vanligst å
starte med å kysse på høyre kinn kan det
ofte være hva som føles naturlig og hvor-
dan det passer som avgjør hvilket kinn
man starter på, det høyre eller det ven-
stre.

– Neiing og bukking var jo en del av
1800-tallets vanligste hilseformer.
Hvordan er det gått med dem?.
Opprinnelig neiet og bukket man når
man hilste, men det er etter hvert blitt
mindre vanlig og det er nå nesten kun på
Slottet at man gjør det, eller ved tilstel-
ninger andre steder hvor de kongelige er
til stede. Ved middager eller andre til-
stelninger på Slottet hvor Kongeparet
hilser på gjestene, skal herrene bukke og
damene neie. Damene utfører da det som
heter hoffreverens som er en neiing hvor
kvinnen neier dypere enn ved vanlig nei-
ing. Mannen bukker, men ikke så dypt og
voldsomt at han skaller i den han hilser
på eller at det virker overdrevent.

Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs

Seks Hovedpatriarker

Iforbindelse med Stor Sire Morten Buans installas-jon av ny Stor Marsjall Tore Fredrik Grüner, Stor
Arkivar Knut Aslak Wickmann, Stor Redaktør

Kjell-Henrik Hendrichs, Spesial Deputert Stor Sire
for innføringen av Norsk Odd Fellow Akademi Olav
Eggum og Spesial Deputert Stor Sire for Kunnskaps-
løftet Randulf Meyer i Leir Norge, onsdag 8. septem-
ber var hele seks Hovedpatriarker fra ulike leire til
stede. Fra venstre på bildet sees: Bjørn Arild Johnsen
fra Leir nr. 25 Glomma, Sverre Granheim fra Leir nr.
17 Buskerud, Øivin Eriksen fra Leir nr. 8 Vestfold,
Jan Vollen fra Leir nr. 11 Nord, Svein Jacobsen fra
Leir nr. 12 Akershus og Knut Aslak Wickmann fra
Leir nr. 1 Norge foran maleriet av Stor Sire Gustav
Eriksen, Leir nr. 1 Norges første Hovedpatriark. Foto: Jon Esben Johnsen
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Møte for de europeiske 
Stor Kapellaner i København 
4. desember 2009 samlet
Den Europeiske Storloge
Stor Kapellanene fra de
europeiske jurisdiksjoner
til et fellesmøte i Kø-
benhavn. Møtet kom i
stand etter initiativ fra
Den Europeiske Stor
Kapellan Lars Fryklund, og
ble avholdt i Odd Fellow
Paleet, en verdig ramme
for et slikt møte. Samtlige
Europeiske jurisdiksjoner
var representert, enten ved
Stor Kapellanen eller ved
en annen Storemebeds-
mann, og til sammen 16
personer var til stede.
Denne type møter i regi av
Den Europeiske Storloge
(GLE), er kommet for å bli.

Møtet fant sted i Odd Fellow Pa-
leet, en bygning som i seg selv
er en reise verd. Det er en av de

mange praktfulle paléer som ble bygget
rundt Amalienborg slott. Selv om paleet
ble påbegynt i 1751 under et annet navn,
er det i dag kjent som det Schimmel-
mandske Palé fra 1761. For det danske
og københavnske publikum er det meget
velkjent som en av Danmarks beste kon-
sertsaler inntil det ble rammet av en ka-
tastrofal brann. Konsertsalen er nå delvis
restauret så langt det er mulig. Fra Norge
deltok Stor Kapellanene Selle Marie
Horntvedt og Arnfin Evjen som begge
uttrykker at de hadde stort utbytte både
av foredrag og drøftelser.

«Visdommens Grad» 
og gradsarbeid
Den svenske Eks Stor Kapellan Rolf
Nordenstam er forfatteren og dramatur-
gen bak Den Europeiske Storlogegrad.
Han hadde en bred utredning omkring
tilblivelsen og innholdet i denne graden
som har fått navnet Visdommens Grad.

Han redegjorde glimrende for hvordan
han først hadde funnet de grunnpilarer
som skulle bære graden og deretter hvor-
dan den var blitt nedtegnet. Dette gav en
sjelden mulighet til å få innsikt i hvordan
en grad kan ha blitt til gjennom tidene.
Alle Ordenens grader er forfattet og dra-
matisert på et eller annet tidspunkt
Visdommens Grad er en helt ny grad.

Derfor kunne alle som har fått den uttale
seg noe om hvordan man kan fordype
seg i et slike gradsinnhold. Det var bred
enighet om at å se graden én gang på
ingen måte er tilstrekkelig for å få med
seg dens dybde og bredde. En slik ob-
servasjon har overføringsverdig til alle
loge- og leirgrader. Skal man trenge inn
i deres substans og etiske innhold, må det
fordypning til ut over det man har i dag.
En slik innfallsvinkel er også relevant

for alle Ordenens grader. Å få tilgang til
bakgrunnsstoffet, gradens tilblivelseshi-
storie, dens litterære referanse og hvor-
dan den blir utviklet gjennom tidene er
ikke bare av litterærverdi, men helt klart
av betydelig eksistensiell og verdimessig
betydning. Denne vurdering fører rett
over i møtets andre hovedforedrag.

Kapellanembedet 
og fremtidens funksjoner
Den svenske Stor Kapellan Roy Tärne-
berg hold et spennende, tankevekkende
innlegg om Ordensenhetenes indre liv og

stilte spørsmål om hvordan man kan ak-
tivisere medlemmene til i enda sterkere
grad å reflektere over det etiske innhol-
det i de ulike grader. Hans poeng var at
Ordensarbeidet i stigende grad må gå ut
på at medlemmene reflekterer aktivt –
ikke bare passivt mottar – de mange
etiske og eksistensielle sider ved Orde-
nens mangeartede budskap. 
Kapellanembedet bør formes som en

reflekterende ressurs i logemøtene. Dette
må gjenspeiles i rekrutteringen til, utvik -
lingen av og egenutviklingen i embedet.
Oppgavene er så krevende at Kapella-
nene neppe bør ha andre oppgaver. 
Det kom klart fram på møtet at den

rolle som i dag er utformet for en Kapel-
lan er for stereotyp og overlater for lite
til Kapellanens kreativitet og dynamikk. 
Innleggene fra de forskjellige lands

Stor Kapellaner viste at de rituelle hand-
linger og oppgaver utføres på forskjel-
lige måter. Man drøftet mulighetene for å
kunne få til en mer enhetlig funksjon
innen de europeiske jurisdiksjoner, men
konkluderte vel med at i nær framtid var
det vanskelig å få gjennomført. Men
denne type fellesmøter bidrar til å skape
en positiv atmosfære for gjennomføring
av felles.

