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Leder 
 

Hvorfor blir man egentlig en ODD FELLOW? 
 
Et slikt spørsmål kan det gis uendelig mange svar på, men et 
grunnleggende svar kunne være, at det ble vi fordi det i de fleste av 
oss ligger en latent søken etter utfordringer, eller et ønske om 
menneskelig utvikling blandet med en viss porsjon nysjerrighet, og 
kanskje ikke minst det forhold at vår fadder og de vi kjenner 
innenfor Ordenen, var og er mennesker vi liker og gjerne vil være 
sammen med. 
 
 
 

Jeg tror mange av oss vil ha 
vanskeligheter med å finne det rette svar. 
Kanskje like vanskelig som vi kan ha med å 
fortelle utenforstående om hva vår Orden 
egentlig er og hva den står for. 

Vi er vel egentlig Odd Fellows, fordi 
de forpliktelser vi har påtatt oss, ikke 
kommer i konflikt med våre oppgaver 
ovenfor familien eller samfunnet ellers. 

Vi er vel Odd Fellows fordi Ordenen 
og dens forpliktelser er et vesentlig 
supplement til vår hverdag, og som gjør at 
vi har et ønske om å forsøke å bli et bedre 
menneske.  

Vi er vel Odd Fellows, fordi vi står 
ved våre løfter så sant det er mulig for oss, 
for derigjennom å utvikle oss til beste for 
våre medmennesker. 

Vi er vel Odd Fellows, fordi Ordenen 
er verdiskapende i et multikulturelt 
samfunn og at vi tror på det gode i ethvert 
menneske. 

Vår Orden er belærende og den stiller 
store menneskelige krav til nestekjærlighet 

og respekt for ethvert menneske – også 
annerledes tenkende. 
Dermed mener jeg ikke at vi skal akseptere 
alt som foregår i samfunnet, men vi er nødt 
til å ha samvittigheten, respekten og 
toleransen med som retningslinjer i vårt liv. 
Dette er viktig å huske på. 

Vi er Odd Fellows, fordi vi Odd 
Fellows er privilegerte, vi har vår Orden, 
vår loge hvor den store verden lukkes ute 
og hvor det er tid til ettertanke i selskap 
med likesinnede. 

Vi har via våre ritualer fått noen 
redskaper i hendene som er unike og 
evigvarende, og derigjennom har vi minst 
en grunn mindre til ikke å oppføre oss 
ryddig overfor våre medmennesker.  
I logen skal du være et menneske i ordets 
beste betydning. og derfor skal vi være 
sanne i vårt vennskap og i våre bestrebelser 
på å møte alle mennesker med nettopp 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
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OM-spalte 
 

 
GOD sommer med duft av lavendel! 
 
Kjære brødre, 
 
En ny sommer står for døren, ledsaget av 62 TV-
sendte fotballkamper fra VM i Tyskland, ledsaget 
av bankstreik og flystreik og ledsaget av 
sultestreikende i Oslo sentrum.  
 

Jeg stiller spørsmålet om hva 
som skal til for mitt vedkommende 
for å ha en GOD sommer? Skal 
omstendighetene alltid tilpasse seg 
min hverdag for at jeg skal ha en 
GOD sommer eller kan jeg selv 
også oppsøke de verdier som jeg 
vet gir meg en GOD sommer? 

De siste to måneder har jeg 
lært meg nok en gang at det er de 
små verdiene som gir den største 
gleden og at vekst i nestekjærlighet 
er direkte proporsjonal med evnen 
og viljen til å adaptere emosjonelle 
og myke verdier fra en enkel 
hverdag. 

Etter en tur til Tyskland tidlig 
i år kom min kone tilbake med en 
liten reklamefolder for en film med 
navn ”Der Duft von Lavendel”. 
Ved å lese teksten ble jeg grepet av 
både innhold, tekst og emosjonell 
styrke i budskapet.  
 

 
 

En tilsynelatende enkel historie 
om en polsk jødisk gutt som i 1937 
blir skylt i land i Cornwall i Syd-
England og som tas hånd om av to 
eldre kvinner som gir ham sin 
nestekjærlighet. Gutten, som viser 
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seg å være et fiolintalent, finner 
etter hvert sin plattform og 
historien ender med at Andre 
Marowski har konsert i London og 
spiller en fiolinsolo så vakker at 
ikke bare Cornwall gråter 
gledestårer, men også hele 
ettertiden, alle som får anledning til 
å høre ”Themes of lavender” spilt 
av Joshua Bell. 

 

 
 

Filmens moral er innlysende. 
Gjennom nestekjærlighet og 
vennskap kan man få frem det 
beste blant mennesker slik at 
emosjonell kraft kan synes i tanker, 
i ord, toner og gjerninger. 

Filmen har aldri gått på kino i 
Norge, men er vist med stor 
suksess i Tyskland og England. En 
telefon til kinematografene i 
hovedstaden viser at ”den nok var 
for snever for et bredt publikum” 
for at den skulle ”nå opp” i Norge! 
 

Jeg skjemmes og skjønner ikke 
dette, men gleder meg stort over at 
jeg har følt og kjent duften av 
lavendel fra filmen og musikken. 
Det tok meg to måneder å få tak i 
DVD-utgaven fra England og 
ytterligere en måned å få tak i 
filmmusikken, men nå har jeg 
begge deler og kan nyte i langdrag 
det som for meg har vært det 
varmeste epos og de vakreste toner 
jeg har sett og erfart på lang, lang 
tid. 

Brødrene kan glede seg til 
høstsesongen da ”Themes of 
lavender” skal få lov til å tone 
gjennom logesalen i en av våre 
åpninger. Samtidig håper jeg 
brødrene kan få en GOD sommer 
ved å lære å finne duften av de 
gode verdier i livet, her 
eksemplifisert gjennom lavendel. 
Prøv å finne lavendelen rundt deg, 
prøv å kjenne duften, prøv å bruke 
den til å bygge deg opp når 
nedgangstiden dukker opp. Det er 
alltid godt med en duft av lavendel 
for å få en GOD og lang sommer! 
 
Med hilsen i V. K. og S. 
Bjørn Eirik Kirkeberg 
Overmester 
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UM-spalte 
Vi har lagt en termin bak oss og dermed halvparten 
av valgperioden for det sittende Embetskollegium. 
Det ser ut til at vår Loge har funnet en vei der 
brødrene trives sammen både i og utenfor 
Logeasalen, også uten for Ordenshuset. Denne 
trivselen kommer til uttrykk gjennom svært trivelige 
og hyggelige ettermøter. 
Logen skal innholde stil, alvor og utvikling, men la 
oss også forsette å holde av plass til atspredelse, de 
gode samtaler, de gode historier, sang og latter en 

ledig form med humor og med smil. Dette er viktig, vi har alle nok av mas, 
kjas og steinhard hverdag. 
 
Benjamin Franklin (1706-1760) 
som de fleste kjenner som 
oppfinneren av lynavledere, 
politiker og statsmann. Han var 
utdannet som boktrykker og 
arbeidet for å spre folkeopplysning 
ved å trykke småskrifter under 
”Poor Richard,s Almanac” (Fattige 
Rachards’ Almanakk.) som han ga 
ut hver år fra 1733 til 1758.  
”Veien til rikdom” var en samling 
av de mest nyttige og utbrette av 
disse ordspråkene.   

”Tenk der da hvilken glede jeg 
hadde av den hendelsen jeg nå skal 
fortelle dere om. Jeg stanset nylig 
hesten på et sted der mange 
mennesker var samlet til en auksjon 
over handelsvarer. Utropene var 
ikke begynt ennå, så de snakket 
sammen om de dårlige tidene. En 
av dem henvendte seg til en enkel 
kledd, men velstelt gammel mann 

med hvitt hår. Si meg, fader 
Abraham, hva mener De om tiden? 
Vil ikke disse harde skattene 
ødelegge landet? Hvordan skal vi 
klare å betale dem? Hva vil De råde 
oss til å gjøre? 
Fader Abraham reiste seg og 
svarte: 

Hvis dere vil høre mitt råd, så 
er det fort gjort, for ett ord til den 
vise er nok, og mange ord fyller 
ikke skjerppen, som fattige Richard 
sier. 
De andre ba også om å få høre hva 
han mente, og samlet seg rundt 
ham mens han fortsatte: 

Kjære venner og naboer, visst 
er skattene tunge, og hvis skattene 
regjeringen pålegger oss bare var 
de eneste vi måtte betale, ville det 
ikke vært vanskelig å klare dem. 
Men vi har mange andre som er 
langt tyngre for enkelte av oss. 



