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L E D E R

Tiden i logen med tiden
I våre festantrekk bekrefter vi våre primære og sekundære sansekva-
liteter, med det vi også har vært igjennom og vil dele med alle.
Vår menneskelige natur er forskjellig, og blir oppfattet forskjellig av
de mennesker vi har med å gjøre.
Dette viser hvorledes vi er, og har vært igjennom tidene, i forhold den
måte vi vil velge å utføre arbeider på, og for å få noen til å forstå hvor-
for man jobber på forskjellige måter. 
Vi alle jo har forskjellige karakterer, men jeg sier ikke at noen karakte-
rer er dårligere enn andre. Men de oppleves tidsriktig og forskjellig
fordi de samordnes på samme måte som våre egne valg. 
Fordi navigering er en tilegnet tids kunst, forlanger den at den blir tatt
hensyn til nåværende medlemmer. Den forlanger også at det blir tatt
hensyn til organisasjonen og dens funksjon. Dessuten krever den re-
spekt for ekspansjon av størrelse med alle de fordeler og ulemper ut-
videlse innebærer. 
Vi vil jo gjerne mestre omgivelsene, og ønsker at alle som har rasjonel-
le hjerner i forhold til organisasjons forhold, har mottakelighet for dis-
se tankene. Da det er det som bestemmer metodene, ambisjonsnivået
og målene.
Vi må jo gratulere oss selv med alle gradspasseringer og alle dets tids
begynnelser .....
Vi skjønner jo at man undres og er usikker på den nye starten tiden,
og dens forhold til hver av oss, og til det vi holder på med, og klok-
kens begrensning som rotasjonsteller på jordens omløpstid.
Alle mennesker har del i den, alle vet om den, men de færreste skjen-
ker den noen gang en tanke ..... For tid er liv og kjærlighet. Og livet
bor i hjertet ..... Tiden er en dimensjon du ikke løper fra. For de fleste
av oss er det et spørsmål om hva vi fyller denne tiden med. Og for
mange av oss er det kanskje hovedårsaken bak vårt engasjement. Vi
søker bedre tid, ikke i betydningen mer tid, men kvalitativt bedre tid.  
Hva er nå denne tiden? 
Er den så statisk som viserne på et ur viser, hvor alle sekundene er like
lange, eller er tiden et mål for hva vi holder på med. Har vi det moro
går tiden fort, og det motsatte når noe er kjedelig. Kanskje tiden er for-
skjellig for oss alle sammen, vi vet jo alle hvor fort den går når vi skall
rekke toget, og hvor kjedelig det er å vente på reklamespillene før fil-
men på kino ..... Klokka måler da vel bare døgnrytmen på jorden?
Kanskje kommer tiden i bolker?
Har tiden farge?
Eller har den kanskje temperatur?
Eller er tiden kortere om natten fordi vi sover mesteparten av den ti-
den, i forhold til dagen ..... hvor vi er aktive?
Et år for en 10 åring er jo 10% av ens liv, mens for en 50 åring er det jo
bare 2% av de opplevelsene han har gjort ..... En er kanskje i ferd med
å være eldre enn sine foreldre, fordi man har gjort flere sanseinntrykk.
Kanskje blir det slik som svigermor sa: ”Nær man spiser med goda
vener i godt lag, så eldas man inte ved bordet.”
Konklusjonen må jo her være at man skal spise oftere i festelig lag som
dette, og passe på tiden i og med at vi er summen av våre egne valg.
Dette er tanker til oss, til en ny tid med oss alle.
Vil med disse ord takke for tiden vi alle vinner med de festlige møtene
og sammenkomstene våre.
Hilsen med tidssjenerøsitet for tiden for deg. Tor Glasø
Apropos denne leder ønsker skribenten å presentere Phil Bosmanns
ord som du finner på baksiden av bladet!
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Nye Søstre våren 2014
24.03.2014 Anne Mette Iversen  – 

fadder Tove Granli
Gradtildelinger våren 2014
27.01. Det Gode Vennskaps Grad

Laila Helene Westby
Evy Ruud Eng

10.03. Den Høye Sannhets Grad
Inger-Åse Heer

28.04. Den Edle Kjærlighets Grad
Anne-Karin Gillingsrud
Marit Natrud
Lill Margrethe Eiken Hanssen
Helene Østby

JUBILANTER sommer/høsten 2014:
03.06.1964 Anne Lina Fimland 50 år
15.07.1939 Turid Mohrsen 75 år

12.09.1929 Randi Elisabeth Arnesen 85 år 
13.09.1944 Anny Synnøve Heggen 70 år
23.10.1919 Solveig Bergholtz 95 år 
01.11.1919 Mary Birgitte Præstby 95 år 
26.11.1954 Anny Ospedal 60 år
13.12.1929 Ida Anker Lind 85 år
Vi gratulerer!
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Jubilanter høsten 2014
17.08.1954    Einar Sunde 60 år
11.10.1944    John Tore Altenborn 70 år
28.10.1944    Arne Henning Sørby 70 år
09.12.1944    Rune Johan Bye 70 år
Veteraner høsten 2014
12.10         Arild Johannes Bodahl  25 år Ve.Ju.
Vi gratulerer!

Til medlemmene i Cecilia
Loge Nr. 31 Cecilia  er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønn-
øysund. Vi deltar også i grasrotandelordningen.
Logen oppfordrer sine medlemmer om å begunstige logen ved
spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnummer ved kjøp
av spill som f.eks Lotto/tipping. 
Når organisasjonsnummeret er registrert på spillkortet i Norsk
Tipping går dette automatisk hver gang medlemmet  kjøper et
nytt spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotandelen) av spillbeløpet
til vår loge.
Logens organisasjonsnummer er: 988 920 053.        Skattmester

Til medlemmene i Håkon Håkonsson
Loge Nr. 62 Håkon Håkonsson er nå registrert i
Grasrotandelordningen.
Logen oppfordrer sine medlemmer om å 
begunstige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnum-
mer ved kjøp av spill som for eksempel Lotto/Tip-
ping. Når organisasjonsnummeret er registrert på
spillkortet i Norsk Tipping går det automatisk hver
gang medlemmet kjøper spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotandelen) av
spillbeløpet til vår loge.
Logens organisasjonsnummer er: 989 036 262.

Grasrotandel ved spill i Norsk Tipping

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Loge Cecilia – Nevnden for 2013 – 2015 er:
Str.  Inger-Lise Kåen Haugen Trøgstad 414 23 606
Str.  Grethe Sørby Trøgstad 995 46 444
Str.  Anny Ospedal Mysen 452 17 915
Str.  Anne-Lise Nilsen Askim 936 06 006
Str.  Berit Johanne Hoel Askim 918 63 308

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 
2013 – 2015 er:
Eks OM  Kåre Mons Bye (leder) Askim 69 88 42 44
Bror  Per Ola Halvorsen Askim 90 96 12 11
Bror  Johan Hvalshagen Spydeberg 69 83 77 83
Bror  Finn Hunstad Askim 69 88 33 64
Bror  Trond Skjeltorp Skiptvet 69 80 90 08

Logenes nevnder 
for Omsorg

(Tidligere nevnd for sykebesøk)

Søstre og brødre: Nevndene er avhengig av at
dere melder fra når dere vet om medlemmer
som er syke eller vil sette pris på et besøk eller
en telefon fra logene.

SEKRETÆRENS SPALTE

SEKRETÆRENS SPALTE
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18. april ifjor, mottok Br. Per Sig-
vart Narvestad veteranjuvel et-
ter 40 års medlemskap i vår
Loge.
Han døde plutselig i sitt hjem på
Søndre Mysen 10. november
ifjor, og ble bisatt i Eidsberg kir-
ke tirsdag 19. november.
Per Sigvart ble født 28. mai 1933
som 5te. generasjon på Narve-
stad i Eidsberg, i den gamle skri-
vergården fra begynnelsen på
1700-tallet som nå står på Fol-
kenborg Museum. Som eneste
gutt med tre søstre, var det han
som skulle overta gården. Det
nye våningshuset ble påbegynt i
1941, men allerede året etter ble
faren syk og døde. Noe han kom
til å savne, var å vokse opp, og
drive gården sammen med fa-
ren. Nå ble det en bekjent av fa-
milien, Hilmar Volden, som kom
til å drive gården fram til Per
Sigvart kunne overta. Som enke
var moren i denne tiden med på
å holde driften igang, og var ofte
oppe kl. 03.00 om morgenen for
å forberede dagen.

Per Sigvart tok realskole, han-
delsskole og to år på Kalnes
landbruksskole hvor han var fer-
dig 1953. 
Fra 1955 forpaktet han gården,
og overtok den i 1958 da han
hadde tatt Statens Teknologiske
Skole.
Kona Inger var fra Gjerberg i
Rakkestad, en gård de kom til å
leie, inntil de overtok også den i
1973-74. Nå hadde de 800 da.
dyrket mark. Begge gårdene ble
etterhvert overtatt av døtre og
svigersønner, og i 2004 kunne de
bygge seg nytt hus i Søndre My-
sens vei ved Heggin.
Da de hadde flyttet inn, skadet
Inger benet i et fall. Feil medisi-
nering førte til at hun fikk Park-
inson og senere Alsheimer. Per
Sigvart hadde også helseproble-
mer og måtte gjennomgå en by-
pass operasjon, og fikk senere
pace-maker. Sykdom førte til at
han hadde vansker med å møte i
Logen etterhvert.
Han ble formann i Mysen unge
høyre 1958, men møtte etter-

hvert i herredsstyret for Sp. I 20
år, hvorav de siste 10 som for-
mann, satt han i forstanderska-
pet til Eidsberg Sparebank. 
En periode var han formann i
Bondelaget, og han var medlem i
Lions i 45 år.
Br. Per Sigvart Narvestad ble
innviet i vår Loge 12. april 1973
og fikk Den Høye Sannhets grad 
20. november 1975. Han mottok
25-års veteranjuvel 30. april
1998.