Tekst: Sammendrag av rapport fra 
de to norske Eks Stor Kapellaner, Selle

Marie Horntvedt og Arnfin Evjen
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Første dag på universitetet
presenterte vår professor
seg og utfordret oss til å
bli kjent med noen vi ikke
allerede kjente. Jeg reiste
meg for å se meg rundt da
jeg kjente en forsiktig
hånd på skulderen.

J
eg snudde meg og så en rynkete,
liten eldre dame som strålte opp mot
meg med et smil som lyste opp hele

henne. «Hei min skjønne», sa hun. «Jeg
heter Rose. Jeg er 87 år gammel. Får jeg
gi deg en klem?» Jeg lo og svarte entu-
siastisk; «selvfølgelig kan du det!» Og
hun ga meg en kjempeklem.
«Hvorfor er du på universitetet i slik

en ung, uskyldig alder», spurte jeg? Hun
svarte skøyeraktig; «Jeg er her for å møte
en rik mann, gifte meg og få barn.» «Nei,
jeg mener det alvorlig», sa jeg. Jeg var
nysgjerrig på hva som kunne ha motivert
henne til å ta på seg en slik utfordring i
hennes alder.«Jeg har alltid drømt om å
få meg en universitetsutdannelse og nå
får jeg en!» sa hun.
Etter undervisningstiden gikk vi sam-

men til kantinen og delte en sjokolade-
milkshake. Vi ble umiddelbart venner.
Hver dag de neste tre månedene gikk vi
sammen etter timen og snakket uten opp-
hold. Jeg lyttet hypnotisert til denne
«tidsmaskinen» som delte sin kunnskap
og erfaring med meg.
I løpet av studieåret ble Rose et ikon

på universitetet og hun fant stadig ven-
ner, overalt hvor hun var. Hun elsket å
kle seg pent og hun trivdes tydelig med
den oppmerksomheten hun fikk fra de
andre studentene. Hun nøt det hele. Etter
endt semester ba vi Rose om å holde en
tale ved vår avslutning. Jeg kommer aldri
til å glemme hva hun sa. Hun ble intro-
dusert og entret talerstolen. I det hun
skulle begynne på talen mistet hun hus-
kelappene på gulvet.
Frustrert og litt forlegent bøyde hun

seg over mikrofonen og sa ganske en-
kelt; «Beklager at jeg er så nervøs. Jeg
kommer aldri til å klare å få mine notater
i riktig rekkefølge igjen, så la meg bare si
det jeg husker.»
Mens vi lo kremtet hun og begynte.

«Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle,
vi blir gamle fordi vi slutter å leke. Det
finnes noen hemmeligheter for å holde
seg ung, være lykkelig og oppnå suksess.
Man må le og finne humor hver dag; og
du må ha en drøm. Mister du drømmene
dør du. Det finnes så mange mennesker
på jorden som er døde uten engang å vite
om det.

Det er enorm forskjell på å bli gam-
mel og på å bli voksen.
Dersom du er nitten år og ligger til

sengs i et helt år uten å gjøre noe som
helst produktivt, vil du til slutt bli tjue år.
Dersom jeg ligger til sengs i et år uten å
gjøre noe, vil jeg bli åttiåtte år. Alle kan
bli eldre! Til det trengs det verken kunns-
kap eller ferdighet. Vitsen er å bli vok-
sen ved å alltid se muligheter i endring.
Ikke å angre. De eldre angrer vanligvis
ikke på hva de har gjort, men heller på
det de ikke gjorde. De eneste som frykter

døden er de som angrer.» Hun avsluttet
talen med å synge sangen «The Rose».
(En sang av Amanda McBroom gjort
kjent av Bette Midler. Red. anm.)
Hun utfordret hver og en av oss til å

studere teksten og leve den ut i vårt dag-
lige liv. Da året var omme avsluttet Rose
den universitetsutdannelsen hun hadde
begynt på for så mange måneder siden.
En uke etter eksamensavslutning døde

Rose fredelig i sin søvn. Over to tusen
studenter deltok i begravelsen for å hedre
den vidunderlige kvinnen som ved sitt

DEN GODE HISTORIE

En historie om å leve. . .En historie om å leve. . .

Illustrasjonsfoto. Foto: morgueFile
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eget eksempel viste at det er aldri for sent
å bli det du over hode har muligheter for
å bli.
Husk, å eldes er pliktig, å bli voksen

er frivillig. Vi opprettholder livet av det
vi får. Vi lager et liv av det vi gir. Gud
lover oss en trygg ankomst, ikke nød-
vendigvis en rolig reise. Dersom Gud
bringer deg livet vil han også bringe deg
gjennom det.