 8 

Dovenskapen vår beskatter oss 
dobbelt så høyt, forfengeligheten 
tre anger så høyt, og dårskapen fire 
ganger så høyt. Og fra disse 
skattene kan ingen skattemyndighet 
befri oss eller gi oss utsettelse. Men 
ved å lytte til gode råd kan det være 
hjelp å hente. ”Gud hjelpe den som 
hjelper seg selv”, sier fattige 
Richard i sin almanakk for 1733.” 
Noe å tenke over i dagliglivet.  

Vår fungerende Privatnevnd er 
på oppsigelse og vi må ha en ny 
nevnd i funksjon fra første 
høstmøte. Jeg håper noe av dem 
som er medlemmer i dag vil 
fortsette frem til jul, men vi trenger 
nye. Det har ikke kommet til så 
mange nye brødre og vil oppfordre 
de brødre som har vært med en 
stund om å stille opp. Ta gjerne 
kontakt med UM hvis du vil være 
med å gjøre ettermøtene til 
hyggelige opplevelser for brødrene.  

Til slutt vil jeg ønske alle en 
avslappet og god sommer. En tid 
uten formelle møter, men en tid vi 
kan benytte til å bringe våre løfter 
frem i dagen. 

Når besøkte du sist en syk 
venn? Når var du sist i kontakt med 
en bror som det er lenge siden du 
har sett eller hørt noe fra? Når 
fortalte du dine omgivelser at du 
setter pris på dem og holder av 
dem? Bruk sommeren positivt! 
Husk, den største glede er å glede 
andre, og det vil være en god 
investering. 
 
GOD SOMMER vi møtes igjen 12. 
september  
 
Med broderlig hilsen i V. K. og S. 
Roar Mathiesen 
UM 
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Sekretærhjørnet 
 
Korrigeringer i medlemsboken: 
Jens Rojahn: Trykkfeil i telefonnr.:0034 680  109 658  
(3 siste sifre endret) 
 
Medlemsboken skal til en hver tid være oppdatert og 
det er viktig at brødrene melder fra til br. Sekretær 
fortløpende om endringer i personalia.  
 
 

 
Gratulasjoner/fødselsdager. 
Vi gratulerer Eks OM Jan Erik Arnesen som giftet seg den 16. mai, og fylte 
65 år samme dag.  
Det er flere brødre som fyller ”runde år” i sommer og vi gratulerer; 
Knut Alme med 60 årsdagen den 9. juni 
Ole-Fredrik Dedekam Juell med 70 årsdagen den 27. juni 
Per Randolf Johansen med 85 års dagen den 18. juli 
Kjell Ragnar Andreassen med 65 års dagen den 6. august 
 
Gradpasseringer 
Vi gratulerer  
br. Roger Johnny Brandborg med den Høye Sannhets Grad 18. april, samt  
br. Morten Lura og Lars Ergo med den Edle Kjærlighets Grad 16. mai. 
 
Øvrige opplysninger. 
Det er i år utgitt nye lover for Odd Fellow loger. De som ikke har mottatt de 
nye lovene kan henvende seg til br. Sekretær. 
 
Møteprogrammet for høsten vil bli utsendt sammen med annen informasjon 
vedr. høstterminen, i løpet av august måned. Kontakt br. Sekretær hvis 
møteprogrammet ønskes tidligere. 
 
Br. Sekretær ser frem til en etterlengtet båtferie i juli/august og benytter 
samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. 
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Informasjon om vår Orden til utenforstående. 
 
De fleste av oss har vel fått spørsmål om hva vi 
”driver med” i Odd Fellow Ordenen, hvorfor er alt 
så hemmelig osv., og mange lurer kanskje på hva vi 
kan svare, hvor mye kan fortelles. 
 
Jeg har mange ganger fått dette spørsmål fra 
brødre, både yngre som eldre, og nedenfor vil jeg 
komme med noen personlige synspunkter om hva 
man kan informere om. 
 

 
Generelt sagt kan man fortelle 

om alt Ordenen står for, bortsett fra 
det rituelle arbeidet og dermed 
skulle vel saken stort sett være grei. 
Hva en bror kan fortelle om finnes 
både i vår Ordensbrosjyre, i 
Ordensforedrag samt i skriv fra 
Storlogen. Men stadig vekk dukker 
spørsmålet opp om man ikke også 
kan si litt om det som er 
”hemmelig”, for det er naturligvis 
dette som for en utenforstående 
virker både mystisk og pirrende. 
Motivet for et slikt spørsmål kan 
være flere, både av seriøs og 
oppriktig interesse, men dessverre 
også av sensasjonslyst eller 
latterliggjørelse av det som er 
”hellig” for oss. Det er våre 
”hemmeligheter” denne type 
personer vil inn på, det er disse de 
ønsker å få høre om, og ikke 
nødvendigvis for velvilligheten 
eller interessen skyld. 

I tillegg har massemedia i 
stigende grad interessert seg for 
både vår Orden og liknende 
organisasjoner med samme 
målsetting. Arrangementer utover i 
landet i forbindelse med nye loger 
eller logehus samt logejubileum 
eller andre lokale ordenstiltak fører 
ofte til at Ordenen får omtale. Dette 
er i hovedsak bare av det gode og 
det skader ikke at Ordenen får 
positiv behandling i pressen. 

Men igjen vil ved slike omtaler 
spørsmålene komme inn på de 
såkalte ”hemmelige” områdene, og 
da kan det være fornuftig å påpeke 
følgende. Ordet ”hemmelig” har 
ofte noe odiøst over seg og gir 
inntrykk av noe mystisk, og det er 
derfor langt å foretrekke 
betegnelsen ”lukket” Orden. Dette 
betyr at til begrensede deler av 
møtene er det bare adgang for egne 
medlemmer. Men det er ingen 
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grunn til å mystifisere dette, da 
innholdet i våre ritualer er basert på 
etikk som har sitt utspring i 
tusenårige etiske, filosofiske og 
religiøse skrifter. De er i utdrag satt 
sammen og dikterisk bearbeidet, og 
det er dette bearbeidede verk som 
Ordenens medlemmer betrakter 
som sine ”hemmeligheter”. Et 
klenodium som bare skal være 
tilgjengelig for dem som gjennom 
løfter har lovet å verne om det og 
som gjennom forklaring har lært å 
forstå det og være taus om det. 

Jeg tror at kan man på en 
fornuftig måte få frem disse 
synspunkter vil nysgjerrigheten 
avta og interessen for hva Ordenen 
ellers står for øke. Da er det etter 
min oppfatning fornuftig å fortsette 
med å fortelle at Odd Fellow 
Ordenen er et samfunn basert på 
broderskap med den bærende ide å 
levendegjøre broderskapstanke i 
menneskets sinn, og dermed antyde 
at dens oppgave er i vennskap, 
kjærlighet og sannhet å få det ene 
mennesket til å nærmere seg det 
annet slik at man i sin neste ser en 
bror. Ordenens universalbud er som 
kjent ”å elske sin neste som seg 
selv” eller som vi heller sier ”å 
gjøre mot menneskene det du vil at 
menneskene skal gjøre mot deg.” 

Nå skal man ikke herav slutte 
at Odd Fellow Ordenen er en 
religiøs orden i den forstand at den 
søker å tilfredsstille menneskenes 

religiøse livsbehov, eller erstatter 
bestående kirkesamfunn. Vel er det 
så at det er en absolutt betingelse 
for å bli opptatt som medlem at 
man tror på et høyeste vesen som 
verdens skaper og opprettholder. 
Men dette vil heller være et 
bindeledd mellom oss, og danner 
på sett og vis det moralske 
utgangspunkt for et medlemskap, 
og våre læresetninger vil hjelpe til 
å styrke alle i den religiøse tro de 
enn måtte ha. 

Kan man få frem disse budskap 
uten at det virker for oppstyltet og 
tungt, har man langt på vei fått 
klargjort hva Ordenen står for, og 
har kanskje en potensiell broder 
foran seg. Men det kan naturligvis 
fortsatt ta en stund før en 
utenforstående forstår grunnen til at 
vi vil bevare våre ritualer og 
høytidlige seremonier som noe 
spesielt og verdifullt. 

I tillegg må vi selvfølgelig 
nevne at vår Orden driver et 
utstrakt humanitært arbeid, hvor 
betydelige beløp går til dette ved 
innsamlinger både internt og på 
landsbasis. Samtidig har vi et 
sosialt engasjement på det lokale 
plan. Men på disse områder står 
man helt fritt i hvordan 
informasjonen frembringes, ofte 
kan den være basert på egne 
erfaringer gjennom logemedlem-
skapet. 
 