Vi lyser fred over hans minne!
Jan Isaksen

Mysen kapell var fullsatt da Br.
Tore Jahren ble bisatt tirsdag 11.
mars 2014.
Tore Jahren ble født 23. april
1939 på Mysen som førstefødte
barn til kjøpmann Arve Jahren
og Aagot f. Hjensegg. De ble bo-
ende i Høytorpveien. Da han var
8 år gammel, ble han storebror.
Hans store styrke var tall, noe
han kom til å arbeide med
gjennom livet. Etter utdannelse
på handelsskolen, ble han ansatt
i kommunerevisjonen, og etter-
hvert flyttet han til Holmestrand
hvor han arbeidet som revisjons-
fullmektig i kommunerevisjo-
nen. Her traff han Eva Akerholt
gjennom felles kjente. Hun var
fra Våle, men arbeidet nå som
kontorassistent på samme ar-
beidssted i Holmestrand. De gif-
tet seg 5. februar 1966 i Våle kir-
ke. To år senere ble han ansatt
som kontorsjef i Huseby Våle. 

Det var et stort øyeblikk da de i
1972 fikk telefon fra Oslo at de
kunne komme og hente datteren
Hanne som da var to måneder
gammel. Dette var forøvrig en
travel tid for Tore. Arbeidet
innebar en del reisevirksomhet,
og i tillegg studerte han på BI
om kvelden. I 1979 flyttet famili-
en til Våler ved Moss. Nå gikk
han inn som kompanjong i fir-
maet Brodal og Jahren. Firmaet
var leverandører av bolig- og
bygningsartikler. De leverte bl.a.
kjøkken til boligmarkedet.
I oppveksten hadde Tore opp-
holdt seg mye på en familiehytte
på Strømtangen ved Fredrikstad,
og i 1982 kjøpte han hytta. Dette
ble et kjært feriested for han og
familien. Svigersønnen Bjørnar
kom inn i familien, og det ble to
barnebarn, Sverre og Signe.
Men etterhvert begynte helsen å
svikte, og han måtte slutte å ar-

beide i 1998. De flyttet til Mysen
og bosatte seg i Smedgata. Men
en stadig sviktende helse gjorde
det vanskelig å ha en gård i
Smedgata, så i 2003 flyttet de inn
i leilighet i Gangnesgården. De
siste dagene var han innlagt på
sykehuset i Fredrikstad hvor han
sovnet inn lørdag 1. mars.

Br. Tore Jahren ble innviet i Loge
nr. 18 Varna 3. mars 1976 og fikk
Den Høye Sannhets Grad 16.no-
vember 1977. Da han flyttet til
Mysen, søkte han overgang til
Håkon Håkonsson og kom inn i
vår Loge 31. mai 2001. Han had-
de således 38-års medlemskap i
Odd Fellow.

Vi lyser fred over hans minne!
Jan Isaksen

Per Sigvart Narvestad til minne

Tore Jahren til minne
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oppdra  de  fore ldre løs e

UM ønsket velkommen på en hu-
mørfylt og hyggelig måte, og hun
åpnet med å gratulere jubilanten.
Bordet var nydelig festpyntet og
det ble servert pai med salat og
bløtkaker, bakt av OM og UM.
Alle veteranene hadde hvert sitt
lys ved kuverten og det var fest-
stemning rundt bordet. Det var
mange gjester fra logene Astrid,
Kjeden og Unitas. Vi startet med
å synge «Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet».
Første taler var DSS Unni Beate
Bergsland. Hun sa til jubilanten
at det er din dag i dag, på dagen
og datoen for innvielsen for 50 år
siden. En slik feiring er flott i for-
hold til at det dessverre er en del
utmeldinger i våre dager. Hun sa
videre: Vi møttes i leiren, og du
var delaktig da leiren ble delt og
vi kom i leir nr. 2 Borg. Jeg tror
det er viktig for deg å være i lo-
gen, og å være noe for andre.
Hun berømmet jubilantens store
innsats i logen og leir og overrak-
te blomster med ordene «Dette er
en stor begivenhet for alle».
Deretter kom Mysen mannskor
og sang til ære for jubilanten. «I
midnattssolen», «Når fjordene
blåner» og «You raise me up».
Det var vakkert og mektig.
Så talte OM May Sørby. Hun gra-
tulerte på vegne av alle søstrene i
loge Cecilia. Hun berømmet jubi-
lantens store engasjement i de
mange embeter hun hadde utført
med iver og alvor, og takket for
alt hun hadde bidratt med. Hun
ønsket jubilanten god helse i
mange år og leste diktet «Evige
øyeblikk». Hun overrakte de tre
rosa nellikene og utbrakte en skål
for jubilanten. Deretter takket
hun de som hadde fungert på
stolene.
Neste taler var Eks OM Lena Ut-
sigt Karlsen som takket for et fan-
tastisk godt samarbeid i logen og
spesielt i leiren. Hun ble selv inn-
viet 10 år etter jubilanten. Hun
takket for mye hygge og glede.
Søster Ida Lind, veteranens «fad-
derbarn» sa i sin tale at hennes
fadder er et sant ja-menneske, og

hun er svært takknemlig for det
gode vennskapet.
Veteranen selv takket i sin tale
Elsa Korterud, som var hennes
fadder og syntes hun var modig
som anbefalte henne den gangen
for 50 år siden. Hun mintes den
gode stemningen da hun første
gang kom inn i logesalen. Siden
hun hadde mange små barn

hjemme på den tiden, var det en
velsignelse med den gode roen i
logesalen. Hun sa videre at hun
er takknemlig for alle søstrene
hun har møtt i inn- og utland,
ofte sammen med sin mann, Br.
Magne Skadsheim. Hun har vært
glad for alle oppdrag og anbefal-
te søstrene å si ja til verv. Hun av-
sluttet med å lese diktet: «Hold
meg i hånden søster». Deretter
takket hun, med blomster, alle
søstrene som hadde fungert på
stolene og overrakte en penge-
gave til søsterskillingen.
Så sang vi «Begynn med ditt eget
indre». Inger Kopperud takket
for maten. Hun var glad for å få
denne anledningen til å takke ve-
teranen for alle årene i leiren og
sa at hun hadde vært en bestemt
og god veileder. Hun filosoferte
litt over at livet bare kan forstås
baklengs, men må leves forlengs.
Til slutt var det kaffe og flotte 
kaker. Det var et hyggelig og
muntert taffel, 50-års veteran ver-
dig, godt ledet av UM, Eldbjørg
Frøshaug.

Laila Fimland

Den 24. februar var viet 50 års veteranen Kari Bodil Skadsheim

Kari Skadsheim i midten foran med embedsmennene samlet rundt seg. Foran
til v. Guro Lie, til høyre DSS Unni Beate Bergsland. Bak fra v. Lena Utsigt
Karlsen og Liv Berit Johansen.

Kari Skadsheim med sin Veteranjuvel.
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VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Vita Kari Bodil Skadsheim:
Innviet i vår orden: 24.02.1964
Det Gode Vennskaps Grad 28.09.1964
Den Edle Kjærlighets Grad 08.03.1965
Den Høye Sannhets Grad 25.10.1965
Embeder i vår Loge: 
UM's v.ass. 1968-1969
Kasserer 1970-1971
UM 1972-1973
Indre Vakt 1975-1977
Inspektør 1977-1981
Sekretær 1985-1987
UM 1989-1991
OM 1991-1993
Fung. Eks OM 1993-1995
Stor-/Rådsrepr. 2000-2003
Rebekkarådsgrad 16.10.1993
25 år Ve.Ju. 27.02.1989
40 år Ve.Ju. 08.03.2004
Leiren:
Troens Grad 28.05.1983
Håpets Grad 28.05.1983
Barmhjertighetens Grad 29.05.1983
Embeder i Leiren:
Yppersteprest 1997-1999
HM/HP 1999-2001
Fung. Eks HP/HM 2001-2003

På besøk hos Eks
Storrepresentant
Kari Skadsheim
”Si ikke nei til en oppgave i logen.
Når jeg har klart det, kan alle! Jeg
har aldri angret på noe oppdrag
jeg har hatt.”
Nore-Nytt er på besøk hos den
ferskeste 50-års veteranen i Loge
Cecilia, og jeg har med meg søster
Karis vitaliste. Den er virkelig
innholdsrik og synliggjør at her er
det en aktiv søster med mange
embedsoppgaver i loge og leir. I
tillegg kan vi nevne at hun har
vært medlem i mange nemnder,
og vi husker henne godt som dyk-
tig medspiller i Den Høye Sann-
hets Grad.