Tekst: Oversatt fra amerikansk 
av Ulf Husebø

DEN GODE HISTORIE

En historie om å leve. . .En historie om å leve. . . The Rose
Some say love it is a river 

that drowns the tender reed 

Some say love it is a razor 

that leaves your soul to bleed 

Some say love it is a hunger 

an endless aching need 

I say love it is a flower 

and you it's only seed 

It's the heart afraid of breaking 

that never learns to dance 

It's the dream afraid of waking 

that never takes the chance 

It's the one who won't be taken 

who cannot seem to give 

and the soul afraid of dying 

that never learns to live 

When the night has been too lonely 

and the road has been too long 

and you think that love is only 

for the lucky and the strong 

Just remember in the winter 

far beneath the bitter snow 

lies the seed 

that with the sun's love 

in the spring 

becomes the rose

Illustrasjonsfoto. Foto: morgueFile
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ADVOKATER
Advokatfirmaet
Vestrheim & Co AS 
Kontakt:
Tom-Erik Vestrheim
Tlf.: 51 42 05 40
Mob.: 935 39 135

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

ARKITEKTER
Arkitekt MNAL
Atle Ustad
Kontakt:
Atle Ustad
Tlf.: 23 20 55 00
0360 OSLO

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

BANK•FINANS
Haugesund 
Sparebank
Kontakt:
Odd Tofte
Tlf.: 52 70 50 00
5527 HAUGESUND

BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen 
Begravelsesbyrå
Kontakt:
Odd Abbedissen
Tlf.: 55 15 40 90
5147 FYLLINGSDALEN

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

BILGUMMI
Western 
Bilgummi AS
Kontakt:
Kjell Western
Tlf.: 32 22 74 00
3400 LIER

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

BILGUMMI
Vianor a/s
Bjørn Finjord
Kontakt:
Alf Bjørn Finjord
Tlf.: 77 07 97 70
9498 HARSTAD

BILSALG
Nymo Bil AS
Kontakt:
Kjell Nymo
Tlf.: 75 50 79 00
8041 BODØ

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

BLOMSTER
Orchidée Blomster
blomsterdekoratør-
mester
Kontakt:
Kathe Gro Aas
Tlf: 22 20 77 27
0178 OSLO

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

BOKHANDEL
Stjørdal 
Bokhandel A/S 
stjordal.bokhan-
del@start.no
Kontakt:
Svein Erik Schefte
Tlf.: 74 82 43 85
7501 STJØRDAL

BRANNSIKRING
N.R. 
Brannsikring A/S
Kontakt:
Steinar Jansen
Tlf.: 52 71 73 44
5501 HAUGESUND

BRANNUTSTYR
Braco AS
Kontakt:
Einar Glenthøj
Tlf.: 32 22 66 70
3420  LIERSKOGEN

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

BYGG - ANLEGG
Nielsen Bygg A.S
www.nielsenbygg.no
Kontakt:Kevin 
Hunter Nielsen
Tlf.: 915 50 213
0657 OSLO

CATERING
Reidar´s 
Selskapsmat
Kontakt:
Reidar Larsen
Tlf.: 51 52 23 22
4001 STAVANGER

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

Odd Fellow Torget
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DAME/HERREKLÆR
Petersons kläder –
dresser/kjole/hvitt
Kontakt:
Olle Peterson
Tlf.: 0046 52 61 05 58
45221 STRØMSTAD

DAME/HERREKLÆR
Hauge & Co AS
Kontakt:
Per Hauge
Tlf.: 51 89 59 89
4006 STAVANGER

DAME/HERREKLÆR
Sjuls Design–Kort og
Galla for damer
www.sjuls.com
Kontakt:
Anja Sjuls
Tlf.: 416 97 823
3116 TØNSBERG

DAME/HERREKLÆR
T. S. Adolfsen AS –
Komplett logeantrekk
+ sko
Kontakt:
Tor S Adolfsen
Tlf.: 51 67 40 80
4306 SANDNES

DAME/HERREKLÆR
VIC  – Hamar
Kontakt:
John Øveraas
Tlf.: 62 52 38 63
2317 HAMAR

ELEKTRO/
AUTOMASJON
EAS-Automation AS
www.eas.no
Kontakt:
Thorodd Skontorp
Tlf.: 33 35 72 04
3166 TOLVSRØD

FORSIKRING
Loge Assurance AS er et uavhengig selskap, som tilbyr
forsikringsløsninger tilpasset ditt behov. Kontakt oss
for en uforpliktende samtale: 
Loge Assuranse AS
Kontakt: 
Henrik Treider
Tlf: 04791
eller se www.logeassurance.no

DAMEKLÆR
Det er vi som fører Elinette loge- og dameklær i Bodø.
Mange fine modeller. Dere finner oss i Storgata 6.
Telefon: 75 54 00 44 – Fax: 75 54 02 92.
Epost: kristina.else@gmail.com

DAMEKLÆR
Elinette logeklær med god passform og kvalitet i str.
34–52. Ring vårt kontor for å få opplysninger om nær-
meste butikk som fører logeklær.
Kontakt:
Womens Wear/Elinette
Tlf.: 73 10 72 83
(0800–1400)

FERIE OG FRITID
Drømmeboliger i Spa-
nia til leie. For pro-
spekt:
www.casa-as.no
Rabatter til medlemmer
Kontakt:
Terje Olsen
Tlf.: 911 08 100
1617 FREDRIKSTAD

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

FRISØRER
Ernst Frisørsalong
Kontakt:
Reidun Sundbø
Tlf.: 38 02 29 49
4612 KRISTIANSAND

FRISØRER
Lille Salong
Kontakt:
Lill Kraft Johnsen
Tlf.: 22 35 65 13
0173 OSLO

GALLERI/VERKSTED
Hantho Galleri og
Rammeverksted
Kontakt:
Karl Johan Hantho
Tlf.: 52 72 99 90
5527 HAUGESUND

GJESTEGÅRD
Storli Gard
www.storligard.no
Salg av egne lamme-
produkter.
Kontakt:
Elin og Harald Storli
Tlf.: 72 42 37 14
7340 OPPDAL

GLASSMESTERE
Glassmester 
A Schøyen
Kontakt:
Thore Schøyen
Tlf.: 22 09 96 80
0182 OSLO

GLASSMESTERE
SNE Glasservice A/S
Kontakt:
Einar Rafoshei-Klev
Tlf.: 38 26 16 21
4517 MANDAL

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

Annonsering, adresseforandringer, opp si g -
el  ser, endrede persondata etc: 

torill.solli@oddfellow.no

DAMEKLÆR
Zig Zag
Kontakt:
Reidun Persson
Tlf.: 22 43 06 90
0157 OSLO

Odd Fellow Torget
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GULLSMED
Odd Inges 
Gull & Sølv AS
Kontakt:
Odd Inge Bøe
Tlf.: 52 72 42 89
5501 HAUGESUND