 12 

Avslutningsvis vil jeg påpeke 
nødvendigheten av å få frem at 
ingen må søke medlemskap i vår 
Orden med tanke på egne fordeler. 
Det vil i så fall bare føre til unødig 
skuffelser. Men har man en trang til 

selv å bli bedre og mer menneske-
kjærlig, da vil man få glede av sitt 
medlemskap i Ordenen. 
 
 
AE 

 
 
Nytt fra Storlogen 
 
Storlogen etablerte for en tid tilbake et etisk nettsted på www.oddfellow.no 
Det finnes i dag en ”sped” begynnelse i form av forsidedikt eller 
visdomsord, som regelmessig blir fornyet. Da brukerne av dette nettstedet 
er voksende, er målet å videreutvikle det slik at medlemmer og andre kan 
finne foredrag eller etiske emner til bruk i forskjellige sammenhenger. En 
av deltagerne i utvikling av nettstedet er Eks OM Erling Nordsjø, som har 
gått inn for oppgaven med sedvanlig iver, og det er med stor forventning 
Storlogen ser frem mot det endelige produktet. 
 

Som grunnlagsmateriale for 
foredragene eller de etiske emnene, 
vil Storlogen starte med å 
gjennomgå, eventuelt redigere, de 
foredrag som tidligere er utdelt 
samtlige loger og som finnes i 
mappen for etisk post. En del av 
disse har ikke lenger den kvalitet 
og interesse som bør kunne kreves i 
vårt rituelle arbeid. Men i tillegg er 
det ønskelig å innhente det som 
finnes av etiske foredrag eller 
emner i de forksjellige loger, 
utover det som er i mappen. Det 
kan være foredrag eller innslag 
skrevet av embedsmenn eller 
brødre, og innholdet kan være av 
generell karakter eller mer lokalt. 

Det viktigste er at det kan benyttes 
under etisk post eller tilsvarende 
rituelle poster. 

At slike foredrag eller emner 
finnes rundt om i vårt land er jeg 
helt sikker på, vi skal ikke gå 
lenger enn til vår egen loge for å 
finne eksempler på det. Meningen 
er jo at vi skal kunne dele på denne 
type etiske ”godbiter” med andre 
søstre og brødre og at våre 
logemøter får en høynet kvalitet. 

Storlogen har allerede sendt ut 
en forespørsel om dette til samtlige 
ordensenheter, samtidig som det er 
nedsatt et utvalg som skal 
gjennomføre bearbeidelsen av de 
allerede bestående etiske 
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foredragene, samt vurdere 
kvaliteten av det materialet som 
blir innsendt. 
 

Undertegnede som er med i 
utvalget, ser med spenning frem til 

denne fornyelsen, og håper på stor 
oppslutning fra logene. 
 
AE 

 
Manchester Unity 
 
Ovennevnte orden blir stadig nevnt i foredrag eller på våre logemøter, men 
for de fleste av oss har vi ikke særlig kunnskap om hva denne orden står 
for. 
 

Det offisielle navn er ”The 
Manchester Unity of the 
Independent Order of Odd fellow ”. 
Den har sitt utgangspunkt i 
enkeltloger fra Manchester om 
omliggende områder. I 1813 ble et 
forslag vedtatt om å danne en 
organisasjon som hadde et 
ensartethet i arbeid, generelle lover 
for Ordenen, en utvidelse av det 
velgjørende og barmhjertige arbeid 
samt en bestrebelse om å forberede 
medlemmenes vaner og 
tilbøyeligheter. Den 21. januar 
1814 ble en fullstendig 
organisering gjennomført, og en 
storkomite eller distriksloge ble 
nedsatt som straks trådte sammen. 
Det ble også gjennomført valg av 
en stormester og en deputert 
stormester. Etter hvert så ble det 
åpnet for loger i hele 
Lancashireområde til å delta i 
organisasjonen. 

Organisasjonen utviklet seg 
raskt, og et av de første 
virkningsfulle resultater var 
opprettelses av et begravelsesfond. 
Loger med lengre avstand fikk også 
delta i fondet men mot å betale et 
innmeldingsgebyr. Ordenen bredte 
seg etter hvert både til Skotland, 
Wales og de sydligere områder av 
England. I 1839 besto Ordenen 
1632 loger med et medlemstall på 
ikke mindre enn 112.218.  Kort tid 
etter fikk Manchester Unity fotfeste 
i Irland, og etter anmodning av 
noen brødre ble det gitt 
dispensasjon til å opprette en loge i 
Hamburg. Fram til 1842 var også 
de loger som fra 1819 var blitt 
opprettet i Amerika underlagt 
Manchester Unity, men fra 1843 
skilte de lag, og den amerikanske 
del av Ordenen utviklet seg som 
kjent uavhengig av påvirkning fra 
England. 
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Men all fremgang til tross så 
oppsto det visse økonomiske 
vanskeligheter, noe som medført en 
innføring av forskjellige 
forsikringsmessige ordninger for å 
rette opp økonomien. Fordelen ved 
disse ordninger kombinert med en 
stor medlemsmasse var så 
åpenbare, at organisasjonen etter 
hvert fikk karakter av et 
forsikringsselskap av store 
dimensjoner. Dens hovedprodukter 
var i samsvar med de opprinnelige 
intensjoner ved dannelsen av 
Ordenen, nemlig livs-, syke- eller 
ulykkesforsikring. Den bygget sin 
økonomi på avgifter beregnet etter 
rene forsikringsmessige prinsipper. 
Takket være dette kunne den samle 
fonds på mange millioner kroner. 
Medlemstallet var som foran nevnt 
oppe i hundretusener. 

På grunn av en lov som ble 
vedtatt i 1911, ble Manchester 
Unity i likhet med alle andre 
forsikringsselskaper stilt under 
direkte statlig kontroll. Og dermed 
må den ansees å ha opphørt som en 
uavhengig Odd Fellow Orden. Fra 
å være en etisk betonet 
sammenslutning med ideelle 
synspunkter, ble den i praksis en 
ren forsikringsinstitusjon. Enda 
sterkere inngripen ble det i 
virksomheten noe senere, da det 
bristiske parlament i 1948 vedtok 
en lov som gjorde sykebehandling 
og annen sosialhjelp gratis for den 

enkelte. Den tidligere private 
forsikringsvirksomheten fikk 
dermed en stilling som ble 
vesentlig innskrenket. Dens 
virksomhet ble redusert til å virke 
som et tillegg til den statlige 
gratishjelpen. 

Dette førte til at Manchester 
Unity naturlig kom i en vanskelig 
situasjon. Mange medlemmer, for 
hvem de økonomiske fordelene var 
hovedsaken, forlot Ordenen da man 
nå uten omkostninger kunne få den 
hjelp ved sykdom og nød, som de 
private foretagender bare kunne gi 
mot spesielle avgifter. Andre gikk 
ut fordi den rest av etisk belæring 
som fantes i ritualene ikke var 
tilstrekkelig til å dekke deres 
behov. Det var følgelig ikke 
spesielt fristende for unge 
mennesker å bli medlemmer, og 
nyrekrutteringen ble liten. Følgen 
av lovgivningen er derfor blitt at 
medlemstallet i Manchester Unity i 
de senere år har hatt en katastrofal 
nedgang. Fra et stabilt antall 
voksne medlemmer i perioden 
mellom 1912 og 1948 på ca 
900 000, har medlemstallet gått ned 
til langt under 300 000, en voldsom 
nedgang de siste 50 år. 

Som nevnt ble den sosiale 
forsikringsvirksomheten etter hvert 
hovedoppgaven i den britiske 
Ordensgren. Den rituelle side kom 
mer i bakgrunnen. Fremdeles har 
logene sine ritualer, som regner sin 
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opprinnelse fra den tid da den 
amerikanske Ordensgren ennå ikke 
hadde brutt ut av fellesskapet. På 
grunn av den sterke tilbakegang i 
medlemstallet i de senere år har det 
hevet seg røster for en omlegging 
av virksomheten i mer ideell 
retning etter mønster av og i 
samarbeid med vår Orden. 

I 1816 ble det vedtatt at 
Manchester Unity skulle ha tre 
grader med tilhørende ritualer, 
nemlig den hvite, den konglige blå 
samt skarlagensgraden. Det ble 
avholdt to typer møter, henholdsvis 
arbeidsmøter og ritualmøter. Under 
arbeidsmøtene var det tillatt å røke 
samt nyte forfriskninger, og 
regalier ble bare benyttet under 
ritualmøtene. 

