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Ordenshuset i Odda under flommen 2014. Foto: Tom Berge
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E
rkjennelsen av at ledelse er en viktig faktor for om
vi skal lykkes som Orden, gav grunnlaget for å
etablere et prosjekt med fokus på ledelse i Odd
Fellow Ordenen. Overmester (OM) er sannsynlig-
vis Ordenens viktigste leder. Derfor har prosjektet
tatt utgangspunkt i OM-embedet. Erfaringen viser

at OM har  avgjørende innvirkning på utviklingen og miljøet i
den enkelte loge. Har logen en god OM, gir det ofte grunnlaget
for en godt drevet loge. Selv om prosjektet retter seg inn mot
OM, har det absolutt relevans for alle embedsmenn i loger, leire
og i Storlogen.

Som utgangspunkt for arbeidet følte jeg at  vi trengte et om-
forent syn på hva som kjennetegner god ledelse i Odd Fellow
Ordenen. Hvilke  egenskaper og krav som  stilles til den gode
leder i en verdibærende Orden som vår. Målet er å beskrive dette
i Stor Sires grunnsyn på ledelse, og som vil inneholde utgangs-
punktet for ledelse i Odd Fellow Ordenen i Norge.

Utøvelse av ledelse i Odd Fellow Ordenen må forholde seg
til to viktige rammebetingelser. For det første er Ordenen en
verdibasert organisasjon som forvalter og utvikler et verdigrunn-
lag. Og for det andre er Ordenen en organisasjon basert på frivil-
lig innsats og engasjement.Verdigrunnlag gir et felles
utgangspunkt for ledelse i Ordenen og skal være en rettesnor for
våre vurderinger, valg og handlinger i utøvelsen av ledelse. Dette
er nødvendig for å bevisstgjøre gode holdninger og fremme
ønsket atferd. Grunnsynet på ledelse må også synliggjøre våre
verdier. Verdigrunnlaget og grunnsynet for ledelse gjelder for
hele Odd Fellow Ordenen i Norge   og omfatter alle loger, leire
og Storlogen. Alle involverte må føle seg forpliktet av verdi-
grunnlaget og det bør være en visjon vi skal strekke oss etter og
som skal samle, bevisstgjøre og forplikte oss i våre handlinger.
Som en verdibasert organisasjon blir vi vurdert, ikke bare på hva
vi gjør, men også på hvilke verdier vi har, og om vi faktisk
etterlever dem på en etisk forsvarlig måte.  Er vi lite bevisste ver-
diene og etikken, mister vi både motivasjon og troverdighet. Er
verdibevisstheten stor og vi anvender dem på en etisk måte,

virker verdiene samlende og inspirerende, og vårt omdømme
styrkes. Ledelse i Odd Fellow må derfor bygge på Ordenens vi-
sjon, verdigrunnlag og grunnsyn på ledelse.

I Ordenens ledelsefiosofi har vi forsøkt å sette dette i system.
Ledelsesfilosofien  er det sett av tanker og ideer som er grunn-
laget for ledelse i Odd Fellow Ordenen. I utkastet til ledelses-
filosofien er det beskrevet et sett av sentrale aspekter ved ledelse
i Ordenen: Ledelse er å gå foran og vise vei, -ledelse har som
hensikt å påvirke andre menneskers holdninger, tenkning og
atferd, -ledelse er utøvelse av et sett av handlinger, -ledelse har
som hensikt å få andre til handle, -ledelse skal bidra til at
Ordenen når sine mål med fokus på verdier, fordeling av arbeids-
oppgaver og ressurser, styring, koordinering, evaluering og kon-
troll. Odd Fellow Ordenens ledelsesfilosofi tar utgangspunkt i
Ordenens verdier.

I Stor Sires grunnsyn har vi forsøkt å beskrive den gode leder
i Odd Fellow Ordenen. Det er en leder som er:
• troverdig og skaper tillit
• visjonær og har evne til å omsette «drømmer»   til virkelighet
• ser fortid og framtid i sammenheng
• forvalter og ivaretar helheten og andres interesser
• bygger fellesskap, arbeider for å utvikle «lagånd» 
• får andre til å føle seg vel
• er oppmerksom på egen og andres atferd
• empatisk og lever seg inn i andres tenkemåte
• lytter til andre
• setter andres utvikling og vekst i sentrum
• bidrar til å utvikle «hele» mennesket  
• legger til rette for at alle blir delaktige og inkludert

Den store utfordringen i utøvelse av ledelse er å omsette
teoriene til praktisk atferd. Skal en leder få autoritet og respekt,
avhenger det av at en opplever at det er sammenheng mellom
teori og praksis. At en lever  som vi lærer. Viser  ansvar og legger
til rette for den enkeltes utvikling som det står i Ordenens gamle
målsetning: To elevate the character of man.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

LEDELSE I 
ODD FELLOW

ORDENEN
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FLOMMEN I ODDA OG LITT HISTORIEi

det nåværende Ordenshuset i Odda
er en liten perle og en stolthet for de
to logene innerst i sørfjorden, den
lengste av armene til Hardanger-
fjorden. Odda er det stikk motsatte
av hva vi mener med en odde. en
odde stikker seg ut, mens Odda ligger
lengst inne i en av Norges lengste og
smaleste fjordarmer. Gjennom Odda
renner den til daglig rolige elven Opo
som går fra sandvinsvatnet og ned til
sørfjorden. elven Opo har for det
meste vært en hyggelig og livgivende
nabo. Men dette endret seg brått mot
slutten av oktober 2014. da ble den
en farlig fiende og en ødelegger.

O
vermester Tom Berge i
Odd Fellow loge nr. 49
Hardanger forteller at
allerede søndag 26.
oktober 2014 var vannet
begynt å trenge inn i

bygningen. Tross dette gjennomførte
logen forfremmelse til Den Edle Kjærlig-
hets grad mandag kveld, 27. oktober
under det gamle mottoet «the show must
go on!». Alle var imponert over pågangs-
viljen og evnen til å gjennomføre en
krevende gradpassering under slike om-
stendigheter. Tirsdag begynte vannet å
stige ytterligere. Dermed måtte det sendes
ilbud om at Rebekkaloge nr. 55 Margrethe
ikke kunne gjennomføre sin forfremmelse
til Det Gode Vennskaps grad den kvelden.
Ordenshuset i Odda står ganske høyt oppe
i elveløpet og husets grunnmur danner et
viktig flomvern. Hadde ikke denne grunn-
muren holdt, ville hele elveløpet ha skiftet
retning og gravd seg et helt nytt løp.
Vannet ville ha tatt nedover hovedveien og
inn i den gamle bybebyggelsen i Odda og
også rammet Odda sykehus. Da hadde
katastrofen blitt langt mer omfattende enn
den faktisk ble.

Klokken 15 på tirsdag gikk vannet ikke
bare over grunnmuren, men trengte seg
inn i huset i hele dets lengde. Nå var gode
råd dyre. En dugnadsgjeng med søstre og
brødre var raskt på pletten og en hurtig
flytting av alt utstyret i huset ble startet kl.
16. Selve logesalen ligger en halv meter
høyere enn resten av bygningen. Der ble
alt utstyr i hele huset samlet for å unngå
vannskader så langt det var mulig. Kom-
munen stilte med vannpumper slik at ikke
huset skulle fylles med vann. Da klokken
ble 19 så det ut til at alle anstrengelser var
forgjeves. Sivilforsvaret fryktet for at hele
huset skulle forsvinne i vannmassene og
beordret full evakuering av alle som var
der.

At logens Storrepresentant også er tek-
nisk sjef i Odda var selvfølgelig ingen
ulempe. Han holdt de ansvarlige

kollegiene løpende orientert om situa -
sjonen. Han kunne fortelle at på befaring
tirsdag kveld kl. 23 sto vannet opp til
vinduene på huset. De frådende vannmas-
sene utgjorde et voldsomt press på huset.
Teknisk sjef antok at om det hadde
kommet en tømmerstokk eller liknende og
knust et vindu i den situasjonen, ville
sannsynlig hele huset ha forsvunnet i
vannmassene og blitt slått til pinneved.

Dette var et ytterst nervepirrende døgn
for hele Oddasamfunnet og selvfølgelig
for Odd Fellow Ordenens søstre og brødre
som sto i ytterste fare for å miste sitt
Ordenshus.

Sent på tirsdagskvelden 28. oktober
kulminerte flommen, men faren var

virkelig ikke over etter de voldsomme på-
kjenningene bygningen hadde fått gjen-
nomgå. 

da Odd FellOw OrdeNeN 
kOM til Odda
«Odd Fellow Ordenen er en langsomt
voksende plante» er noen steder en
treffende formulering, mens andre steder
er veksten nærmest eksplosjonsartet. I
Hardanger startet det med innvielsen av
Fredrik Heggertveit som ble resipiert i De
Syv Fjelde i Bergen i november 1926.

I 1929 flyttet han til Odda og ble der
den første spiren til det som nærmere
tredve år etter hans innvielse i Bergen. I

ORDENSHUS PÅ
KANTEN AV 

EN AVGRUNN

TEKST:
KJELL-HENRIK
HENDRICHS
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1956 ble Odd Fellow loge nr. 49 Har -
danger instituert av Stor Sire Olaf Hallan.
Hvor nystiftede loger på nye steder finner
sitt domicil, er alltid interessant. Loge
Hardanger ble leietaker i et IOGT-hus før
den fikk sitt eget.

så kOM rebekkalOGe 
Nr. 55 MarGretHe
De Tre Kjedeledd har bedt Overmester
Kari Langesæter å fortelle om Re-
bekkalogens historie.

«Loge nr 49 Hardanger hadde i mange
år et damelag. Damelagets formål var «å
støtte våre menns sosiale arbeid».
Damelaget gjorde et betydningsfullt

arbeid for brødrene i Odd Fellow loge 49
Hardanger. Men damelaget var ikke klar
til å påta seg arbeidet med å starte en Re-
bekkaloge i Odda. 

Inspirert av brødrene ble derimot
Dorthea Elise Ringen den kvinnen i lo-
kalsamfunnet som påtok seg den store
oppgaven det var å starte en Rebekkaloge
i Odda.

5. november 1974 ble Dorthea Elise
Ringen innviet i loge nr 13 Ruth i
Haugesund. Med denne innvielsen var
oppstarten av Odda Rebekkaforening i
gang. 

Fra første dag som logesøster var
Dorthea klar på målet sitt – en Re-
bekkaloge i Odda. Dorthea var initia -

tivtaker, pådriver og inspirator. Dorthea
hadde en klok, kunnskapsrik og engasjert
fadder i Kari Fjelland fra Rebekkaloge nr.
3 Vaar. Samarbeidet mellom disse to var
av stor og svært positiv betydning for opp-
starten av først forening og så loge i Odda. 

Samtidig som Dorthea fikk sine grader
i loge Ruth, inspirerte hun andre i Odda
til opptakelse i logen. For å kunne danne
forening måtte det være ti søstre med 3.
grad i Odda. Det ble mange turer til
Haugesund for å få Innvielser og
gradpass e ringer.

22. mai 1976 var første delmål nådd.
Odda Rebekkaforening ble stiftet. Nå var
det å brette opp ermene på nytt.  Regalier
og drakter skulle sys, nye søstre måtte vi

ORDENSHUS PÅ
KANTEN AV 

EN AVGRUNN

FOTO:
ØRJAN 

AGGVIN



få valg av logenavn, emblem, hvilken be-
tydning skulle navn og emblem stå for?
Det var mange og intense forberedelser
som skulle til for å kunne stå på egne ben. 

27. mai 1978 ble loge nr. 55 Mar -
grethes stiftelsesdag. Rådspresident Mar -
grethe Andersen, som for øvrig hadde sin

oppvekst i Odda, ledet seremonien
sammen med Rebekkarådet, Spesial Dep.
Stor Sire for Rebekka-institusjonen, Einar
Mathisen og DDSS Johs Thue var til stede
– alle sammen gode hjelpere sammen
med mange andre for søstrene i loge nr 55
Margrethe. 

Vi hadde ikke eksistert mange år som
loge før vi også hadde fått vennskapsloge
i Oddas danske vennskapsby Frederiks-
værk. 

HveM var MOderlOGe?
Rebekkaoge nr. 13 Ruth i Haugesund var
den sentrale moderloge. Og logen fikk
også gode hjelpere. Fadder til Dorthea
Ringen, Kari Fjelland, dro fra Stavanger
til Odda så å si hver 14. dag for å fungere
som organist de første årene. For oss
Oddasøstre ble hun i alle år og er fortsatt
som begrep, Stavangermor. 

I 1983 dro mange søstre fra Odda til
hovedstaden for å bli tatt opp som
matriarker i Rebekkaleir nr. 1 Oslo. I 1985
var vi med på oppstart av Rebekkaleir nr.
5 Bjørgvin. 

I 1994 ble Rebekkaleir nr. 16 Karm -
sund innstituert. Fra da av ble det Odda-
matriarkenes leir.

de tre OrdeNsHuseNe i Odda
Det første Ordenhuset i Odda ble leid av
IOGT. IOGT var jo dengang en ordens-
messig «stormakt» som i 1918 hadde om
lag 100.000 medlemmer.

Huset hadde mange brukere, noe som
krevde innredning og rydding før og etter
hvert møte. Huset var også dårlig vedlike -
holdt slik at Odd Fellow logen 16. januar
1959 måtte avlyse sitt møte fordi det var
umulig å varme opp huset. Raskt etter
dette fikk logen leie et lokale i Eitrheims-
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FLOMMEN I ODDA OG LITT HISTORIE

vegen 10 hvor den holdt til mye lenger
enn den egentlig hadde ønske om. I
oktober 2001 flyttet begge logene inn i
eget hus. Det er dette huset som nesten ble
tatt av flommen i 2014.

OddasaMFuNNets utvikliNG
Oddasamfunnet er blant de mange in-
dustristedene som vokste opp på begynn-
elsen av 1900-tallet. I en rapport med
oversikt over «ensidige industristeder i
Norge», kom tallet på slike samfunn opp
i noe over hundre. I Odda var det vann-
kraft og smelteverk som kom til å prege
hele samfunnet. Et sentralt poeng for
lokaliseringen av den kraftkrevende in-
dustri var at kraften måtte brukes der den
ble laget. I dag kan elektrisk kraft over-
føres fra et kontinent til et annet. I 1965
var befolkningen nådd opp i over 10.000.
Etter dette har den sunket til om lag 7.000.
Samtidig har næringsstrukturen forandret
seg ganske mye.

de tre kJedeledd sPØr tOM berGe
OM FreMtideN
– Nå er flommen over. Hva så, gode Over-
mester?
– I dag kan vi vel si at vi er kommet fra
flommen med et forbedret Ordenshus.

Forsikringsselskapet har dekket kost -
nadene med rehabilitering og vi har
samtidig fått håndverkerne, for vår regning,
til å gjøre forbedringer i huset. Dette gjelder
gulv og vegger i materiallagre og arkiv
tilhørende logene. Arbeidet er imidlertid
ikke ferdig for å sikre huset for fremtiden.
Vi har funnet at det bør settes opp en ny mur
langs elva for å styrke grunnmuren og
hindre vanninntrengning i fremtiden. Vi
håper at dette skal dekkes, helt eller delvis
av NVE som en del av det fremtidige
flomvern langs Opo.  Hvis ikke må vi ta
disse kostnadene selv. Huset må sikres
bedre mot fremtidig skade. 

– Hvordan ser de to logene på fremtiden
for Ordenen i Odda?
– Jeg tror at begge loger har kommet styrket
ut av den håpløse situasjon vi sto i da Sivil-
forsvaret kommanderte oss ut av huset. Vi
visste ikke om huset ville stå neste morgen.
Flere hus var da allerede tatt av vannet
lenger nede langs elva. Både brødre og

søstre følte frykt for fremtiden. Dette gjorde
samtidig at vi alle ble mer klar over hvor
mye Ordenshuset og logearbeidet betød for
oss. Det var aldri et nei i noens munn når
det var tale om dugnadsinnsats. Tvert om
det ble spurt om hvorfor de ikke var innkalt
til å delta i arbeidet.

Begge loger er respektert i lokal -
samfunnet. Vi har begge en jevn re-
kruttering og et stabil eller svakt stigende
antall medlemmer. Fremtiden ser relativt lys
ut. Vi har i begge loger vært så heldige at vi
har fått en del yngre medlemmer. Dette
borger godt for logearbeidet i Odda i
fremtiden.

– Hva slags erfaring har dere gjort som
andre eventuelt kan dra nytte av?
– Når vi er kommet styrket ut av den håpløse
situasjonen vi var i, tror jeg at det har vært
avgjørende at husstyret og kollegiene ned-
satte en gruppe på tre med ansvaret for gjen-
oppbygging og oppfølgning. Gruppen hadde
nødvendige fullmakter slik at avgjørelser
kunne treffes der og da når det var behov.
Hadde vi måttet gå gjennom kollegier og
husstyre for å kunne ta beslutninger ville vi
ikke ha kommet dit vi er nå. Håndverkerne
måtte ha svar når et problem oppstod eller
det forelå alternativer. Det er en god lærdom
å ta med seg når noe skal skje.
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OM Tom Berge.

Storrepresentant Jostein Eitrheim.
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de senere stor sirer kjenner vi godt
gjennom deres ledere i Norsk Odd
Fellow blad og de tre kjedeledd. stor
sire Oddvar Granlund startet tra-
disjonen med å skrive leder i bladet.
Harald thoen og Morten buan har
fulgt dette tett opp. stor sires leder
er nok noe av det som blir mest lest i
bladet. lederartiklene gjør at man
også kjenner Ordenen på pulsen med
lederens fingre.

S
tor Sire Samuel Johnson
(1861-1928) var en voldsom
og ivrig skribent i bladets
første fem år. Men tra-
disjonen med å skrive leder
sluttet etter at Samuel

Johnson startet det hele i 1923. Etter hans

tid ble Stor Sirenes innlegg mer tilfeldige
og til tider fraværende. Derfor er det
spennende når en av de «lite skrivende»
Stor Sirene blir intervjuet slik Arne Es-
pelund ble det i Ålesund 23. januar 1975.
Arne Espelund var Stor Sire i tre perioder
fra 1970-1982.

– Hva har Odd Fellow Ordenen gitt
deg, du som har gått alle grader frem
til å være Special Deputy Sovereign
Master for Europe?
Ordenen har gitt meg en videre horisont
blant annet toleranse og forståelse for
andre.  Det er også så mye annet Odd
Fellow Ordenen har gitt meg – uendelig
mye både for familien og kretsen utenfor.
Man vinner virkelige venner som man kan
stole på. Det er umulig å få med seg alt i
noen setninger. Men la meg si det slik: Jeg
håper jeg er blitt et merkelig menneske –
en Odd Fellow.

– Du la i ditt foredrag spesielt vekt på
våre ettermøter. Hva bør de inneholde?
– Ettermøtene bør arrangeres i pakt med
det som skjer i logesalen. De skal være
like givende som våre ritualer. I etter -
møtene skal det gis grobunn for de gode
vennskap.  Og så skal vi engasjeres, ikke
i første rekke for å motta, men for å dele
og å gi.  Ettermøtet skal virkelig være mer
enn kaffe og wienerbrød.

– Hva gledet deg mest som Odd Fellow
i 1974?
– Da vil jeg ikke se særskilt på 1974, men
på min periode som Stor Sire så langt. Fra
1970 har det vært innvielse av ni loger og
av fjorten logesaler.

Og jeg sier spesielt at «det gror i nord!»
For øvrig gleder ritualene meg mest,

spesielt når de blir utført med følelse og
innlevelse. Mange er blitt virkelig dyktige
i sitt rituelle arbeid. Men for å få dette til,
krever det grundig arbeid. Jeg vil appel -
lere til alle som har ansvar for det rituelle
arbeid, at de virkelig legger sine følelser i
dette.

 – Når ble du medlem av Odd Fellow
Ordenen?
– Kjolen ble kjøpt i 1940 og der ble den
liggende til krigen var over. Jeg ble med
fra starten etter krigen i 1946.

– Stress er det jo så moderne å snakke
om i dag.  Er det stressende å være Stor
Sire med all den reise- og møtevirk-
somhet embedet medfører?
– Her er det snakk om en livsinteresse.
Når lysten driver det hele, går alt lett.

Jeg møter så mye entusiasme rundt om,
så det gir bare glede. Det man har lyst til
har man tid til. Det gir overskudd til å yte.
Så stress føler jeg ikke.

– Har du et råd til slutt?
– Det er en glede for meg å være med i
Odd Fellow arbeidet. La meg gi et råd til
alle på fallrepet: Vær skapende – ikke
avventende!
Sakset og lett bearbeidet av Kjell-

Henrik Hendrichs fra Soga, loge nr. 82
Vestervegs avis, nr. 116, julen 2014.

ET GLIMT AV STOR SIRE
ARNE ESPELUND
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Odd Fellow Ordenen er det svært
mange funksjoner og innsats-
områder. Ordenen er velsignet
med en rekke innsatsvillige med -
lemmer og embedsmenn som gjør
en prisverdig innsats. Storlogens

Hederstegn er opprettet for å berømme og
markere noen medlemmers ekstraordi -
nære innsats. 

Det er de valgte Storembedsmenn som
tildeler denne utmerkelsen. Nettopp fordi
det er så mange mulige innsatsområder,
kan utmerkelsen også ha svært mange be-
grunnelser. Storlogens vedtak blant de syv
valgte skal være enstemmig. Men tildel-
ingen begrunnes ikke. Ved tildelingen til
Knut Aslak Wickmann hadde Stor Sire en
mer personlig hilsen som nok avdekker
noe av det Kollegiet har lagt til grunn ved
tildelingen:

«Jeg vil bruke anledningen til å trekke
frem en bror som betyr utrolig mye for
meg – han inspirerer – er kreativ og ikke
minst positiv – jeg spør om hjelp og bi-
drag – det er aldri nei. Phil Bosmann har
skrevet noe jeg synes passer utrolig godt
på denne bror:

«Se ikke på hindringene. Se heller
etter åpningene. Ikke heng deg opp i
umuligheter. Se heller etter mulig -
hetene. Ja visst er hindringene til stede.
Ja visst er begrensningene til stede.
Men hvis vi velger mulighetene i det
umulige er nettopp de mange flere.»