GULLSMED
Opro Produkter AS
emaljeverksted 
(merker og emblemer)
Kontakt:
Ole Petter/June
Rasch-Olsen
Tlf.: 22 17 50 50
0184 OSLO

HOTELL
Bardu Hotell
Kontakt:
Patricia Sørensen
Tlf.: 77 18 59 40
9365 BARDU

HOTELL
Hotel Neptun
www.hotellneptun.no
mail@hotellneptun.no
Kontakt:
Hermann Loftheim
Tlf.: 52865900
Fax: 52865901
5500 HAUGESUND

HOTELL
Mosjøen Hotell AS
post@mosjoenhotell.no
Kontakt:
Bård Bergrem
Tlf.: 75 17 11 55
8651 MOSJØEN

HERREKLÆR
WWW.LIVKJOLE.NO Trenger du ny livkjole eller nytt lo-
geantrekk? Gjennom en av Europas ledende produsen-
ter tilbyr vi et kvalitetsprodukt til alle i Odd Fellow
Ordenen. Livkjolen  kommer med sort vest og benklær
direkte fra importør til kun kr 2 490,- + porto og opp-
kravsgebyr. Bestill på
www.livkjole.no

HYBLER/LEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28
Kontakt:
Ole Fjelldal
Tlf.: 22 01 20 40
0161 OSLO

INTERNKONTROLL/
HMS
Lovpålagte tjenester:
Complete Consulting as
Kontakt:
Ove Kvaslheim
Tlf.: 917 03 761
1777 HALDEN

HYTTER
HeKo Laft as
Hytter i håndlaftet
tømmer.
www.hekolaft.no
kolhel@online.no
Kontakt:
Kolbjørn Hellum
Tlf.: 901 29 211
2302 HAMAR

KJØKKEN /INTERIØR
E Import a/s 
www.eimport.no
Kontakt:
Tom Johansen 
Tlf.: 35 55 52 22
3915 Porsgrunn

KVALITETSLEDELSE
Complete Consulting as
Kontakt:
Ove Kvaslheim
Tlf.: 917 03 761
1777 HALDEN

KONTORMØBLER
Kontor- og AV-utstyr
www.kontorav.no
Kontakt:
Thorstein Eriksen Tlf:
456 30 627
55 24 70 40
5131 NYBORG

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

KRANER OG
LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
Kontakt:
Ola Skrondal
Tlf.: 915 99 605
6050 VALDERØY

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

MALERMESTER
Velde´s Maler service
og Fargehandel
Kontakt:
Jan Erik Lima Velde
Tlf.: 52 82 47 50
4276 VEDAVÅGEN

MURMESTER
Hedmark 
Murmester forretning
A/S
Kontakt: 
Einar H. Hernes
62 81 49 23
2212 KONGSVINGER

MASSASJE
Utdannet massør har
ledig kapasitet i
Bodø/Salten. Ring for
timebestilling.
Kontakt:
Anita Nesgård Massøra
Trollhaugen 4
Tlf.: 47 24 59 86
8072 BODØ

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

Odd Fellow Torget
GRAFISK ARBEID
Njord Kompetanse
Kontakt:
Jon Esben Johnsen
Tlf.: 67 53 74 48
Mob.: 948 71 810
1344 HASLUM
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Annonsering, adresseforandringer, opp sig -
el ser, endrede persondata etc: 

torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

REGNSKAP
Administrasjon 
og Datatjenester AS
Aut. regnskapskon-
tor/råd-givning
Kontakt:
Tor-Petter Stensland
Tlf.: 53 65 19 20
5750 ODDA

REGNSKAP
Bedriftstjeneste A/S 
– Aut. regnskapskon-
tor, EDB, salg, support
Kontakt:
Viggo Bjørk
Tlf.: 52 80 88 80
5501 HAUGESUND

REGNSKAP
Dønland Regn skaps-
service A/S 
akd@donland.no
Kontakt: 
Arne-Kristian Dønland
Tlf.: 77 60 69 30
9002 TROMSØ

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

REISEBYRÅ
Oppland 
Arrangement AS
Kontakt:
Anders Lunde
Tlf.: 61 12 06 00
2890 ETNEDAL

REISEBYRÅ
Charter-tur AS
Kontakt:
Kjell A. Kristiansen
Tlf.: 69 25 02 22
1532 MOSS

RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri
www.marthes.no
Kontakt:
Marthe Ree Lian 
Tlf.: 74 82 14 88
7500 STJØRDAL
7014 TRONDHEIM
7600 LEVANGER
7725 STEINKJER

REVISJON
Inter Revisjon 
Kristiansand AS
Kontakt:
Jan Hægeland
Tlf.: 38 12 95 55

REVISOR
Statsaut. revisor
Steinar B Syvertsen
Kontakt:
Steinar B Syvertsen
Tlf.: 32 89 44 50
3018 DRAMMEN

RØRLEGGER
Moderne 
Rør Service a.s
Kontakt:
Roger J. Tuverud
Tlf.: 901 31 844
0491 OSLO

RØRLEGGER
Porsgrunn Rørlegger-
forretning A/S
Kontakt:
Jens-Petter Engh
Tlf.: 35 93 09 00
3917 PORSGRUNN

RØRLEGGER
Tindeland Rør 
– Aut .Rørlegger
Kontakt: 
Arne W. Tindeland
Tlf.: 971 81 350
5500 HAUGESUND

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
Kontakt:
Jan Jøndal
Tlf.: 67 98 05 20
1472 FJELLHAMAR

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

TAKSTMANN
Takstsenteret
pei@takstsenteret.no
Kontakt:
Per Egil Ilsaas
Tlf.: 414 77 393
1319 BEKKESTUA

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine an-
nonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med: 
torill.solli@oddfellow.no

TANNLEGE
Tannlege MNTF
Kristian Lunde
Kontakt:
Kristian Lunde
Tlf.: 22 83 05 10
0161 OSLO

TANNLEGE
Tannlege MNTF
Svein Jacobsen
Kontakt:
Svein Jacobsen
Tlf.: 22 83 81 70
0161 OSLO

TRYKKERI
Nils Sund 
Boktrykkeri A/S
Kontakt:
Kjell Selvaag
Tlf.: 52 70 33 70
5500 HAUGESUND

Odd Fellow Torget
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ODD FELLOW UTSTYR

Artikler fra Odd Fellow Utstyr
Rebekkafigur
Art. nr. 11041
Pris kr. 410,-

Regalieveske
kunstskinn
Art. nr. 11002
Pris kr. 475,-

Handlenett
m/kjedeledd
Art. nr. 11081
Pris kr. 70,-



Bestillingsliste for Odd Fellow Utstyr:
Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges. 