I dag har de britiske loger en 
innvielsesgrad eller seremoni, som 
ikke kan betraktes som en særskilt 
grad og som heller ikke er 
obligatorisk for alle medlemmer. 
Gjennom en lovendring i 1955 ble 
den nemlig gjort valgfri for de 
medlemmer som kun ønsket 
forsikringsordninger. Bare 
embedsmenn måtte gjennomgå 
denne innvielsesseremoni. For de 
medlemmer som ikke blir innviet er 
det i stedet en spesiell form for 
registrering. 

Foruten innvielsesseremonien 
er det i logene fire såkalte mindre 
grader, den hvite, den blå, 
skarlagensgraden og den gyldne 

grad. Videre finnes grader for 
embedsmenn samt purpurgraden 
som kun er for eksovermestre som 
har fått de foregående grader. Den 
høyeste grad er stormestergraden 
som blir tildelt ved det årlige møte i 
storlogen. De grader som her er 
nevnt, er i det ytre ganske like de 
tildelinger av grader som foregår 
hos oss, hvilket jo er naturlig idet 
de er en arv fra det opprinnelige 
fellesskap. 

Det som sterkest avviker er at 
leirinstitusjonen med dens grader 
overhodet ikke forekommer i 
Manchester Unity. 

Som hos oss forekommer det et 
antall regalier i forskjellige farver 
og utseende for embedsmennene. 
Øvrige logemedlemmer bærer, 
uansett hvilken grad de har, samme 
regalie. 

Manchester Unity anerkjennes 
i dag som en beslektet Orden som 
arbeider etter de samme etiske 
grunnprinsipper som vi gjør. Som 
en storembedsmann sa for noen år 
siden: Vi tror på Guds faderskap og 
menneskenes broderskap. Vi er 
sant nok et forsikringsselskap, men 
vårt arbeid utføres på 
kristendommens grunnlag. Det 
kunne derfor vært spennende å 
skape et nærmere samarbeid Odd 
Fellowsammenslutningene 
imellom.  
 
AE 
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Tanker om et fadderbarn 
 
Han heter José Rutilio Rivera Montano – og han er 
vårt fadderbarn. 
 
Det var i slutten av januar i 2005 at Sosialnevndens 
formann uttalte disse ordene i et logemøte: ”Verdige 
Overmester, mine Brødre – det er med stor glede jeg 
kan informere dere om at vi nå i fellesskap har blitt 
fedre – eller rettere sagt faddere - for en velskapt gutt. 
Det skal være ro i salen under et Logemøte, men nå 
ble det virkelig helt uvanlig musestille. 
 

Beretningen starter egentlig med 
Storlogens og SOS Barnebyers 
samarbeid om å bygge en Odd 
Fellow Barneby i San Vicente i El 
Salvador. Dette var et stort og 
omfattende internasjonalt arbeid 
som gikk over flere år, med møter, 
innsamlingsaksjoner og endelig 
byggestart. Byen er i sin helhet 
finansiert av Odd Fellow i Norge, 
og alle enkeltloger har bidratt etter 
beste evne. Bygninger og eiendom 
er nå overdratt til SOS Barnebyer 
som skal drifte byen videre i 
fremtiden. Barnebyen ble åpnet i 
2004.  

Barnebyen består av små 
familiehus, administrasjonsbygg, 
hus med oppholdsom, helsesenter, 
daghjem, sosialsenter og 
verksteder/skolelokaler. Barnebyen 
har plass til 108 fastboende barn. 
Barna får et trygt hjem, stabil 
voksenkontakt, venner og mulighet 

for lek og utvikling i trygge 
omgivelser. Senteret gir dem en 
utdannelse og derved en fremtid 
som de kan leve av. Det drives 
også en utstrakt opplæring rettet 
mot lokalbefolkningen i San 
Vicente.   

Distriktet rundt San Vicente er 
preget av fattigdom og stor 
arbeidsledighet. Området har vært 
rammet av flere naturkatastrofer 
som jordskjelv og flommer. En 
borgerkrig førte til at mange barn 
ble helt eller delvis foreldreløse. 
Eldre barn slet med å ta vare på 
småsøsken, mat ble et problem og 
skolegang. SOS Barnebys mål er å 
bidra til en forbedring av 
levekårene i dette distriktet. Og vi 
er med. 

Vår Loge har alltid hatt en 
aktiv og engasjert Sosialnevnd. Det 
er morsomt å kunne fortelle at 
Nevnden, ved daværende formann 
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Eks Om Ivar Schmidt, allerede den 
12. mars 2003 søkte Storlogen om 
å få fadderskap til et barn i den 
kommende barnebyen. Det er 
faktisk slik at det var begrenset 
adgang for Logene i Norge å 
etablere fadderskap. Så vidt jeg vet 
var vår Loge først ute med slik 
søknad. Vi fikk godkjenning, og 
dermed kom José inn i vår 
tilværelse. 

José er født 7. desember 1995. 
Han beskrives som en sympatisk og 
omgjengelig gutt. Han fant seg fort 
til rette i barnebyen, og i sitt hus, 
uten nevneverdige problemer. José 
går nå på barneskolen sammen med 
sine jevnaldrende klassekamerater. 
Han er aktiv med i lek og 
aktiviteter utendørs, og fotball står 
visstnok høyt i kurs. Det er egentlig 
lite vi vet om José og hans familie. 
Reglene for person- og datavern 
tillater ikke SOS Barnebyer å gi ut 
detaljerte opplysninger. Vi vet 
imidlertid at Josès far er død, og at 
familien ikke har noen mulighet til 
å ta seg av ham.  

Vår hovedoppgave som 
faddere består i å sikre et 
økonomisk bidrag. Det koster for 
tiden kr 2 700 pr år å være fadder 
for barn i SOS Barnebyer. I tillegg 
kan vi gi pengebeløp direkte til 
huset José bor i. Da kommer det 
alle barna til gode, og en uønsket 
favorisering av enkeltbarn unngås. 
Mindre gaver kan dog gå direkte til 
barnet. Sosialnevnden finansier 
denne kostnaden direkte over sitt 
budsjett. Nå i 2006 har vi i tillegg 
til fadderbidraget bevilget kr 3.000 
som generell gave. Vi har mottatt 
en varm takk fra SOS Barnebyer 
for dette. 

Vi har dessuten fått anledning 
til å besøke José. Storlogen 
arrangerte en reise til El Salvador i 
2005. En av vår Loges brødre, Eks 
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Om Bjørn Grødtlien var med på 
denne turen. Han møtte vårt 
fadderbarn og fikk en omvisning i 
byen. Han hadde med seg små 
gaver til barna, noe som ble mottatt 
med stor glede. Vel så viktig for 
oss øvrige brødre var at br. 
Grødtlien brakte med seg bilder og 
inntrykk som han villig delte med 
oss andre, bl.a. i en egen aften med 
lysbilder og foredrag. Sosial-
nevnden ønsker å berømme Eks 
OM Grødtlien for den entusiasme 
og engasjement han viser i 
forbindelse med Logens 
fadderskap. Dette er en betydelig 
håndsrekning til Sosialnevnden i 
dens arbeid, og også et eksempel til 
etterfølgelse for alle oss brødre. 
Det er ikke nok å snakke om det, vi 
må gjøre noe med det også.  

Til jul sendte vi en stor 
bildebok om Norge til José. 
Dessuten et brev med hilsen fra alle 
brødrene. Vi har heldigvis i vår 
krets mennesker som behersker 
spansk, og følgelig kan vi 
kommunisere med José på et språk 
han forstår. José har på sin side 
sendt oss brev og julekort.  

Er vi heldige med trykken, så 
vedlegges julekortet i denne lille 
artikkelen. Vi har også med et bilde 
av gutten vår.  
 

Selv om et fadderskap er 
frivillig - og er noe som kan

Nåværende Sosialnevnd er 
rimelig sikker på at kommende 
Overmestre, Embetskollegier og 
deres Sosialnevnder har en viktig 
oppgave å forvalte i forhold til José 
i årene som kommer. Nå er vi 
faddere. Og som Odd Fellows vet 
vi hva fadderskap betyr. Vi har fått 
et felles barn som vi sammen skal 
føle ansvar for. 

 
avsluttes – så har vi forhåpentligvis 
påtatt oss en forpliktelse som 
vedvarer til José har en utdannelse 
og kan klare seg selv. 
Sosialnevnden har ikke noen 
bestemt plan om hva vi kan gjøre 
med og for José inn i fremtiden. 
Foreløpig er han skolegutt på 
barneskolen, og lykkelig opptatt av 
lekser, fotball, venner og kanskje 
en kjæreste når tid er moden. Og 
foreløpig har han noen vennlige 
”onkler” som tenker vennlig på 
ham, fra dette lille, rare landet, 
langt, langt borte som heter Norge. 

 
Ønsker du mer informasjon om 

José eller barnebyen så ta kontakt 
med Sosialnevnden. 
 