Han er en av dem som også gir kon-
struktiv og velmenende kritikk som gir
meg mulighet til å korrigere kursen. Han
er et muntrasjonsråd og sprer glede – selv
om det ofte er et alvorlig budskap, så er
det med glimt i øyet – han pynter og
steller – blomster og levende lys – skaper
stemning, en virkelig Odd Fellow bror –
vår kjære Stor Arkivar – museums-
direktør – sjefsbibliotekar – «Kongen av
de indre gemakker» – Knut Aslak Wick-
mann.

Vi har et Hederstegn som vi en sjelden
gang tildeler – nåløyet er trangt men noen
blir veiet og funnet tunge nok. Når em-
bedskollegiet i Storlogen behandlet saken
var alle enige om at Knut Aslak absolutt
er tung nok – han er i denne sammenheng
kjempetung – han veier i Ordenens
sammenheng flere tonn. . .»

Fra å være et tilbaketrukkent museum,
har Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann
fått det til å fungere og pulsere. Ikke minst
er det et sted som er blitt viktig for de etter
hvert mange Distriktsråd, som kommer
innom Stamhuset i Stortingsgaten. Hans
pedagogiske tilrettelegning og entusiasme
for museet, viser seg både gjennom
rekordstore besøkstall og hans store inter-
esse for anskaffelser av helt nye artefakter. 

Tekst: Randulf Meyer

STORLOGENS 
HEDERSTEGN

• Født 26. april 1951 på lillestrøm, og flyt tet til Oslo
høsten 1951.

• innviet i Ordenen 24.02.1988 i loge nr 56 Johan
Middelthon

• Chartermedlem nr. 2 i loge nr 132 albert schweitzer
• OM i loge nr 132 albert schweitzer 2000–2001
• storrep. i nr. 132 albert schweitzer 2003–2007
• storlogegraden 1. mars 2002
• Opptatt i leir nr 1 Norge 1. februar 1995
• HP i leir nr 1 Norge 2009–2011

• stor arkivar 2010–2018
• visdommens grad 27.05.2011
• Medlem av loge nr 56 Johan Middelthon fra høsten

2014
• Medlem av Odd Fellow akademiet fra opprettelsen

i 2011
• Medlem av institutt for rituell og Ordenshistorisk

Forskning
• storlogens Hederstegn 25.10.2014

KNUT ASLAK WICKMANN:

STOR ARKIVAR KNUT ASLAK WICKMANN
ER TILDELT 

Fra venstre sitter Stor Sekretær Steinar Jansen
og Dep. Stor Sire Geir Småvik og lytter til Stor
Sire Morten Buans opplesning av tildelings-
brevet.

Bildet øverst: Her fester Stor Sire Morten
Buan Sorlogens Hederstegn på Stor Arkivar
Knut Aslak Wickmann.
Bilde til høyre viser en rørt Stor Arkivar.
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vår Orden bruker store ord! Noen
kaller dem pompøse, andre svulstige.
det skjer lett der ord bare er ord.
Men hvis de blir etterlevet, blir
situasjonen en helt annen. 
kanskje våre innholdsmettede ord
kan virke overflatiske for noen. Men
legger man handling og sinnelag i
disse, bruker meningsbærende ord,
blir de stadig vekk mer betydnings-
fulle. Ord skal beskrive en
virkelighet.

G
runnsetningene om nes-
tekjærlighet og med -
menneskelighet preger
våre ritualer og våre
festtaler. Vi viser til
«Den gylne leveregel»

som formaner oss om å være mot andre
som vi vil at andre skal være mot oss. Vi
framhever omsorgen for enkeltmed -
lemmet og enkeltmennesket. Er du
medlem av Odd Fellow Ordenen vil du
alltid ha noen som bryr seg om deg – du
skal aldri behøve å være alene – i
ensomhet, sykdom eller sorg. Søstre og
brødre tar vare på hverandre.

Men de sentrale spørsmål er: 
• Etterlever vi de store ord?  
• Gir vi dem en mening utenfor
logesalen? 

• Hva skjer på ettermøtene?  
• Hva gjør vi i hverdagen?  
• Ser vi hverandre – eller andre? 
• Er vi bevisste på om noen trenger oss?  

På etterMØteNe
Ingen skal måtte sitte på et ettermøte og
føle seg alene.  

Har du noen gang løftet hodet og sett
deg rundt idet du skal sette deg til bords?
Hva gjør du hvis du ser et Ordenssøsken
som usikkert ser seg om for å finne noen
å sitte sammen med? Gjør du noe med det
– sørger for at vedkommende får sitte ved
ditt bord kanskje? Eller er det opptatt der,
selv om det kan se ut som det er ledige
stoler?

FaddereNs OPPGaver?
Du mener kanskje at det er fadderens
primære oppgave å få et nytt medlem til å
føle seg inkludert? Situasjonen gjelder
nok ikke bare nye medlemmer, for vi har
også «eldre» søstre og brødre som opp-
lever det vi kaller for klikkvesen. Klikk-

vesenet kan ha et positivt utgangspunkt.
Det er Ordenssøsken som er gode venner
i hverdagen og som søker sammen også i
logesammenheng. De flokker seg rundt
samme bord og danner en ugjen-
nomtrengelig borg.  

De fleste vil føle at det er fåfengt å
erobre en slik  borg.  Men det er god
grunn til å etterlyse vurderings- og ob-
servasjonsevnen til de som er slike
borgherrer.

Hvor er omtanken og nestekjærligheten
i en slik sammenheng? 

Vi må kunne konstatere at medlem -
menes trivsel er hele logens oppgave, ikke
bare fadderens og kollegiets.

de daGliGe krav
Hverdagen vår er sammensatt av mange
faktorer, som oftest avhengig av hvilken
fase i livet vi er.  Det er tider hvor barna
og deres primære behov tar all vår tid. Det
er tider hvor jobben krever mye av oss og
det er tider da kanskje egen sykdom, barns
sykdom, foreldres sykdom eller tilstand
krever det meste av oss. I slike situasjoner
er det vanskelig å se andres situasjon og
vanskelig å bry seg om andre enn seg selv
eller sine nærmeste. 

I forhold til logen har vi da følgende
valg: enten å møte opp og finne et fristed
fra alt det vi må, fra hverdagens mange
forpliktelser – dele sorger og bekymringer
med noen som vil lytte – eller  så kan vi
rett og slett bare holde oss hjemme, la
loge være loge for en periode. Det er lett
å forstå begge deler, men det er et signal
om at her kan vi la våre gode verdier spille
på parti med alle parter. Som medsøster
eller -bror kan du enten være medfølende
og oppfølgende, eller du kan ta signalet
når noen ikke kommer på logemøtene.
Du kan stille deg spørsmålet om hvorfor
noen uteblir over en periode, og stille deg
spørsmålet om det er en grunn til at en
søster eller bror uteblir. Det er ikke alltid
det er noen konkret grunn til at noen
uteblir heller. Ofte er det en konsekvens
av at man har kommet ut av vanen med å
gå på møtene. Da blir terskelen for å gå
bare høyere og høyere. Burde vi ikke
savne disse og foreta oss noe – bringe
klarhet i hvorfor vedkommende ikke er
der? 

HveM FØlGer OPP?
Dette er primært et ansvar for Overmester,
men alle logens medlemmer har et ansvar.
Det er kanskje naturlig at den som kjenner
vedkommende best, fadder eller annet
medlem, tar kontakt – tar en telefon f.eks.

Tekstforfatter Anne Grethe Laugtug er medlem av Rebekkaloge nr. 19 Tacita og Rebekkaleir
nr. 15 Fosna og Eks DSS i Rebekkadistrikt nr. 18 Nordmøre og Romsdal

I GJERNINGSOM I ORD?
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for å vise at man bryr seg og for å si at
vedkommende er savnet.  

Dette kan være det lille puffet som skal
til for å få aktivisert medlemmet igjen –
men noen må altså gjøre det framstøtet
som skal til.

Hva GJØr vi utad?
Jeg stiller også spørsmål om hvor flinke
vi er i vårt utadvendte sosiale arbeid.  Vi
skaffer oss inntekter til sosiale bidrag
gjennom utlodninger, messer eller betalte
oppdrag av ymse slag.  Vi deler ut av våre
sosiale fond til lokale formål der det sårt
trengs.  Det er penger vi deler ut.  Vil disse
pengene være vårt alibi for at vi har gjort
noe, en slags avlat så vi skal slippe å gjøre
noe ellers? Og når pengene først er gitt,
slapper vi da av til det er tid for neste til-
tak?  Jeg er fullstendig klar over at svært

mange av våre Ordensmedlemmer er gode
medmennesker og yter sitt bidrag gjen-
nom omsorg i hverdagen. Men det er også
mange av oss som bare flyter på den om-
sorgen som andre gir, som helst ikke
bidrar mer enn man føler man må.  Vi er
så forskjellige. Noen har midler nok og vil
helst kjøpe seg fri fra dugnadsinnsats og
andre tiltak, mens andre har mindre å rutte
med. Deres bidrag er ikke mindre verdt
for det. For enten vi gir mye eller lite,
enten vår innsats er liten eller stor, er det
totalresultatet som betyr noe. Det at vi
bryr oss og at vi gjør noe betyr aller mest. 

HvOrdaN Merkes vi?
Og jeg ønsker å peke på om de som står
utenfor Ordenen – det være seg våre
naboer eller noen vi ikke kjenner – kan
merke at vi er der. Har du et smil til disse
også – et lite tegn på at de er sett, en aldri
så liten oppmuntring? Kanskje er det i
nabolaget en familie som er innflyttere og
som ikke har noen kontaktflate ennå, barn
som behøver en reservebestemor eller -
far, noen å kunne gå på besøk til, som kan

gi dem en trygghet?  Det er ikke farlig å
si et lite «hei».  Kanskje kan det være en
begynnelse på et nytt vennskap.

et sPØrsMål til Oss alle
Jeg spør: Er du en av dem som bare kler
deg i Ordensantrekk, går til møtene, gjen-
nomfører dine eventuelle plikter, koser
deg med et måltid og en hyggelig prat
med dine Ordenssøsken, og så drar tilbake
til hverdagen uten å reflektere mer over
hva Ordenen egentlig betyr og hvilke
målsettinger den har?  

Eller er du av de som med hånden på
hjertet og hjertet i hånden kan si at du
denne kvelden har bidratt til at andre har
blitt sett, lyttet til og vist omsorg og at du
også vet å ta disse verdier og omsorgen
for andre med deg ut i hverdagslivet?

Jeg vil komme med følgende appell:
Husk Ordenens budord og grunnset-
ningene om vennskap, kjærlighet og
sannhet og ta dem med i livet ditt! Lev
etter dem! La hjertet ditt ligge i dem!
Først når vi greier det, kan vi si at vi er
like store i gjerning som i ord!

I GJERNINGSOM I ORD?
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ODD FELLOW ORDENEN I FINLANDi

reiser OG OPPslutNiNG
Forsknings- og akademivirksomheten i
Odd Fellow Ordenen er av ganske ny
dato, i det minste når det gjelder å ha egne
institusjoner for slik virksomhet. Tidligere
skjedde forskningsvirksomheten mer
tilfeldig og den sprang ut av enkeltper -
soners interesse og initiativ. For noen har
denne virksomhet vært mer enn kjær-
kommen, mens andre har stilt seg
tvilende, spørrende og noen direkte
negative. Alt nytt må regne med motstand.
Tyskernes ser det slike: «Aller Anfang ist
schwer!»

At interessen for dette arbeidet er til
stede, viser utviklingen i oppslutningen på
disse forskningsreisene.

Slik har antall deltakere økt fra år til år:
• I 2008 deltok 130 
• I 2011 deltok 164
• I 2013 deltok 184
• I 2015 deltok 302
Dette er et imponerende høyt antall tatt

i betraktning at den finske jurisdiksjon har
omlag 9.000 medlemmer.

Hele forskningskurset arbeidet med
perspektivet om Odd Fellow Ordenen «I
går, i dag, i morgen.»

lØrdaGeNs PrOGraM
Stor Sire Rabbe Strand åpnet seminaret og
trakk linjene tilbake til de første, famlende
skritt for å komme i gang med forsknings-
og akademisk arbeid i Den Finske
Storloge. Og han kunne ønske velkom -
men til omlag 300 engasjerte deltakere.

De to første ut som skulle si noe om
Odd Fellow Ordenens opprinnelse og start
i Finland var Eks Stor Sire Pentti Grön-

berg og Eks Rådspresident Anneli
Röllich. Vi fikk tegnet et bilde av den po-
litiske situasjonen i Finland som i 1917
ble fri fra Russland og med sin posisjon
som nabo til Sovjetunionen måtte ta real-
politiske hensyn som er ukjent for de
fleste andre land. Finlands tospråklighet
er også et stadig tilbakevendende tema i
finsk organisasjons- og samfunnsliv. Med
Rebekkainstitusjonens inntreden i 1968
fikk historien også et nytt bidrag. I dag er
Odd Fellow Ordenen vel etablert i Finland
og en av de jurisdiksjonene i Europa som
har en jevn vekst. Det er en utfordring at
den geografisk er ganske ujevnt fordelt. I
midt-, øst- og nord-Finland finnes det
ingen loger med unntak av noen få lengst
nord i Finland tett opp til Svenskegrensen.
Dette kan både tolkes som et problem,
men like mye som en kjempeutfordring.

Så skulle dagens situasjon beskrives.
Vice Stor Sire Kai Johansson og Eks
Overmester Nina Lyly hadde fått dette
oppdraget. Dagens situasjon ser i grunnen
ganske lys ut for Ordenen i Finland. I de
siste årene har det vært en jevn tilvekst.
Ettersom Rebekkasøstrene kom senere på
banen enn brødrene, har også veksten av
søstre vært relativt større enn brødre. Men
alle ser det som en utfordring å erobre de
deler av landet hvor Ordenen ikke har
noen virksomhet. For det første har disse
områdene ingen erfaring med Ordens-
vesenet over hodet, og for det annet er
Odd Fellow Ordenen for de fleste et
ukjent begrep, både navnlig og funk-
sjonelt.

For å belyse «Ordensvesenets utford-
ringer i tiden fremover» hadde ar-
rangørene bedt den tidligere kansler og

storseglbevarer Karl-Erik Ericsson fra den
svenske Frimurerorden. Han tok spesielt
for seg den svenske Frimurerorden som
han kjenner ganske inngående. Når man
er kjent med den norske Stor Sire, Morten
Buans analyser som bygger på avgangs-
undersøkelser og statistikk, har disse en
påfallende samklang med det Ericsson
viste til fra sin Orden i Sverige. En påvis-
ning av likhet leder lett tankene hen på at
det ikke bare er i Ordenene selv man
finner svar på hvordan man best legger
sine strategier for vekst og overlevelse.

300 ODD FELLOWS
PÅ FORSKNINGSCRUISE
den Finske storloge har sin Forskningsnevnd, mens sverige og Norge har sine
Odd Fellow akademier. alle disse tre institusjonene har til formål å øke
Ordenens innsikter og kunnskaper. de tre institusjonene arbeider noe forskjel-
lig, men har også et jevnlig samarbeid og utveksling. et særtrekk blant ar-
rangementene er at den finske Forskningsnevnden inviterer jevnlig til et cruise
fra Helsingfors til stockholm og retur hvor det holdes forelesninger på vei til
og fra stockholm, og hvor det under landligge er besøk i stamhuset i stock-
holm hvor det holdes foredrag og omvisning.
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Man må også forstå de premisser som
samfunnet og tiden setter for Ordenene. I
den svenske Frimurerordene har man
blant annet modernisert sitt eget språk og
sine egne lover slik at de forstås av mo-
derne mennesker. Det språket han tid-
ligere anvendte var stort sett skrevet på
begynnelsen av 1800-tallet og av kong
Carl XIII. Et slikt språk er ikke verdifullt,
men en kommunikasjonshindring.

sØNdaGeNs PrOGraM
Det store cruiseskipet klappet til kai om -

kring kl. ti om formiddagen. Da sto busser
klare til å frakte alle til Odd Fellow
Ordenens Stamhus i Västre Trädgårds-
gatan 11A.

Der var Bitr. Stor Sekretær Hans
Østlund klar med sitt foredrag i Store
Ordenssalen. Det hadde tittelen «Ordens
framtidsutsikter». Gjennom plansjer,
undersøkelser og spørreskjemaer fikk han
frem et realistisk bilde av Ordenens ut-
vikling og status gjennom årene fra
Ordenen kom til Sverige i 1884. Han var
da den tredje i rekken av analytikere i

dette seminaret som hadde gått omtrent
likt til verks. Han bekreftet at Ordenens
«produkt» synes like aktuelt og relevant
som noen gang. Men det må tilrettelegges
på en moderne måte og Ordenen må for-
andre på sin arbeidsform.

Tilbake på båten igjen gjorde forsam-
lingen seg klar for de avsluttende foreles-
ningene. Den som avsluttet fore lesnings- 
rekken var Eks Overmester Ann Bjur-
ström. Hun viste til at våre rekrutterings-
former er ineffektive og mangler mu lig-
 heten for systematisk å nå nye grupper.
Hun er blant dem som mener at det finnes
en rekke mennesker som er interessert i
vår Orden hvis de bare blir kjent med den.
Hun viste til og forklarte et prosjekt i egen
loge som hadde gitt ualminnelige gode re-
sultatet med rekruttering av et tyvetalls
nye søstre fra nye miljøer. Hun pekte på
at vi måtte finne nye og flere metoder til
rekruttering. I tillegg til rekrutteringen
måtte vi også sørge for at innføringen i
Ordenen ikke ble tilfeldig, men målrettet
og positiv.

Før den formelle avslutning takket
Preses i Svenske Odd Fellow Akademien,
Roy Tärneberg, fra gjestene, Eks Stor
Sekretær Birgith Cordel fra Danmark, og
Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs fra
Norge. Han understreket at forsknings- og
akademiarbeidet i de nordiske land har
som hensikt å tilføre oss nye kunnskaper
og innsikter, ikke minst i Ordenens
kjerneverdier.

Til slutt avsluttet Stor Sire Rabbe
Strand og Rådspresident Margot Nystrøm
seminaret med takk til alle forelesere, til
gjester og deltakere.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

300 ODD FELLOWS
PÅ FORSKNINGSCRUISE
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altruisMe – evNeN OG vilJeN 
til å GJØre NOe FOr aNdre
Vi vet ikke hvor langt tilbake i tiden vi
skal for å finne den refleksjonen blant
mennesker at man skulle gjøre noe for
andre bare fordi den andre trengte det. Vi
vet at vi som art alltid har beskyttet våre
barn, slektninger og stammen. Johan
Bojer har tydeliggjort dette i sin
romantittel: «Vår egen stamme». Det vil
alltid være noen som vi definerer som
«vi», men de fleste faller utenfor den
gruppen vi definerer som noen som angår
oss. Den største gruppen blir «alle de
andre». 

Denne type egoisme oppfattes som
grunnleggende i Charles Darwins «the
survival of the fittest». Å ta vare på
flokken sin og å spre sine egne gener
synes å være et grunnleggende trekk hos
høyere primater.

Å være altruistisk er å bryte med denne
individegoismen og gruppeegoismen. Vi
skal forsøke å få tak i noen av trekkene
som fører frem til det vi oppfatter som
medmenneskelighet og humanisme. Men
vi kan vel starte med å si at altruisme ikke
er et naturprodukt, men et kulturprodukt.

HaMMurabis lOvsteN
Omkring år 1.700 f. Kr. ga kong Hammu -
rabi i Babylon omfattende lover som
skulle regulere en rekke livsområder. Tid-
ligere fungerte straffen og hevnen helt
uproporsjonalt i forhold til forseelsen. En
ubetydelig handling kunne straffes med
eksempelvis døden. Hamurabi bygger sin
straffelov på talionsprinsippet – altså
gjengjeldelse – med det skulle være en
proporsjonalitet i straffen. Denne propor-
sjonaliteten i straffeutmålingen var et for-
svar for den svakeste. Og den balanserte
gjengjeldelse var noe helt nytt, og et
vesentlig rettslig skritt som vi ville ha kalt
det.

Derfor ansees Hammurabis lov som et
meget vesentlig skritt i en langsom ut-
vikling av en rettsstatstenkning. I retts-
tenkning er jo straff en balansert gjen- 
gjeldelse. Straffeutmålingen skal jo ta
hensyn til den faktiske forbrytelse, og til
skjerpende og formildende omsten -
digheter.

deN MOsaiske lOv
I vår kulturkrets kjenner vi alle – bevisst
eller ubevisst – til Moselovens mange og
eksotiske bestemmelser. I 2. Moseboks
kapittel 21 finner vi denne formuleringen
og utmyntningen av talionsprinsippet –
dette å gjengjelde proporsjonalt:

«Men skjer det en skade, skal du bøte
liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd
for hånd, fot for fot, brannsår for brannsår,
flenge for flenge, skramme for skramme.» 

Den balanserte gjengjeldelse setter en
ny standard for straff. Men den har ingen
åpning for tilgivelse og barmhjertighet,
eller begrepet «nåde» som i denne kon-
teksten betyr ikke å straffe.