Art nr Betegnelse Antall Pris
10174 Bordflagg . . . . . kr   110,-
10176 Båtflagg/gjesteflagg . . . . . kr     90,-
10177 Båtvimpel . . . . . kr     90,-
11002 Regalieveske i kunstskinn . . . . . kr    475,-
11025 Rødt  slips i silke m/kjedeledd . . . . . kr    135,-
11026 Sort slips i silke m/kjedeledd . . . . . kr    135,-
11027 Hvit sløyfe for livkjole . . . . . kr    100,-
11028 Slips, silke, grått m/kjedeledd, til privat bruk Tilbudspris . . . . . kr    100,-
11030 Slipslenke m/gull kjedeledd . . . . . kr    875,-
11032 Mansjettknapper forgylt m/hvit emalje (tre kjedeledd) . . . . . kr    650,-
11033 Skjorteknapper for livkjole, forgylt m/hvit emalje (tre kjedeledd) . . . . . kr    630,-
11035 Jakkemerke i gull, liten størrelse . . . . . kr    395,-
11036 Jakkemerke sølv/forgylt . . . . . kr    145,-
11038 Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd . . . . . kr    170,-
11039 Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd . . . . . kr    405,-
11040 Anheng gull m/double kjede OBS! Ny type . . . . . kr    805,-
11041 Rebekkafigur . . . . . kr    410,-
11042 Tresokkel til Rebekkafigur . . . . . kr      50,-
11043 Lyssokkel til Rebekkafigur . . . . . kr    162,-
11050 Rebekkaring gull m/emalje . . . . . kr 2 235,-
11051 Lenkering for brødre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .) . . . . . kr 2 190,-
11052 Lenkering for søstre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .) . . . . . kr 1 500,-

For ringer er det ca 4 ukers leveringstid
11061 Hansker skinn hvite, ssttøørrrreellssee    66  11//22,,  77,,  77  11//22,,  88,,  99,,  99  11//22,,  1100 (str ........) . . . . . kr   180,-
11062 Vanter, crépe hvite, one size . . . . . kr     80,-
11065 Julekort m/konv. pk á 15 stk (faktureres uten eksp. gebyr) . . . . . kr     88,-
11066 Livkjoleskjorte, (str ........) . . . . . kr   520,-
11067 Hvit skjorte, (str ........) . . . . . kr   280,-

For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
11068 Paraply Herre sort m/kjedeledd . . . . . kr   100,-
11069 Paraply Dame sort m/kjedeledd . . . . . kr   100,-
11070 Silkeskjerf dame m/kjedeledd, 90 x 90 cm . . . . . kr   280,-
11071 Oval hvit bildecal, min. antall 10 stk . . . . . kr     10,-
11072 Oval hvit decal til bruk på innsiden av bilruter etc, min. antall 10 stk . . . kr     10,-
11074 Kalosjer for herrer, Moccasin, (S . . .) (L . . .)(L . . .) (XL . . .) . . . . . kr   286,-
11075 Kalosjer for herrer, Commuter, (S . . .) (L . . .)(L . . .) (XL . . .) . . . . . kr   286,-

Begge typer leveres i størrelsene Medium (8 1/2-10) og Large (9 1/2 - 11)
11081 Handlenett m/kjedeledd . . . . . kr     70,-

Navn:
Postadresse:
Postnr/sted:
Telefon dagtid:
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Odd Fellow Utstyr
Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Tlf.: 22 83 92 50
Fax: 22 83 81 88
E-post: of.utstyr@oddfellow.no
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Vi mennesker har lett for å tenke
endimensjonalt. Derfor er det
blant mange blitt et slagord –

ikke sjelden uten innhold – at det går an
å holde to tanker i hodet samtidig. Det er
en nødvendig påminnelse for de fleste av
oss.
I dette nummer – som også delvis i De

Tre Kjedeledd nr 1 og ganske betydelig i
nr 2/2010 – går ordet Kunnskapsløftet
igjen. Ordet kunnskapsløft brukes også
flittig i samfunnet forøvrig. Når OECD
rapporterer om dårlig tilstand i norske
skoler, skriker politikerne om kapp om at
nå må det tas et kunnskapsløft i skole-
verket. Nå skal ikke jeg drøfte situasjo -
n en i samfunnet generelt, men det er visst
en kjensgjerning at både allmennkunnskap
og fagkunnskaper ikke har de beste vilkår
i oljesamfunnet.
I vår Orden kan vi lett farves av sam-

funnets negative tendenser med kunn-
 skapssvikt, manglende dybde i vår forstå-
else av Ordenens egenart og en lettvint
behandling av våre verdier. «Det er ikke
så nøye» er en gjenganger ved norske læ-
resteder, en holdning som på sikt fører til
den store krise og forfall over alt hvor
slike holdninger sprer seg.
De nordiske Stor Sirer har uttalt seg