Med vennlig hilsen i V. K. og S. 
Br. Simen Levinsky 
Formann Sosialnevnden

.
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Malmøgaten Aktivitetssenter 
 
En av Odd Fellow Ordenens viktigste prinsipper er å omsette våre 
kunnskaper i handling. 
Logens indre liv og lære skal styrke og utvikle oss som mennesker. Men, 
det er i hverdagen vi alle skal vise hva vi kan, hva vi vil og hva vi er. 
  

Loge 22 Thomas Wildey har 
en aktiv Sosialnevnd. Et mål for 
oss er stadig å utvide vår kunnskap 
om våre medmennesker og stadig å 
søke etter nye grupper av 
mennesker som kan ha glede av å 
møte vår virksomhet. Allerede i 
slutten av mai kom Sosialnevnden 
sammen for å planlegge og 
budsjettere en del faste og 
spennende aktiviteter som vi skal 
gjennomføre i neste Logeår. Vi 
skal beholde de aktivitetene vi 
allerede har. Men, vi søker også 
etter nye prosjekter. For eksempel 
er Malmøgaten Aktivitetsenter i 
Oslo (også kalt M.A.S.) et 
satsningsområde for oss i tiden 
fremover.  

Malmøgaten Aktivitetssenter 
gir tilbud om opplæring i 
formingsfag til voksne funksjons-
hemmede og rehabiliterings-
trengende. Senteret er en stiftelse 
som mottar en del offentlig støtte 
til drift og lønn til faste ansatte. De 
samarbeider med Oslo AOF 
(Arbeidernes Opplysningsforbund) 
og med Aetat om opplæringstilbud 
og kurs som en annen del av 

finansieringen av driften. Senteret 
har en liten, fast ansatt stab, og 
knytter for øvrig til seg faglærere 
utenfra ved behov. Undervisnings-
tiden er fra 10.00 til 14.00 og 
senterets åpningstid følger 
skoleåret. Malmøgaten Aktivitets-
senter ble stiftet 8. mars 1977. 

Det er mennesker med ulike 
typer fysiske funksjonshemninger, 
personer i psykiatrisk ettervern og 
andre som trenger et aktivitets- og 
rehabiliteringstilbud (f. eks henvist 
fra Aetat) som utgjør hovedtyngden 
av brukerne. En ny gruppering er 
dessuten på vei inn i senteret, 
nemlig tidligere stoffmisbrukere. 
For denne gruppen finnes det heller 
ikke mange gode tilbud i dag. 
Alderen på brukerne varier mellom 
18 og 65 år. Gjennomsnittlig er ca 
40 elever innom senteret hver dag. 
Snitt pr uke er 190 elever. 

MAS har tilrettelagte 
aktiviteter og kurs innen 
formingsfag, slik som ulike typer 
søm, vev, billedvev, strikking, 
batikk, rosemaling og silkemaling 
mm. Det stilles klare krav om 
kvalitet til produktene som lages. 
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Rundt juletider arrangeres det en 
salgsutstilling av elevarbeider. 
Senteret legger opp til at 
aktivitetene skal gi elevene en 
opplevelse av mestring, utvikling 
av kreative evner, bedre 
selvfølelsen og være ledd i sosial 
trening eller rehabilitering. Det 
legges vekt på læring og trening av 
sosiale ferdigheter i forhold til 
andre mennesker.  

Like viktig er det nok at MAS 
fungerer som et møtested og 
inspirasjonskilde for mennesker 
som lever med en 
funksjonshemning og som kanskje 
har lett for å bli isolert i samfunnet. 
Det er viktig for alle å bygge opp 
sosiale nettverk og å møte andre 
mennesker i andre settinger. Det 
viktigste bidraget vi i Odd Fellow 
kan yte til MAS er å gi et sosialt 
tilbud eller en håndsrekning til 
innkjøp av tekniske hjelpemidler. 
En båttur med reker og trekkspill til 
sommeravslutningen, og et bidrag 
til julefesten er kanskje ikke 
verdens navle, men forhåpentligvis 
et lite bidrag i en kanskje vrien 
hverdag. Lever man i tillegg på 
minstepensjon er det trolig ganske 
kjærkomment også med et tilbud 
fra oss. 

Vi hadde med oss noen elever 
fra skolen på båtturen i 2005. De 
meget positive og hyggelige 
tilbakemeldingene vi mottok etter 
denne turen bekreftet at dette var et 

godt tiltak.  
På årets båttur, 17. juni 2006, 

har Sosialnevnden invitert en stor 
gruppe fra MAS. Vi gleder oss til å 
møte igjen noen vi møtte sist, og 
ikke minst å bli kjent med nye, 
spennende mennesker. 

Leder ved senteret, Birgit 
Bråthen, besøkte vår Loge på vår 
sosialaften i november 2005. Hun 
holdt et spennende og engasjert 
foredrag om senterets intensjoner 
og virksomhet. Vi hadde gleden av 
å ha henne som gjest ut over 
kvelden. MAS fikk overrakt kr 
3.000 i gave ved dette besøket. 
Pengene var meget kjærkomne og 
ble brukt i forbindelse med 
senterets juleavslutning for sine ca 
200 elever.  

Sosialnevnden har i tidligere år 
gitt Malmøgaten Aktivitetssenter 
bidrag til innkjøp av spesialutstyr 
som ikke kunne dekkes over et ikke 
særlig rommelig driftsbudsjett.   

Så får vi se hva fremtiden kan 
bringe. I første omgang håper vi på 
at mange brukere fra MAS finner 
mulighet til å bli med oss på årets 
båttur på Oslofjorden med M/S 
Linan. I skrivende stund er det 23 
personer som er påmeldt. Det later 
til at interessen er upåklagelig. 
Heldigvis. 
 
Med vennlig hilsen i V. K. og S. 
Br. Simen Levinsky 
Formann Sosialnevnden.
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Vi går om bord 
 
Så sitter man her da, foran pcen, på selveste pinseaften, og tenker tilbake 
på et flott år i vår Loge. Vi har hatt vår sommeravslutning, med 
teaterbesøk og varme hilsener mellom embetsmenn og brødre, med ønske 
om en riktig god sommer til hver især. Alt er over for sommeren. Vi sees 
igjen til høsten 
Eller står noe igjen? Det gjør faktisk det. 
 

Sosialnevnden i vår Loge har 
litt arbeid igjen før sommeren tar 
over. Vi har noen flere mennesker 
vi gjerne vil glede, og 
forhåpentligvis gi et hyggelig 
minne de kan ta med seg videre 
utover sommeren. Vi går om bord – 
vi drar til sjøs – med Oslofjordens 
stolte, hvite svane - M/S Linan.  
Og, på lørdag 17. juni 2006 blir det 
vakkert vær, merk dere det. 

Det er en årviss tradisjon at 
Sosialnevnden i vår Loge leier M/S 
Linan eller søsterskipet M/S Lånan 
til en fjordtur med utvalgte gjester. 
Charterbåtrederiet AS ved reder 
Jack Diesen stiller velvillig opp, til 
en hyggelig pris. Det blir fremdeles 
ikke helt billig, men skulle vi betalt 
noen andre full charterpris så hadde 
det ganske enkelt ikke blitt noen 
fjordtur. 

Tradisjonell er også 
serveringen. Hva passer vel bedre 
til sol, sjø og båttur enn reker? 
Store, saftige reker med loff, 
majones, sitron og mineralvann. 
(Vi serverer av prinsipp ikke 

alkohol). Etterpå blir det kaffe og 
kake. Og, hele tiden serveres det 
sang og musikk. Logens fantastiske 
musikere Brr Per Magne Fagerlid 
(trekkspill) og Ragnar Nybro 
(gitar) tar med seg en felles venn 
med stor sangstemme, og stiller 
trofast opp i år også. Sosialnevnden 
står for servering og rydding. Noen 
finner kanskje noen gode ord å dele 
med hverandre. Resultatet er som 
oftest blide mennesker, hygge, 
nærhet og varme. 

I år har vi invitert med oss tre 
ulike grupper mennesker. Etter 
noen års fravær gleder vi oss atter 
til å møte brukere og personale fra 
Fransiskushjelpen i Oslo. 
Fransiskushjelpen er en 
organisasjon med fagfolk innen 
helse og frivillige medarbeidere 
som yter støtte til alvorlig syke og 
døende pasienter og deres 
pårørende. Et mellommenneskelig 
sett umåtelig viktig arbeid av stor 
betydning for mennesker som 
befinner seg i særs alvorlige og 
kanskje traumatiske livskriser. 
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Deres sorggrupper hjelper etterlatte 
med å bearbeide sjokket og sorgen 
og til å komme videre i sine liv 
etter å ha mistet noen av sine 
nærmeste.  