Hvordan startet det?
Kari Skadsheim ble født i Asker
18.oktober 1932 og bodde der i
flere år før familien flyttet til Ås i
Akershus.  Hun var speider, og
Kari sier hun likte seg aller best
når hun kunne farte ute i naturen.
På Ås traff hun sin Magne. Han
hadde utdannet seg som skog-

brukskandidat ved Norges Land-
brukshøgskole. Da han fikk en
stilling i Sandnes, fulgte unge
Kari med. Neste arbeidssted ble
Mysen. Dit flyttet de julen
1957/58. Da hadde de fått sitt før-
ste barn. Etter hvert fikk de fire
barn til, så søster Kari er ”Matri-
ark” i en stor familie. Hun var yr-
keshusmor til de yngste, som var
tvillinger, begynte på ungdoms-
skolen. Da fikk hun en sekretær-
stilling på skolekontoret i Eids-
berg, og denne jobben hadde hun
til hun som 67-åring gikk av med
pensjon.
Hennes mann, Magne Skadsheim,
begynte i Loge nr. 62 Håkon Hå-
konsson i 1961. Str. Kari ble tatt
opp i Loge nr. 31 Cecilia i februar
1964. Hun var den første resipi-
end som ble tatt opp etter at lo-
gene i Mysen hadde fått sin egen
logesal på Villa Nore.
Nore-Nytt undrer på hvordan ek-
teparet Skadsheim fikk ordnet
sine møter på kveldstid med fem
barn i huset.
”Magne visste alltid når mine mø-
ter var og hadde aldri sine møter
på de samme dagene,” sier Kari
og smiler. Jeg forstår at dette ekte-
paret samarbeidet på beste måte.
Begge to kan vise frem fyldige lo-
gevita.
”– Jeg har så gode minner fra min
innvielse. Jeg satt og ventet helt
alene og var veldig spent. Men da
døren inn til logesalen ble åpnet,
kom det mot meg en spesiell
varm og god atmosfære. Jeg tenk-
te at her er det godt å være! Da
søstrene litt senere dannet søster-
ring, følte jeg meg så hjertelig vel-
kommen. Slik har det vært siden.
Jeg har alltid funnet meg vel til
rette. Ettermøtene var nok mer in-
time den gangen. Vi var ikke så
mange søstre. Michael Jørstad var
”sjefen” på gamle Villa Nore. Vi
kalte oss ”De nattergale”, for vi
ble så lenge på ettermøtene. Vi
gikk ikke hjem før en av oss ropte:
”Nå går trikken til Heggin!”
Loge Ceilia har vokst, og det er
bra for Ordenen vår. Men jeg stre-
ver med å bli kjent med alle de
nye. Det er en fin ordning med
farger på sitteplassene. Da må vi

blande oss, og det hjelper. Jeg vil
så gjerne at alle søstrene våre skal
føle seg like velkomne i logen vår
som jeg gjorde da jeg begynte.
Jeg kjente meg veldig ensom de
første årene på Mysen. Vi kjente
ingen, og foreldrene mine flyttet
fra Ås til Tvedestrand. De var sør-
lendinger og ville tilbake dit. Jeg
merket at jeg savnet et fellesskap
med noen utover den nærmeste
kjernefamilien. Det fikk jeg i Loge
Cecilia. Mange av mine søsterven-
ner der hadde mennene sine i
Loge Håkon Håkonsson. Vi ble
som en stor Odd Fellow fami-
lie.” –

Det har stått mange reisereferater
i Nore-Nytt skrevet av Kari og
Magne Skadsheim. De har reist
mye sammen og ofte i regi av en
svensk Ordensbror fra Vadstena.
-”Ja, det er morsomt å reise! Vi har
sett og opplevd så mye. Det er all-
tid spennende å se hvordan 
Ordensarbeidet skjer i andre land.
Dette har jeg fått oppleve sammen
med søstrene også, på Treriks-
møtene våre. Vi har jo venneloger
både i Finland og Sverige. Jeg tror
jeg har vært med på alle sammen.
Jeg har valgt å bo privat, og derfor
har jeg fått mange gode søster-
venner i begge land. Når vi har
”Treffet” her i Mysen, bor de hos
meg. Ja, vennelogene har jeg hatt
stor glede av.”

Nore-Nytt bemerker at Kari og
Magne Skadsheim ofte er å se i
Mysen.
– ”Vi går tur hver dag. Ofte går vi
i Trømborgfjella. Turorienteringen
er vi med på hvert år. Det er et
fint mål å finne alle postene!”
Ikke så merkelig at det en gang
ble akkurat Str. Kari og Br. Magne
som slo seg i lag, to friluftsmen-
nesker med felles interesser på så
mange områder.
En merker godt at dette er et ekte-
par som samarbeider og tar vare
på hverandre og sine medmen-
nesker på beste måte i god Odd
Fellow ånd.
Nore-Nytt ønsker dere begge to
mange gode år videre.

Rigmor Løes
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10. februar mottok Str. Lena Ut-
sigt Karlsen 40-års veteranjuvel.
Den flotte seremonien ble ledet
av Str. DSS Unni Beate Bergsland.
På ettermøtet ønsket Str. UM Eld-
bjørg Frøshaug velkommen med
et utdrag fra boka «Gule Blom-
ster» – «Til en jubilær», og ønsket
spesielt Str. Stor Marsjall Toril G.
Skaugaard og våre gjester fra
Loge nr. 25 Irene, nr. 17 Unitas,
nr. 38 Astrid og nr. 50 Kjeden vel-
kommen.
Før maten sang vi «Vennskap,
kjærlighet og sannhet».
Så var det tid for kveldens mål-
tid, som bestod av skinkestek og
grønnsaker.
Første taler var Str. Distrikts Stor
Sire Unni Beate Bergsland. Hun
takket for oppdraget hun hadde
hatt ved utdelingen, gratulerte
Lena og overrakte henne blom-
ster. Str. OM May Sørby takket
veteranen varmt for hennes store
engasjement for og i logen. Fra
hun ble tatt opp bare 31 år gam-
mel har hun virkelig forstått det-
te med å møte så ofte vi kan. Hun
har hatt de fleste embeder både i
logen og i leiren, utført oppga-
vene  med iver og nøyaktighet,
og hun har vært en ressursperson
for oss. Det er så enkelt når vi lu-
rer på noe. Lena vet det meste!
May overrakte de tre rosa nelli-
ker, og vi skålte for veteranen.
Str. Eks Rådspresident Guro Lie
gratulerte Lena med mange pene
ord og fortalte om gamle minner,
og hun mente at selv om Lena
var liten av vekst var det merk-
bart når hun var til stede.
Veteran Lena takket alle som
hadde gjort denne kvelden så
flott. Så takket hun de som hadde
gjort jobben inne og overrakte
dem  blomster, og til logen ga
hun en nydelig  lysestake.
Str. Unni Gangnæs takket for den
gode maten og det flotte bordet.
Hun avsluttet med «En søsters
bønn for oss som begynner å bli
gamle». Mange visdomsord der!
Så hadde Str. UM en overras-
kelse. Med Jørn Lillestrand ved
pianoet sang Jørn Grepperud tre

flotte sanger. Applausen var stor,
og det ble et ekstranummer. Flott
utført av dyktige utøvere!
Til kaffen hadde Str. UM bakt ny-
delige marsipankaker. Heldige vi
som har så flinke søstre! Så var
det tid for avslutningssangen.

Grethe Sørby
Vita Lena Irene Utsigt 
Karlsen:
Innviet i vår orden: 28.01.1974
Det Gode Vennskaps Grad 23.09.1974
Den Edle Kjærlighets Grad 14.04.1975
Den Høye Sannhets Grad 09.02.1976
Embeder i vår Loge:
Indre Vakt 1983-1985 
Sekretær 1993-1995
OM 1995-1997
Eks OM 1997-1999
Stor-/Rådsrepresentant 2007-2012  
Rebakkerådsgrad 04.10.1997 
25 års Ve.Ju 28.02.1999
Leiren:
Troens Grad 29.03.1989
Håpets Grad 28.03.1990
Barmhjertighetens Grad 25.09.1991
Embeder i Leiren:
Sekretær 1999-2003

Stor heder til 40-års
veteran Lena Utsigt
Karlsen
Den 10. februar  i år ble Eks Stor-
repr. Lena Utsigt Karlsen tildelt
sin velfortjente 40-års veteranju-
vel.
I talen hun holdt under midda-
gen ga hun oss et lite resyme fra
livet sitt – både i og utenfor 
Logen.

Hun er født og oppvokst på My-
sen, og hadde en trygg og god
barndom og ungdomstid.
Hun fikk tidlig vite om Odd Fel-
lowordenen da begge foreldrene
var medlemmer av Ordenen, far i
nr. 62 Håkon Håkonsson med
Leif Wilhelm Tuman fra Oslo som
fadder, mor i nr. 31 Cecilia og
med Guro Lie som fadder. Hun
husker også den litt spesielle,
høytidelige stemningen hjemme
de dagene far eller mor skulle i
Logen.
Lenas foreldre døde dessverre så

Utdeling av 40-års veteranjuvel i loge nr. 31 Cecilia

Lena Utsigt Karlsen i midten foran med embedsmennene samlet rundt seg.
Foran til v. Guro Lie, til høyre DSS Unni Beate Bergsland. Bak fra v. Kari
Skadsheim og Liv Berit Johansen.
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alt for tidlig og fikk ikke oppleve
at også hun ble logesøster, men
hennes mor sa ofte at hun håpet
hun ville bli det en gang.

Etter Examen Artium i 1964 reiste
hun til Nord-Norge, nærmere be-
stemt Brønnøysund, hvor hun
var lærervikar et år. Der lærte
hun å kjenne Inger som hadde en
venninne i Oslo …
mer om dette litt senere.

Sommerferiene i 1963–64 hadde
hun butikkjobb på Lyngør hvor
hun jobbet sammen med en hyg-
gelig jente fra Måløy. De to har i
alle disse år utvekslet hyggelige
julebrev hvor de fortalte hveran-
dre løst og fast om året som had-
de gått, en hyggelig ting å gjøre
gjennom 50 år – uten å møtes en
eneste gang!
Feriene i 1965–66 tilbrakte Lena
som ”tante” på Tomm Murstad
sommerleir på Løten.
Etter vikariatet som lærer gikk
turen til Elverum hvor det ble læ-
rerskole i to år, og etter det til
Hærland barneskole hvor hun
jobbet i 37 år.