til De Tre Kjedeledd gjennom det siste
året. Stor Sirene fra Sverige, Island, Fin-
land og Danmark har på hver sin måte
pekt på ulike sider av det vi kan kalle
Kunnskapsløftet og begrunnet hvorfor
det er et slikt behov i de ulike jurisdik -
sjonene. Den danske Stor Sire, Lars Jør-
gensen, sa i siste nummer av DTK at
utdannelsesnivået i Danmark stiger, og
med det stiger også medlemmenes for-
ventninger og krav til Ordenens kunn-
skapsbase. Han påpeker derved at det er
et skjebnefellesskap mellom Odd Fellow
Ordenen og det samfunn den lever og

virker i. Kunnskap er et ord med svært
mange aspekter. En ting er hva man
lærer. Noe annet er at man også som vok-
sen må avlære tidligere kunnskaper. Med
raske forandringer og økt kunnskaps-
mengde øker behovet for avlæring. Det
man trodde var «god latin» er ved nær-
mere innsikt verken godt eller latin. Her
gjør man klokt i å skille mellom det som
eldes og det som har varig verdi slik det
ble pekt på i en artikkel i forrige nummer
av De Tre Kjedeledd. Eks Stor Sire
Oddvar Granlund peker ofte på den me-
ningsløse bruken av formelen som ikke
minst en del Eks Overmestere ynder å
bruke: «Intet skal legges til og intet skal
trekkes fra» når det gjelder ritualer. For-
melen brukes ofte med den konsekvens
at ritualer får en museal form, et «noli
me tangere» – ikke rør meg. Denne de-
struktive forståelsen av ritualene gjør at
de mister sin kraft, at de blir som tørre
og livløse blader og går inn i de impo-
tentes rekker.  Ritualene er der for først
og fremst å forstås, til å trekke lærdom
av og skaffe seg ny innsikt. Slik forstå-
else, lærdom og innsikt får man av le-
vende tekster, men ikke av nedstøvede
formuleringer. Ritualtekster skal fortol-
kes, omfortolkes og nyfortolkes. Slik er
det med alt åndsverk, med all kunst og
all kultur.
Det betyr ikke at de skal forandres,

men hver generasjon gir dem nytt liv.
Man må så gjerne være ritualkonser-

vativ, men man må ikke være ritualkon-
serverende.
Men det store spørsmålet i tilknytning

til Kunnskapsløftet som ikke må bli
ubesvart, er: «Hva skal nå denne kunn-
skapen være til?»
La meg ta en liten tankesløyfe.
Odd Fellow Ordenen er en verdibæ-

rende Orden. Det er dens verdier som er

dens egentlige begrunnelse –  dens rai-
son d`etre . Det er kunnskapen om disse
verdier som er kjernen i Kunnskapsløf-
tet. Å forstå, fordype seg og leve seg inn
i disse verdiene er Ordenens kunnskaps-
løft. Og når man så å si har fått disse ver-
diene inn under huden, er det den siste
og avgjørende prosess som skal skje,
nemlig å sette verdiene ut i livet. Våre
verdier roper på levd liv hos det enkelte
medlem.
Det har verdibærende Ordener til alle

tider gjort. Uten levd verdibasert liv er
alt annet egentlig bortkastet, uansett hvor
hyggelig man har hatt det.
Kunnskapsløftets hensikt kan refor-

muleres som den gyntske replikk av
Henrik Ibsen: «Ja, tænke det; ønske det;
ville det med; det driver oss frem for å
edle vår handling!»
Lykke til med det verdilevde liv!
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VIKTIGE ADRESSER OG TELEFONER

Odd Fellow Ordenen i Norge:
Den Norske Storloge:
Stor Sire Morten Buan
storsire@oddfellow.no 
Søster Deputert Stor Sire Tove Aalborg
strdepss@oddfellow.no 
Bror Deputert Stor Sire Per-Arne Vidnes
brdepss@oddfellow.no 
Søster Stor Sekretær Svanhild Sandem
strstorsekr@oddfellow.no 
Bror Stor Sekretær Steinar Jansen
brstorsekr@oddfellow.no 
Søster Stor Skattmester Svanhild Ljosland
strstorskm@oddfellow.no 
Bror Stor Skattmester Thor Gunnar Eliassen
brstorskm@oddfellow.no 
Kanselliet:
Kansellisekretær Helle Aandahl
Sekretær Torill Evjen Solli
Kansellimedarbeider Kjell Bakken
Sentralbord: 22 83 92 40
Odd Fellow Utstyr: 22 83 92 50
Telefax: 22 83 81 88
Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Biblioteket og Muséet er åpent hver onsdag
kl 10–14, og etter avtale med bror Stor Arkivar.
Distriktsledelse 
Rebekka Distriktsråd:
Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
DSS Elna Kjær Meyer, 
Sletteløkka 42 B, 0597 Oslo
Arbeid tlf 22 65 78 17, mobil tlf 918 41 936              
E-post  r1dss@oddfellow.no
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Sissel Idland, Rettedalen 41, 4330 Ålgård
Privat tlf 51 61 83 25, arbeid  tlf 51 61 22 50
E-post r2dss@oddfellow.no

Distrikt 3 Bergen, Hordaland, 
Sogn og Fjordane
DSS Grethe Evelyn Isdahl, Gravdalsvn 246, 5164 Laksevåg
Privat tlf 55 34 59 18, arbeid tlf 55 22 31 23, 
mobil tlf 918 95 605
E-post r3dss@oddfellow.no

Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Tone Kvammen, Pb 396, 6101 Volda
Privat tlf  70 07 86 66, mobil tlf 918 52 582
E-post r4dss@oddfellow.no

Distrikt 5 Telemark
DSS Britt Haagensen, Barlindkroken 8 D, 
3970 Langesund
Privat tlf 35 96 13 68, arbeid tlf 35 93 28 32, 
mobil tlf 977 34 139
E-post r5dss@oddfellow.no

Distrikt 6 Trøndelag
DSS Gerd Johanne Strømmen, 
Ola Setroms vei 6, 7024 Trondheim
Privat tlf 72 55 99 27, arbeid tlf 73 92 40 07, 
mobil tlf 976 66 388
E-post r6dss@oddfellow.no
Distrikt 7 Østfold
DSS Kari Lea, Valhallsgt 61, 1608 Fredrikstad
Privat tlf 69 31 78 22, mobil tlf 934 81 016
E-post r7dss@oddfellow.no