Det er vårt håp at en liten tur 
på fjorden med oss kanskje kan gi 
enkelte en god opplevelse, en 
følelse av å bli sett og kanskje gi 
ørlite mer livsmot til å kjempe 
videre gjennom en tilværelse som 
akkurat nå er trasig og vond.  

Våre gode venner i De Norske 
Lenker, Oslo 89 er også med på 
turen. Vår Loge har et tett, 
langvarig og godt samarbeid med 
lenkene. Kontakten ble etablert for 
mange år siden av daværende 
formann i Sosialnevnden Eks Om 
Bjørn Schau. Representanter fra vår 
Sosialnevnd er ofte til stede på 
arrangementer i lenkenes regi, og 
vi inviterer dessuten lenkene til et 
eget julebord i desember på Odd 
Fellow Hjemmet. Lenkebevegelsen 
er en organisasjon av og for 
tørrlagte alkoholikere som arbeider 
intenst med å støtte og oppmuntre 
hverandre til et fortsatt edruelig liv. 
De oppnår forbløffende gode 
resultater i sitt virke. Frafall finnes 
nok, men langt de fleste klarer å 
leve et godt liv uten alkoholen. En 
flott gruppe mennesker som det er 
en glede å gjøre noe for å støtte. 
Både Sosialnevnden og TW-Nytt 
har mye stoff tilgjengelig dersom 
du ønsker mer informasjon om De 

Norske Lenker. 
Den tredje gruppen er brukere 

og personale fra Malmøgaten 
Aktivitetsenter i Oslo. Senteret gir 
tilbud om opplæring til voksne 
funksjonshemmede. De har 
tilrettelagte aktiviteter bla. innen 
forming, søm og vev. Like viktig er 
det nok at MAS fungerer som et 
møtested og inspirasjonskilde for 
mennesker som lever med en 
funksjonshemning og kanskje har 
lett for å bli isolert i samfunnet. Det 
er viktig for alle å bygge opp 
sosiale nettverk og å møte andre 
mennesker.  

Leder ved senteret, Birgit 
Bråthen, besøkte vår Loge på vår 
sosialaften i november 2005. Hun 
holdt et spennende og engasjert 
foredrag om senterets intensjoner 
og virksomhet. 

På båtturen i fjor hadde vi med 
oss noen elever fra skolen. De 
meget positive og hyggelige 
tilbakemeldingene vi mottok etter 
denne turen bekreftet at dette var et 
godt tiltak. Sosialnevnden har 
bestemt at Malmøgaten Aktivitets-
senter blir et nytt satsningsområde 
for oss i tiden fremover, sammen 
med de øvrige aktiviteter vi 
allerede har.  

Som seg hør og bør er vårt 
embedskollegium representert. OM 
Bjørn Eirik Kirkeberg er dessverre 
utenlands i jobbsammenheng. UM 
Roar Mathiesen og frue vil derfor 
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tre inn for å glede oss med sitt 
nærvær. 

Så gjenstår bare å håpe på godt 
vær. M/S Linan er en overbygget 
båt, og vi seiler uansett vær.  
Men, det er noe eget med sol, blå 
himmel og speilblank sjø, da. 

Til slutt vil jeg rette en varm 
takk til brødrene i Sosialnevnden 
for godt utført arbeide det siste 
Logeåret. Det er en ære å få være 

formann i en nevnd med et slikt 
mannskap.  
 
Sosialnevnden ønsker Logens 
embedsmenn, brødre og deres 
familier en riktig god sommer.  
 
 
Med vennlig hilsen i V. K. og S. 
Br. Simen Levinsky 
Formann Sosialnevnden

 
 

 
Fra båtturen i 2005 
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VITE LITT MER OM… 
 
 
 
 
Rune Mediaas intervjuer 
brødre 
 
 
 
 
 
 

 
Hvor lenge har du vært med i Thomas Wildey? 
Jeg ble innviet januar 1993 med Oddbjørn Rød  
som fadder. 
 

− Hva har du gjort/hva gjør du i arbeidslivet? 
Jeg er Optometrist . Det er en internasjonal tittel. På godt norsk bedre 
kjent under tittelen optiker, men med tillegg innen kontaktlinser og 
tilpasning. Dette er en spesialutdannelse, godkjent av 
Helsedirektoratet. Driver egen forretning, familiebedrift på Furuset. 

 
− Hvis du kunne valgt om igjen – hva hadde du da valgt? 

Det synes jeg er vanskelig svare på. 
 

− Hvor vokste du opp? 
Jeg er født i Oslo, nærmere bestemt i Gamlebyen. Der bodde jeg mine 
7 første år. Flyttet så til Bjølsen, før jeg i voksen alder endte opp på 
Tonsenhagen. Der trives jeg fortsatt veldig godt. 

 
− Har du noen hobbyer? 

Reise pluss ta hånd om landstedet. 
 

Dagens bror er 
ODDBJØRN 
ØSTBY 
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− Favorittreisemål – og hvorfor? 
Da må jeg vel si Frankrike. Og grunnene er flere. En av dem er en lang 
historie tilbake i tid, faktisk helt til etterkrigstiden hvor kona fikk en 
fostersøster i Frankrike. Og denne kontakten har blitt opprettholdt. 
Feriert årlig i Syd-Frankrike i mange år. 

 
− Aktuelle saker du er spesielt engasjert i / opptatt av om dagen – og 

hvorfor? 
Ja, her er det mye i min egen bransje som jeg er spesielt opptatt av. 
Utviklingen i faget. Etikk i bransjen. Og da dreier det seg mye om dette 
med falsk prisdumping eller tilbud som ikke holder mål. Det er mange 
skjulte hull i tilbud som florerer i bransjen. Som også i mange andre 
bransjer henger ikke tilbud i hop med virkeligheten, det er for mye 
lokketilbud. Som bransjemann gjennom mange år er en slik utvikling 
ikke like grei å forholde seg til. 

 
Med det så sier jeg takk til førstemann ut i noe som vi satser på skal bli en 
fast spalte i TW-Nytt. 
 
Rune Mediaas 
 
Noen refleksjoner om vennskap 

 
Kjære bror  
 
Etter å ha deltatt en god del år i logelivet og med 
noen ”år på baken” dvs generell livserfaring, har 
jeg kommet til den innsikt at det aller vesentligste 
og som betyr alt i livet er å ha venner. Gode 
venner, venner som betyr noe og som er trofast i 
alle livssituasjoner.  
 
 
 
Mitt liv uten venner ville vært fattigslig og tom. 

Vennskap og venner betyr balanse i alle livets situasjoner, at en ser lyst på 
tilværelsen og at det gir livet en mening. 
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Ut fra denne bakgrunn, har jeg valgt ut 3 små, men meget meningsfylte 
sitater som jeg vil dele med dere til ettertanke. 
 
Hva betyr vennskap - eller å ha - eller å være en venn. 
 
1) En god venn for meg er - en person som liker meg - selv om han kjenner 
     meg.  
 
2) Jeg vil være din venn  
      

• Jeg vil aldri kunne gjøre mirakler – men jeg vil gjerne hjelpe deg. 
• Jeg er ikke uten feil - men jeg vil være god mot deg 
• Jeg gråter litt i blant - men jeg kan trøste likevel 
• Jeg kan være sur og tverr - men jeg er også glad 
• Jeg kan aldri bli perfekt - men jeg vil være din venn 

 
 
Avslutningsvis har jeg lyst til å komme med et utsagn som skal gi deg noe å 
tenke på om hvordan man kan ta vare på et vennskap. 
 
3) Har du en venn som du tror på, så besøk ham ofte – for det gror kratt og  
     høyt gress på den vei som ikke vandres på.  
 
Ha en god sommer. 
 
Med hilsen 
Thomas Teichmann  
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Logebesøk i Spania 
 
 
 
2. påskedag i år reiste min kone Kari og jeg til Costa 
del Sol i Spania for å nyte sommeren på forskudd. 
Det trengtes etter en kald og snørik vinter. 
 
 
 
På forhånd 
hadde vi 
hatt kontakt 

med Rebekka- og Odd Fellow 
Logene der nede, for å avtale besøk 
i løpet av ferien. 

Broderloge Costa del Sol nr.1 
ble instituert 15. november 2003 
med danske br. Flemming Halberg 
som OM. OM nå er norske 
Bjørnulf Heggen. 

Dansk moderloge er loge 55 
Pax i Hillerød, så logen er under 
dansk jurisdiksjon og har 34 
medlemmer, både norske, danske, 
svenske og i tillegg et finsk 
medlem. 