Lenas mor og Elsa Hansen, Turid
Diskeruds mor, ble begge enker i
1968. De ble veldig knyttet til
hverandre, og da Lenas mor
døde i 1971 overtok Lena venn-
skapet med ”mor Elsa” som hun
kalte henne.

Gjennom speiderarbeidet i Meto-
distkirken fant Lena og Ingar
hverandre, og de giftet seg i 1972.  
Hun hadde fortsatt god kontakt
med ”mor Elsa”, og hun spurte
om hun ville bli Rebekka-søster.
Innvielsen fant sted 28. januar
1974, hun ble hele lærlingetiden
fulgt opp av Elsa, og hadde også
god støtte av Amanda og Leif W.
Turman.

Lena synes det snakkes mye om
begrepet ”tidsklemma” i våre da-
ger, og at det er mange som føler
at de ikke har tid til å bli logesøs-
tre. Lena gikk gravid to ganger i
sin logetid – og det endte opp i to
gutter som i dag er 39 og 37 år
gamle, begge er etablert i Oslo.
Ingar ble logebror i 1982 og hans
fadder var Alf Lie, så vi har alltid
vært knyttet til familien Lie.

I 1989 ble Lena medlem av Leir
nr. 2 Borg, og det har ført til
mange gode venner i de andre lo-
gene i vårt distrikt. 
I logesalen ble alle embetene som
Lena har hatt referert, og hun sier
at hun er takknemlig for den tilli-
ten som ble vist henne. At hun
utførte sine embeter med stor
dyktighet kan vel også nevnes.
Hun synes selv at tiden som Stor-
representant i fem år fra 2007 var
en utrolig lærerik og fin tid. Det
var mange møter i Distriktsrådet
med Storrepr. fra de andre logene
i distriktet, og med Jorunn som
DSS de første tre årene og med
Unni de to neste.
Det må også nevnes at hun del-
tok på Storlogemøtet på Garder-
moen i 2010, som var en meget
lærerik week-end. 

Vi må komme tilbake til Brønn-
øysund og hva tilfeldigheter kan
føre til, Lena forteller:
Høsten 2007 var noen søstre fra
Cecilia i Loge 25 Irene i Oslo for å
overvære 40-års Veteranjuvel-til-
deling til Turid Diskerud.
Som Storrepr. ble jeg plassert
sammen med Storrepr i Loge
Irene – Erna Øvergård.
Hun leser på bordkortet mitt og
sier: ”Deg har jeg hørt om, har du
en venninne i Sverige?”

Erna viser seg å være den tidli-
gere omtalte Ingers venninne i
Oslo som hun fortalte meg om i
Brønnøysund for snart 50 år si-
den. Verden er ganske liten! Dette
har ført til et godt vennskap – jeg
fikk også muligheten til å besøke
Erna på Lånan på Helgelands-
kysten sammen med Inger og
hennes svenske ektemann som-
meren 2009. Erna har jo vært i vår
loge tidligere og fortalt om sitt ar-
beid som ærfuglvokter på sitt
barndoms Lånan.

Begivenheter har det vært mange
av, og etter at både Lena og Ingar
ble pensjonister har de reist mye i
inn- og utland. De trives godt på
Beitostølen, og tilbringer mye tid
der til alle årstider.

Turid Mohrsen

Lena Utsigt Karlsen og Erna Øver-
gård.

Lena Utsigt Karlsen.

OM  VENNLIGHET
Vennlighet finnes overalt i dag-
liglivet, et tegn på at troen her-
sker gjennom dagligdagse ting
som: småprat og matlaging, å
fortelle historier, elskov, fiske-
turer, å dyrke grønnsaker og
blomster, sport, musikk og bø-
ker, å oppdra barn – alle steder
der nåden skinner igjennom.
Selv i en tid med forfengelighet
og grådighet, behøver man
ikke lete lenge for å finne leir-
bålene til vanlige mennesker.

Garrison Keillor
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På møtet 28. november 2013 ble
Br. Eks OM. Johan Hvalshagen
tildelt 25-års veteranjuvel under
ledelse av Br. Storrepr. Vidar
Kjærheim.
UM ønsket velkommen til bords
og gratulerte veteranen før vi
sang «Til Loge Håkon Håkons-
son».
Kveldens meny var fiskegryte
med brød og salat.
Etter maten var det tid for taler.
Br. OM. Forklarte ordet veteran.
Det kommer av «Vetus» og betyr
gammel. Det vil si erfaring og er
en hedersbetegnelse. 25 år har
gått, han leste diktet «Til en jubi-
lant», og gratulerte som veteran.
Br. Per Ola Halvorsen hilste fra
Br. Eks OM som var i syden og
gratulerte veteranen og hilste til
brødrene.
Veteranen selv, som stilte i nytt
antrekk for dagen, mente det var
lett å se bakover på de gode min-
nene i Logen. Som ung bodde
han i Oslo. Her så han Odd Fel-
low-bygningen og lurte på hvem
eller hvilket firma det var. Han
fikk det forklart av en kunde som
anbefalte han å bli medlem. Da
ringte han Storlogen som sa han
kunne bli medlem i Ski eller My-
sen. En god venn, Torfinn Jørgen-
rud, kom til å bli hans fadder.
Han ser med vemod på de som
har gått bort, men ser også at nye
kommer til. Da han flyttet til Spy-
deberg arbeidet han mye og var
lite kjent med lokalmiljøet. I Lo-
gen fant han ro, og her har han
hatt oppgaver. Det var krevende
idealer å leve opp til, men han
prøvde å tenke som en Odd Fel-
lower. Han takket embedsmenn
og brødrene for seremonien og
skålte for Logen.
Da vi hadde sunget «Til vetera-
nen», var det Eks. Storrepr. Per
Karlsrud som takket for maten.
Han og kona var ikke alltid enige
om hvordan han skulle kle seg,
men en gang var han og kjøpte
seg ny blådress, og da fikk han
ros! Han lurte også på hva slags
fisk vi hadde spist, kanskje det
var gjedde?

En gang dro han og to svogere til
Aremarksjøen for å fiske. En rod-
de, en øsa og Per fiska. Han fikk
på ei stor gjedde med tynt snøre.
Roeren fikk mye kjeft nå, men
Per klarte å ta opp ei stor gjedde
på nesten 10 kg. Denne vokste
etterhvert da han noen måneder
senere sto i Logen, og en fortalte
at nå var det tatt ei gjedde i Are-
marksjøen på 27 kg. Han takket
så for god mat og fin servering.
UM takket lag 4 i privatnemnda,
og ønsket velkommen til kaffe og
konfekt i salongen.

Br. Johan Hvalshagen ble innviet
i vår Loge 24. nov. 1988, og ble

forfremmet til Den Høye Sann-
hets grad 26. sept. 1991.
Han har hatt følgende embeder i
vår Loge:
1991-1995 CMs høyre ass.
1997-1999 Kasserer
2003-2005 UM   
2005-2007 OM
2007-2009 Fung. Eks OM.

Han ble tatt opp i Leiren 4. mars
1997 og mottok Den Kongelige
Purpur Grad 2. nov. 1999. Han
hadde embedet som 2. leirvakt
16. mars 2002–31. juli 2003.
Han ble tildelt Storlogegraden 7.
mars 2008.

Jan Isaksen

25-års veteranjuvel i Loge Håkon Håkonsson

OM Per-Olav Eek taler til jubilanten, Johan Hvalshagen.
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Litt om livet til  
25-års veteranen 
Johan Hvalshagen
Br. Johan Hvalshagen ble født 22.
juni  1939 og vokste opp på små-
bruk på Gran på Hadeland.  Han
var eldst av tre søsken, og hadde
en yngre bror og søster. Han reg-
ner seg fortsatt som hadelands-
gutt. Her tok han folkeskole og
realskole. 17 år gammel flyttet
han til Oslo. Han fikk jobb i NSB.
Den store drømmen var å bli sta-
sjonsmester på Gran, men slik ble
det ikke. Det ble handelskole og
fagkurs i markedsføring på
kveldstid. I 6-7 år arbeidet han
med salg av undervisningsmate-
riell  for Teknisk Forlag. Deretter
kom han til Volvo, hvor han ble
værende i 37 år, først som trans-
portleder på delelageret, deretter
35 år som salgsleder. I 1977 flyttet
Volvo Norge til nytt bygg på Ma-

stemyr. Selv hadde han flyttet til
Spydeberg i 1975. Da faren døde
1972, tok han over driften av går-
den på Gran som odelsgutt, men
i  1981 overdro han gården til
broren.

I Oslo så han Odd Fellow-byg-
ningen, og lurte på hva dette var,
men en av hans kunder fortalte
hva Odd Fellow sto for. Han
ringte Odd Fellow, og fikk be-
skjed at han kunne søke medlem-
skap i Ski eller Mysen. Da han
hadde flyttet til Spydeberg, var
han opptatt med mye arbeid, og
ble til å begynne med lite kjent
med lokalmiljøet på stedet. Men
en god kamerat var Torfinn Jør-
genrud som kom til å bli hans
fadder da han ble opptatt i Logen
i 1988. Det ble flere kamerater,
bl.a. gjennom en felles hobby, ve-
teranbiler. Her var det nok DKW
som sto høyest.
Han giftet seg 1966 med Ragn-
hild, og det ble tre barn, to jenter
og en gutt. Senere har det også
blitt fem barnebarn, tre gutter og
to jenter.