Distrikt 8 Vestfold
DSS Ingebjørg Nesje Jonassen, 
Gokstadryggen 20 B, 3217 Sandefjord
Privat tlf 33 46 37 13, mobil tlf 995 53 088
E-post r8dss@oddfellow.no

Distrikt 9 Haalogaland
DSS Vivi Skyrud Uhre, 
Gen. Fleischers gt 46 E, 9405 Harstad
Privat tlf 77 06 73 51, mobil tlf 957 49 202
E-post r9dss@oddfellow.no

Distrikt 10 Hedmark og Oppland 
(unntatt Kongsvinger)
DSS Lisbeth Kristin Wictorsen, 
Kongsvn 466, 2320 Furnes
Privat tlf 62 35 81 08, arbeid tlf 62 51 05 27, 
mobil tlf 930 53 926
E-post r10dss@oddfellow.no

Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Sylvi Tollefsen, Skavikvn 25, 9300 Finnsnes
Privat tlf 77 84 04 31, mobil tlf 907 78 119
E-post r11dss@oddfellow.no

Distrikt 12 Finnmark
DSS Ann-Mari Pettersen, 
Elvegt 2, 9750 Honningsvåg
Privat tlf 78 47 35 87, arbeid tlf 78 47 66 60, 
mobil tlf 917 96 657
E-post r12dss@oddfellow.no

Distrikt 13 Salten
DSS Lillian Holstad, Legevn 4, 8009 Bodø
Arbeid tlf 75 55 29 49, mobil tlf 480 06 015
E-post r13dss@oddfellow.no

Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Selle Marie Horntvedt, 
Gabriel Scotts vei 20, 4631 Kristiansand S
Privat tlf 38 09 19 91, arbeid tlf 38 00 20 60, 
mobil tlf 915 52 780
E-post r14dss@oddfellow.no

Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Asgerd Winge, Tors vei 16, 3040 Drammen
Privat tlf 32 81 85 65, arbeid tlf 32 20 33 17, 
mobil tlf 975 26 995
E-post r15dss@oddfellow.no

Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Inger Mari Fossum, 
Vennavn 9, Sakshaug, 7670 Inderøy
Arbeid tlf 74 15 30 95, mobil tlf 911 46 497
E-post r17dss@oddfellow.no

Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Anne Grete Laugtug, 
Hauggt 43, 6509 Kristiansund  N
Privat tlf 71 67 76 16, arbeid tlf 71 58 01 53, 
mobil tlf 478 32 407
E-post r18dss@oddfellow.no

Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Margarethe Langfeldt, 
Skogly 6, 5770 Tyssedal
Mobil tlf 416 04 586
E-post r19dss@oddfellow.no

Distrikt 20 Helgeland
DSS Helga Vargdal, Fossevn 3, 8622 Mo i Rana
Privat tlf 75 15 51 97, mobil tlf 415 52 710
E-post r20dss@oddfellow.no

Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Karin Lilleskare, 
Feiringgt 59, 2003 Lillestrøm
Privat tlf 63 80 18 01, mobil tlf 900 60 578
E-post r21dss@oddfellow.no

Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Ingeborg Baust, Skilsø, 4818 Færvik
Privat tlf 37 08 57 75, mobil tlf 924 21 803
E-post r22dss@oddfellow.no

Distrikt 23 Smaalenene
DSS Unni Beate Bergsland, 
Grindstad, 1890 Rakkestad
Privat tlf 69 22 18 20, mobil tlf 995 76 078
E-post r23dss@oddfellow.no

Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Helene Holmøy, Sjøgt 4, 8400 Sortland
Privat tlf 76 12 22 83
E-post r24dss@oddfellow.no

Distriktsledelse 
Odd Fellow Distriktsråd:
Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
DSS Per Arild Nesje, Øvre Berglia 13, 
1353 Bærums verk
Privat tlf 67 56 27 03, arbeid  tlf 67 52 57 00, 
mobil tlf 907 93 052
E-post of1dss@oddfellow.no
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Trygve Nils Vabekk Hjelle, 
Amtmann Årrestads gt 2 C, 4340 Bryne
Privat tlf 51 48 57 77, mobil tlf 908 99 399
E-post of2dss@oddfellow.no
Distrikt 3 Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane
DSS Hans Johan Landås, Bekkesvingen 14, 5096 Bergen
Privat tlf 55 28 16 04, mobil tlf 928 01 820
E-post of3dss@oddfellow.no
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Olav Hilmar Aass, Lerstadtoppen 21, 6014 Ålesund
Privat tlf 70 14 71 12, mobil tlf 905 14 928
E-post of4dss@oddfellow.no
Distrikt 5 Telemark
DSS Jan Strøm, Grønlihamna 4, 3924 Porsgrunn
Privat tlf 35 55 44 29, mobil tlf 911 42 910
E-post of5dss@oddfellow.no
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Terje Selbo, Vinkelstien 10 B, 7025 Trondheim
Privat tlf 72 55 36 07, arbeid tlf 72 88 00 62,  
mobil tlf 924 03 361
E-post of6dss@oddfellow.no
Distrikt 7 Østfold
DSS Paul Jan Narum, Elgvn 84, 1534 Moss
Prival tlf 69 25 46 31, mobil tlf 480 58 804
E-post of7dss@oddfellow.no
Distrikt 8 Vestfold
DSS Dag Virik, Raveien 160, 3242 Sandefjord
Arbeid tlf 33 48 76 10, mobil tlf 995 70 702
E-post of8dss@oddfellow.no
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Steinar Forsaa, Ibestad, 9450 Hamnvik
Privat tlf 77 09 54 18, mobil tlf 411 03 188
E-post of9dss@oddfellow.no