I den mosaiske lovgivning finner vi i
tillegg tilløp til altruisme hvor den som
har makt ikke skal gjengjelde, men vise
barmhjertighet og medmenneskelighet.
For det første skulle man ta hensyn til «de
fremmede». Jødene skulle huske tilbake
til den gang de selv var «fremmede i
Egyptens land». Innvandrere er gjen-
nomgående mer rettsløse enn landets egne
innbyggere. Et annet og for oss mer ukjent
fenomen er at all gjeld skulle slettes og
alle fanger skulle settes fri når det var ju-
belår. Hvert femtiende år skal samfunnet
nullstilles. Et slikt amnesti ville gjøre det
mulig for gjeldsslaver og andre slaver å
begynne et nytt liv. «Se, livet ligger foran
deg!» kunne de undertrykte si og dermed
se fremover.

deN eGyPtiske iMPuls
Den egyptiske kultur er meget gammel og
strekker seg gjennom en rekke dynastier
og epoker. Vi finner nok altruistiske im-
pulser i alle høykulturer, eksempelvis den
indiske og kinesiske, men det er først i vår
tid at vi i særlig grad er kommet i kontakt
med dem. Når det gjelder den egyptiske,
er den en del av det rotsystem som
sammen med gresk og romersk kultur og
religion har preget vår egen kultur. Vi skal
se på tre egyptiske impulser som vi kan
føre våre budord tilbake til.

PtaHOtePs visdOMsveiledNiNG
Ptahotep var minister og rådgiver under
kong Isesi i Det Femte dynasti (2415-
2375 f.Kr.) Han utkrystalliserte noen
leveregner eller maximer som er blitt
meget berømte i ettertiden. Vi skal ta med
disse tre:

vi behandler kanskje de fire budordene med så stor respekt, men også
med en så stor grad av selvfølgelighet, at vi glemmer å spørre hva de
egentlig representerer og hvor de har sine røtter.  Med et raskt blikk på
våre fire budord ser vi at alle fire beskriver en nødsituasjon for et
menneske. Og disse nødsituasjonene kaller på innsats fra en eller flere

som ikke er rammet av nød. dette ville stor sire Johan Middelthon sannsynligvis
ha kalt et «altruistisk imperativ». det er en god formulering for å se nærmere på
hva budordene egentlig er en oppfordring til.

BUDORDENE
– HVA ER DE OG HVOR KOMMER DE FRA?

Av Kjell-
Henrik
Hendrichs
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• du skal være trofast
• du skal etterstrebe selvkontroll
• du skal vise godhet mot alle 

medmennesker
Dette er jo sentralt i egen karakter-

utvikling den dag i dag. Disse tre «vis-
dommene» forutsetter at man arbeider på
seg selv i et fast opplegg. Spesielt det
tredje punktet er oppsiktsvekkende,
spesielt hvis vi ser det i forhold til den
gamle formuleringen av «du skal elske din
neste og hate dine fiender». Ptahoteps sier
tvert om at du skal vise godhet mot alle
mennesker. Om Ptahotep bygger på eldre
kilder, eller om dette er hans egen filosofi,
vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvordan han
avgrenset begrepet «alle mennesker».
Men her finner vi i alle fall klare impulser
til altruisme som prinsipp.

aMeNeMOPes visdOMMer
Amenemope er en forfatter og vismann
som levde omkring 1.100 år f.Kr. i det 20.
dynastiet i Det Nye Kongeriket. Han er
mer konkret i sine anvisninger enn sin for-
gjenger, Ptahotep. Det er kanskje
nødvendig for at ikke prinsippene skal bli
hengende i løse luften. Amenemope har
tre sentrale elementer i sine anvisninger
for det anstendige og altruistiske liv:

• du skal ikke ta fra den fattige
• du skal ikke flytte grensesteiner
• du skal forsvare den svake.
Når vi leser slike konkrete anvisninger,

må vi kunne anta at de ikke er tilfeldige
påbud, men er knyttet til observasjoner av
konkrete hendelser av et visst omfang. Å
stjele fra fattige er lett for den som selv er

ressurssterk. I det egyptiske landbruket
med jevnlige oversvømmelser og sann-
synligvis jorderosjon, kan det ha vært fris-
tende å flytte grensesteiner og andre
merker. Å forsvare den svake krever alltid
en del sivilt mot. Skal du gjøre dette, må
du oppdra deg selv til etisk og altruistisk
bevissthet.

eGyPts syv 
barMHJertiGHetsverk
Etter hvert som den etiske refleksjon
spredte seg i Egypt, utkrystalliserte det
seg syv påbud for anstendige mennesker.
Disse fikk navnet «De syv barmhjertig-
hetsverk»:
• Lesk den som tørster 

(Gå ikke forbi den fremmede med din
krukke)

• Mett den som sulter 
(Jeg har gitt den sultende brød)

• Kle den nakne 
(Jeg var den naknes kjortel)

• Gi den fremmede opphold – gjestfrihet
• Hjelp den som er i fengsel 

(Er du rik, da løskjøp den du finner i
lenker)

• Gi omsorg til den syke
• Begrav den døde på en verdig måte.

Vi må gå ut fra at disse barmhjertig-
hetsverkene sprang ut av faktisk nød i det
egyptiske samfunn. Hvis ikke er de både
uforståelige og unødvendige.

det MOtsatte av GJeNGJeldelse
I de lange utviklingslinjer ser vi nå at den
opprinnelige straff var tilfeldig og ofte ute
av enhver sammenheng med forseelsen.
Det neste stadium skimter vi i Ham mu -
rabis lov hvor forbrytelse og straff måtte
sees i forhold til hverandre. Det samme sa
Moseloven.

Men i Matteusevangeliet snus dette på
hodet i følgende sitat: 

«Dere har hørt det er sagt: «Øye for øye
og tann for tann.» Men jeg sier dere: Sett
dere ikke til motverge mot den som gjør
ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre
kinn, så vend også det andre til. Vil noen
saksøke deg og ta skjorten din, så la ham
få kappen også. Om noen tvinger deg til å
følge med én mil, så gå to med ham. Gi til
den som ber deg, og vend ikke ryggen til
den som vil låne av deg.» 

Og oppsummeringen av denne tenke -
måte kjenner vi vel igjen i setningen fra
kapittel 7, vers 12 hvor det sies:

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot
dere, det skal også dere gjøre mot dem.»

Nå er ikke lenger altruismen et heldig
unntak, men selve regelen. Hevn og gjen-
gjeldelse hører fortiden til.

kristeNdOMMeNs budOrd
I Matteusevangeliets kapittel 25 finner vi
en meget spennende liste over hva det an-
stendige og altruistiske menneske burde
gjøre. Her heter det om dem som gjorde
rett:
• For jeg var sulten, og dere ga meg mat; 
• Jeg var tørst, og dere ga meg drikke; 
• Jeg var fremmed, og dere tok imot

meg; 
• Jeg var naken, og dere kledde meg; 
• Jeg var syk, og dere så til meg; 
• Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.

Sammenligner man disse seks
budordene hos Matteus med de syv

BUDORDENE
– HVA ER DE OG HVOR KOMMER DE FRA?



egyptiske, finner man en slående parallell.
Og man blir slått av hvor konkrete de er.

eurOPas sOsialHistOrie
Den europeiske sosialhistorie kan være
direkte ubehagelig lesning hvor fattig -
dom, sykdom, meningsløs fengsling, tor -
tur, trelldom, slaveri hører med til dagens
orden. Både det egyptiske og det jødiske
samfunn representerte høykulturer og
skriftkulturer som kunne frembringe et-
iske formuleringer som dem vi har sett.
Barbarene i Europa kjente stort sett kun
den sterkestes rett hvor «øye for øye, tann
for tann» ble ansett som ukjent og men-
ingsløs finfølelse.

Det var den sterkestes rett som rådde
og enhver fikk klare seg som best man
kunne. 

Noe av det første vi kjenner til av
altruistiske tiltak da kristendommen
spredde seg, var innsamling av almisser til
de fattige. Etter hvert kom klostrene hvor
også barmhjertighetsverk ble praktisert.
Reformasjonen i de fleste land var også en
sosial katastrofe. Kongene overtok kirke-
godsene og stengte klostrene. Dermed for-
svant de små fattigbidragene som fantes.
I England ble dette formulert slik: «Der vi
hadde én fattig før Reformasjonen, har vi
nå fått hundre fattige etter Refor-
masjonen.»

Med opplysningstiden og en gryende
kamp mot analfabetismen, reiste det seg
røster som pekte på elendigheten. Fra
Russland skrev Fjodor Dostojevski roma -
ner som rystet. Og England ble oppskaket
etter å ha lest og forstått romanene til
Charels Dickens. Anstendige men nesker

spurte seg: «Er vi virkelig siviliserte som
kan tillate noe slikt?» Barnearbeid 14
timer i døgnet i trange og farlige
gruveganger var det livet hadde å tilby
mange fattigbarn i England. I Norge var
forfattere som Johan Bojer(1872-1959) og
Oskar Braaten(1881-1939) slike vekkere.

tHOMas wildeys budOrd
Da Thomas Wildey stiftet Washington
Lodge 26. april 1819, for snart to hundre
år siden, heiste raskt den nye logen og den
nye Storlogen en fane av budord. Og man
ikke bare anbefalte eller appellerte til
Ordenens medlemmer om å følge dem,
men man kom med en konkret befaling.
Budordene er:
• Hjelpe de trengende
• Oppdra (educate) de foreldreløse
• Besøke de syke
• Begrave de døde.

Som i Egypt og i Israel må vi anta at
budordene var dypt forankret i de kon-
krete nødssituasjoner som fantes i det
amerikanske samfunn på den tiden. Det
dreiet seg ikke om romantisk tankespinn,
men om realistisk og konkret hjelp.

tO HuNdre år er Gått
Hele verden er forandret på to hundre år.
Det norske samfunn er så totalt forandret
at vi knapt kan forstå det. Vi så noe av
dette i fjernsynsserien «Anno 1764».

Ordenens budord har vi uforandret, og
de trenger for så vidt ikke noen forand-
ring. Men de må tilpasses vår tid. Vår tids
elendighet er anderledes både i forhold til
USA og i forhold til den tiden som er gått.
La oss se litt på realiteten i budordene.
• Å hjelpe de trengende er et ganske ge -

ne relt budord. Spørsmålet reiser seg

med en gang: «hvem er de trengende?»
og «hva er det de trengende trenger?»
Det hadde kanskje vært en tanke at
hver loge på et ettermøte stilte dette
spørsmålet: «Hvem er trengende i vårt
lokalmiljø, og hva kan vi gjøre for å
hjelpe?»

• Å oppdra de foreldreløse er i dag en
oppgave for skole og i krisesitua -
sjoner for barnevernet. Men vi vet at
det er mange barn og ungdom i drift
som trenger voksenkontakt og både
mors- og farsfigurer.

• Å besøke de syke var for de første
Rebekkasøstre å stille med kost og
såpe, med matlaging og klesvask. Å
være syk i vår tid er fundamentalt
annerledes enn å være syk for to
hundre år siden. Utfordringen blir
da: «Hva gjør vi som Ordens-
medlemmer i 2015?» Gjør Re-
bekkasøstre og Odd Fellow brødre
det samme?

• Å begrave de døde var ganske kon-
kret for Ordensmedlemmene i USA
i Ordenens barndom. Past Sovereign
Grand Master Jon Petersen fortalte
i et intervju med DTK omkring 2003
følgende: «Da jeg var guttunge i
midt-Vesten, hendte det at det kom
reisende Odd Fellow brødre til min
fars loge. En sjelden gang døde de i
vår by. Da var det vår oppgave kon-
kret å grave ham en grav og ha en
seremoni i samsvar med Ordenens
lære og ritualer. Gjør jeg dette femti
år etter, blir jeg arrestert og
fengslet.»

eN 
PersONliG utFOrdriNG
I vår tid er vi vant med at alt sosialt arbeid
tar stat, kommune og frivillige organisa-
sjoner seg av. Men budordene var der ikke
for å trigge organisasjoner, men å opp-
fordre enkeltmennesker. Budordene skal
appellere til deg og meg. I det egyptiske
og det jødiske samfunn for noen tusen år
siden hadde ingen sosiale institusjoner. De
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budordene vi så i Egypt og Israel var der-
for utelukkende myntet på enkeltindivider.
Det samme gjelder Thomas Wildeys
budord. Han henvendte seg ikke til kom-
muner og stat, men til det enkelte Ordens-
medlem. Det er du og jeg som er av gjø  -
rende for om budordene blir praktisert.

budOrdeNe er ikke MuseuM
Våre budord skal være friske og levende
og møte et faktisk behov. De er blitt
formet og aktualisert i ethvert samfunn
som har tatt sin altruisme på alvor. Venn-
skap, Kjærlighet og Sannhet, Tro Håp og
Barmhjertighet er der for å angi den etiske
retningen på våre handlinger. Budordene
skal være konkrete handlingsimpulser.
Derfor trenger vi å tenke igjennom hva de
betyr i dag. Og er det nødvendig for å få
gjort noe, må de gjerne skrives om.

Hva er NØkkeleN til å FOrstå?
Når vi ser på alle disse budordenen som

er oppstått gjennom tidene, må vi spørre:
Finnes det i den noen gjennomgående
trekk. Etter min mening er svaret ja. Det
finnes tre gjennomgående trekk, nemlig:
• de er tidsaktuelle hver i sin tid
• de trekker marginaliserte mennesker

inn i et anstendig fellesskap
• de er påfallende konkrete

HvOrdaN ser 
budOrdeNe ut i daG?
Jeg vil våge meg på et forsøk på å lage et
utkast til drøftelse. De er ikke ment som

noen erstatning, men i et forsøk på å se
hva som er de sterkeste marginaliserings-
faktorene i vårt samfunn.

• besøk de ensomme
• ta kontakt med dem som er frem -

mede i ditt egen land
• hjelp dem som ikke takler det mo-

derne samfunn
• gi av deg selv og vær raus med med -

menneskelighet til dem du møter på
din livsvei.

Poenget er jo hele tiden å være med på
å bære nestens byrder. Hva som er byrder,
skifter til alle tider.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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O
rdenshistoriker Tore
Besse Lund Andersen
har hentet frem og over-
satt til norsk denne talen
fra Den Amerikanske
Storloges 9. årsmøte som

fant sted 3. september 1833. Der tok
Grand Sire Thomas Wildey avskjed med
Storlogen i en følelsesladd tale. Da hadde
han vært med i alt vesentlig og uvesentlig
i Odd Fellow Ordenen fra den ble til 26.
april 1819. Han hadde stiftet den første
Odd Fellow loge, Storlogen i USA ble
stiftet i 1821, den første Odd Fellow leir
ble stiftet i 1827, og han hentet på full-
stendig eget initiativ og bekostning et nytt
Charterbrev tilbake fra England i 1826.
Hvert eneste tiltak av disse er en historisk
bragd. Nå sto en ny Grand Sire, James
Gettys, klar til å overta. Da hadde Wildey
disse ordene som sin hilsen til den ærede
forsamling:

«Brødre! Tiden er nå moden for at jeg
for mitt eget vedkommende kan legge ned
mitt embete og at de årelange og
tidkrevende bånd mellom oss derfor også
må avsluttes. Nå skal det høye embetet
som dere har kalt meg til å tjene dere i, i
nå rundt regnet åtte år, gis tilbake til den
myndighet som det er utgått fra.

I sannhet mine brødre. Med blandede
følelser av glede og stolthet trekker jeg
meg tilbake fra embetet, med glede når jeg
ser tilbake, med stolthet når jeg ser på den
fantastiske fremgang, som i dag preger vår
elskede Orden.

Dypt grepet av den ufattelige ære dere
har vist meg og fylt av en inderlig takk-
nemlighet, måtte jeg være følelseskald om
jeg lot denne anledningen gå ubemerket
hen, helt uten å gi alminnelig uttrykk for
hvor beveget og rørt jeg er.

Det er ikke til å unngå at jeg i løpet av
den tiden jeg har nytt godt av deres tillit,
kan ha kommet i skade for å ha begått
både tankeløse og lite overveide hand-
linger. Men, jeg forsikrer dere at dette som
i alt vesentlig kan tilskrives Ordenens
første embetsmann, til alt hell ikke har
vært til skade for vår elskede Ordens vekst.

Det er unødvendig at jeg belærer min
etterfølger om vår Ordens stolte historie i
USA, slik denne har artet seg i mine åtte
år i embetet. Han kjenner alle fakta til
bunns – og vet at Ordenen selv har reist
seg sitt eget minnesmerke, at den har til-
kjempet seg et allment omdømme som en
blant de fremste av flere gavmilde institu-
sjoner, selv om det finnes krefter som aldri
så iherdig har villet frakjenne den dette
ryet.

Og jeg håper og tror at intet vil stille
seg hindrende i veien for Ordenen på dens

vei mot en enda høyere anseelse og større
aktelse.

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er
Ordenens bærende prinsipper. Disse skal
vi kultivere videre på aller beste måte,
vernes om og holdes i hevd fordi de er det
felles samfunns og all menneskelige
lykkes grunnpilarer.

Dere mine brødre, som er delstats-
logenes representanter, er jeg stor takk
skyldig for alle vennskapelige råd, nyttige
formaninger og kommentarer, og for
stadig årvåkenhet og iver til Ordenens
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beste. I tillegg skylder også Ordenen dere
stor takk for et uavbrutt arbeid og en klok
lovgivning som har gitt oss en fremsynt
og liberal forfatning, som innrømmer hver
underordnet jurisdiksjon sin fullstendige
og lovlige rett, mens den beskytter og
opprettholder Storsamlingens autoritet.

De siste møter jeg deltok i som Grand
Sire, var preget av en usedvanlig stor
arbeidsmengde. Måtte det arbeidet krones
med hell.

Tillat meg, før jeg avslutter dette inn-
legget, å be dere alle tro meg når jeg sier
at jeg i løpet av min tjenestetid utelukk-
ende har hatt Ordenens vekst og beste for
øye. Jeg ber dere derfor tilskrive de feil-
trinn jeg må ha begått min altfor store iver,
og ikke luner eller dårlige hensikter.

Og la meg nå overgi embetet til min
etterfølger, idet jeg av ydmykt hjerte gir
Det Høyeste Vesen min hyllest for den
omhyggelige beskyttelse vår elskede
Orden har nytt godt av idet den allmektige
har bannlyst all uenighet og tvedrakt blant
oss og stemplet dem som hadde planer om

å ødelegge en organisasjon hvis formål er
både hedret og høyt verdsatt av gode og
moralske mennesker utover hele landet,
som høyst negative og ondsinnede.

Jeg ber om Guds evige velsignelse over
vårt byggende arbeid.  måtte han ha hånd
om våre forhandlinger og styre alle deres
beslutninger, slik at dere med tro og våken
omsorg vil kunne beherske enhver utford-
ring vår Orden måtte ta stilling til. Måtte
han begeistre min etterfølger med en be-
tryggende sans for det høye ansvar, som
venter ham, måtte han til enhver tid inn-
gyte ham den rette innsikt, karakterstyrke,
ærlige motiver og den broderkjærlighet,
som er så nødvendig i det høye embetet
som dere har hedret ham med. Må så Gud
til slutt lyse sin fred og hellige beskyttelse
over alle Odd Fellows verden over.

Brødre! Jeg takker for deres opp-
merksomhet, og selv om det er sårt å
skilles fra dere som jeg så lenge har vært
intimt knyttet til, vært sammen med i råd
og dåd hva angår både å etablere og
videreføre en organisasjon som ikke står

tilbake for noen annen på kloden, – hvis
frukt er fred og velvilje mellom mennes-
kene, – så legger likevel bevisstheten om
at jeg har oppfylt mine plikter i tillegg til
den storartete fremgang som nå kroner
vårt arbeid, en demper på min bedrøvelse
og holder meg oppreist.

Lev vel, mine brødre! Og tillat meg å
gi dere min uforbeholdne anerkjennelse
og uttrykke min ærbødighet idet jeg også
ønsker dere alle god helse, fremgang og
alt mulig godt!»

James Lot Ridgelys kommentarer til
talen:
---
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«Og slik avsluttes historien om et

offentlig levnetsløp, som begynte i

et usselt gjestgiveri blant kneipe -

feller og endte i en praktfull hall i

kretsen av de beste og mest betyd-

ningsfulle menn i landet. denne al-

minnelige håndverkeren ble opp-

  havs mannen til et læresystem hvis

hemmelige ritualer ved stor skjønn -

het og scenisk makt tiltrakk seg en

helt ufattelig goodwill blant sam -

tidens høyt dannede og best opp-

lyste elite.

den barn- og broderløse mann ble

far til en mektig familie og nøt et be-

rømt broderskaps hengivenhet. Og,

for fullt ut å beskrive denne mannen

og hans livsverk, tar vi også med at

det var han som først satte ord på

ideen om «at på samme måte som

det er det enkelte menneskes opp-

gave å sørge for både sin legemlige

og sjelelige naturs behov, så er også

Odd Fellow fellesskapets formål

rettet på å gi menneskeheten en

både ideell, harmonisk dannelse og

en sunn fysisk fostring».

ThOMAS WILDEyS avskJedstale
I 1833

Tore Besse Lund Andersen. Foto: Arne Glomdal
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H. M. KONG HARALDS NYTTÅRSTALE 

I
ngen av oss kan komme et annet
menneske nær uten å holde noe av
dets liv i våre hender.Dette lar jeg
stå som en overskrift for det jeg
ønsker å si i kveld. Som bestefar
– og i møte med unge på mine

reiser rundt i Norge – blir jeg ofte slått
over barns klokskap. Det ble jeg også da
jeg i mars hadde besøk på Slottet av
Kapellveien barnehage i Oppegård kom-
mune. Barna kom til meg med sin egen
grunnlov, som de hadde laget i anledning
grunnlovsjubileet. De ville vise meg den,
som en av guttene sa, «for å fortelle
hvordan vi har lyst til at det skal være.»