De fleste bor hovedsakelig i 
Spania og er hjemme i Norden på 
sommeren og til jul. 

Møtene holdes 2 tirsdager i 
mnd. i logelokaler som leies av den 
danske Frimurerlogen. Lokalene 
brukes også av noen engelske loger 
og ligger i kjelleren og 1.etg. i en 
boligblokk. 

Fra tidligere besøk kjenner jeg 

både EKS OM, OM og CM og 
tidligere medlem av vår loge Jan 
Eirik Størkersen som er IV. 
Da jeg kom til møtet 18. april, kom 
jeg til kjente. 

Det var et arbeidsmøte med 
referat fra Storrepresentanten, fra 
distriksmøtet og halvårsmøtet for 
Storembedsmenn i Danmark. 
Ritualene er stort sett like våre med 
små unntak. De følger jo danske 
ritualer. 

Ettermøtet var i lokalene i 1. 
etg. Baren drives av en norsk 
Frimurer og kjøkkenet av et 
engelsk ektepar. Det er to retters 
middag og kaffe på alle møter. 

Det kostet 11 Euro pluss 
drikke.  UM er svensk og 3-stjernes 
general i det svenske forsvaret, 
men pensjonert nå. Han ledet 
ettermøtet på en fortreffelig måte 
med historier og allsang fra et 
fyldig sanghefte. En meget 
hyggelig aften. 

24. april var Kari i søsterloge 
Andalucía nr.1 med både 25-års 
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veteran og innvielse på samme 
kveld. Hun kjente ikke så mange på 
forhånd, men ble meget hjertelig 
mottatt av søstrene som satte stor 
pris på å få besøk. 

2. mai var logens siste møte før 
sommeren med ledsager, så da fikk 
Kari også være med. Det var et kort 
arbeidsmøte med et meget hyggelig 
ettermøte, med de samme 
ingrediensene som sist, og Kari 
fikk møtt igjen mange av søstrene 
fra Rebekka loge Andalucía nr. 1. 
OM i Rebekka Logen er gift med 
OM i Odd Fellow Logen. 

Jeg fikk inntrykk av at logene i 
Spania tar sitt logearbeide like 
alvorlig som oss her hjemme, og er 
ikke bare et sosialt tiltak for 

skandinaver i utlandet. 
De fleste har jo tatt med sitt 
medlemskap i Ordenen dit, men 
logen har også tilgang av nye 
medlemmer med innvielse i hver 
termin. Det bor jo ca. 30000 
skandinavere mer eller mindre fast 
på Costa del Sol. 

Et besøk i logen der nede 
anbefales på det varmeste dersom 
noen av våre brødre skal dit på 
ferie, høst eller vår. Jeg har 
møteprogrammet for høsten 06. 
 
Jan-Arild Becher

 
 
 
 
 

 
GEVINSTER FOR ALLE 
 
Sosialnevden er i en situasjon som de fleste andre; vi trenger 
penger. For at vi skal kunne fortsette vårt arbeide på et verdig 
nivå er vi avhengig av inntekter på vår Sosialaften. Denne gang 
vil noen av gevinstene og opplegget rundt selve utlodningene bli 
noe annerledes enn tidligere. Denne gangen er vi så heldige å 
kunne lodde ut og auksjonere ut flyreiser, hotellovernattinger, 
restaurantmiddager, tur med danskebåten m.m.  
Derfor vil vi allerede i begynnelsen på høstterminen legge ut 

noen av gevinstene for utlodning og noen av gevinstene vil bli auksjonert ut 
på ettermøtene. Dette fordi enkelte flybilletter må benyttes FØR vi avholder 
vår Sosialaften i november. Dette vil gi brødrene mulighet til å gi til de 
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trengende og samtidig være med på en mulighet til å vinne en flyreise til 
f.eks London eller Praha.  
Kort sagt: Gevinster for alle. 
 
Broderlig hilsen i V.K. og S. 
Jørn Mood 
 

Ceremonigruppen 
 
Nok et år har vi lagt bak oss og nok en gang har vi kunnet glede oss over 
aktørene som har gjort en utrolig flott innsats i våre seremonier. 

 
Denne høst- og vårterminen har vært en sann glede for Ceremonimester 

og jeg er temmelig sikker i min sak når jeg påstår at alle har hatt stor glede 
av å oppleve våre seremonier. Dette fordi våre aktører har gjort en 
fremføring som er våre seremonier verdig. Det ligger mange timers arbeid i 
forkant for å få dette til å fungere slik det gjør nå. Det er mye som skal 
huskes på og det er mange øvelser som har blitt foretatt i fritiden til våre 
brødre. Og mange har stilt opp på kort varsel på tross av familebesøk, 
kommet rett fra arbeidet osv. 

Jeg skal ikke utpeke noen enkeltpersoner fordi alle har gjort en 
fenomenal jobb og alle våre ledd er like viktige, men jeg vil allikevel håpe at 
ingen fra Nationalteateret noen gang får oppleve br. Stein, Rune eller Geir - 
vi trenger dem så sårt selv. 
Tusen takk til dere alle sammen. 
 
Jeg ønsker dere alle en riktig fin sommer. 
 
Broderlig hilsen i V.K. og S. 
 
Jørn Mood 
Cermonimester 
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Medlemsutvikling og rekruttering 
 

 
 
 
Medlemsutviklingen i vår Orden opptar selvsagt de 
fleste av våre medlemmer. Vi vet at logearbeidet 
stagnerer og at vår Orden gradvis vil tape terreng 
dersom man ikke klarer å kompensere det frafallet 
som alltid vil skje. Storlogen har igjen satt søkelys på 
medlemsutviklingen i vår Orden og vært særlig 
bekymret for situasjonen i storbyområdene. 
 
 

 
Det viser seg nemlig at den 

netto tilvekst som man tross alt 
opplever i Odd Fellow Ordenen, 
nesten utelukkende skjer i 
småbyene og i utkantstrøk. I 
storbyene er utviklingen negativ, 
og i Oslo-regionen opplever man 
faktisk en betydelig tilbakegang i 
netto antall medlemmer. Storlogens 
enbedsmenn har tatt for seg denne 
spesielle storbyproblematikken på 
et møte som nettopp ble avholdt i 
Oslo. 

Selvsagt er tilbakegangen i 
Storbyene et problem som er svært 
sammensatt og som har mange 
ulike årsaker. Spesielle trekk ved 
kultur og livsstil i urbane områder 
virker sterkt inn, og det er selvsagt 
ikke mulig for vår Orden alene å 
påvirke den generelle 
samfunnsutviklingen på dette 

området. Vi må bare konstatere at 
konkurransen om folks disponible 
tid øker. Vi lever i et hektisk 
samfunn hvor arbeidslivet stiller 
stadig større krav og hvor også 
fritiden preges av mange tilbud og 
forventning om aktiv deltagelse. 

Men nettopp her møter vi et 
interessant paradoks. I vårt urolige 
samfunn burde jo Odd Fellow 
Ordenen representere et 
kjærkomment alternativ for travle 
og stressede mennesker. Hos oss 
vektlegges åndelige verdier og 
muligheten for å finne sjelefred og 
dyrke utviklende vennskap. 

Men klarer vi å profilere oss og 
formidle våre tanker og ideer slik at 
vi synes i konkurransen om folks 
dyrebare fritid? Her møter vår 
Orden en av sine vanskeligste 
oppgaver. Odd Fellow Ordenen er 
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et diskret og esoterisk samfunn, og 
vi må ikke ”hverdagslig-gjøres” 
gjennom smakløse vervekampanjer 
i medier eller i det offentlige rom. 
Vår elegante profil og mystikken 
rundt vårt rituelle arbeide er 
elementer som gir oss identitet og 
særpreg. Odd Fellow-samfunnet er 
en Orden og langt mer enn en 
vanlig organisasjon. Men allikevel 
MÅ vår Orden bli mer synlig ute i 
samfunnet. Kanskje blir det 
Storlogens vanskeligste oppgave i 
årene fremover å profilere nettopp 
vår Ordens annerledeshet og 
særpreg. Hvis man lykkes med 
dette, vil man muligens klare å 
vekke interesse for ordensarbeidet 
også hos blaserte og stressede 
storbymennesker. 