Jan Isaksen

Under logemøtet 27. mars ble
brdr. Nils Henrik Olsson og Tor
Glasø tildelt 25-års veteranjuvel
av Br. Storrepr. Vidar Kjærheim
som ledet seremonien inne i loge-
salen.
Ute ble vi ønsket velkommen til
bords av UM som leste et dikt før
vi som vanlig sang «Til Loge Hå-

kon Håkonsson». Kveldens meny
var fiskegryte.
Deretter var OM første taler. 25 år
har gått, og noe nytt og ukjent sto
foran dere for 25 år siden. Men et
langt medlemskap tyder på at
dere fant noe som inspirerte og
engasjerte dere, noe vår Loge har
hatt god nytte av. Han talte så om

vennskap. Den er som helsen, vi
kjenner ikke dens verdi før den er
borte. Vennskap, kjærlighet og
sannhet er livets store verdier.
Han gratulerte så veteranene og
utbrakte deres skål.
Br. Tor Glasø var neste taler: Han
takket for en fin seremoni og
mange fine ord, «Vær deg selv
nok» og «Den tjener seg selv best
som tjener andre». Han kjente seg
selv, og også oss andre. At vi
hadde forskjellige karakterer,
men ingen karakter er dårligere

25-års veteranjuveler i Loge Håkon Håkonsson

Johan takker for Veteranjuvelen.

Dagens to 25 års Veteraner. Fra v. Nils Henrik Olsson og Tor Glasø.

Overmester Per Olav Eek talte til
Veteranene.
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enn andre. Han gratulerte også
br. Nils Olsson, de hadde fulgt
hverandre også personlig
gjennom 25 år.
Br. Evald Forvik holdt en tale til
br. Tor Glasø. Han ble kjent med
Tor omtrent fra starten da Tor
kom inn i Logen 32 år gammel.
De har hatt mye hygge sammen
også privat, og han har høstet
mye frukter både fra Tors hage,
og fra Tor selv. Han minnes alle
ganger han har stoppet på Bøler-
toppen med bilen og tatt Tor
med. Det har blitt mange turer.
Han berømmer også Tor fordi
han har tatt seg av sin familie,
spesielt hans to døtre. Dette er
det beste en god logebror kan
gjøre. Han gratulerte begge vete-
ranene og utbrakte deres skål.

Han overrakte også br. Tor Glasø
blomster.
Br. Nils Henrik Olsson husket
spesielt 16. mars 1989 som en
spennende, men også skrem-
mende og uforståelig kveld. Det
største han husket fra innvielsen
var ordene fra S.E. Disse ord har
vært en rettsnor senere i livet.
Han takket også de som hadde
vært inne i logesalen ikveld. Takk
for en fin seremoni. Hverken han
eller Tor følte seg gamle, men han
hadde regnet på hvor gamle de
ville være når de mottok 40 og
50-års juveler. De hadde kjent
hverandre i 25 år. Han takket Tor
for godt vennskap i disse årene.
Om noen år vil han ha vært i
Odd Fellow halve livet. Han tak-
ket for vennskapen i Logen.

Br. Knut Wangberg er fadderbarn
til Nils Olsson. Han gratulerte
begge veteranene med dagen og
så fram mot både 40 og 50-års til-
delinger. Han takket Nils for at
han fikk han med i Logen hvor
han har hatt mange fine og hyg-
gelige stunder. Han overrakte så
blomst til sin fadder.
Br. Eks OM Hans Kristian Foss
informerte om seniorklubbens
tur til Horten, men gratulerte
samtidig veteranene med dagen.
Br. Nils Olsson var den første i
Logen han ble kjent med da han
hadde vært på hjemmebesøk før
Hans Kristian skulle innvies. Li-
keledes ble han kjent med br. Tor
Glasø dagen etter han ble innviet
da de traff hverandre på Mysen.

Vi sang «Til Veteranen» før br.
Chris Gunnar Beck Halstvedt
takket for maten. Han regnet
med at brdr. var enige i at det var
et herlig måltid. Han hadde et
godt forhold til fisk, og liker å fis-
ke selv. Han husket spesielt han
og en hyttenabo skulle sette garn.
Sistnevnte var ikke særlig kjent
med båter eller å ro. Da garnet
skulle settes, sto han selv bak i
båten. Da han ga naboen beskjed
om å ro, havnet han selv i garnet.
Det hørte med til historien at det
sto mange på brygga og så på.
Forøvrig takket han for god ser-
vering.

UM inviterte så til kaffe og mar-
sipankake i salongen, hvor vi
også fikk underholdning med
Jørn Grepperud og Jørn Vidar
Lillestrand.

Br. Nils Henrik Olsson ble innvi-
et i vår Loge 16. mars 1989, 
og mottok Den Høye Sannhets
Grad 23. januar1992.
Han har hatt følgende embeder:
Indre Vakt: 1993-1995.
Ytre Vakt: 1995-1997.
Inspektør ass: 1997-1999.
Sekretær: 1999-2003.
Han ble tatt opp i Leiren 4. mars
1997 og mottok Den Kongelige
Purpurgrad 2. november 1999.
Her hadde han embedet 2. Leir-
vakt (2. Terne) 2003-2005.

Br. Tor Glasø ble innviet i vår
Loge 2. februar 1989,
og mottok Den Høye Sannhets
Grad 23. januar 1992.
Han hadde embedet som Skatt-
mester 1993-1995.

Han ble tatt opp i Leiren 4. mars
1997, og mottok Den Kongelige
Purpurgrad 2. november 1999.

Jan Isaksen

Evald Forvik.

Nils Henrik Olsson.

Tor Glasø.
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Nåværende styre for loge Cecici-
lias "Søstertreff" overtok arrange-
mentene høsten 2013. Treffene
har blitt holdt på Villa Nore før-
ste mandag i hver måned mellom
kl. 11 og kl. 13. I høst har vi hatt
fire møter. Fremmøteantallet har
variert fra 18 til 26 blide, hyggeli-
ge og pratelystne søstre. Hensik-
ten med treffene er jo å møtes til

en uformell prat, gjerne med inn-
slag fra søstre som har noe å dele
med andre, enkel bevertning og
utlodning. Høstens møter har
vært preget av dette og med et
meget interessant innlegg 07.10.
Søster Unni Gangnæs fortalte om
Jacob Nicolai Wilse – som er me-
get aktuell i forbindelse med
Eidsberg Historielags feiring av

200 års jubileet 1814–2014.
Arrangementskomiteen vil anbe-
fale søstertreffene for de som øn-
sker denne to timers hyggelige
avkoblingen første mandag i
hver måned. Fra 2014 holdes mø-
tene våre fra kl. 12 til kl. 14. 
Vel møtt!

Anne-Lise Nilsen
sekretær

Cecilias Søstertreff

Styret har bestått av:
Formann: Odd Martin Skarpholt
Kasserer: Per Ola Halvorsen
Sekretær: Per Erling Fladberg
Styremedl.: Jan Thon
Revisor: Magne Kviserud
Valgkom.: Kjell Holum og 

Frank Lind

Valg:
Formann: Odd Martin Skarpholt

2012/2013, på valg
Kasserer: Per Ola Halvorsen

2013/2014, ikke på valg
Sekretær: Per E. Fladberg

2013/2014, ikke på valg
Styremedl.: Jan Thon

2013/2014, ikke på valg
Valgkom.: Kjell Holum og

Frank Lind 
2012/2013, på valg

Revisor: Magne Kviserud 
2012/2013, på valg

Valgkomiteens innstilling:
Formann: Hans Kristian Foss

2014/2015
Valgkom.: Egil Ingar Karlsen og 

Tormod Høilund
2014/2015

Revisor: Magne Kviserud 
2014/2015, gjenvalg.         

Samtlige ble enstemmig valgt på
vårt desembermøte 19/12-2013.

Det er avholdt 10 møter og antall
medlemmer ved årets utgang er
34 som gir en fremmøteprosent
på 49 %.
På februarmøte holdt Per Oskar
Larsen foredrag om Trømborg-
fjella.

På maimøte hadde vi besøk av
Rolf Dillevik fra Mysenelvas ven-
ner som holdt foredrag og viste
lysbilder fra dugnader som var
gjort ved Mysenelva.
På augustmøte var vi innvitert til
Magne Skadsheim på hans 90
årsdag.
I august var vår losjebror Jan
Isaksen og holdt et intressant
foredrag (slaget på Øieren).
I september var vi på tur til Bu-
dapest, som var både vellykket
og hyggelig.
God mat og et hyggelig samvær
på vårt desembermøte ble det
også i år da vi som tidligere år
var innvitert til May og Arne
Henning Sørby.
Det ble også bevilget penger til
ny vaskemaskin.
Styre vil takke alle som var med
på å holde det ryddig og pent
rundt huset vårt.
En ny høsttur i 2014 er under
planlegging.
Styre vil også takke alle seniorene
for et godt oppmøte og for å ska-
pe god stemning og et hyggelig
samvær som igjen styrker vårt
vennskap.

Per Erling Fladberg
Sekr.

Årsberetning 2013 – Seniorklubben ”Bøsse” som står
på bardisken før
hvert logemøte
Jeg har fått en del forespørsler
om hva dette er.
Her kan man legge på penger
som går til Søsterskillingen,
hvis man føler for det.
Denne ”Bøssa” blir tømt en
gang i blant og pengene satt
inn på kontoen til Søsterskil-
lingen.
Søsterskillingskontoen brukes
bl.a. til dekning av utgifter til
sommermøte og andre felles
arrangementer.

May Sørby
Overmester

Ved min side
Gå ikke foran meg,
for kanskje jeg ikke
følger etter deg.

Gå ikke bak meg,
for kanskje jeg ikke
viser deg riktig vei.

Gå ved min side
og vær min venn.