Flere av paragrafene barna hadde
skrevet, handler om viktige ting som vi
alle – både i Norge og i verdenssamfunnet
– trenger å bli minnet om. Jeg vil løfte
frem tre av dem:

Vi skal si snille ord.
Store barn skal hjelpe små barn.
Alle mennesker må ta vare på jorda

vår.
«Vi skal si snille ord», lød altså en av

barnas grunnlovsparagrafer.
Når vi vet hvilken kraft som ligger i å

gi hverandre gode ord, kunne vi godt be-
nytte oss av det enda oftere. Ros gir oss
selvtillit. Oppmuntring gir oss mot.

Kommunikasjonen på nettet har dess-
verre senket terskelen for hva vi tillater
oss å si om og til hverandre. Det er vondt
å høre alle historiene om mobbing – både
på skolen, på sosiale medier og på
arbeidsplassen.

Jeg vil benytte denne anledningen til å
si til dem som mobber:

Du har andre sider i deg som du kan
bruke til noe godt. Og til dere som opp-
lever mobbing: Snakk med noen, hold fast
ved den du innerst inne vet at du er.

Et annet aspekt ved det å bruke ord,
handler om ytringsfriheten. Vi har – og
skal ha – god takhøyde for ytringer i
Norge. Jeg er glad for at vi holder denne
fanen høyt, selv når det kan føles
urimelig. Dette må vi alle tåle å leve med.

Ytringsfrihet oppleves fint for de fleste
så lenge vi er enige i det som blir sagt.
Men testen står når vi er dypt uenige.
Samtidig er det viktig å huske at selv når
ytringer ikke rammes av straffeloven, bør
de ikke få stå uimotsagt – når vi mener de
trenger å bli utfordret.

Vi må oppmuntre hverandre til å våge
å ta til motmæle.  

Jeg har stor tro på verdien av at
mennesker møtes ansikt til ansikt og gir

uttrykk for sine meninger – og på den
gode samtalen. I år har vi opplevd to
viktige demonstrasjoner som er sterke ek-
sempler på dette:

I november tok 14 år gamle Villemo
Hatland initiativ til en demonstrasjon mot
mobbing, etter at mange historier om
barns lidelser hadde blitt kjent. Tusenvis
møtte opp og gikk i tog i flere norske byer.

I sommer opplevde vi noe historisk da
norske muslimer arrangerte en demon -
strasjon mot terroristers grusomme hand-
linger og misbruk av islam. Flere tusen
deltok på demonstrasjonen i Oslo – på
tvers av religiøs og kulturell tilhørighet,
alder og politisk ståsted. «Vi har bevist at
vi kan stå sammen som én nasjon», sa 19
år gamle Faten Al-Hussaini i sin appell
foran Stortinget. Dette gledet mange av
oss, og vi trenger mer av det. Det er en
stor styrke å kunne samles som ett folk
med noen felles verdier som fundament.

I vår inviterte jeg ledere fra mange for-
skjellige tros- og livssynssamfunn til en
samtale på Slottet – for å høre deres syns-
punkter på hvordan vi kan leve best mulig
sammen i Norge. En av dem minnet oss
om: «Bare det at vi kan sitte rundt et bord
og snakke sammen, er av stor verdi.»

Kjære alle sammen, la oss bruke 2015
til å gi hverandre tid til den gode
samtalen. Å ha oppmerksomhet rettet mot
hverandre, å si snille ord til hverandre. Vi
trenger hverandres lyttende tilstedevær-
else.

«Store barn skal hjelpe små barn», var
en annen paragraf i Kapellveien barne -
hages grunnlov.

Nyttårstalen 2014HANS MAJESTET KONG HARALDS
TALE NyTTÅRSAFTEN 2014.
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H. M. KONG HARALDS NYTTÅRSTALE

Selv om Norge er et lite land i interna-
sjonal målestokk, er vi blant de pri -
viligerte – med ressurser, god økonomi,
fred, trygghet og velferdsgoder for våre
innbyggere. Det er mange som trenger vår
hjelp. Vi kan ikke bistå alle, men vi må ta
vår del av ansvaret. Sett i forhold til
folketallet vårt, bidrar vi også i stor grad.

Jeg vil i kveld sende en varm hilsen til
alle nordmenn som tjenestegjør utenlands
– gjennom forsvar og politi, utenrikstje-
nesten og frivillige organisasjoner.

Før jul var Dronningen og jeg på stats-
besøk i Myanmar – et land som strever for
å utvikle demokrati og et solid nærings-
grunnlag. Jeg er glad for at Norge kan
bidra i dette arbeidet.

Vi har råd til å være rause, ikke bare på
grunn av vår økonomi – men fordi vi har
trygghet og overskudd som gjør oss rustet
til å dele.

Enkeltmenneskers liv og lykke ligger
ofte i våre hender, som den danske filo -
sofen K.E. Løgstrup antyder i sitatet jeg
leste innledningsvis. Deres skjebne veies
på vår vekt. Det er et stort moralsk ansvar.
Jeg tror mange av oss kan vegre oss for å
komme andre for nær, nettopp fordi vi da
får dette ansvaret – i kraft av å være
menneske i møte med et annet menneske.
Men hvem vil vi egentlig være – hver og
én av oss, og som nasjon?

Vil vi helst hegne om våre egne goder
– og være tilfredse med det?

Vil vi slå oss til ro med at vi lever side
om side med mennesker som daglig

strever for sin overlevelse?  Vi trenger
ikke å miste oss selv, vår sjel og våre
goder selv om vi møter andre med varme
og raushet. Snarere tvert imot.

Vi må ha medfølelse – både i møte med
mennesker fra vårt eget land som sliter,
med mennesker som kommer hit i håp om
et bedre liv – og med dem som lider andre
steder i verden. Mine tanker går i kveld
spesielt til alle dem som sørger etter å ha
mistet sine kjære i den grusomme skole-
massakren i Pakistan.

I 2015 er det 70 år siden 2. verdenskrig
sluttet. I oktober hadde jeg sterke møter
med folk i Finnmark, som fremdeles
husker krigen godt. Lenger er det ikke
siden.

I nord er det mange som kan iden-
tifisere seg med dagens flyktninger, - som
vet hva dét å være på flukt fra sitt hjem
handler om. Verdensbildet kan fort snu. Vi
kan ikke ta freden for gitt.

Godt styresett, fred og solid arbeidsinn-
sats gjennom generasjoner har skapt
grunnlaget for at unge i Norge i dag har
mange valgmuligheter. En fersk under-
søkelse viser at dagens ungdom trives
bedre hjemme med foreldrene sine, er
flinke på skolen, bruker mindre rusmidler
enn tidligere og er fornøyde med livet. Det
gleder meg – for dette er også mitt inn-
trykk når jeg møter ungdom rundt i
Norge. Samtidig kan de mange
mulighetene – paradoksalt nok – oppleves
som en belastning: For når alt er mulig,
blir ingenting godt nok.

1 av 5 jenter på ungdomstrinnet har
tegn på depresjon. De blir syke av forvent-
ningspress – både eget og andres. Vi
voksne har en viktig oppgave i å minne
ungdommene våre på at de er gode nok
akkurat som de er. Det at ungdom får føle
tilhørighet, trygghet og felleskap er blant
våre aller viktigste samfunnsoppgaver.
Unge som av ulike grunner faller utenfor,
kan miste muligheten både til å delta i
arbeidslivet, og til å få et godt sosialt liv.
Noen få ender opp som religiøse eller po-
litiske ekstremister, - hvis det er i de

miljøene de tilfeldigvis føler seg sett. Det
gjelder å komme disse miljøene i for-
kjøpet – og tilby våre unge trygge arenaer.

«Alle mennesker må ta vare på jorda
vår», er den siste av barnas grunnlovs-
paragrafer jeg har lyst til å trekke frem.

Vi kan sammenligne alvoret i miljø -
situasjonen med å få beskjed av legen om
at man er alvorlig syk, men allikevel lar
være å ta den livreddende medisinen.

Her hjemme har vi opplevd ekstremvær
og 200 års flom som har ødelagt samfunn
og fratatt folk hjemmene sine. På mine
reiser i løpet av de siste årene, har jeg selv
sett hva som er i ferd med å skje flere
steder i verden.

Alt liv på jorda er viktig for kloden. Vi
står i fare for å rokke ved en balanse som
kan gå tapt for alltid.

Da jeg besøkte yanomami-indianerne i
Amazonas, lærte jeg om en måte å leve i
pakt med naturen på som er fremmed for
de fleste i vår del av verden. Jeg tror vi har
mye å lære av dem som lever tett på
naturen for å få kunnskap om hvordan vi
skal håndtere miljøutfordringene.

2015 er Friluftslivets år. Vi nordmenn
elsker å være ute i naturen. Vi nyter dette
fantastiske godet i langdrag – på fjellet, i
skogen, på sjøen. Det skal vi bare fortsette
med, og lære nye generasjoner å verdsette.
Men da må vi alle også være med å be-
skytte alt levende rundt oss.

Jeg håper vi kan klare å hente frem mer
av barnet i oss:

Barnets fordomsfrihet, barnets umid-
delbare forståelse av rett og galt.

Barnets erkjennelse av at det er hand-
ling, ikke ord, som gjelder. Barnets mot til
å komme andre mennesker nær – og und-
ringen overfor alt levende.

Jeg ønsker at vi kan ta til oss barnas
grunnlov som våre egne gode leveregler:

Alle mennesker må ta vare på jorda vår.
Vi skal si snille ord.
Store barn skal hjelpe små barn.
For ingen av oss kan komme et annet

menneske nær uten å holde noe av dets liv
i våre hender.

Jeg ønsker hver og en av dere et riktig
godt nytt år!

Nyttårstalen 2014
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– Hvor lenge er det siden ditt distrikt
ble opprettet, og hvor lenge har du
vært Distrikts Stor Sire?
– Distrikt 14 Aust og Vest Agder ble
opprettet i 1978 og Annie Hubert fra
Rebekkaloge nr. 7 De Hvite Liljer,
Kristiansand, ble første DDRP,
etterfulgt av Ragnhild Geheb og
Sonja Irene Pedersen. Disse satt i em-
bedet i to perioder hver.

Bjørg Huse var DSS frem til hun
døde i januar 2003. Ellen Birkeland
overtok embedet frem til 2010 da jeg
overtok. Distriktet ble delt i 2005 i
Aust og Vest Agder.
– Hvor mange loger har du i ditt dis-
trikt, når ble den eldste stiftet og når
ble den yngste stiftet?
– Vi er i dag fire Rebekkaloger i Vest
Agder. To er i Kristiansand, en i Mandal
og en i Farsund. Det gikk 55 år fra første
knoppskyting fant sted til vi fikk den siste
Rebekkaloge. For tiden vektlegger vi å
styrke de loger vi har både i innhold og
rekruttering. Jeg skal presentere dem
enkeltvis.
• Rebekkaloge nr. 7 De Hvite liljer ble
stiftet 23. mars 1924.
8. februar 1921 kom Stor Sire Samuel
Johnsen til Kristiansand og holdt et meget
opplysende foredrag om Odd Fellow
Ordenens virke og betydningsfulle arbeid
i mange land. Allerede samme kveld
meldte atten damer sin interesse. De
dannet en Rebekkaforening. Etter hardt
arbeid og mye slit ble Rebekkaloge nr. 7
De Hvite Liljer startet 23.mars 1924 med
Gunvor Marie Jost Due som første OM.
Vi har et flott Ordenshus som vi eier
sammen med de fire andre Rebekka- og
Odd Fellow logene i Kristiansand.

Logen har 93 medlemmer, og gjen-
nomsnittsalderen er 70 år.

De siste årene har logen hatt en netto
tilbakegang. Dette skyldes en kom-
binasjon av utflyttede søstre, dødsfall og

utmeldelser. Vi har imidlertid også fått
nye søstre, og i 2015 forventer vi en
positiv utvikling, ikke minst gjennom
Pilotprosjek tet Ven ne  aften som vi nå er i
gang med.
• Rebekkaloge nr. 56 Camilla Collett
ble stiftet 23.03.1979

Denne logen har 104 medlemmer. Det
er god oppslutning blant søstrene som
gjør at inntektene fra Sosialaftenene og
julelotteriene gir bra tilskudd til forskjel-
lige formål i nærmiljøet.

Sammen med Nevnd for Styrkelse og
Ekspansjon arbeider Embedskollegiet ak-
tivt for et godt samhold mellom søstrene.
Logen er med i Pi lotpro  sjek  tet Venne-
aften – et arrangement som vi håper vil gi
oss  flere nye medlemmer.
• Rebekkaloge nr 92 Dronning  Aasa i
Farsund ble stiftet 26. okto ber i 1991.
Logen har 47 medlemmer. Logemøtene
holdes annenhver uke i partall uker.

Logen har i denne perioden fått 3 nye
medlemmer. Logen arbeider aktivt internt
for å få godt samhold og engasjement
blant søstrene.

Logen er med i Pilotprosjektet Venne-
aften og håper å få flere nye medlemmer.
Det skaffes ofte gode foredragsholdere på
ettermøtene som interesserer søs trene.

Styrkelse og Ekspansjon arbeider tett
sammen med embedsmenn for å få et
trygt og godt indre miljø.
• Rebekkaloge nr. 122 Amalie i Mandal
ble stiftet 25. november 2006

Logen har 50 medlemmer og har hatt
en jevn økning siden starten da de måtte
låne søstre fra moderlogen.

Logen er aktiv, har et godt miljø og
driver utstrakt hjelpevirksomhet i
Mandal.
– Hvordan har medlemstilveksten vært
i de senere år, og ser du noen spesielle
utfordringer i denne forbindelse?
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Intervju med 
Distrikts Stor Sire

Selle Marie horntvedt

DISTRIKT NR. 14:
VEST-AGDER
INTERVJU MED:
DSS SELLE MARIE HORNTVEDT

DISTRIKT 
NR. 14:

VEST-AGDER

DSS Selle Marie Horntvedt. Foto: Arne Glomdal



23

48

R RDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

PRESENTASJON AV DISTRIKT 14: VEST-AGDERj

– Både loger og leir arbeider svært godt.
Samholdet i embedskollegiet fungerer bra, og
vi har i en del år arbeidet mye med logenes
«indre liv». Vi vektlegger aktiviteten på
ettermøtene med kulturelle innslag, foredrag,
informasjon og godt vennskap. Vi arbeider mot
klikkvesen og håper at vi søstre klarer å være
rause mot hverandre og skape et godt sosialt
klima. Det er imidlertid et paradoks at søstre
trives godt i logen sin, men medlemstallet går i
negativ retning i distriktet.

Dette har vi nå grepet fatt i. I fjor hadde vi
kurs for embedskollegiet og Nevnd for Styr-
kelse og Ekspansjon. Hver loge har nå sin
«ambisiøse» plan både for styrkelse, men
spesielt ekspansjon. Logene deltar i Pilotpro-
sjektet med ny Venneaften. Vi følger prosjekt-
planen og er spent på hva våren 2015 vil gi oss
av nye søstre.

Jeg ser at slike prosjekter er stimulerende for
arbeidet i den enkelte loge. Det skaper begeist-
ring og entusiasme. Vi trenger påfyll for ofte
kan avstanden til Storlogen bli lang. Derfor er
det viktig «å bli sett» for det arbeidet vi gjør.
Når vi er et lite distrikt med forholdsvis små
loger, er det viktig at vi løfter blikket og ikke
blir navlebeskuende, «vi har det jo så greit». 

Det har i perioder vært noe vanskelig å få
søstre til å påta seg ulike embeder. Derfor ar-
rangerte vi i høst kurs for Nominasjons-
nevndene med Spes. Dep. Stor Sire Randulf
Meier. Han fikk søstrene til å tenke nytt:«Hva
trenger logen din, hvilke egenskaper trenger de
ulike embedsmenn slik at embedskollegiet kan
støtte hverandre og logen kan oppleve utvikling
og vekst?» 
– Har ditt distrikt noen spesielle utford-
ringer i forhold til andre distrikt du kjenner
til, og hvordan løses eventuelt disse?
– Vi har hatt en del utmeldelser av ulike
grunner. Dette, sammen med liten tilgang, er
vel den største utfordringen vi har nå. Som DSS
har jeg derfor fått anledning til å være med på
embedsmøter, på møter i Utviklingspro-
grammet samt at jeg har prøvd å være en
problemløsende mentor. Sammen blir vi gode,
sammen klarer vi å bakke hverandre opp og gi
hverandre positive tilbakemeldinger. Kom-
munikasjon er vanskelig, men når vi er dette
bevisst og våger å gå inn i problemet i den
hensikt å arbeide til beste for logen og søstrene,
har vi klart å arbeide oss gjennom utford-
ringene. Det er også en utfordring at gjennom-
snittsalderen i distriktet er 69 år. Men med
humor kan vi si at vi er unge til sinns. 

– Hvordan trives du i ditt embede som Dis-
trikts Stor Sire og hvordan påvirker dette
din oppfatning av Odd Fellow Ordenen?
– Jeg trives svært godt i mitt embede og er nå
inne i min andre periode. Jeg er heldig som kan
besøke alle loger og leir og dermed bli godt
kjent med søstre og se hvordan de ulike
kollegier arbeider. Det er forskjeller mellom
logene. Det kan være ulik vektlegging på
markedsføring, kulturformidling, det etiske
budskap og ledelsesfilosofi.

Men jeg håper at vi nå fremover kan bli
enda flinkere til å markedsføre oss i lo-
kalmiljøet og vise hvilke etiske og sosiale ver-
dier vi står for. Jeg er stolt over det sosiale
engasjement logene viser. Alle tildeler store
pengebeløp til organisasjoner og grupper som
trenger hjelp. Rebekkalogene og Odd Fellow
logene i Kristiansand har de to siste årene gått
sammen om felles arrangementer for å kunne
gi en litt større pengegave, denne gang til
«Barnas stasjon» i Blå Kors. I høst ble et stort
Julemarked arrangert i fellesskap. Slike ar-
rangementer gir oss en fin anledning til å sam-
arbeide for felles mål og vi var glade for å
kunne overrekke en gavesjekk på kr. 80 000,-.

Siden 2001 har søstre og brødre hatt ansvar
for Pasientkafeen ved Senter for kreftbehand-
ling ved Sørlandets sykehus. Dette arbeidet ut-
fører vi sammen med Sanitetsforeningen. Det
er et givende arbeid og vi får gode tilbakemeld-
inger fra pasienter, pårørende og sykehusled-
elsen.

Odd Fellow Ordenens formål er enestående,
også i vår tid. Våre budord er allmenngyldige
og dagsaktuelle. Jeg er stolt over hva som
ligger i bunnen av vårt virke, og som DSS
håper jeg å kunne spre begeistring og en-
gasjement slik at dette fortsatt blir satt ut i
handling.

Det arbeidet Storrepresentantene gjør på
dette område er kjempeviktig. Engasjementet
må ut til søstre i nevnder og komiteer og alle
må være en del av dette. Vi snakker om ikke å
være gjest i egen loge, men en aktiv deltager.

Jeg får mye energi i møte med engasjerte
mennesker. Men jeg vil også berømme Storem-
bedsmannsmøtene og Storlogens embedsmenn
med Stor Sire som leder. Dere er nytenkende
og fremtidsrettet. Ordenens oppbygging kan
virke gammelmodig på yngre mennesker. Hvis
vi ønsker å rekruttere flere yngre, må vi også
se på deres behov, samtidig som vi beholder
egenarten vår. Dette blir et spennende arbeids-
felt i årene som kommer.
– Er det noe du gjerne skulle ha gjort for å
få Odd Fellow Ordenens etiske budskap mer
og bedre ut i samfunnet?
– Vi er i gang med å vektlegge det etiske bud-
skapet mer enn tidligere. Leiren har det siste
året hatt flere gruppesamtaler med etisk tema.
Dette oppleves positivt av mange. I en av
logene har Kapellan påtatt seg å formidle det
etiske budskap ved diverse etiske innlegg som
hun binder sammen med musikk. Jeg håper at
Kapellanene kan få større oppgaver fremover.

Ellers vil jeg nevne opprettelsen av vårt
regionale Norsk Odd Fellow Akademi, NOFA
Agder. Vi har to store samlinger i året med eks-
terne foredragsholdere. Stort sett har vi hatt et-
iske og filosofiske foredrag. Foredraget er
etterfulgt av samtale og spørsmål. Vi klarer å
samle fra 50 til 80 deltagere på disse møtene.

DSS og Storrepresentanten har en viktig
oppgave i å spre informasjonen om slike ar-
rangement. Odd Fellow huset bør være et sam-
lingssted også for arrangementer utenom våre
faste møter. Det skaper samhold og aktivitet.

rebekkalOGer OG -leire i distrikt 14:
7 DE HVITE LILJER KRISTIANSAND 23.03.1924

56 CAMILLA COLLETT KRISTIANSAND 23.03.1979
92 DRONNING AASA FARSUND 26.10.1991

122 AMALIE MANDAL 25.11.2006
8 REBEKKALEIR AGDER KRISTIANSAND 28.09.1985

HM Oddlaug Charlotte bjørgum.

rebekkadistriktsrådet i distrikt 14.
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Foto: Arne Glomdal
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– Hvor lenge er det siden ditt
distrikt ble opprettet, og
hvor lenge har du vært Dis-
trikts Stor Sire?
– Distrikt nr. 14 Vest-Agder
ble etablert i 1997, etter at Dis-

trikt nr. 14 Aust- og Vest-Agder ble delt
i to, med distrikt nr. 14 Vest-Agder og
distrikt nr. 24 Aust Agder. Disse syd-
ligste fylkene i Norge er jo relativt små
med tilsammen 250.000 innbyggere.  Vi
er alle sørlendinger. Delingen av det
opprinnelige distriktet var mer en kon-
sekvens av plassbehov på grunn av
medlemsutvikling enn av et ønske om
splitting. Første DSS i det nye Distrikt
nr. 14 Vest-Agder var Hans A. Runemo
fra Loge nr. 103 Lister. Jeg ble utnevnt
til Distrikts Stor Sire sommeren 2014
og ble installert i september.