Distrikt 10 Hedmark og Oppland 
(unntatt Kongsvinger)
DSS Kolbjørn Hellum, Pirils veg 5, 2319 Hamar
Privat tlf 62 53 28 26, mobil tlf 901 29 211
E-post of10dss@odfellow.no
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Svein Roar Simonsen, Stjernevn 40, 
9024 Tomasjord
Privat tlf 77 63 93 13, arbeid tlf 77 64 35 87, 
mobil tlf 934 80 869
E-post of11dss@oddfellow.no
Distrikt 12 Finnmark
DSS Fred Davidsen, Pb 510 Sentrum, 9615 Hammerfest
Privat tlf 78 41 16 12, arbeid tlf 78 42 80 65, 
mobil tlf 950 34 442
E-post of12dss@oddfellow.no
Distrikt 13 Salten
DSS Torbjørn Strand, Petter Engens vei 21, 8072 Bodø
Privat tlf 75 53 05 05, mobil tlf 906 66 195
E-post of13dss@oddfellow.no
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Hans Balchen, Sømskleiva 24, 4637 Kristiansand S
Privat tlf 38 04 73 48, arbeid tlf 38 12 48 88, 
mobil tlf 901 55 044
E-post of14dss@oddfellow.no
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Einar Kåre Longva, Marsfeltet 2, 3055 Krokstadelva
Privat tlf 32 87 99 55, mobil tlf 924 97 656
E-post of15dss@oddfellow.no
Distrikt 16 Sogn og Fjordane
DSS Bjarte Idak Husevåg, Hornnesvn 41, 6800 Førde
Privat tlf 57 02 02 41, arbeid tlf 57 72 20 64, 
mobil tlf 951 49 988
E-post of16dss@oddfellow.no
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Odd Gunnar Nygård, Helgesmarka 7, 7716 Steinkjer
Privat tlf 74 16 66 63, mobil tlf 909 17 887
E-post of17dss@oddfellow.no
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Arne Dagfinn Reistadbakk, Hærnøsandvn 1, 6514 Kris-
tiansund N
Privat tlf 71 67 20 55, arbeid tlf 71 25 03 83, 
mobil tlf 934 03 179
E-post of18dss@oddfellow.no
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Arild Sirevaag, Gyvelvn 3, 5535 Haugesund
Privat tlf 52 72 95 15, Mobil tlf 977 22 254
E-post of19dss@oddfellow.no
Distrikt 20 Helgeland
DSS Jan Olav Mellingen, Løkka 2, 8616 Mo i Rana
Privat tlf 75 16 94 21, mobil tlf 996 96 851
E-post of20dss@oddfellow.no
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Morten Hallvard Søraa, Kurlandsåsen 43 D, 2006 Løven-
stad
Arbeid tlf 22 90 16 02, mobil tlf 906 66 469
E-post of21dss@oddfellow.no
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Tom Benkestok Schulz, Nedre Skibberhei 9, 
4836 Arendal
Privat tlf 37 02 24 05, mobil tlf 916 25 964
E-post of22dss@oddfellow.no
Distrikt 23 Smaalenene
DSS Rolf Berg Nilsen, Nøttevn 58, 1715 Yven
Privat tlf 69 14 19 79, arbeid tlf 69 33 73 10, 
mobil tlf 900 66 907
E-post of23dss@oddfellow.no

Internett: 
(www.oddfellow.no)
Webmaster: 
Anstein Jarl Nørsett Mob.: 900 55 254 
webmaster@oddfellow.no

Odd Fellow Museum 
og Biblioteket:
er åpnet etter avtale med Stor Arkivar Knut Aslak
Wickmann på mobil 911 53 714. E-post: storarki-
var@oddfellow.no

Nettavisen:
Redaktør: 
Erling Nordsjø Mob: 902 05 998
nettavisredaksjonen@oddfellow.no

Utenlandske
Odd Fellow adresser:
Odd Fellow Gruppen på Costa Blanca
Telefon: 00 34 96 68 64 782
Odd Fellow Gruppen på Torreviaja
Telefon: 00 34 96 57 10 125
Odd Fellow Gruppen på Gran Canaria
Telefon: 00 34 92 87 25 008
Broderloge Costa del Sol nr. 1
Telefon: 00 34 95 23 81 718
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B-Blad
Returadresse ved varig endring:
De Tre Kjedeledd
Stortingsgaten 28
0161 OSLO

Denne plakaten er fra 1891 og oppgir Orde-
nens medlemstall til 1.286.000. Den viser fem
personer som grunnleggerne av Odd Fellow-
ship i America, hvilket den gang betød både
USA, Canada og en rekke mellom- og sydame-
rikanske land. Sentralt står Thomas Wildey
flankert av John Pawson Entwistle og John
Welch. Alle disse tre ble født i England. John
P. Entwistle var den intellektuelle som kom
inn som et stjerneskudd i Ordenen, var med på
å skape dens fremtidsrettete organisasjon, før

han døde i juni 1824. John Welch
var den «evige toer» som lojalt fulgte
etter Thomas Wildey og nok var det
«konservative element» i denne
trioen hvor Wildey var entreprenøren
og lederen. John Welch ble født i
Wolverhampton i Lancashire i no-
vember 1792 og døde i Baltimore i
1851. Han var den første Grand Sec -
retary for den amerikanske Storloge,
og fulgte opp sin venn, Thomas Wil-
dey i tykt og tynt.
De to neste på plakaten er vanligvis

mindre kjent. James Gettys ble den
andre Grand Sire etter Thomas Wil-
dey. Vi vet ikke hvor og når Gettys
ble født, men hans navn dukket opp
i Storlogen i Columbia omkring
1830 og han ble tidlig akseptert av
Thomas Wildey. Han døde i 1844.
James L. Ridgely (1807-1881) ble to

ganger valgt til Grand Sire og fungerte som
Stor Sekretær i 41 år.
På plakaten ser vi ellers de svært flotte an-

trekk brødrene har, både de militære og de si-
vile. Og vi ser mengden med paraderende Odd
Fellows, et ganske ukjent og utenkelig trekk i
dag. Blant annet ser vi at brødrene går med re-
galier ute på gatene. Vi ser også i mengden en
del Rebekkasøstre, for øvrig sivilt antrukket.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

The Founders