Et lite dikt fra ukjent forfatter.
Halvor
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I anledning sin 90-års dag, invi-
terte Br. Per Karlsrud seniorklub-
ben til sitt hjem på Ydersbotn i
Søndre Høland torsdag 15. mai.
Som navnet tilsier er dette i en-
den, eller bunn på Hemnessjøen.
Øgderen het den også, men det
eldste navnet var Yderen.
Seniorklubbens formann, Hans
Kr. Foss, takket for at vi kunne ha
møtet hos Per. Deretter sang vi
klubbsangen. Sekr. Per Fladberg
leste protokollen som ble skrevet
for vel 10 år siden da Per var 80

år. Sekr. den gang var Johs. Vaa-
ler. Så leste han protokollen fra
forrige møte. Br. Knut Ivar Tve-
ten hilste fra Berit Thon før br.
OM overrakte blomster til jubi-
lanten og takket for alt han hadde
gjort for vår Loge.
Nå overtok jubilanten ordet og
innledet med «for livets glade
gutter, går solen aldri ned». Han
informerte om Aurskog Høland
kommune, om sammenslåingen,
og tiden før og etter. Om velfor-
eningen som ble stiftet, og Ste-
nersby grendehus som lå like
ved. Han refererte så fra sin tid i
Logen.
Vi ble så traktert med flotte snit-
ter, og deretter kaffe og kringle,
og praten gikk løst rundt bor-
dene.
Br. Hans Kr. Foss hilste fra Marit
Kolstad. Han fortalte at da han
skulle opptas i Logen, med Gun-
nar Johnsen som fadder, fikk han
besøk fra undersøkelses-nemnda.
En av dem var Br. Per Karlsrud.
Etter dette fikk han et nært for-
hold til Per. Han kom alltid med
gode kommentarer, og tålte å bli
motsagt. Han godtok andre me-
ninger enn sine egne. Hans Kris-
tian hadde lært mye av Per, og
takket for alt han hadde tilført
Logen og seniorklubben.

Br. Per Karlsrud ble født 18. mai
1924 på gården Risbråthe i Østre
Trøgstad. Men han kom ikke til å
vokse opp her. Han var av kjøp-
manns-slekt, og allerede i 1926

flyttet de til Ydersbotn i Søndre
Høland hvor moren overtok drif-
ten av familiens butikk. Faren
startet transportforretning ved si-
den av butikken. Per sier selv at
han er 4de generasjon kremmer,
men kremmer ble han aldri. Han
valgte lærerskolen for handel og
kontor, og arbeidet som adjunkt i
økonomiske fag.
1949 giftet han seg med Randi.
Hun kom til å drive butikken. De
fikk 2 barn, og senere ble det 4
barnebarn og 10 oldebarn. Per ut-
førte militærtjeneste under kri-
gen, da han i siviltjeneste ble
sendt på tømmerhugst. Han er
glad i naturen og i området der
han bor, og det har blitt mange
bad i Hemnessjøen.
Per og Randi er begge trofaste i
Logen. Av praktiske grunner leier
de nå også en leilighet på Mysen.
Den benyttes ved anledning. Den
ligger nær Nore, og benyttes bl.a.
om vinteren.

Br. Per Karlsrud ble innviet i vår
Loge 21. september 1959, og kun-
ne således motta 50-års Veteran-
juvel 30. september 2009. I Logen
har han hatt en rekke embeder,
og avsluttet som Logens Storre-
presentant 1999-2003. Han ble
kallet til Leiren 4. oktober 1966. I
1988 ble han tildelt Storlogegra-
den.

Vi gratulerer Br. Per Karlsrud
med de 90 år!

Jan Isaksen

Per Karlsrud 90 år

Per i kjent positur.

Stua på Ydersbotn ble full under seniorklubbens møte hjemme hos Per Karlsrud.
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Distriktene i Ordenen støtter
hvert år ungdom gjennom FNs
United Pilgrimage for Youth.
I 2013 var det Anne Sofie Streke-
rud som vant konkurransen om
deltagelse fra vår region, og hun
besøkte vår Loge i februar i år,
her holdt hun følgende foredrag
for søstrene:

Min tur med United
Pilgrimage for Youth
Da jeg ble spurt om jeg ville være
med i konkurransen om å vinne
en tur til USA, var jeg ikke i tvil
om at dette var noe jeg ønsket.
Oppgaven var å presentere den
gyldne leveregel i vår tid. Jeg
valgte å fokusere på 22. juli, og
de skadene Anders Behring Brei-
vik forårsaket og det samholdet
det norske folket fikk i etterkant
av hendelsene.
Det var en nervepirrende og
spent periode fra jeg fikk vite at
jeg vant turen, til jeg var i USA.
Etter informasjonssamtaler og
mail, var vi til sammen ti stykker
som møttes på Gardermoen for
to uker med fantastiske opple-
velser i USA og Canada.
Kofferten min hadde vært ferdig
pakket i over to uker før jeg dro.
Jeg hadde en god del blandede
følelser om hva jeg kom til å opp-
leve de neste to ukene.
Kjemien i den norske gruppen
var kjempebra, og jeg er ikke i
tvil om at dette har vært en opp-
levelse og erfaring jeg vil ha med
meg resten av livet. Så tusen takk
for den muligheten jeg fikk til å

delta på opplegget, United Pilgri-
mage for Youth!
Vi landet i Philadelphia hvor vi
møtte noen av de andre deltaker-
ne. Til sammen var det ca. 150
ungdommer fra Canada, USA,
Danmark, Sverige, Finland, Is-
land og Norge. 
I Philadelphia var vi på sightse-
eing og så blant annet den kjente
Liberty Bell og besøkte Indepen-
dence Hall, hvor den amerikan-
ske uavhengighetserklæringen
ble diskutert og forkynt.
Gjennom hele turen besøkte vi
steder som jeg hadde hørt om i
historie og ellers, noe som var
kjempeinteressant. 
Vi kjørte buss fra Philadelphia til
New York City hvor vi oppholdt
oss de neste dagene. 
Dagene var fylt med båttur rundt
Manhattan, World Trade Center
Memorial, show på Broadway, Ti-
mes Square, “Top of the Rock”/
Rockefeller Center og mange
flere opplevelser. 
New York er en utrolig stor by, og
man ser virkelig forskjellene
mellom USA og Norges byg-
ningsstruktur, kulturforskjeller
og normer ellers i samfunnet.
Man følte seg så liten blant de
høye bygningene og i en så stor

by med ca. 8,5 mill. innbyggere.
En del av turen var å høre på
foredrag fra FN og holde en tale
om barnearbeid i mitt land. Siden
FN-bygningen var under oppus-
sing, fikk vi bare mulighet til å gå
inn i bygningen og titte rundt.
Alle foredragene ble holdt på ho-
tellet vi bodde, og det var veldig
lærerikt og spennende. Man fikk
øynene opp for å se verden fra et
annet perspektiv, og jeg synes det
var veldig nyttig å høre det fra
FN. Oppgaven vi skulle løse var
noe vanskelig, siden Norge ikke
har barnearbeid. Det gikk bra og
alle presenterte det de hadde pro-
dusert gjennom dagene i NYC. 
Vi forlot NYC tidlig og frokosten
ble inntatt på McDonalds, til
amerikanernes store glede. Deret-
ter gikk turen til stedet der ven-
depunkt i den amerikanske bor-
gerkrigen skjedde, nemlig Get-
tysburg. Et sted med flott natur,
store sletter og ikke minste mo-
numenter som minnes de om-
komne. 
Washington DC var neste mål for
turen. Jeg var mest spent på The
White House og The Capitol Bu-
ilding, men det som gjorde mest
inntrykk var æresgravlunden i
Arlington. Det var så rart at å se

Hele den norske gruppa samlet foran Det hvite hus.

Anne Sofie Strekerud på besøk.

Besøk i Loge Cecilia
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OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E

400 000 gravstøtter samlet på et
sted, og at mange av de var
ukjente, the unknown soldiers.  
Vi besøkte flere av Odd Fellow
Ordenens lokaler i USA, bla. i
Baltimore og i utkanten av Was-
hington DC. Det var flott å bli
møtt av hyggelige mennesker,
deilig mat og fine lokaler. 

Turens siste dager skulle tilbring-
es i Canada, hvor vi besøkte det
kanadiske parlamentet og fikk se
utsikten utover Ottawa. 
Vi kjørte bussen videre til Niaga-
ra og Niagara Falls. Noe så utro-
lig vakkert! Vi tok en båttur for å
se nærmere på fallet, det var en
våt, men flott opplevelse. 
Den siste tiden av turen ble brukt
på å kjøre buss tilbake til Phila-
delphia. Hyggelige stunder med
nye venner og masse opplevelser
og inntrykk som måtte deles. 
Det har snart gått et år siden jeg

var i USA, men jeg har lært mye,
møtt mange nye mennesker og
utviklet meg selv som person. Jeg
har fått øynene opp for hva som
skjer rundt meg i det norske sam-
funnet, men også utenlands. I
ettertid av oppholdet har jeg
holdt foredrag om turen. 
Det har virkelig vært en opple-
velse jeg kommer til å ha med
meg for resten av livet, og er evig
takknemlig for at jeg fikk mulig-
heten til å delta!

Anne Sofie Strekerud

Møte 24.03.
– Opptak
av 1 ny søs-
ter i Loge
Cecilia
Anne Mette
Iversen
(født 1962)–
fadder Tove
Granli.

Mette Iversen er født 09.05.62
i Hillerød i Danmark. Hun
flyttet til Norge i 1986. Hun er
gift og har to voksne barn.
Begge barna bor i Oslo. De
første to årene i Norge bodde-
familien på Høybråten i Oslo.