– Hvor mange loger har du i ditt dis-
trikt, når ble den eldste stiftet og når
ble den yngste stiftet?
– Distriktet består i dag av fem Odd
Fellow loger. Det er tre loger hjemme -
hørende i Kristiansand, en i Mandal og
en i Farsund.

Distriktets eldste er loge nr. 28
Agdesiden, stiftet i 1949. Fra Tore Lund
Andersens fantastiske bok «Om Odd
Fellow Ordenens liv og virke på Agder
gjennom 88 år», reflekterer han over det
faktum at det var en Rebekkaloge som
først ble etablert i Kristiansand allerede
I 1924, og at det skulle ta hele 25 å få
etablert en Odd Fellow loge i byen.
Med god støtte og hjelp fra loge nr. 17
Dag i Porsgrunn ble loge nr. 28 Agde-
steinen etablert og den har gitt inspira-
sjon og utvikling av Odd Fellow
Ordenen på Sørlandet.

Distriktets yngste loge er loge nr.
125 Ryvingen i Mandal, stiftet i 1993.
Ser vi hele Sørlandskysten under ett,

dekker Ordenen således kysten fra
Farsund til Risør, men mangler et feste
i Flekkefjord og i de indre bygder av
Agder.

Med jevne mellomrom har det vært
diskutert om vi kunne klare etableringer
både i Flekkefjord og i Vennesla. Mang-
lende rekruttering har enn så lenge ikke
gitt grunnlag for en slik etablering.

– Hvordan har medlemstilveksten
vært i de senere år, og ser du noen
spesielle utfordringer i denne for-
bindelse?
– Totalt sett for Distriktet er medlems-
utviklingen negativ. For 2014 er vi
faktisk et av de dårligste distriktene i
denne sammenheng.  Vi klarer ikke å
kompensere for avganger og dødsfall.
Det gjør at antall medlemmer reduseres.
Nå skal det sies at vi har spesielt en loge
som rekrutterer bra, men ellers må vi
dessverre konstatere at vi ikke klarer å
kompensere for avganger.  Ser vi i

statistikken, viser det seg at alt for
mange forlater vår Orden frivillig.  Det
er et tankekors.  Vi klarer altså ikke å
beholde de medlemmene som på et tids-
punkt frivillig valgte å gå inn i Ordenen.
Vi må forsøke å forstå og finne for-
klaringer, og ikke minst gjøre noe med
dette.

Vi har pekt på det rituelle arbeidet og
viktigheten av kvalitet i alle ledd. Vi har
påpekt viktigheten av nyrekruttering,
fordi gjennom gradspill klarer vi å få
fram vårt budskap på en flott måte.
Begge disse tingene er avgjørende for
vekst og styrkelse.

Men jeg tror vi har glemt en viktig
ting til:  Arbeidsmøtene våre kan være
dørgende kjedelig.  Vi må ta skikkelig
tak for å utnytte arbeidsmøter til å be-
feste vår Ordens lære, utfordre på etisk
post, diskutere og engasjere - og ikke
minst skape begeistring.  Møter med
bare rituell åpning, forretningsorden og
rituell lukking må bli «forbudt». OM og

I 
N
 T
 E
 R
 V
 J
 U
  
 /
  
 P
 R
 E
 S
 E
 N
 T
 A
 S
 J
 O
 N
  
 D
 I
 S
 T
 R
 I
 K
 T
  
 N
 R
 .
  
1
4
:

V
 E
 S
 T
  
–
A
 G
 D
 E
 R

Av Kjell-
Henrik
Hendrichs

Intervju med 
Distrikts Stor Sire

Dag Runar Pedersen

DISTRIKT NR. 14:
VEST-AGDER
INTERVJU MED:
DSS DAG RUNAR PEDERSEN

DSS Dag Runar Pedersen. Foto: Arne Glomdal

DISTRIKT 
NR. 14:

VEST-AGDER
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embedskollegiet er forpliktet til - på hvert
eneste møte - å gi brødre som møter en be-
traktning eller et foredrag som utfordrer og
som skaper refleksjon hos hver enkelt bror.
Hvis ikke vi klarer å få til dette, så har vi
feilet. Her gjelder det å være skapende.

Når brødrene går hjem i begeistring, er det
en naturlig reaksjon å ville involvere flere i
sine opplevelser.  Da kommer rekrutteringen
også inn som en viktig del.

Jeg mener også at fokus på aldersfordel-
ingen er viktig.  At vi nå setter et konkret mål
på at gjennomsnittsalderen skal ned, tror jeg
er viktig av en enkel grunn:  Vi må bygge opp
en solid stamme av yngre brødre som kan
føre våre tradisjoner videre.  Vi må bevisst
satse på å få en gruppe yngre, villige og in-
teresserte brødre som skaper sitt Ordens-
fellesskap. Ikke som en subkultur, men som
et friskt pust ved siden av alle oss som bærer
juveler og har grått hår. Dynamikken mellom
det friske, uredde og solid erfaring og kunn-
skap, gir jo liv til vårt Ordensarbeid. Vi må
utfordres, og det skaper en dynamikk. Det in-
spirerer og gir grobunn for begeistring.

– Har ditt distrikt noen spesielle utford-
ringer i forhold til andre distrikt du
kjenner til, og hvordan løses eventuelt
disse?
– Jeg tror ingen distrikter har spesielle utford-
ringer.  Jeg tror vi er ganske så like i de
utford   ringene vi må ta tak i og som har be-
tydning.  Det svinger litt over tid, men jeg tror
vi møter de samme utfordringene over alt.
Med unntak av reiseavstander, som ikke er
noe problem i mitt distrikt, tror jeg vi som
Storembedsmenn må takle stort sett de
samme utfordringene.

Jeg mener oppriktig at fokus på kvalitet,
kunnskap og ikke minst levd Ordensliv, er av-
gjørende for fremtiden.  Vi vet at vi har en
tradisjon og en plattform i våre verdier og
vårt budskap som fenger og berører
mennesker.  Oppgaven er å få oss til å

prioritere den jobben som må gjøres - hver
eneste dag.  Og det kan vi bare få til om vi
makter å skape begeistring og forståelse.

Min arena for ledelse er gjennom Dis-
triktsrådet.  Vi samles to ganger hvert halvår.
En gang i året inviteres alle Overmestere og
Hovedpatriarken til møtet.  Vi gjennomfører
også fellesmøte en gang i året med
medlemmene i Rebekkadisktriksrådet.

En annen og stadig mer betydningsfull
arena, er  Akademiet.  Norsk Odd Fellow
Akademis avdeling i Agder ble stiftet i 2014.
Det er et viktig samlingspunkt for alle som
har interesse innenfor forskning og utvikling
innenfor rammene av Norsk Odd Fellow
Akademiet.  Avdelingen gjennomfører to fo-
redrag i året. Foredragene har vært av etisk
karakter  og er åpne foredrag for alle Odd
Fellows.

– Hvordan trives du i ditt embede som Dis-
trikts Stor Sire og hvordan påvirker dette
din oppfatning av Odd Fellow Ordenen?
– Å være Stor Sires representant i Distriktet
er spennende, givende og utfordrende. Det
bør ikke være noen overraskelse at det finnes
mange meninger om det meste. Og utford-
ringen blir å vurdere når jeg som DSS skal
være en rev og når jeg må være en løve.  Det
finnes alfahanner overalt, også i vår Orden.
De sitter på mye kunnskap og erfaring som
er særdeles verdifull.  Utfordringen er å få
den energien og kunnskapen til å jobbe med
og ikke mot. Alle endringer utfordrer det be-
stående og noen ganger utfordres distriktet på
kraften i endringsviljen.

Det å være i embedet som DSS, gir meg
en mulighet til å lede og påvirke arbeidet som
gjøres i Ordenen, både lokalt og sentralt.
Gjennom samarbeid og diskusjoner i  Dis-
triktsrådet, Storembedsmannsmøter og aktivt
prosjektarbeid i Akademiet, føler jeg at Odd
Fellow Ordenen gir meg mer og mer kunn-
skap. Møter med brødre i loger og leir, gir in-
spirasjon og innsikt.

Med mer kunnskap og innsikt blir du
tryggere i ditt Ordensliv og i din embedsgjer-
ning.  Og så gjelder det å finne det som gir
deg personlig inspirasjon og motivasjon til å
jobbe som DSS.  Noen finner inspirasjon i
ritualene og symbolikken.  Mange har nok en
tradisjonell, kristen kulturforståelse av våre
budskap. Jeg er mer opptatt av kon-
sekvensene av det å være Ordensmedlem.
Troens konsekvens, for å være mer presis.
Ordenens menneskesyn må reflekteres i mine
handlinger og hvordan jeg møter mine

medmennesker.  Og i min rolle som DSS for-
søker jeg selvsagt ha det som utgangspunkt
når jeg jobber med Ordenens utbredelse, styr-
kelse og ekspansjon.

Jeg ble innviet i Ordenen allerede som 29
åring. Min svigerfar forsto at jeg ville ha ut-
bytte av å være med i Odd Fellow Ordenen.
Mine opplevelser av Ordenen gjennom mer
en 30 år er udelt positive. Ordenslivet har helt
klart påvirket mitt verdisyn og ikke minst min
måte å betrakte verden på.  For det er noe i
det Knausgaard sier i «Min Kamp»:  «Verden
forandrer seg jo ikke, det er vår måte å be-
trakte verden på, som forandres.»

– Er det noe du gjerne skulle ha gjort for
å få Odd Fellow Ordenens etiske budskap
mer og bedre ut i samfunnet?
– Jeg er ikke sikker på at jeg er enig i spørs-
målsstillingen. Om jeg skal påtvinge mine
omgivelser min  moral eller mitt etiske
rammeverk, blir jeg en moralist. Og mora -
lister forteller gjerne andre om hva som er
rett, og da er veien kort til fundamen talisme.

Derfor kommer jeg tilbake til det som
handler om konsekvensen av å være Ordens-
medlem, at det er meg som må gå foran som
et godt medmenneske, bry meg og ta del i
samfunnet rundt meg.  Kun på den måten kan
jeg sette en etisk standard for meg selv og
synliggjøre den for mine omgivelser, uten at
jeg derved fordømmer andres gjøren og
laden.

Vi kan ikke synliggjøre vårt etiske
manifest med taler og bulletiner.  Vi må aktivt
ta del i det samfunnet vi lever i. Vi må vise at
vi har en høy etisk standard, omtanke for våre
medmennesker og vilje til handling.  Slik kan
vi få annerkjennelse og respekt i samfunnet.
Og vi må ha mot til å fortelle at vi er Odd
Fellows. Vi må ha mot til å stå for det vi
mener. Vi må ha mot til å motvirke urett, dis-
kriminering, fattigdom, overgrep og likegyl -
dighet.  Ikke bare fordi vi er Odd Fellows,
men fordi vi er et medmenneske.  Når jeg ser
hvilket mot fredsprisvinner Malala utviser,
med hvilken styrke denne 17-åringen står i
mot trusler, hat og religiøs undertrykking,
kan jeg ikke annet enn å bli imponert.  Når
hun sier: En lærer, en bok og en blyant kan
forandre verden.  Da forstår jeg at selv om
mitt bidrag er lite, kan det utgjøre en for-
skjell. Og det er hva Odd Fellow handler om
for meg, at vi skal utgjøre en forskjell i det
godes tjeneste.

ODD FELLOWLOGER OG -LEIRE I DISTRIKT 14:
LOGE NR   28 AGDESIDEN 1949
LOGE NR   72 ETERNA 1965
LOGE NR   89 SKAGERAK 1975
LOGE NR 103 LISTER (FARSUND) 1980
LOGE NR 125 RYVINGEN (MANDAL) 1993
LEIR NR 14 SØRLAND 1978

HP Fred Bonde Lykkås i Leir nr 14 Sørland.



«tO elevate 
tHe CHaraCter OF MaN»
Dette er en av Ordenens målsettinger slik den
ble formulert i USA på 1800-tallet. Hvis man
har et slikt mål, må man også vite hva man
mener med å forbedre. Man må faktisk lære
seg å tenke kontrafaktisk, eller å se på hva
som er alternativene. Hvis vi ikke ser på hva
som er alternativene til de verdiene vi holder
frem, vil lett verdienes betydning forsvinne
eller bli diffuse. Vi skal se på noen av Odd
Fellow Ordenens verdier i dette perspektivet.
Med formuleringen «å heve menneskets
karakter» siktet Ordensfedrene til å påvirke
medlemmene med de verdier Ordenen har å
tilby. Er det ikke dette som fremkommer i
Thomas Wildeys avskjedtale i 1833 som du
kan lese om annet sted i bladet. 

Skal vi summere opp disse verdiene, er
altruisme meget gangbart. Altruistisk blir de
færreste av seg selv. Altruisme må læres. Og
lærer man det ikke, blir resultatet en dyrket
egoisme. Egoismen kan bare bekjempes med
ganske bevisst karakterarbeid.

Hva er det MOtsatte 
av trOFastHet?
Det er troløshet, svik og upålitelighet. Å lære
seg trofasthet er også å identifisere troløshet,
svik og upålitelighet. Det er når vi merker oss
kontrastene at vi ser om vi er på rett vei. Sier
vi ja til trofasthet, må vi samtidig si nei til
troløshet. Å vite at du har trofaste mennesker
omkring deg, er for de fleste et dypt og inder-
lig ønske. Trofastheten er også et stykke
karakterarbeid. Den som er trofast, må ville
det og har satt trofasthet som en standard for
seg selv.

Troløshet og svik kommer lett av seg selv.

Hva er det MOtsatte 
av veNNskaP?
Det er fiendskap og vrangvilje. Den svenske
Eks Stor Kapellan Rolf Nordenstam holdt et
foredrag hvor han trakk frem hva som skulle
true vennskapet. Han pekte på misunnelse
som en av vennskapets verste trusler. Ar-
tikkelen har tidligere blitt gjengitt i De Tre
Kjedeledd. Det vi venter fra en venn er at hun
eller han gleder seg over vår fremgang og når
vi lykkes. Å merke at venner er misunnelige,
er en vond opplevelse som setter hele venn-
skapet på prøve og kan føre til vennskapets
undergang.

Hva er det MOtsatte 
av kJærliGHet?
Det er hat og egenkjærlighet. Nestekjær-
ligheten er altruistisk eller orientert mot den
andre. Egenkjærligheten er selvopptatt og
egosentrisk. Nobelprisvinneren i 1986, Elie

Wiesel, fikk hele verden til å tenke kontra-
faktisk omkring kjærlighetsbegrepet da han
postulerte at det motsatte av kjærlighet var
likegyldighet. Dette var for de fleste en ny
tanke, selv om den ligger skjult i for-
muleringer som «der kjærligheten dør». Det
er kanskje verre når kjærlighet går over i
likegyldighet enn i hat. Hat kan være noe
levende, mens likegyldigheten er død.

Hva er det MOtsatte 
av saNNHet?
Det motsatte av sannhet er falskhet og løgn.

Skal vi utvikle vår karakter, alene eller i
fellesskap, må vi finne ut av hva vi skal ut-
vikle oss til. Da må vi samtidig se etter hva
vi skal utvikle oss bort fra. Det er gjennom å
se kontrastene at vi merker om vi er på riktig
vei. Du kan ikke si at du til kjempe for
sannhet, samtidig som du er løgnaktig i ditt
daglige liv. I så fall er vi virkelig det man
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Hele vårt liv er bygget opp om kon-
traster, fra det helt store til de
virkelig små nyanser. vi trenger kon-
traster for å oppfatte og oppleve.
Hvis alt blir likt, mister vi evnen til å
skille det ene fra det andre. det at alt
er likt og alle er like kan også ha en
mening, og ikke minst være en be-
skyttelse. det ligger en hemmelighet i
de gamle ordtakene om at «i mørket
er alle katter grå» og «skal man
skjule seg, skal man gjøre det i
mengden». Når fisker og fugler
samler seg i store stimer og flokker,
er det for å eliminere det individuelle.
de drukner bokstavelig talt i
mengden. vår Orden bruker implisitt
kontraster i mye av sitt pedagogiske
arbeid. Her skal vi se på noen kon-
traster som ofte er knyttet opp til
mange av vår Ordens tenkemåter.



ORDENSETIKK

kaller dobbeltmoralske. Å være dobbelt-
moralsk er jo nettopp å si en ting, mens man
i praksis gjør det stikk motsatte.

våre lOGeMØter
Svenskene bruker et begrep om det å bli
medlem av Odd Fellow Ordenen. De sier at
det er som om å gå inn i en «annorlunda
värld». Det er et svært godt poeng. Denne
anderledesverdenen står i kontrast til den
daglige verden og det daglige liv. Logesalens
forværelse med sine to dører er som «en
sluse» mellom disse to verdener.

Med sitt blå lys markerer forværelset en
overgang, en kontrast. Det blå lyset i forvær-
elset setter det inn under en annen synsvinkel
enn dagliglivet. Det blå lyset representerer
det evige perspektiv i motsetning til det dag-
lige mas.

Et logemøte skal jo nettopp være ander -
ledes, en kontrast til det daglige liv.

Derfor kler vi oss også i et annet antrekk

enn vi gjør til daglig. Noen har fått det for seg
at logeantrekket bør byttes ut med daglig an-
trekk. Det kan sikkert være lettvint og
praktisk. Men da mister vi det som nettopp
er hele meningen med et logeantrekk, nemlig
at det skal stå i en kontrast til det daglige an-
trekk.

Brødre og søstre i Odd Fellow Ordenen
oppdager og opplever en gang i mellom at
man ikke kjenner hverandre igjen når man
kommer i dagligantrekk. Dette er en viktig
og meningsbærende observasjon. Da har
logeantrekket virkelig hatt sin  misjon om en
«bærer av anderledeshet».

våre etterMØter
Odd Fellow Ordenen har alltid forstått at
dens møter har to komponenter, den rituelle
del og den sosiale del. I den sosiale del står
måltidsfellesskapet ganske sentralt, det man
kalte for «mensa communis». I de gamle
Ordener delte man brød, vann og salt. Da

statsminister Erna Solberg for kort tid tilbake
kom til Ukraina, ble hun med slavisk gjest-
frihet ønsket symbolsk velkommen med
brød, vann og salt. Brødet, saltet og vannet er
enkle og grunnleggende nødvendige næ -
rings midler. Ved å gi en gjest dette, sier man:
«Om jeg er aldri så fattig og ikke har noe mer
en det som dekker eksistensminimum med
vann, salt og brød, deler jeg dette med deg.»
Å være gjestfri er ikke alltid å by på det beste
man har, men å dele det som skal til for at
begge skal overleve.

Gjennom vår etikette lærer søstre og
brødre seg hvordan man kan opptre i ethvert
bordfellesskap.

Når ettermøtene skal være sosiale lærings-
arenaer, må de også være dette i praksis. Eks
Stor Kapellan Johan Wilhelm Fraas hadde en
regel som han bruke i hele sitt lange Ordens-
liv. Han sa det slik: «Jeg skifter stadig
samtalepartnere når vi går ut av logesalen.
Jeg sitter aldri sammen med de samme
brødre to ettermøter etter hverandre.»
Dermed fikk Johan Wilhelm Fraas kontakt
med og samtaler med samtlige brødre i sin
loge. Evnen til konversasjon og kontakt er jo
også noe vi alle må lære. Dette står også i
kontrast til folk som bare snakker med folk
de kjenner fra før av.

deN GOde saMtale
Hvordan skal en god samtale være?

Konversasjon er en mangslungen kunst
hvor det ikke finnes én oppskrift. Det er både
store kulturelle forskjeller og også kutymer i
forskjellige miljøer. Noen ganger kan det
være lurt å stille spørsmål. Men da må ikke
spørsmålene være kontroversielle. Det er
ikke gunstig når den du snakker med opp-
fatter samtalen som et forhør eller drevet av
påtrengende nysgjerrighet. Det er heller
ingen patentert fremgangsmåte å fortelle om
seg selv. Ditt eget liv kan i en rekke
situasjoner være av sterk begrenset interesse
for tilhøreren. Men både det å spørre og det
å by på seg selv er jo viktige ingredienser i
en samtale. Den som er dyktig til å kon-
versere er nok preget av god trening, kanskje
til og med opplæring i denne samtalens
kunst, og likeledes utstyrt med finfølelse slik
at samtalen alltid blir en positiv opplevelse.
Men noen ganger stanger selv den beste
hodet i muren. Det går en historie om en
amerikansk president som var kjent for sin
usedvanlige ordknapphet i selskapslivet.
Hans borddame introduserte seg til
Presidenten med følgende replikk: «Kjære
herr president. Jeg fortalte min venninne at
jeg skulle ha Dem til bords i aften. Og jeg
veddet med henne at jeg skulle få Dem til å
si mer enn tre ord.» kvitret hun. Presidenten
svarte henne overbevisende: «Hun vant!».

Tekst:  Kjell-Henrik Hendrichs
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å dekorere et tak med stjerner og
skyer kjenner vi som en kunstnerisk
effekt helt tilbake til antikken hvor
man ofte lot den virkelig
stjernehimmel komme til syne gjen-
nom taket. illustrasjoner har vi funnet
både i profane og sakrale rom.
stjernehimmelen som en kulisse, illu-
sjon og stemningseffekt er gammel og
velkjent.

B
lant verdibærende Or -
dener er det nok Fri -
murerordenen som har
vært tidligst ute med
denne effekten og dratt
den inn i sine ritualer og

seremonier for å understreke sider av sin
rituelle virksomhet.