Men så må vi ikke glemme at 
også den enkelte Loge og det 
enkelte medlem har et betydelig 
ansvar for medlemsutviklingen i 
vår Orden. Både Embedskollegiet 
og ikke minst Nevnd for Styrkelse 
og Ekspansjon har meget viktige 
oppgaver dersom vi skal klare å 
bekjempe stagnasjon og 
tilbakegang innenfor vår Orden. Et 
KONTINUERLIG fokus på 
rekruttering er av meget stor 
betydning i den enkelte loge, Vi vet 
at mange av våre medlemmer tross 
alt har venner, familie eller 
kolleger som man KUNNE vurdere 
å anbefale. Men også her blir 
tidspresset og jaget i 

storbysamfunnet en betydelig 
”fiende”. Å være fadder og påta seg 
de oppgaver og det arbeidet som 
tross alt følger med denne viktige 
rollen, krever initiativ, tid og litt 
ekstra energi. Så da venter man 
heller til neste år med å snakke med 
den sympatiske nye naboen om et 
mulig medlemskap i Odd Fellow 
Ordenen. 

La oss allikevel se for oss ar vi 
HAR tatt et initiativ og at vår 
nevnte nabo blir med på en 
Informasjonsaften i 
Ordenslokalene, Hvilke inntrykk 
mottar den søkende? Dette første 
møtet med vår Orden vil oftest 
være av stor betydning for 
beslutningen om et eventuelt 
medlemskap. 

Det er vel bred enighet om at 
våre informasjonsaftener nå har 
funnet en form som bidrar til å 
presenter vårt spesielle 
ordenssamfunn på en tiltalende og 
inspirerende måte. Allikevel må vi 
være villige til å vurdere også 
denne delen av vår profilering 
fortløpende. I vår egen Loge har vi 
opplevd at vi har hatt forholdsvis 
godt fremmøte på våre 
informasjonsaftener, hvilket den 
såkalte ”Loge nr.20” – modellen 
med gruppearbeid og invitasjons-
brev nok har bidratt til. Vi har 
heldigvis fått søkere, men vi hadde 
kanskje forventet at enda flere av 
de fremmøtte ville bli reelle 
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kandidater. Vår DSS holder nå sitt 
utmerkede informasjonsfordrag 
inne i Logesalen, og dette har vi jo 
blitt fortrolige med. Her opplever 
vi en særegen høytid, som vi antar 
kan påvirke den søkende i positiv 
retning. Men KAN denne praksis 
allikevel virke noe mot sin hensikt? 
Fjerner vi litt av den pirrende 
mystikken når den søkende får 
komme inn i ”det aller helligste” 
første gang han besøker logehuset?  
Og så må vi være forsiktige med de 
signaler vi gir ved den videre 
presentasjonen ute i lobbyen. Der 
ER korrekt at man må møte så ofte 
man kan for å få fullt utbytte av 
ordensarbeidet og gå hurtig 
fremover i gradene. Men ville det 
kanskje være mer taktisk klokt å 
fremheve at hos oss KAN den nye 
bror selv velge når og hvor ofte han 
vil møte? Det kan hende at vår 
sympatiske nye nabo er en meget 
travel 3-barnsfar som trenger frihet 
mer enn nye plikter i en hverdag 
som antagelig er svært presset 
allerede. 

Men kanskje ligger den aller 
viktigste garanti for rekruttering og 
vekst i vår Orden allikevel i et godt 
indre liv og et høyt faglig og rituelt 
nivå i den enkelte Loge. Vår nevnte 
nabo vil nemlig ØNSKE å møte 
ofte og selv bli fadder i fremtiden 

dersom han opplever trivsel og 
inspirasjon i sin egen logehverag 
som ny bror. På dette området kan 
vi være meget stolte av vår egen 
Loge, som arbeider på et meget 
høyt nivå rituelt og hvor samhold 
og god stemning preger miljøet. 
Riktignok har vår loge nå færre 
medlemmer enn tidligere, men 
kvalitet må alltid gå foran kvantitet 
i vurderingen av en Loges totale 
virksomhet. Dersom vi legger vekt 
på nettopp miljø og kvalitet i den 
enkelte Ordensenhet, samtidig som 
vi vier selve rekrutteringsarbeidet 
enda mer oppmerksomhet, vil det 
være mulig å snu den negative 
medlemsutviklingen i storby-
områdene. Og fremfor alt må vi 
oppmuntre til en åpen og 
fordomsfri debatt om ALLE 
problemstillinger som angår 
rekrutteringen til vår Orden. 

Dersom både Storlogen, 
Distriktsrådene, Ordensenhetene 
OG det enkelte medlem virkelig 
engasjerer seg på dette meget 
viktige området, vil vår Orden bli 
mer synlig – og samtidig fremstå 
som et spennende og attraktivt 
alternativ for moderne mennesker 
nettopp i våre storbyer. 
 
Svein T. Hermansen 
Storrepresentant
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Noen ønsker seg ”California vær” med sol 
hele året. Andre derimot synes våre 
skiftende årstider er det som gjør Norge 
fascinerende og spennende å bo i.  
I den forbindelse har vi spurt vår Eks OM 
Oddvar Follestad om hans mening.  
 
 
 

Så, du vil vel gjerne vite hvilken årstid jeg liker best? 
Tja, det er det ikke så lett å avgjøre sånn på stående fot. 
Jeg tror jeg heller begynner ”bakfra”, og bestemme meg for hvilken 
jeg liker minst, og da må det bli vinteren. Men det vil jo for mitt 
vedkommende være rent aldersbestemt.. Jeg er nemlig slett ikke 
sikker på at jeg som ungdom så raskt hadde ”valgt bort” vinteren. 
Den gang forbandt man jo vinteren og mye sne med lange hyggelige 
skiturer. Som gammel blir det jo til at man forbinder store snemenger 
bare med slitet og strevet med å få fjernet ”styggedommen”. 
Nei, i mitt tilfelle får vinteren finne seg i å bli plassert på siste plass. 
Høsten kan jo være både vakker og stemningsfull, men været har jo en 
sørgelig tendens til å være lunefullt. Mørkere og mørkere blir det jo 
også, så jeg tror jeg vil sette høsten på tredje plass. 
Dermed har vi våren og sommeren tilbake, og det blir et vanskelig 
valg å ta. 
Våren er jo de store forhåpningers tid, man gleder seg over at dagene 
blir lengre og lysere, og over alt det som spirer og gror, men egentlig 
ser vi vel på våren helst som en festlig ouverture til den påfølgende 
hovedforestillingen. Kort og godt, vi går i grunnen hele våren rundt og 
gleder oss til sommerens komme. 
Nå sier jo et gammelt ord at ”Die Vorfreude ist de beste”, og det 
ligger megen sannhet i det ordtaket. Den sommeren som vi lengter så 
etter, sommeren med en uendelighet av solblanke dager, med båtliv og 
bading og alskens hygge både utendørs og innendørs, den sommeren 
kan vise seg å bli en gedigen skuffelse. 
Bare venting og atter venting på at været skal bedre seg, men alt vi får 
oppleve av sommer er kanskje noen sølle soldager i slutten av juli, og 
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så i beste fall et lite blaff av godvær igjen fra midten av august, og det 
var den sommeren. 
Like fullt vil jeg merkelig nok standhaftig holde sommeren som min 
favorittårstid, for det hender jo rett som det er at den slår til for fullt 
også. 
For å avrunde disse mine spekulasjoner over egne årstidspreferanser 
kan jeg jo benytte meg av den kjente floskel ”Enhver årstid har din 
egen sjarm”. 
Bjørnson, for sin del, valgte seg jo april, men i det diktet jeg gjerne vil 
dele med dere tar han jo for seg tre forskjellige årstider: Vår, sommer 
og høst, og da uten å ta stilling til hvilken han foretrekker. 
Han beskriver jo så vakkert naturens gang når den ikke blir hindret av 
uønsket ”innblanding”. 
Jeg skal ikke forsøke å ”forklare” hva han muligens vil si oss med 
dette diktet, men kan jo i all enkelhet tro at han også hadde et 
menneskes liv og utvikling i tankene da han skrev det. 
Så får jeg da håpe at sommeren 2006 vil gjøre sitt beste til å forsvare 
sin førsteplass som årstid betraktet. Begynnelsen tegner i hvert fall 
utmerket. 
 

TRÆET 
 
Træet stod færdigt med blad og 
med knop. 
”Skal jeg ta dem?” sa frosten og 
pustede op. 
”Nei kjære, lad dem stå, til 
blomster sitter på!” – bad træet, 
og skalv ifra rot og til top. 
 

Træet fik blomster, så fuglene sang. 
”Skal jeg ta dem?” sa vinden og 
viftet og svang. 
”Nei kjære, lad dem stå, til bæret 
sitter på!” – bad træet, i vinden det 
dirrede hang. 

 

Og træet fik bær under soløjets glød. 
”Skal jeg ta dem?” sa jænten så ung og så rød. 
”Ja kjære, du kan ta så mange du vil ha!” 
sa træet og grenen det bugnende bød. 

 
GOD SOMMER!  
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 
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