I 1988 flyttet hun til Nittedal
og der ble de boende fram til
2012 da de kom flyttende til
Trøgstad. 
Mette jobber som salgsmedar-
beider på G-Sport på Storo i
Oslo.
Hun er glad i sang og mu-
sikk. Hun trives godt i skog
og mark, og i lokalpolitikken
er hun også engasjert.
Mette er ei glad og positiv
jente. Som fadder ønsker jeg
henne velkommen i  vår loge.
Jeg er sikker på at hun vil tri-
ves her.

Tove Granli

Ny søster i Loge nr. 31 Cecilia

Utsikt fra Rockefeller Center utover Central Park.

The Capitol Building og meg i
Washington DC.

ORD  OM  KJÆRLIGHET
Å elske kan koste mye,
men ikke å elske koster mer,
og den som er redd for å elske,
finner ofte at mangel på kjærlighet
er en tomhet som frarøver livet dets
glede. 

Erle Shain

KLOKE  ORD
Å være tilfreds 
med det man har,
er den største og sikreste rikdom.

Marcus Tellius Cicero



Styret har bestått av:
Erling Hagen, styrets leder.
Anne Floeng
Solveig Hunstad
Kjell Wilhelmsen
Vara:
Hans Martin Forberg
Cathrine Rennemo.
(Cathrine Rennemo ble valgt 
til sekretær i Cecilia. Dette 
medførte at Kari Aasgård 
kom inn som en erstatter.)

EIENDOM/ØKONOMI:
Eiendommen Villa Nore eies av
losjene nr. 31 CECILIA og nr. 62
HÅKON HÅKONSSON med
hver sin halvdel. Kollegiene i
hver sin losje har eieransvaret.
Villa Nore er et eget foretnings-
område med eget regnskap. Inn-
tektene kommer fra utleie til faste
leietagere og til det øvrige mar-
ked. Bryllup er den største en-
keltstående utleiekategori med ca
kr. 165.000,-. 
De faste leietagere – 5 stk totalt –
står for ca. kr. 142.000,-.
Året 2013 endte med et over-
skudd på kr. 301.488,- før avskri-
vinger og renter.

STYRET:
Styret har hatt 8 styremøter og
behandlet 33 saker. 12 av disse
var ikke ferdigbehandlet ved ut-
gangen av 2013.
Av tyngre saker som ikke er fer-
digbehandlet er fordrøyningsbas-
seng og asfaltering langs vestre
del av eiendommen. Hva utfallet
blir her er det vanskelig å si i dag.
Opplegget på fjernvarme får vi

ikke nytte av før høsten 2014.
Røropplegget er på plass inne i
kjeller klar for ferdigmontering.
Prisforhandlinger av leieprisene
(som kontraktfestet) mot de faste
leietagere har tatt tid.
Alle 5 leietager har akseptert en
økning – 3 leietager +50%, 1 leie-
tager + 30% og 1 leietager +85%.
Prisen på vanlig utleie til møter,
dåp, bryllup m.m. er økt med 12
– 15%. Ytterlige prisøkning føler
vi kan være en utfordring sett ut
fra konkurransen i markedet.
Målet må være å tjene mest mulig
på kort tid for etter hvert redu-
sere utleievirksomheten
til det minimumet for å redusere
slitasjen på bygget.
Fordeling av arbeidsoppgavene i
styret har gått meget bra. Alle har
gjort sine oppgaver som de skul-
le. Det være seg fra salg av utleie
til fakturering og innbetaling av
fakturert beløp har gått smerte-
fritt. Ettersom vi nå bruker data-
og mail-opplegg, har arbeidet
blitt lettere. Vi sparer mye på
postforsendelser. Vil anta at 95%
går over mail.
Andre oppgaver som vakt ved
utleie, snømåking, flaggheising
og renhold utført av losjemed-
lemmene har fungert meget bra.
Styret takker de som har bidratt
til dette. 

DUGNADER:
Det ble gjennomført 3 dugnader
– 1 vårpuss og 2 høstklareringer.
Vi takker Egil Nøkleby for bidra-
get ved oppsett av utvendig be-
lysning bak huset ved stor parke-

ringsplass og John Altenborn ved
å kjøre så langt for å brøyte snø
rundt bygget. Styret takker alle
som har bidratt til det andre ar-
beide. 
Huset har nå behov for utvendig
rengjøring. Dette vil bli en større
dugnadsoppgave.

UTLEIEMULIGHETENE: 
For 2014 har vi pr. dato bestilling-
er for ca. kr. 190.000,- og budsjet-
tet er på kr. 225.000,-. Dette ser
positivt ut så langt. Det har vært
noen få avbestillinger p.g.a pris-
nivå. Dette betyr at vi ligger på et
relativt riktig prisnivå.
Vi kommer til å øke aktiviteten
på markedsføringen for å fylle
opp det vi må.

GENERELT:
Vi vil fortsette med oppfølging
på vedlikehold og drive en nøk-
tern drift slik at eierne i fremti-
den får et flott bygg å glede seg
over.
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STYRET I NORE SA’s ÅRSBERETNING 2013

Mysen den 11. februar 2014.   
_____________________________

Erling Hagen, Styrets leder
_____________________________

Anne Floeng
_____________________________

Kjell Wilhelmsen
_____________________________

Solveig Hunstad
_____________________________
Hans Martin Forberg, vararep.

_____________________________
Kari Aasgård, vararep.

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

REDAKSJONSKOMITE I NORE-NYTT 
For nr. 32 CECILIA:
Toril Natrud, Tel.: 91318242
E-post: toril.natrud@gresvig.no
Tove Granli, Tel.: 69828998/ 90098884
E-post: tove.granli@gmail.com
Anne Haakaas, Tel.: 980 36 262
E-post: annehaakaas@hotmail.com

For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Halvor Kure, Tel.: 69884967 / 93083524  
E-post: hakure@gmail.com
Jan Isaksen, Tel.: 69826437 / 92225519
E-post: janisaksen@ymail.com 
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Kopi av 2013 4 kvartal NORE SA Regnskap (2).xls
ORG.NR.: 990 675 252 4. KVARTAL 4. KVARTAL v  

01.01. - 31.12.2013 2013 2012

(142 304,00)          (133 392,00)     (8 912,00)         3600
(182 285,00)          (218 200,00)     35 915,00        3620

(1 154,00)              (2 160,00)         1 006,00          3630
Annen leieinntekt  - godtgjørelse for vask (75 641,25)            (52 525,00)       (23 116,25)       

(221 800,00)          (245 769,00)     23 969,00        3900
(623 184,25)          (652 046,00)     28 861,75        

68 976,25             74 865,00        (5 888,75)         5000
7 035,60               7 636,26          (600,66)            5020
9 725,65               10 555,99        (830,34)            5400

992,02                  1 076,71          (84,69)              5401
86 729,52             94 133,96        (7 404,44)         

40 895,69             46 761,89        (5 866,20)         6200
30 227,00             76 700,00        (46 473,00)       
71 122,69             123 461,89      (52 339,20)       
8 647,44               8 205,50          441,94             6320

13 085,00             12 587,00        498,00             6360
21 732,44             20 792,50        939,94             
21 443,97             26 283,56        (4 839,59)         6390
65 956,00             4 004,90          61 951,10        6600+6620
13 364,00             18 423,73        (5 059,73)         6690

-                        -                   -                   6590+7020
100 763,97           48 712,19        52 051,78        

-                        -                   -                   6510
6 639,39               16 168,19        (9 528,80)         6500+6540

-                        -                   -                   6560
1 828,00               2 390,00          (562,00)            6800+6890+6940

-                        -                   -                   6820
8 467,39               18 558,19        (10 090,80)       

25 738,00             31 376,00        (5 638,00)         7040+7500
25 738,00             31 376,00        (5 638,00)         

-                        -                   -                   6100
-                        -                   -                   6400
-                        -                   -                   6490
-                        -                   -                   6700
-                        -                   -                   6790

307,70                  681,90             (374,20)            6860+7710+7720
2 466,96               2 697,96          (231,00)            6900

-                        -                   -                   7190
-                        -                   -                   7320

945,00                  1 522,00          (577,00)            7420
-                        -                   -                   7430

3 134,00               2 828,00          306,00             7600
-                        -                   -                   7750

288,32                  347,51             (59,19)              7770+7790
-                        200,00             (200,00)            7791

7 141,98               8 277,37          (1 135,39)         
321 695,99           345 312,10      (23 616,11)       

(301 488,26)          (306 733,90)     5 245,64          

-                   
224 590,00           231 536,00      (6 946,00)         6000
24 569,00             27 203,00        (2 634,00)         6010

249 159,00           258 739,00      (9 580,00)         

570 854,99           604 051,10      (33 196,11)       

(264,39)                 (231,10)            (33,29)              8050+8070
49 801,24             61 239,97        (11 438,73)       
1 000,01               500,00             500,01             8170

50 536,86             61 508,87        (10 972,01)       
(1 792,40)              13 513,97        (15 306,37)       

 0,00                      -                   0,00                  

 

AVSKRIVNINGER

FINANSPOSTER

Lisensavgift

Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

ANNEN KOSTNAD
 DRIFTSUTGIFTER 

TOTALE DRIFTSUTGIFTER (inkl. avskrivninger)

Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar
AVSKRIVNINGER

Revisjons- og regskapshonorar

TOTALT DRIFTSRESULTAT

Renteinntekter
Renteutgifter
Annen finanskostnad

NETTO FINANSPOSTER

Gave, fradragsberettiget

DRIFTSRESULTAT (før avskrivn. og finansposter)

REPARASJON OG VEDLIKEHOLD
Håndverktøy

Frakt, transportkostn etc
Leie av maskiner, inventar, datautstyr

FORSIKRINGSPREMIE

Inventar og utstyr

Trykksaker
REKVISITA

Rekvisita

Gebyrer og annen kostnad, ikke fradragsberettiget

Gave, ikke fradragsberettiget

Telefonkostnad

Eiendoms- og festeavgift

Annen kostnadsgodtgjørelse

Gebyrer og annen kostnad

Reklamekostnad

Forsikringspremie

Annen fremmed tjeneste

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av påløpt feriepenger

Annet driftsmateriale /-vedlikehold bygning

Renhold

Annen kontorkostnad

Generalforsamling,møter, kurs etc

Annen leiekostnad

Annen kostnad lokaler

Reparasjon og  vedlikehold annet

DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP 

OPPVARMING
Renevasjon, vann, avløp o.l.