Odd Fellow Ordenen hadde en rekke
praktbygninger i USA, men så langt har
det ikke lyktes å kunne dokumentere at
stjernehimmelen er blitt brukt i Ordens-
sammenheng i USA. Men med det tette
samvirke det til tider har eksistert mellom
Frimurerordenen og Odd Fellow Ordenen
i USA, kan det ikke avvises. Men så langt
har det ikke satt noen spor.

utbredelseN i eurOPa
Heller ikke i de første jurisdiksjonene i
Europa (Tyskland 1870, Sveits 1871 og
Nederland 1877) finner vi spor av
stjernehimmel.

Dep. Stor Sire Ab Langerais i Neder-
land sier i en mail dater 20. februar 2011
følgende: 

« Most of our Temples have no ceiling
with stars. However there are some with
blue ceilings and there are a few blue ceil-
ings with stars. There is no function for
ceilings with stars in our rituals neither the
lodges ones nor the encampment ones. All
our encampment meetings take place in
Temples which are in use by lodges.
There are no separate encampment
Halls.»

Danmark har et fåtall saler hvor
stjernehimmelen finnes. Ordens-
bibliotekar Oluf Hauerslev anslår antallet
saler til å være 2-3. Island hører hjemme i
den danske tradisjon. Island har tolv
logesaler, og fire av det er utsmykket med
stjernehimmel

Derimot finnes stjernehimmelen meget
utbredt i Sverige og Finland i tillegg til i
Norge.

å OPPFatte stJerNeHiMMeleN
En stjernehimmel kan ha svært mange be-
tydninger.

Den kan utelukkende være en dekora-
sjon som man benytter av estetiske eller
stilistiske grunner. På 1800-tallet var dette
en vanlig takdekorasjon i mange of-
fentlige bygninger i Norge.

Hvis man går mer i symbolsk retning,
åpnes det for mange betydning.
• stjernehimmelen kan gi en illusjon om

at man innomhus befinner seg under
åpen himmel. Å være «under åpen
himmel» tolkes gjerne som om man har
fritt utsyn og alle muligheter ligger
åpne.

• at man er under stjernene kan  bety at
man vandrer etter en ledestjerne. Dette
er en metafor i en rekke sanger som ek-
sempelvis julesalmen hvor det heter:
«Stjernen ledet vise menn  . . .» Be-
grepet ledestjerne forekommer over alt
i litteraturen. Henrik Wergeland som
var en stor naturelsker og naturmys-
tiker sa med overbevisning:«Klag ikke
under stjernene over manglende lys-
punkter i ditt liv.»

• til alle tider har mennesker navigert
etter stjernenes posisjoner. Dermed blir
stjernehimmelen et orienteringsmiddel
i en kaotisk virkelighet. Vi kjenner
dette igjen i det gamle latinske
ordtaket: «Navigare necesse est, vivere
non est necesse.» Eller på norsk «det er
nødvendig å navigere (seile), men å
leve er ikke nødvendig.

• astrologien har anvendt stjernene som
fortolkningsmiddel for menneskenes
skjebne. «Å lese i stjernene  . . » er noe
man har gjort i svært mange kulturer. I
dag ser vi dette i interessen for
horoskoper.

• De gamle høykulturer fra sumererne og
fremover, har alle hatt ulike oppfat-
ninger av stjernehimmelen og
stjernetegnene. For om lag 2.000 år
siden vant Zodiaken frem med sine tolv
stjernebilder. Disse skulle favne alle
mennesketyper og livssituasjoner, og
representerer på mange måter det
samme som antikkens firetall, nemlig
helheten.

• Enkeltstjerner og stjernebilder utenom
Zodiaken har også hatt stor betydning.
Blant våre mest kjente er Orion og
Karlsvognen i tillegg til hele
Melkeveien som var sentral i norrøn
mytologi.

Odd FellOw OrdeNeNs 
bruk av stJerNeHiMMel
Stjernehimmelen er en meget dekorativ
kulisse, men er også et sterkt symbol.

Nettopp fordi stjernehimmelen opp-
rinnelig er «smuglet inn» i leirslagningene
uten at vi helt kan finne opphavet til det,
har også begrunnelsene vært tilfeldige og
i alt vesentlig bygget på en svak tradisjon.

Når man i Norge har bygget Ordens-
saler til bruk for leirslagninger, er spørs-
målet om man skal ha en stjernehimmel
kommet opp. Så langt jeg kan skjønne og
vet, har man i de fleste sammenhenger be-
svart dette spørsmålet med et ja; vi ønsker
stjernehimmelen i leirslagningene. Det

finnes steder hvor man har leirslagning
uten stjernehimmel uten at dette rent
rituelt påvirker leirslagningen ut over
manglende stemning.

DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

OM STJERNEHIMMELEN i

30

48

R R

EN hIMMEL FuLL AV
STJERNER...

Logesalen i Notodden. Foto:Lars Martin Lund

Karlsvogna. Foto: Jon Esben Johnsen



OM STJERNEHIMMELEN
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Når man først beslutter å anskaffe
stjernehimmel, reiser det neste spørsmål
seg, nemlig hva slags stjernehimmel?
Dette er også i hovedsak besvart etter tra-

disjonen med at man har valgt en
stjernehimmel slik den var den dagen –
eller natten – Ordensalen ble innviet. Men
det er en annen variant også her, nemlig
at man har laget en stjernehimmel uten
noen forbilder og uten noen spesiell plas-
sering av stjernene ut over det rent
dekorative.

HvOrdaN Har 
Odd FellOw OrdeNeN 
brukt stJerNeHiMMeleN?
En leir i Odd Fellow Ordenen befinner seg
rent symbolsk utendørs i fritt lende og
under åpen himmel. Dette perspektivet
kommer frem uansett hva slags ut-
formning av stjernehimmel man velger.

I Sverige har man to tradisjoner når det
gjelder utformningen. Den ene er den å
gjengi stjernebildet man hadde den dag
Ordensalen ble innviet. 

Den andre er å avtegne Zodiaken - altså
de tolv stjernetegn.

Bruker man en tilfeldige stjernehimler,
mister man mulighet til å anvende
stjernehimmelen.

I leiren har stjernene en klar naviga-
sjonsoppgave slik at matriarker og
patriarker kan finne frem mot leirens sam-
lingspunkt, nemlig leirbålet og HM/HPs
telt.

HvOrdaN kaN 
Odd FellOw OrdeNeN 
bruke stJerNeHiMMeleN?
For meg er det en besnærende tanke å la
stjernehimmelen i norske leire være
Zodiaken. For det første er de tolv
stjernebildene fulle av symbolske
muligheter. For det andre er Zodiaken er

arv fra antikken og med klare linjer til
sumererne, det landet som Abraham og
Sara vandret ut fra. 

For det tredje representerer Zodiaken
hele himmelen og hele himmelens
symbolske visdom. Dette står i kontrast til
hva en tilfeldig natts stjernehimmel måtte
vise. 

Zodiaken brukes i flere av den svenske
jurisdiksjons Ordenshus, blant annet i
stamhuset i Stockholm og i Gävle. Nå
finnes den også i Ordenhuset i Hamar.

Ved at man går bort fra å velge
tilfeldige stjernehimler, og får en fast, vil
også gjenkjenneligheten økes. Det skal
vær et poeng at alle saler skal være ut-
formet og alle ritualer skal gjennomføres
slik at de er fullt ut gjenkjennelige over
hele landet.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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EN hIMMEL FuLL AV
STJERNER...

Logesalen i Notodden. Foto:Lars Martin Lund Zodiaken. Foto: morgueFile

Karlsvogna. Foto: Jon Esben Johnsen
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befolkningen i Ngabu-området er
hardt rammet av denne fryktelige
flomkatastrofen. Flommen har
ødelagt mange hjem og folk har
mistet det lille de hadde. tak over
hodet tas der det bys og for mange
barn har hverdagen blitt mer usikker
fordi de er blitt splittet fra sine for-
eldre. barn går ikke lenger på skolen,
de må delta i kampen for å overleve.

R
egntiden er ikke lenger
slik folk var vant til.
Større mengder nedbør
kommer på tidspunkt det
ikke var påregnet, alle sier
at dette er klimakrisen. De

som har minst rammes hardest.  End-
ringene i nedbørsmønsteret gjør at folk
har flyttet nærmere de store elvene for å
sikre jevn tilgang på vann til sine avlinger,
det gjør de enda mer utsatte når elvene går
over sine bredder og flommer utover land-
skapet. 

Det er SOS-barnebyers familiepro -
grammer i Mzuzu, Blantyre og Ngabu
som først og fremst er rammet. SOS-
barnebyer i Malawi melder om at 1800
barn og unge nå er blitt hjemløse, de har
mistet sine skolebøker og sine klær og må
delta i de voksnes kamp for å overleve.

stØtte Fra Odd FellOw OrdeNeN
SOS-barnebyer i Malawi bygger nå opp
en effektiv nødhjelpsorganisasjon. Fordi

flommer har skilt barn og foreldre er det
aller viktigste nå familiegjenforening, ut-
deling av mat og drikke.

Odd Fellow Ordenen Norge har be-
vilget kr. 300.000,00 til nødhjelpsarbeidet,
dette er en god begynnelse. Den akutte
nød skal avhjelpes, en tilfredsstillende
omsorgssituasjon må etableres for de
hundrevis av barn som er rammet. Dette
betyr tak over hode, utlevering av mat og
drikkevann, sanitærartikler og kjemikalier
for å behandle vannet. 

Etter at den akutte nød er avhjulpet

starter gjenoppbyggingen. Hus skal reises,
inventar og kjøkkenutstyr skal anskaffes.
Lokalsamfunn skal mobiliseres og or-
ganiseres for å bygge en ny og trygg
hverdag for hundrevis av barn og deres
foreldre. 

Hverdagen er blitt en kamp for å over-
leve, en kamp med tusenvis av ofre, også
blant barna. Brønner, vannledninger og la-
triner er ødelagt av flommen, dette betyr
at folk drikker urent vann. Sesongens
hardt tiltrengte avlinger er ødelagt av
vannmassene og folk sulter. Situasjonen

FLOMKATASTROFE I MALAWI
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skaper stor fare for malaria, kolera og
dysenteri. Medisinen til de hiv-positive
uteblir og i tillegg til alt det andre som nå
rammer de, frykter de for sine liv og hva
som vil skje med deres barn om de dør.

kliMaeNdriNGer
De fleste driver et tradisjonelt jordbruk
som er avhengig av regntid. Klimaend-
ringene har ført til endringer i regntids-
mønstrene, både når det gjelder tidspunkt
og mengder. Dette har dramatisk innvirk-

ning på jordbruket og avlingene som
stadig oftere blir ødelagt av enten tørke
eller for mye regn.

I Ngabu lever folk av mais og har
nsima (maisgrøt) som basis i kostholdet.
Når maisavlingene feiler, resulterer dette
i sult. For å skaffe mat, trekker gjerne folk
mot elvene der det er lettere å dyrke jorda
med sikret tilgang til vann. Men som et re-
sultat av økt befolkningsvekst langs el-
vene, har trærne langs bredden blitt ved
på bålet. Mangelen på trær langs bredden

har igjen ført til økt vannstand, og i mange
tilfeller flom som ødelegger avlingene. 

Odd FellOw barNebyeN 
ikke raMMet
Bygningene i den nye Odd Fellow-barne-
byen er ikke rammet, bygningene både i
skolen og i barnebyen har ikke blitt skadet
av vannmassene, det eneste som er
rammet er gjerdet rundt skolen. Over-
leveringen av bygningene til SOS-barne-
byer var planlagt å skje i mars, i skrivende
stund vites det ikke om dette nå er utsatt.
Det vil ta mer enn et år å gjenopprette
skadene og blant annet bygge nye boliger.
Hvorvidt de nye utfordringene for SOS-
Malawi vil påvirke planene for åpning i
august 2016 vites heller ikke enda. 

Tekst: Hans Emil Ratvik
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seminarformen er ganske fersk i Odd Fellow Ordenen. den kommer som en
konsekvens av kunnskapsløftet som ble introdusert i 2010. kurs, seminarer
og symposier kommer ikke til fortrengning for loge- og leirmøter. derimot er
de nødvendige og ønskelige supplementer. disse formidlingsformene gjør det
mulig å kunne fordype seg i et eller få emner på en måte som nesten er umulig
i våre loge- og leirmøter.

L
ogesalen er Odd Fellow
Ordenens grunnleggende
arbeidssted. Når man be-
gynner å studere dens opp-
rinnelse, dens forbilder,
dens pedagogiske og sym -

bolske innhold og dens bruksmåter, er det
nesten ikke noen ende på hvilket materiale
man etter hvert sitter igjen med. Et spørs-
mål som ofte reiser seg når man setter opp
et dagsseminar med emnet: «Logesalens
forbilder, arkitektoniske utfordringer,
symboler og bruksmåter», er kan du fylle
en hel dag med dette stoffet? Svaret er
kort og greit: «Det hadde vært enkelere
om vi kunne ha brukt en uke.» Stoffet er
uuttømmelig, og det vokser stadig etter
hvert som vi arbeider med dette. Og
arbeidet med dette foregår i Norsk Odd
Fellow Akademis «Institutt for Ordenshis-
torisk og Rituell Forskning.»

Derfor var det naturlig at Akademiets
Rådsmedlem, Storrepresentant Lasse
Hegge, luftet tanken om å danne et
regionalt Odd Fellow Akademi i
Midtnorge og med tyngdepunktet i
Trondheim. Det er jo allerede et regionalt
Akademi i Agderfylkene.

iNitiativet
Det første seminaret med dette emnet ble
holdt i Oslo 18. oktober 2014. Det ble
svært godt mottatt av seminardeltakerne.
En av dem formulerte seg slik: «Jeg vil
aldri mer gå inn i en logesal på samme
måte som tidligere etter dette seminaret.»
Disse positive signalene fanget Distrikts
Stor Sirene i Sør-Trøndelag, Randi Marie
Muri og Terje Selbo, opp og la raskt
planene for å gjennomføre seminaret i
Trondheim i slutten av januar 2015. Det
operative ansvar tok Odd Fellow leir nr. 6

Trøndelag med Sekretær Geir Nøst som
samordner. Det gikk også ut invitasjoner
til distriktene i Nord-Trøndelag og i Møte-
og Romsdal. Påmeldingsfristene var korte
og spenningen ganske stor om hvordan re-
aksjonene ville bli. Dagen før seminaret
var det påmeldt over hundre personer, noe
som nesten sprengte rammen for lokalets
kapasitet. Men det heter jo at der det er
hjerterom, er det også husrom.

seMiNarets FeM deler
Seminaret har fem deler. Den første er en
viktig presisering at i et slikt seminar vil
man drøfte både historiske linjer og ulike
utviklingsveier når det gjelder de fleste
sider av logesalens artefakter, utforming
og symbolikk. Det er et faktum at norske
logesaler skiller seg til dels ganske kraftig
fra Odd Fellow Ordenens logesaler i andre
jurisdiksjoner. Når man fordyper seg i
logesalens utvikling og mulige utform-
inger, er ikke et slikt seminar noe som
helst signal om at man nå kan forandre
logesalene etter eget forgodtbefinnende
eller lokale vedtak. Våre logesaler skal
være som de er inntil Stor Sire kommer
med forskrifter om forandringer. Det er jo
et poeng at logesalene i Norge skal
symbolsk sett være mest mulig ensartede.

lOGesaleNs arkitektONiske 
utFOrdriNGer
Alle deler av logesalen representerer ar-
kitektoniske utfordringer, ikke bare
høyde, bredde og lengde. Hele salen skal
ha god akustikk, gode lysforhold, ha me -
ningsfulle materialer og samstemte farger.
Disse arkitektoniske sider ved logesalen
har i alt vesentlig blitt drøftet i lukkede
fora blant dem som har fått i oppdrag å

bygge og restaurere logesaler. I dette
seminaret brettes alle disse sidene ut på et
mer generelt grunnlag. Skal salene over
hele landet gi noe av det samme
symbolske fargeuttrykk, trenges det
fargekoder og at fargene i hele salen
understøtter hverandre. Dette er for de
fleste en reise inn i en ukjent verden med
helt nye refleksjoner. Arkitekt og Eks
Overmester Tore Staver har nedlagt et
banebrytende arbeid i å tilrettelegge for-
ståelse for dette blant medlemmer uten
spesielle form- og arkitektkunnskaper.

rebekkasØstreNes 
bruk av lOGesaleN
En logesal kan åpenbart brukes på svært
mange måter. Gjennom Stor Sires for-
skrifter og ritualenes bestemmelser og
gjennomføring, og den generelle for-
ståelsen av logesalen som rituelt rom i
Odd Fellow Ordenen, bruker Re-

STORSAMLING
PÅ SEMINAR I TRONDHEIM

DSS Terje Selbo ønsker alle velkommen til seminar.
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bekkasøstrene logesalen på en helt be-
stemt og klart definert måte. Men gjen-
nom den daglige bruk kan også bruken bli
ganske endimensjonal i den forstand at
man ikke ser alternative bruksmåter. Ved
en gjennomgang av logesalen og alle dens
artefakter utdypes forståelsen både av
enkeltheter og av helheten. Alle
enkeltheter har en opprinnelig begrunn-
else som det er viktig å gripe fatt i. Det
samme gjelder de rituelle rom som ek-
sempelvis forværelset. Eks DSS Kari
Ringstad har samlet både enkeltheter og
helheten og gir dem derved en forståelig
og helhetlig fremstilling.

Odd FellOw brØdreNes 
bruk av lOGesaleN
Den første logesal spesifikt laget for Odd
Fellow Ordenen ble innviet 26. april 1831
i Baltimore, Maryland, USA. På samme
måte som for Rebekkasøstrene, har

logesalen i brødrenes bruk svært mange
aspekter og enkeltheter som de færreste
egentlig har satt seg inn i. Selv om man
har sett en gjenstand eller et symbol, er
det ikke gitt at man forstår dets historiske
opprinnelse og betydning. Symboler og
gjenstandenes utforming kan også ha for-
andret seg under tidens gang, ofte uten at
forandringene har vært tilsiktet. Derfor
må vi gripe tilbake «ad fontes» for å få en
dypere og mer opprinnelig forståelse av
både enkelthet og helhet. Det gjelder også
for Resipiendrommet, for de steder hvor
man har labyrinter og krypt. SDSS
Randulf Meyer er den som i dette
seminaret har gått dypere inn i dette
stoffet og legger det frem på sin
karakteristiske måte.

lOGesaleNs MaNGe FOrbilder
En logesal er sammensatt både av ele-
menter og stilformer fra en rekke epoker.

Salen representerer i sin form hele uni-
verset, de fire stolene er setet for de lær-
dommer og verdier som Ordenen gir til
sine medlemmer. Skal man forstå hvordan
salen er bygget opp, blir det en reise i ar-
kitekturens og formlærens rike ganske
langt tilbake, i alle fall noen tusen år. Det
er ikke noe i salen som ikke har sin his-
toriske rot og forståelse.

Når man ser på logesaler over tid i noen
tiår og hundre år, ser man at de forandrer
seg. Ikke minst gir moderne teknikk nye
muligheter på en del områder. Det som da
blir viktig er at forandringen ikke for-
ringer, men styrker logesalen som rituelt
rom. For at dette skal skje, må de som skal
forandre kjenne logesalens symbolikk og
gjenstandenes betydning. Det er innholdet
i seminarets siste foredrag av Stor Re-
daktør Kjell-Henrik Hendrichs.

de sPONtaNe reaksJONer
Reaksjonene etter seminaret er at dette er
en form for kunnskapsformidling som er
kommet for å bli. Og fra Distrikts Stor
Sirene ble det ymtet om at et slikt seminar
i halvåret kunne være en viktig impuls i
kunnskapsløftet. Og kunnskapsløftet er
helt vesentlig for at alle skal få enda mer
ut av sitt Ordensliv.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

STORSAMLING
PÅ SEMINAR I TRONDHEIM

DSS Randi Marie Muri ønsker alle deltagerne vel hjem.
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E
n selvmotsigende over-
skrift. Likevel er det en
sannhet i alle samfunn, til
og med der mennesker
møtes i formelle former.
Det er vel kjent at

ensomheten er sterkest i byene der folk
bor tett. Jo flere beboere i en boligblokk

jo sterkere ensomhet. Dette har mange
forsket på og sagt mye om. Det har å gjøre
med mellommenneskelige mekanismer
som man skulle tro lot seg mestre, men så
er det dette med enkeltmenneskets føl-
elser, tanker og holdninger da. Det mer-
kelige er at det vi kaller mekanismer
mellom mennesker, altså noe som høres

statisk ut, oppstår og framstår som adferd,
eller måten å oppføre seg på. Adferd er ut-
trykket for holdninger, som igjen er skapt
av tanker og følelser. Og det er ikke
akkurat statiske begrep. På seg selv
kjenner man andre, sies det. Hvis det er
riktig vet vel alle hva som kreves for å
unngå ensomhet for seg selv eller sørge
for at andre ikke opplever det. 

Eller kanskje vi ikke gjør det likevel?
Hvordan står det for eksempel til med
ensomheten i vår Orden? Har du eller
noen du kjenner kjent følelsen av å stå
utenfor? 

Å stille slike spørsmål kan oppleves
som en provokasjon. Odd Fellow
Ordenens sterkeste markedsførings-
argument er jo at du inviteres inn i et
fellesskap der man sammen med andre
skal utvikle seg som menneske. Og det
gjør vi da også etter beste evne – før Inn-
vielse, under gangen gjennom gradene,
under opplæringsprogrammet, ved å ta ak-
tivt del i nevnder eller embeder. I denne
prosessen vokser fellesskapsfølelsen
fram. Og likevel – over tid kan det skje
som ikke bør skje. Noen kan bevege seg
inn i en slags outsiderposisjon, villet eller
ikke villet. 

Man er kanskje ikke del av et sosialt
nettverk av medlemmer utenfor møtene.
Man kommer til møtene, hilser på alle,
finner seg en plass der spørsmålet
«Hvordan står det til?» utveksles før noen
snur ryggen til for å snakke med andre om
siste helgs hyggelige samvær. På godt
norsk heter det klikkvesen. Gjennom mine
år i Ordenen har jeg på flere møter i regi
av Styrkelse og Ekspansjon hørt dette
ordet. «Vi må gjøre noe slik at vi ikke får
klikkvesen». Og likevel har vi det. Hvor-
for? Er det «Like barn leker best» som slår
gjennom litt for ofte? Orker vi å være nys-
gjerrig på hverandre uten å grave og
snuse? Orker vi å snakke om noe annet
enn hvor hyggelig vi hadde det sist vi var
sammen? Er vi i Ordenen akkurat slik
vennegrupper generelt i samfunnet dyrker
hverandre? Hvis vi er det skaper vi
ensomhet i vårt fellesskap. Neste gang vi
observerer en bror eller søster som sitter
med lukket ansikt og ser framfor seg kan
vi stille oss spørsmålet: Sitter det noen der
som er ensom? 

Hvis vi erkjenner at ensomhet eks-
isterer i vår Orden, bør det ringe en
varsellampe. Hvis vi har ensomme i vår
krets bryter vi det viktigste etiske påbud
vi pålegger oss selv: Gjør mot andre det
du vil andre skal gjøre mot deg.

Vil noen bidra til å bryte Den Gyldne
Leveregel?

Tekst: Arve Gunnar Lønnum

I FELLESKAPETS ENSOMHET

Arve Lønnum.
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I
Odd Fellow Ordenen er det svært
mange funksjoner og innsats-
områder. Ordenen er velsignet
med en rekke innsatsvillige
medlemmer og embedsmenn som
gjør en prisverdig innsats.

Storlogens Hederstegn er opprettet for å
berømme og markere noen medlemmers
ekstraordinære innsats. De valgte Storem-
bedsmenn er de som tildeler denne ut-
merkelsen. Nettopp fordi det er så mange
mulige innsatsområder, kan utmerkelsen
også ha svært mange begrunnelser.
Storlogens vedtak blant de syv valgte skal
være enstemmig. Men tildelingen be-
grunnes ikke. Ved tildelingen til Kjell-
Henrik Hendrichs hadde Stor Sire en mer
personlig hilsen som nok avdekker noe av
det Kollegiet har lagt til grunn ved tildel-
ingen: 

«Jeg vil gjerne trekke frem en av
mine nærmeste brødre. Han er en
Tordenskiolds soldat som står på og be-
riker Ordenen med sin innsikt og kunn-
skap om både vår historie og rituelle
forståelse.

Han har holdt over 100 foredrag i
loger og leire i min Stor Sire periode.
Det er foredrag til øket kunnskap, til in-
spirasjon og de evner å skape en-
tusiasme og forståelse for vår Ordens
bakgrunn, etikk og ikke minst
aktualitet i dagens samfunn.

Han kan være en utfordring når han
lanserer en idé rundt den rituelle gjen-
nomføring – en idé – så tror mange at
sånn er det – så det hender seg at ting
må korrigeres. Ideen kan være god
den – men det er en viss prosess og ut-
redning før idéer kan implementeres og
ikke alle idéer er like gjennomførbare.
Men det er idéer, tanker, refleksjoner
som bringer oss videre og gir oss
kraften til å utvikle Odd Fellow
Ordenen til en livskraftig og aktuell
Orden – ikke en museumsgjenstand
men en levende kraft i vårt samfunn.
Han er organist, han er vår skribent,
han er vår inspirator i det rituelle, han
er instituttleder i NOFA, han er vår
alles Stor Redaktør. . . Kjell-Henrik
Hendrichs. Det er en glede å kunne
tildele også deg Storlogens Hederstegn
med en enstemmig innstilling fra
Storlogens valgte embedsmenn.»

Det Kjell-Henrik Hendrichs også er
kjent for er at han siden 1996 har vært re-
daktør for Odd Fellow Bladet/De Tre
Kjedeledd, og har skrevet første bind av
Ordenshistorien og holder på med andre
og tredje bind. Og over landet har han
gjennom sine år som redaktør holdt om
lag 300 foredrag og kåserier om en rekke
emner.

Tekst:  Randulf Meyer

STOR REDAKTøR KJELL-HENRIK HENDRICHS
ER TILDELT 

STORLOGENS 
HEDERSTEGN

• kjell-Henrik Hendrichs født i Oslo, 2. mars
1941

• innviet i Ordenen i loge nr. 1 Norvegia 29.
mars 1963

• Overmester i loge nr. 1 Norvegia 1999-
2001

• storlogegraden 1998
• storrepresentant: 2001-2004
• Opptatt i leir nr. 1 Norge 1968

• Hovedpatriark 2007-2009
• visdommens Grad i 2011
• embeder i storlogen: stor redaktør fra

2010
• Medlemsskap i NOFa: rådsmedlem fra

2011 og leder av institutt for Ordenshis-
torisk og rituell forskning fra 2011

• storlogens Hederstegn 25.10.2014

KJELL-HENRIK HENDRICHS:
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OFAS SYMPOSIUM 2015

FredaG 5. JuNi
kl 13:00:

• åPNiNG av syMPOsiet
• velkOMstHilseN ved Preses

FØrste FOredraG:
PrOFessOr, dr. tHeOl. JONe salOMONseN

OM ritualer
aNdre FOredraG:

eks stOr kaPellaN rOlF NOrdeNstaM
OM Myter OG rasJONalitet

lØrdaG 6. JuNi
kl 0930: akadeMiets tale v/Preses stOr sire
MOrteN buaN
10.10: dialOG: «JeG er eN Odd FellOw» v/eurOPeisk
deP stOr sire tOve aalbOrG OG stOr kaPellaN daG
virik
kl 1130: etisk reFleksJON: «rettFerdiGHet»  v/stOr
redak tØr kJell-HeNrik HeNdriCHs
kl 1600: kåseri: «NOrd-NOrGe» v/PrOFessOr rOlF
selJelid

syMPOsiet vil bli HOldt På trOMsØs Nye HOtell ClariON tHe edGe.

DET TREDJE SYMPOSIUM 
I NORSK ODD FELLOW AKADEMI
VIL FINNE STED I TROMSØ FRA 5. TIL 7. JUNI 2015. 

De som skal delta vil kunne velge flere reisemåter og kombinere reisen med en flott ferietur i Nord-Norge. Hurtigruten kan sterkt
anbefales. Program og vilkår kan bli justert ut fra praktiske hensyn.

P R O G R A M

PåMeldiNG, Priser OG reiser:
PåMeldiNGsskJeMa FiNNer du På OddFellOw.NO uNder akadeMiet. syMPOsiuMavGiFt kr 2 400,-. 

HOtellPriser På edGe HOtell: 
eNkeltrOM Pr. Natt:   kr 1090,-
dObbeltrOM Per Natt: kr 1290,-

det lØNNer seG å være tidliG ute Med reisebestilliNGer. det er FOrtsatt GOd Plass På HurtiGruteN, MeN
dette kaN raskt FOraNdre seG. 

sØNdaG 7. JuNi
09:30: sereMONiell saMliNG FOr OrdeNsMedleMMer
Med OPPtakelse av Nye akadeMiMedleMMer 
OG PreseNtasJON av akadeMiPrOsJekter
aNtrekk Galla u/reGalie

FredaG kl 1730: lOkalt arraNGeMeNt. aNtrekk daGliG/Casual. MiddaG. kulturelt iNNslaG. 
lØrdaG 6. JuNi kl 1930: FestMiddaG. aNtrekk Galla. kulturelt. tale(r)
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D
et begynner å lysne –
dagene blir lengre og
solstrålene kommer
snart varmt inn gjennom
vinduene. Om ikke lenge
våkner naturen igjen –

og vi går en ny flott vår i møte. En vår
hvor loge og leire skal ha nominasjon og
valg av nye embedsmenn. Nominasjons-
nevndene rundt i landet har vært i virk-
somhet i lengre tid. Søstre og brødre har
blitt «sømfart» – hvem kan egne seg til det
og det embede? De fleste er vel nå spurt
og jeg har et stort håp at nettopp «du» har
svart «ja». Husk at er du blitt spurt har
Nominasjonsnevnden vurdert og funnet at
du vil passe til nettopp det embede. Du
bør være stolt over å bli spurt. Kunne du
kanskje tenkt deg et annet embede – eller
kanskje trodd at du ville bli spurt om noe
annet – ja ta det som er lærdom. Alle em-
beder er viktige.

Jeg har selv vært så heldig å begynne
som CM ass. Det er utrolig hva jeg har
lært ved å gå embedene oppover og fått
lov å følge med i utviklingen. For det har
det vært ! Store utfordringer hele veien.

Hva karakteriserer søskenånden –
medmenneskeånden? Den karakteriseres
ved at vi holder sammen. Vi trenger
hverandre for å få utrettet noe og vi løfter
i flokk. 

Dette gjelder selvfølgelig både i og
utenfor logen, men i logen hersker det
positiv vilje til å komme hverandre i møte,
og virkelig aktivt gjøre noe for andre.

Det kan jo også være medlemmer som
ikke er blitt spurt om noe og da er kanskje
skuffelsen enda større. Men la ikke
skuffelsen gå utover andres fremgang.
Ikke la «Jantelovens» negative tanker få
overtaket. Gled deg på andres vegne og

berolige dem som er litt skremt med tanke
på å ta et embede. Vær raus og la god søs-
kenånd ligge i bunnen.

Vi har nevnder og komitéer som skal
besettes. Ikke nøl med å takke «ja». 

En rask opptelling viser at det i hver
loge er omlag femten nevnder og ko-
mitéer som skal fylles med medlemmer.
Det er et stort apparat som skal på plass
ved begynnelsen av hver valgtermin.  For
at loger og leire skal kunne fungere godt,
er det avgjørende at alle søstre og brødre
er villige til å påta seg et ansvar når de blir
spurt. Mange nye «fullvoksne» søsken har
vi fått i de siste to år og de ikke har vært i
noen nevnder. Det har kanskje vært et
tomrom, men nå – endelig, sier mange –
«de har bruk for meg».

Ja vi har bruk for mange, mange flere.
Logens virke består både av store og små
oppgaver. Si aldri nei til en oppgave, uan-
sett om dere synes den er liten eller stor.
Husk at blir dere bedt om å utføre noe er
det fordi noen mener dere vil klare dette.
Det er både viktig og nødvendig i vårt
Ordens arbeide at alle medlemmer kan
bidra til fellesskapet og egenutvikling. På
den måten har logen og Ordenen
fremgang. Det er ingen aldersbegrensning
for å utføre noe i det godes tjeneste.

For embedsmennene som passer på
logens ve og vel og dens virke i Odd
Fellow Ordenen er det av stor betydning
at medlemmene kommer til våre
logemøter. Det er medlemmene som gir
embedsverket styrke. Det er medlemmene
som inspirerer og motiverer embeds-
mennene i deres arbeide – ja vi alle
trenger hverandre.

En ukjent forfatter sa en gang :
Jeg vandrer bare en gang gjennom

denne verden.

Alt det gode jeg kan gjøre, all den
vennlighet jeg kan vise noe menneske :

La meg gjøre det nå !
La meg ikke utsette det eller forsømme

det, for jeg kommer aldri denne veien
igjen.

-  Gi det beste av deg til dine Ordens-
søsken

-  Ha et åpent sinn for rettferdighet
-  Vis kjærlighet – vær sannferdig
-  Vær korrekt ovenfor medsøsken
- Vis ansvar for de oppgaver som påleg -
ges deg

- Vær ikke redd for å vise ydmykhet
- Ta vare på indre verdier.

Jeg vil ønske alle loger og leire lykke
til med nominasjon og valg av nye em-
bedsmenn.

Søsterlig hilsen i
Vennskap,Kjærlighet og Sannhet

Toril Grundtvig Skougaard
Dep. Stor Sire

DEP. STOR SIRE TORIL GRUNDTVIG SKOUGAARDj

Dep. Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard

DET

VÅRES
ALLE VEGNE. . .

DA DU VAR LITEN
da du var liten
og bare en berøring unna,
dekket jeg deg med tepper
mot den kjølige nattelufta.
Men nå når du er stor
og utenfor rekkevidde,
folder jeg hendene
og dekker deg med bønn.

Dona Maddox Cooper, 
fra «Mors dekke»
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iOM FØRERHUNDUTDANNING

En gang var det en hellig mann – eller var det en kvinne ? – som hadde en dyp
samtale med Gud. Den hellige mannen spurte Gud: «Kan du fortelle meg
hvordan himmelen og helvete ser ut?» Gud sa ingen ting, men tok den hellige

mannen med seg til et hus som var delt i to store rom. På ytterveggen var det to
dører som gikk inn til hvert sitt rom. 

Gud åpnet den første døren og lot mannen titte inn på dem som satt i rommet.
Midt i rommet sto det et stor, rundt spisebord, og på bordet var det plassert en

stor gryte med et innhold som luktet aldeles fantastisk godt.
Men de mange menneskene rundt i rommet var avmagret og syke som om de

aldri skulle ha sett mat. Den hellige mannen oppdaget da også noe merkelig. Alle
menneskene i rommet hadde noen lange skjeer knyttet fast til armene sine. Alle
kunne nå gryten og forsyne seg av maten. Men skjeene var for langt til at de nådde
sin egen munn med dem.

Så tok Gud med seg den hellige mannen til den andre døren og åpnet den.
Rommet så helt like ut det første. Men her var alle i rommet velfødde, glade og til-
fredse. Også her hadde menneskene de samme lange skjeene bundet til armene.

Den hellige mannen så undrende på Gud og utbrøt: 
«Men dette forstår jeg da ingen ting av. Du har ikke svar på spørsmålet mitt.»
Da svarte Gud: 
«Dette er da meget enkelt. Her er det en enkel lærdom. I dette siste rommet har

de lært seg å mate hverandre i stedet for å mate seg selv. Mens i det første rommet
tenke alle bare på seg selv.»

Moral: « Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot
dem.»

En fabel om himmel og helvete

Odd Fellow Ordenen støtter over en treårs periode opplæringen
av et kull på seks valper. de omtales som w-kullet da alle har
navn på w. vi har i de siste fire nummer av dtk omtalt opp-
læringens første år. like over nyttår ble valpene tatt inn til
hundeskolen. alle w valpene har gått igjennom røntgen og
ingen hadde noen store feil, i den grad at de eventuelt ikke
kunne benyttes som tjenestehunder.

reidun Øxseth, forvertskonsulent ved hundeskolen vei-
viseren as, forteller at nå er w – kullet på vei inn til test. vi
har hatt wash inne i januar og februar. Han er en kjempefin
hund og forverten har lagt ned et godt stykke arbeid i han.
Men han passer ikke som førerhund grunnet nesebruk og re-
aksjon på en statue, vi tror våre brukere vil ha vanskeligheter
for å kontrollere han. så han tas ut av systemet i dag. Forvert
har i dag fått tilbud om å beholde han.

Neste som skal inn til test er wish og wara. videre venter
man på åpning i trenernes kapasitet for resten av dem. kullet
har en god avstamming og det er all grunn til å tro at flere fra
kullet egner seg som førerhunder

WASH BLIR IKKE FØRERHUND

Våre valper blir nå tatt inn til tester og trening ved hundeskolen i
Vestby. Tekst og foto: Arne Glomdal.
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Fakta om Ordenen
• Den første Odd Fellow loge i vår

Ordensgren ble instituert 26. april
1819 i Baltimore i staten Maryland
i USA. Den fikk navnet Lodge No: 1
Washington

• Den første Odd Fellow leir ble in-
stituert 6. juli 1827 i Baltimore,
USA. Den fikk navnet Encampment
No: 1 Jerusalem

• Vår Ordensgren kom først til Tysk -
land i 1870

• Vår Ordensgren kom til Danmark  i
1878

• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Sta van -
ger 26. april 1898

• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kris-
tiania 28. mai 1909

• Den første norske Odd Fellow leir,
nr. 1 Norge, ble instituert i Kristiania
3. november 1919

• Den Norske Storloge ble instituert i
Kristiania 7. august 1920

• Det Norske Rebekkaråd ble in-
stituert i 1933 og fungerte frem til
2001

• Den første norske Rebekkaleir, nr. 1
Oslo, ble instituert i Oslo 26. april
1980

1. Når ble den tredje Odd Fellow leir instituert i Norge og hva het den?

2. Når ble den andre Rebekkaleir instituert i Norge og hva het den?

3. Når ble den første Rebekkaleir instituert i Sverige, og hva heter den?

4. Hvem er Ordenens Stor Herold?

5. Hva heter den nyvalgte, polske Stor Sire?

6. Hvor mange jurisdiksjoner har Odd Fellow Ordenen i Europa?

7. Hva heter den europeiske Stor Sire?

8. Hvor har Den Europeiske Storloge sin permanente adresse?

9. Hva heter den Europeiske Storlogegraden?

10. Hva heter den andre Rebekkaloge i Norge og når ble den stiftet?

11. Hva heter den yngste Rebekkaleiren i Norge og hvor har den sitt domicil?

12. Hva er tittelen Overmester på engelsk?

13. Hva er tittelen Undermester på engelsk?

14. Hva heter den eldste Rebekkaloge i Narvik og når ble den instituert?

15. Hva heter de to Stor Vaktene i Den Norske Storloge?

Ordensquiz
15 spørsmål

SVAR:
1.Leir nr. 3, Patria, instituert i Bergen 27. mai 1958
2.Rebekkaleir nr. 2 Borg, Sarpsborg, instituert 22. september 1984
3.Rebekkaleir nr 1 Mälardrottningen i Stockholm, instituert 5. september 1987
4.Morten Søraa
5.Eugeniusz Myszka
6.Ni. Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Tyskland, Nederland, Sveits og

Polen
7.Lars Fryklund fra Sverige
8.I Odd Fellow Palæet i København, Danmark
9.The Degree of Wisdom –på norsk:Visdommens Grad

10.Rebekkaloge nr. 2 Urania, instituert 18. april 1913 i Kristiania
11.Rebekkaleir nr. 26 Jarlsberg, instituert i Horten 14. januar 2012
12.Noble Grand
13.Vice Grand
14.Rebekkaloge nr. 8 Midnatsol, instituert 19. juni 1923 
15.Åse Randi Bakken og Bjørn Arve Sømhovd

Status
Odd Fellow Ordenen i
Norge har pr. 10. okt 2014

• 154 Odd Fellow loger

• 130 Rebekkaloger

• 27 Odd Fellow leire

• 26 Rebekkaleire

• 12 004 Odd Fellow brødre

• 10 765 Rebekkasøstre

• Totalt 22 769 
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Odd FellOw tOrGet
BRANSJE/FIRMA                 KONTAKTPERSON     TELEFON     E-POST                     POSTNUMMER
ADVOKATER                                                                                                                                    
Bull & Co Advokatfirma AS                             Jan-Erik Grundtvig Sverre                23 01 01 01                 www.bullco.no                               0203 OSLO
ANLEGGSGARTNERMESTER                                                                                                               
Håkon Bjørndal                                              Håkon Bjørndal                               977 92 177                  haakon@bjorndal.com                  5525 HAUGESUND
BEGRAVELSESBYRÅ                                                                                                                          
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå                     Odd Abbedissen                               55 15 40 90                                                               5147 FyLLINGSDALEN
BILGUMMI                                                                                                                                       
Western Bilgummi AS                                      Kjell Western                                   32 22 74 00                                                               3400 LIER
BIL – NY – BRUKT – VERKSTED                                                                                                           
Toyota Haugesund AS                                      Leif Gunnar Rørvik                          52 70 44 00          post.haugesund@toyota.no           5538 HAUGESUND
BILLAKKERING                                                                                                                                 
Lakk Service AS                                              Bjørn Martin Nernes                         52 77 39 00          martin@lakk-service.no                5563 FøRRESFJORDEN
BILSALG                                                                                                                                           
Nymo Bil AS                                                   Kjell Nymo                                      75 50 79 00          post@nymobil.no                          8041 BODø
BRANNSIKRING                                                                                                                               
Firesafe AS                                                     Hege Therese Grønhaug                   47 09 110             www.firesafe.no                            0605 OSLO
BRANNUTSTYR                                                                                                                                
Braco AS                                                         Einar Glenthøj                                  32 22 66 70                                                               3420  LIERSKOGEN
BUSSTRANSPORT/REISEARRANGØR                                                                                                 
Turistbussen Ålesund                                       Geir Gjerde                                      70 14 33 16          geir@turistbussen.no                     www.turistbussen.no
DAMEKLÆR                                                                                                                                     
Zig Zag                                                           Reidun Persson                                22 43 06 90                                                               0257 OSLO
EIENDOMSMEGLING                                                                                                                        
Boli a/s                                                          Odd Bjørn Hofstad                           928 06 490           obh@boli.no                                 7715 STEINKJER
FERIE OG FRITID                                                                                                                               
Drømmeboliger i Spania til leie                       Terje Olsen                                      911 08 100           www.casa-as.no                             1617 FREDRIKSTAD
FLIS/MUR/GRAVING/TØMMER/NATURSTEIN/BETONGARBEID                                                           
A. Helgeland Betong AS                                   Audun Helgeland                             907 87 001           post@ahelgeland.no                     5525 HAUGESUND
FRISØRER                                                                                                                                         
Lille Salong                                                     Lill Kraft Johnsen                             22 35 65 13                                                               0173 OSLO
GLASSMESTERE                                                                                                                                
SNE Glasservice A/S                                       Einar Rafoshei-Klev                          38 26 16 21                                                                 4517 MANDAL
GRAFISK ARBEID                                                                                                                              
Njord Kompetanse                                          Jon Esben Johnsen                           948 71 810                                                                  1344 HASLUM
GULLSMED                                                                                                                                       
Opro Produkter AS emaljeverksted                     Ole Petter/June Rasch-Olsen            22 17 50 50                                                               0184 OSLO
HOTELL                                                                                                                                            
Bardu Hotell                                                   Patricia Sørensen                             77 18 59 40                                                                 9365 BARDU
Mosjøen Hotell AS                                           Bård Bergrem                                  75 17 11 55                                                               8651 MOSJøEN
HYBLER/LEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28                                          Ole Fjelldal                                      22 01 20 40                                                               0161 OSLO
KJØKKEN/INTERIØR
E Import a/s                                                 Tom Johansen                                  35 55 52 22          www.eimport.no                            3915 PORSGRUNN
KRANER OG LØFTEUTSTYR                                                    
Munck Cranes A/S                                          Ola Skrondal                                   915 99 605           ola.skrondal@munck-cranes.no
MALERMESTER
Velde´s Malerservice og Fargehandel               Jan Erik Lima Velde                         909 67 115           janerik@veldes.no                        4276 VEDAVÅGEN
MURMESTER
Hedmark Murmester forretning A/S                 Einar H. Hernes                               62 81 49 23                                                               2212 KONGSVINGER
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS                  Tor-Petter Stensland                         53 65 19 20                                                              5750 ODDA
Advis AS                                                         Viggo Bjørk                                     52 80 88 80          viggo.bjork@advis.no                   5501 HAUGESUND
Dønland Regn skapsservice A/S                       Arne-Kristian Dønland                      77 60 69 30          akd@donland.no                          9002 TROMSø
REISEBYRÅ
Oppland Arrangement AS                                Anders Lunde                                  61 12 06 00          post@opplarr.no                           2890 ETNEDAL
REKLAME
Medieverket Haugesund Reklamebyrå             Trond Birk                                       52 70 93 40          trond@medieverket.no                       5536 HAUGESUND
RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri Trøndelag                              Sivert Lian Opdahl                           406 01 020           www.marthes.no                        7000 TRONDHEIM/7500 STJøRDAL
RØRLEGGER/VARMEPUMPER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S                 Jens-Petter Engh                              35 93 09 00                                                           3917 PORSGRUNN
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger                       Arne W. Tindeland                            971 81 350                                                            5500 HAUGESUND
Rørlegger Geir Sirnes AS                                  Christian Sirnes                                52 80 60 70          firmapost@geir-sirnes.no          5525 HAUGESUND
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ANNONSERING • ADRESSEFORANDRINGER •
OPP SI G EL  SER • ENDREDE PERSONDATA OSV. •

HENVENDELSE TORILL.SOLLI@ODDFELLOW.NOOdd FellOw tOrGet
BRANSJE/FIRMA                 KONTAKTPERSON     TELEFON    E-POST                  POSTNUMMER
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S                                           Jan Jøndal                                       67 98 05 20                                                           1472 FJELLHAMAR
STORKJØKKENUTSTYR
Storkjøkkenservice a/s                                    Kjell Bjørnar Wennevik                     934 62 550           kjell@storkjokken-service.no           7725 STEINKJER
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde                         Kristian Lunde                                 22 83 05 10                                                           0161 OSLO
TEKNISK GUMMI OG TRANSPORTBÅND
Industrigummi                                                Kristian Hausken                             52 83 80 95          gummihausken@gmail.no         4260 TORVASTAD
TRAFIKKSKOLE
Gerds Trafikkskole a/s                                    Gerd Johnsen                                  51 89 31 90          gerd@gerds.no                         4013 STAVANGER
Andersen Trafikkskole                                     Freddy Andersen                              901 01 645                                                            5516 HAUGESUND
TRYKKERI
Nils Sund Boktrykkeri A/S                               Kjell Selvaag                                    52 70 33 70                                                           5500 HAUGESUND
UR/KLOKKER
Lervik Ur AS                                                   Knut J. Lervik                                  52 70 03 50          post@lervikur.no                      5528 HAUGESUND

TRENGER DU NY LIVKJOLE? 
ELLER NYTT LOGEANTREKK?
Gjennom en av Europas ledende produsenter av livkjoler tilbyr vi et kvalitetsprodukt basert   
           på de beste tilgjengelige materialer i 50 % ull og 50 % polyester. Vi leverer størrelsene 
                        46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58. Livkjolen kommer med sort vest og benklær direkte fra   
          importør til kun kr 2.490, + porto og oppkravsgebyr. Full bytte og returrett.

Bestill på: 24 timers ordretelefon: 62 52 86 66 
Faks: 62 52 86 61        E-post: post@livkjole.no
Adresse: Livkjole.no, Postboks 6, 2301 HAMAR 
www.livkjole.no

TRENGER DU NY LIVKJOLE
ELLER NYTT LOGEANTREKK
Gjennom en av Europas ledende produsenter av livkjoler tilbyr vi et kvalitetsprodukt basert   
           på de beste tilgjengelige materialer i 50 % ull og 50 % polyester. Vi leverer størrelsene 
                        46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58.
          importør til kun kr 

Bestill på: 24 timers ordretelefon: 62 52 86 66 
Faks: 62 52 86 61        E-post: post@livkjole.no
Adresse: Livkjole.no, Postboks 6, 2301 HAMAR 
www.livkjole.no

Livkjole.no drives og eies av TLC.© 2008-2015.  TLC All rights reserved. TLC, Postboks 6, 2301 HAMAR

Opro Produkter AS kan lage merker av det meste: en skisse,

en loge eller et bilde. Vi hjelper firmaer og andre aktører frem

til en tilfredsstillende løsning. Så snart en stanse har blitt laget,

står kunden fritt til å lage hva de vil: pins, mansjettknapper,

anheng, skjorteknapper og så videre. Vi produserer det meste

av Insignier til Odd Fellow Ordenen, og pleier et nært sam-

arbeid med Odd Fellow Utstyr.

Ta kontakt for mer informasjon!

opro@opro.no

DE TRE KJEDELEDD HAR LEDIG PLASS 
FOR NYE ANNONSØRER!
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Artikler fra 

Odd FellOw utstyr
Art. nr. 11088
Gilde kuvertkaraffel
(4 stk. i pakken)
Kr. 720,-

Art. nr. 11089
Kjedeleddnål m/stener
Kr. 160,-

Art. nr. 11032 
Mansjettknapper
Kr. 885,-

Art. nr. 11033 
Skjorteknapper
Kr. 855,-

DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASINR R
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Art. nr. 11085
Pashmina-sjal i ull/silke
m/kjedeledd
Kr 410,-

Art. nr.11081
Handlenettsort m/logoKr 100,-
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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
10173 Flaggstang for bordflagg/vimpel ............ 155,-
10176 Båtflagg/gjesteflagg ............ 90,-
10177 Båtvimpel ............ 90,-
11002 Regalieveske i kunstskinn ............ 475,- 
11010 Odd Fellow historie Bind I ............ 315,-
11020 Slipsnål sølv m/kjedeledd rød emalje ............ 530,-
11025 Rødt slips i silke m/kjedeledd ............ 135,-
11026 Sort slips i silke m/kjedeledd ............ 150,-
11027 hvit sløyfe for livkjole ............ 155,-
11030 Slipslenke m/gull kjedeledd ............ 1 325,-
11032 Mansjettknapper forgylt, hvit emalje m/kjedeledd ............ 885,-
11033 Skjorteknapper for livkjole forgylt, hvit emalje m/kjedeledd ............ 855,-
11035 Jakkemerke i gull, liten størrelse ............ 535,-
11036 Jakkemerke sølv/forgylt ............ 195,-
11037 Belte i skinn m/kjedeledd på spennen ............ 435,-
11038 Slipsklype ............ 200,-
11039 Slipsnål sølv/emalje ............ 550,-
11041 Rebekkafigur i glass ............ 505,-
11042 Tresokkel til Rebekkafigur ............ 50,-
11050 Rebekkaring gull m/emalje ............ 2 325,-
11051 Lenkering for brødre (oppgi ringmål: ..............) ............ 2 415,-
11052 Lenkering for søstre (oppgi ringmål: ..............) ............ 1 700,-

For ringer er det ca. 4 ukers leveringstid
11058 hansker i skinn, hvite, str. 61/2, 7, 7 1/2, 8, 9, 9 1/2, 10 (str. ..........) ............ 225,-
11062 hvite vanter one size ............ 98,-
11063 Vanter crepé, hvite, herre ............ 158,-
11065 Julekort m/konvolutter, pakke á 15 stk. ............ 88,-
11066 Livkjoleskjorte, (str. ..............) ............ 675,-
11067 hvit skjorte, (str. ..............) ............ 360,-

For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
11068 Paraply herre, sort m/kjedeledd ............ 100,-
11069 Paraply dame, sort m/kjedeledd ............ 100,-
11071 Oval hvit bildecal, m/lim bak, min. 10 stk. ............ 10,-
11072 Oval hvit bildecal til bruk på innsiden av bilrute, min. 10 stk. ............ 10,-
11074 Kalosjer for herrer, Moccasin, S ......., M ......., L ......., XL ....... ............ 286,-
11075 Kalosjer for herrer, Commuter, S ......., M ......., L ..... ., XL .......... ............ 286,-
11081 handlenett m/kjedeledd ............ 100,-
11082 PC skulderveske m/kjedeledd i rødt ............ 390,-
11083 Krus m/kjedeledd i rødt ............ 69,-
11084 Veskeholder m/kjedeledd ............ 50,-
11085 Pashmina-sjal i ull/silke ............ 410,-
11086 Piquet skjorte hvit m/kjedeledd i rødt, str. L, XL, XXL ............ 190,-
11087 Piquet skjorte sort m/kjedeledd i gull, str. M, L, XL ............ 190,-
11088 Gilde kuvertkaraffel 4-pk m/kjedeledd inngravert ............ 720,-
11089 Kjedeleddnål m/stener ............ 160,-
11092 utredning om logesalen ............ 25,-
11093 utredning om leiren ............ 25,-
11094 Odd Fellow Akademiets Årbok 2013 ............ 50,-

Navn: ..........................................................................
Adresse: ..........................................................................
Postnr.: ..........................................................................
Telefon dagtid.: ................................................................

ODD FELLOW UTSTYR
Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Tlf.: 22 83 92 50
E-post: of.utstyr@oddfellow.no
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J
eg holder for tiden på med å skrive annet bind i Odd
Fellow Ordenens historie. Denne gang er det den
norske Ordenshistorien som skal skrives. Når man
arbeider med slikt stoff, blir man både overveldet av
detaljer, men også av lange linjer. Når de lange linjer
trekkes, måtte jeg spørre meg: Hvilken del av Ordenens

mangeartede virksomhet er det som virker mest suksessfullt?
Da må svaret mitt bli: Rebekkaleiren.

26. april 1980 ble den første Rebekkaleiren, nr. 1 Oslo, in-
stituert. Alt var nytt. Ritualene var nye og ingen hadde erfaring.
Ritualene kan vi i stor utstrekning takke SDSS Jens Flakstad for.
Og det første embedskollegiet med Arnhild Evjen Deberitz som
Hovedmatriark gjorde en innsats med å få «satt leiren» som
merkes den dag i dag. Det kom søstre fra hele landet til Oslo for
å bli opptatt som matriarker i Rebekkaleiren. Det var denne mas-
semønstringen som dannet grunnlaget for at det vokste frem Re-
bekkaleire over hele landet og i et tempo som nesten virker
usannsynlig.

Da Rebekkaleir nr. 26 Jarlsberg ble instituert tidlig i 2014, ser
vi at det nesten er blitt instituert en Rebekkaleir hvert år i de siste
tredve årene.

Det er spennende når det skal skapes noe nytt innen en så
spesiell bevegelse som Odd Fellow Ordenen er. Vi så hvor store
vanskeligheter det var i 1898 da Odd Fellow loge nr. 1 Noreg
ble instituert. Selv om planene var mange og visjonene store, ble
vanskelighetene for store til slutt. Da virksomheten ble startet
opp i Kristianina, kunne det ha gått like galt hvis det ikke hadde
vært for noen eksepsjonelle ildsjeler som Samuel Johnson. Da
leir nr. 1 Norge ble etablert i 1919 var omstendighetene heller
ikke gunstige. Leiren ble stiftet mer som en formsak enn som en
visjon.

Derfor er det ganske bemerkelsesverdig at Rebekkaleiren er
det klare unntak for den famlingen som vi ser i andre etab-
leringer. Nå skal vi være ytterst forsiktige med å kritisere for-
gjengerne. Det er en dyp sannhet i det tyske ordtaket om at
«Aller Anfang ist schwer!» – all begynnelse er vanskelig.
Pionérene i Stavanger, Kristiania og de som startet leirarbeidet
hadde så godt som ingen erfaring, ingen modeller og få hjelpe-
midler.

Da Rebekkaleir nr 1 Oslo ble instituert, hadde Odd Fellow
Ordnenen eksistert i mer enn åtti år. Leirarbeidet var mer enn
seksti år. Dermed hadde de nye matriarker mye erfaring å kunne

øse av. Men det er ikke erfaring alene som skaper resultater. Det
er visjon og vilje.

Vi har nå 26 Rebekkaleire og 27 Odd Fellow leire. Med
Storlogemøtets vedtak i 2014 om en kraftig revitalisering av
leiren, er det nå et stort arbeidsfelt som skal aktiviseres. 53 leire
over hele landet skal vise at leirens verdier og etikk er gangbar
mynt både i dag og fremtiden. Leiren bygger på eldgammel tra-
disjon og perspektiver. Men det skal som all annen Odd Fellow
virksomhet praktiseres i dag og i fremtiden under mottoet: «På
det jevne, på det jevne, ikke i det himmelblå. Der har livet satt
deg stevne, der skal det sin prøve stå!».

Foto:Arne Glomdal

KJæRE 
LESER. . .
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Odd FellOw OrdeNeN i NOrGe:
DEN NORSKE STORLOGE:
Stor Sire Morten Buan
storsire@oddfellow.no 
Søster Deputert Stor Sire Toril Grundtvig Skaugaard
strdepss@oddfellow.no 
Bror Deputert Stor Sire Geir Småvik
brdepss@oddfellow.no 
Søster Stor Sekretær Svanhild Sandem
strstorsekr@oddfellow.no 
Bror Stor Sekretær Steinar Jansen
brstorsekr@oddfellow.no 
Søster Stor Skattmester Vivi S. Uhre
strstorskm@oddfellow.no 
Bror Stor Skattmester Paal Østmoe
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
Epost: odd.fellow@oddfellow.no

DISTRIKTSLEDELSE REBEKKA DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
DSS Hanne Marie Bukaasen 
Mobil tlf 905 70 887
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Bjørg Haarr
Mobil tlf 913 22 503
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Grethe Evelyn Isdahl
Mobil tlf 18 95 605
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Liv Tefre
Mobil tlf 913 50 997
Distrikt 5 Telemark
DSS Britt Margrethe Lund
Mobil tlf 995 67 847
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Randi Marie Muri
Mobil tlf 930 51 070
Distrikt 7 Østfold
DSS Astrid Westheim
Mobil tlf 901 76 370
Distrikt 8 Vestfold
DSS Greta Gjerde Christiansen
Mobil tlf 986 95 969
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Rut-Guri Langseth Nilsen
Mobil tlf 991 52 830
Distrikt 10 Hedmark og Oppland 
(unntatt Kongsvinger)
DSS Bjørg Karin Hoel
Mobil tlf 412 33 369
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Kirsten Kari Melvik
Mobil tlf 901 60 908
Distrikt 12 Finnmark
DSS Agnes Margareth Henriksen
Mobil tlf 932 48 609
Distrikt 13 Salten
DSS Anne-Harriet Kvalheim
Mobil tlf 952 06 766
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Selle Marie Horntvedt
Mobil tlf 915 52 780
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Asgerd Winge
Mobil tlf 975 26 995
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Astri Kleven Sexe
Mobil tlf 977 17 390
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Karin Marie Midthaug
Mobil tlf 913 79 313
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Marit Grinde
Mobil tlf 959 21 669

Distrikt 20 Helgeland

DSS Helga Vargdal
Mobil tlf 415 52 710

Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Kari Belgum
Mobil tlf 926 30 126

Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Else Margareth Byholt
Mobil tlf 917 08 896

Distrikt 23 Smaalenene
DSS Unni Beate Bergsland
Mobil tlf 995 76 078

Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Lillian Kristensen
Mobil tlf 951 42 698

DISTRIKTSLEDELSE ODD FELLOW DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo
DSS Espen Rud
Mobil tlf 924 05 020

Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Ove Gloppen
Mobil tlf 917 32 690

Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Ove Kahrs Rasmussen
Mobil tlf 909 27 392

Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Kristian Haugan
Mobil tlf 996 99 715

Distrikt 5 Telemark
DSS Helge Einar Djupvik
Mobil tlf 957 92 063

Distrikt 6 Trøndelag
DSS Terje Selbo 
Mobil tlf 924 03 361

Distrikt 7 Østfold
DSS Jon Erik Holm
Mobil tlf 913 27 564

Distrikt 8 Vestfold
DSS Bjørnar Andreassen
Mobil tlf 932 44 440

Distrikt 9 Haalogaland
DSS Reidar Henningsen
Mobil tlf 958 18 023

Distrikt 10 Hedmark og Oppland 
(unntatt Kongsvinger)
DSS Johnny Lund
Mobil tlf 906 34 252

Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Leif Arne Larsen
Mobil tlf 900 66 262

Distrikt 12 Finnmark
DSS Jon Holien
Mobil tlf 415 50 266

Distrikt 13 Salten
DSS Magne Henry Pettersen
Mobil tlf 456 17 808

Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Dag-Runar Pedersen
Mobil tlf 950 77 110

Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Sverre A. Granheim
Mobil tlf 907 66 537

Distrikt 16 Sogn og Fjordane
DSS Leif Arne Midtbø
Mobil tlf 412 65 449

Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Odd Gunnar Nygård
Mobil tlf 909 17 887

Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Reidar Bjørn Halvorsen
Mobil tlf 911 66 106

Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Arild Sirevaag
Mobil tlf 977 22 254
Distrikt 20 Helgeland
DSS Jan Olav Mellingen

Mobil tlf 996 96 851

Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Snorre Østlund
Mobil tlf 905 43973

Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Åge Munch-Olsen
Mobil tlf 976 97 391

Distrikt 23 Smaalenene
DSS John Egil Haug
Mobil tlf 918 10 186

Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Torben Magne Knudsen
Mobil tlf 958 52 712

Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike 
DSS Knut Andreas Østbøll
Mobil tlf 911 76 351

INTERNETT: 
www.oddfellow.no

WEBMASTER: 
Kjell Bakken Mob.: 905 88 196 
webmaster@oddfellow.no

Odd Fellow Museum og Bibliotek: 
Omvisning i Museet eller et besøk i Biblioteket av-
tales med Stor Ar kivar Knut Aslak Wickmann. Mobil:
911 53 714 eller storarkivar@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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j-esjohn@online.no
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J
eg ser for meg filosofihistorien
som en stor fortelling om
mennesker som har åpnet våre
sinn for stadig nye tenkemåter på
vanskelige livsområder. Det
meste av dette stoffet ligger i

ytterkanten av hva vi kan forestille oss.
Derfor er vi så avhengige av filosofiens
hjelp for å kunne se lenger.

William Occam (1285-1347) satt både
i  England og Tyskland og leste hva
datidens lærde sa om denne verdens til-

blivelse. Det William Occam stadig møtte
på,var tanken om at Gud hadde en plan
med det han skapte før han skapte verden.
Dette som var før skapelsen var altså et
«ante rem». Ante rem kan oversettes med
«før tingene». Dette er knyttet opp til
Platons dualistiske tenkemåte at det fantes
to verdener – den verden vi lever i og en
idealverden.

Det som ble William Occams tanke i
dette er at Gud skapte ikke etter noen
plan, men han skapte verden av intet.

Dette fikk den latinske formel «creatio ex
nihilo» som på norsk blir «skapelse av
intet».

Når Hanna Winsnes skulle skape de
lekreste retter skrivere hun et sted:«Har
man intet i huset, tager man en gås. . . ».
Slik er det da med oss og med tenkerne at
når vi skal skape noe, vil vi gjerne ha noe
å skape av. Pottemakeren har en leir-
klump. Snekkeren har trevirke. 

Det strider mot all menneskelige for-
nuft å kunne skape noe av intet. 

Torborg Nederaas sier dette så poetisk
vakkert i sin romantittel «Av måneskinn
gror det ingen ting!»

Men det er altså dette William Occam
forteller oss at vi må forstå. 

Gud skaper verden av intet.
Det er egentlig det samme vi blir stilt

overfor i teorien om «The Big Bang».
For vår tanke er det absurd å kunne

skape noe av intet. Men dette er absurd for
oss fordi vår tanke er avhengig av å tenke
i kategoriene «tid og rom» slik Immanuel
Kant fortale oss om på 1800-tallet.

William Occam ble en sentral skikkelse
i dette å skille tro og vitenskap. Tro og
vitenskap er to forskjellige ting. Vitenskap
forholder seg til det vi kan ta på, sanse,
måle og veie. Troen går utenfor denne
type metoder. Men han sa som Ole
Brumm: «Ja takk. Begge deler.»

Willian Occam regnes som en av de
store logikere gjennom tidene, og han var
i vitenskapssammenheng en konsekvent
empirist.

Når vi i vår tid tar store tanker som en
selvfølge, bør vi være oss bevisst at vi står
i takknemlighetsgjeld til mange store
tenkere. William Occam, en engelsk
fransiskanermunk som kjempet med store
tanker gjennom hele livet, er en av den vi
ofte tar for gitt.

Kjell-Henrik Hendrichs

b-blad
returadresse:
de tre kJedeledd
stOrtiNGsGateN 28
0161 OslO
Ettersendes ikke ved varig 
adresseendring, men sendes 
tilbake til senderen med opp -
 lysninger om den nye adressen.

WILLIAM OCCAM
med tanken om det ufattelige