Lønnskostnad

Annen inntekt - erstatning av utstyr

Leieinntekter - faste leietakere

  

Elektrisitet
Gass

RENHOLD, RENEVASJON , VANN ETC.

Reparasjon og  vedlikehold bygning og utstyr

2013 
sammenliknet 

med 2012

DRIFTSKOSTNADER (ekskl. avskrivning)
LØNNSKOSTNAD

Fereipenger

Annen driftsinntekt
SUM DRIFTSINNTEKTER

Leieinntekter - andre leietakere

NORE  BA 

INNTEKTER

  

hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan
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Fra en utgave av Loge nr. 22 Thomas
Wildeys logeblad «TW-nytt» nr. 2-
2009 har vi sakset denne artikkel som
er oversatt fra svensk av Arnfin Evjen,
han skriver:

Fra den Svenske Odd Fellow Tidning
har jeg tillatt meg å ”oversette” en ar-
tikkel som etter min mening gir noe av
forklaringen på hvorfor Ordenen i
USA har liten oppslutning og rekrut-
tering. Artikkelen eller reisebrevet er
skrevet av bror Lars Karlsson. 

”I slutten av september gjorde jeg en
tjenestereise til USA og fikk da mu-
lighet til å besøke Loge 148 Polytech-
nic i Fort Worth, Texas. Nedenfor er
noen av mine inntrykk fra det meget
interessante besøket. 
Når det ble bestemt at jeg skulle til
USA undersøkte jeg om det fantes
noen Odd Fellow loger i det området
av Texas jeg skulle reise til. Nærmes-
te større by var Fort Worth i nærhe-
ten av Dallas. Som alltid når man nå
for tiden leter etter opplysninger om
noe så ”googler” man, og det viste
seg at i Fort Worth finnes det fire lo-
ger: 52 White Settlement, 103 North
Ft. Worth, 148 Polytechnic og 251
Fort Worth. 
På hjemmesiden for Storlogen i Te-
xas (hver stat i USA er en egen juris-
diksjon) leste jeg at Loge 148 Poly-
technic hadde møte under mitt besøk
i USA. Derfor bestemte jeg meg for å
avlegge et besøk i den logen. Proble-
met var bare at jeg ikke hadde noen
kontaktledd til logen, men via mail-
kontakt med Den Suveren Storloge i
USA fikk jeg e-postadressen til et
medlem av loge nr 148. Denne bror,
Danny Wood, viste seg å være ”De-
puty Grand Master” for Texas. 
Jeg mailet bror Danny og forklarte at
jeg var interessert i å avlegge et be-
søk i hans loge. Selvfølgelig var jeg
meget velkommen og bror Danny til-
bød seg å hente meg på hotellet. I
min mail spurte jeg også hvordan
man brukte å kle seg i logen. Hans
svar var at de kler seg meget ledig,
”very casual”, noe som senere skulle
vise seg å stemme til punkt og prikk. 
På avtalt tid den 25. september ble
jeg hentet på hotellet av bror Danny.
Vi dro til et typisk texikansk steak-

house, for sammen med ”Noble
Grand” (overmester) i loge nr 148
Polytechnic, Jimmy Moore, spise
middag. Jeg syntes det var litt under-
lig at vi skulle spise før logemøtet.
Forklaringen fikk jeg senere på kvel-
den. 
Etter en meget velsmakende stek fra
Texas, som vi skylte ned med en me-
xikansk øl, var det på tide å reise til
logelokalet. Jeg og Danny reiste i
hans pick-up truck, mens Jimmy
kjørte motorsykkel, naturligvis var
det en Harley Davidson. 
Etter en tids reise på tett trafikkerte
veier kom vi frem til logelokalet. Det
var temmelig slitt og langt fra like
vakkert som våre lokaler hjemme i
Bergslagen. Loge nr 148 Polytechnic
er en meget liten loge med kun 45
medlemmer, både mannlige og
kvinnelige. De tilstedeværende søs-
tre og brødre kledde seg meget ledig.
Jeans og hverdagsskjorte var vanlig,
men også kamuflasjemønstret skjorte
og baseball-caps forekom. Blant de
nærværende kan nevnes ”Grand
Master” (Stor Sire) for Texas, Jack
Griffith. 
Etter at møtet var åpnet av overmes-
ter Jimmy Moore fikk jeg som gjes-
tende bror naturligvis en særskilt
velkomsthilsen. Noen av embedene i
logen ble besatt av søstre, for eksem-
pel over- og undermesters assisten-
ter. Et stykke inn i forretningsorden
ringte det en klokke i logesalen. Det
var logens skattmester som, på sam-
me måte som i vår egen loge, an-
meldte sin sene ankomst. Det som
derimot er annerledes, var at skatt-
mester hadde med seg et stort krus

med drikke og en pose hurtigmat.
Han slo seg ned på sin stol og under
resten av møtet spiste og drakk han
av sin medbrakte proviant. 
Under møtet ble jeg ført frem i loge-
salen av ”Deputy Grand Master”
Danny Wood og ”Grand Master”
Jack Griffith, der jeg ble hilst med
ærestegnet. I forbindelse med denne
seremoni fikk jeg også to minnegaver
av logen, et diplom som gjorde meg
til ”Honorary Texan” samt en farge-
glad og utsmykket cowboystøvel.
Innen møtet ble avsluttet gav jeg en
kort beskrivelse av min egen loge og
fremførte en hilsen fra denne loge til
brødrene i loge nr 148 Polytechnic. 
Etter møtet var det tid for et kort
samkvem hvor det ble budt på et fat
med kaker. Nå forsto jeg hvorfor vi
spiste middag før møtet og ikke
etterpå, som vi pleier å gjøre i Sveri-
ge. 
Selv om mye var annerledes
sammenliknet med forholdene hjem-
me, så var det dominerende og ster-
keste inntrykk den varme og broder-
kjærlige tonen jeg som gjestende bror
ble mottatt med i logen. Jeg vil derfor
oppfordre de brødre som har mulig-
het til å besøke en fremmed loge å
gjøre dette. For å gjøre det behøver
man absolutt ikke reise så langt bort
som jeg hadde mulighet til. 
Avslutningsvis kan jeg nevne at mitt
besøk ble nevnt i oktober-nummeret
av ”Odd Fellows News from Texas”
der ”Grand Master” Jack Griffith
bl.a. skriver: I also visited Poly Lodge
nr 148 on the 25th.They had a very
good meeting, especially the busi-
ness session as this lodge will have to
vacate their building by the 15th of
January 2009. Their meeting was also
special as they had a visitor from
Sweden. Brother Lars Karlsson from
lodge nr 74 in Bergslagen, Sweden,
was a guest of honor. He shared
some information that we may be en-
vious of. His lodge has approximate-
ly 150 members. His lodge has 4 de-
grees but they only perform two per
year. It’s always great to have visitor
from other jurisdiction and we wel-
come brother Lars anytime he may
visit this land of ours and the Grand
Lodge of the Great State of Texas.” 

Arnfin Evjen

BESØK I USA-LOGE

Amerikanske Odd Fellowbrødre
smmen med den svenske gjesten:
PS, OM h. ass., Lars Karlsson, De-
puty Grand Master, Skattmester og
Grand Master.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Dette innlegget handler om å
kunne HØRE. For de fleste er det
en selvfølgelig ting. Det er bare
noe som skjer helt automatisk
uten at vi trenger å anstrenge oss
synderlig. Det er god grunn til å
være svært takknemlig over å ha
det sånn. Da er det enkelt å følge
med på enhver samtale, å delta, å
komme med egne synspunkter
og å få med seg nødvendig infor-
masjon. Ikke minst er dette viktig
under våre møter inne i logesa-
len.  Det er da vi kjenner oss som
logesøstre, det er da vi mottar im-

pulser til å utvikle vår «logehold-
ning» i riktig retning, og det er
inne i salen vi får den spesielle
gode logestemningen.
Men dersom man under møtene
ikke hører alt som blir sagt eller
bare brokker av det, vil nok den
gode opplevelsen bli farget av en
viss tristhet eller til og med irrita-
sjon. Dette bør vi forsøke å bøte
på! Vi ønsker ikke at våre søstre
skal gå skuffet ut av logesalen! 
Hva gjør vi? Problemet er nok
mest følbart under «spill» og når
nemndene informerer. Det en-

kleste vil være at alle og enhver
som har ordet uten mikrofon ten-
ker over problemet og skjerper
seg. Vi har nok mer stemme de
fleste av oss. Dette er lett å si,
men ikke så lett å gjennomføre.
Rent praktisk kunne vi kanskje
ha et mikrofonstativ stående der
spillene foregår, men dette vil
muligens virke forstyrrende? 
Er det flere som har synspunkter
på dette?

Anne Haakaas

Toleranse kommer av det latinske
«tolerantia» som betyr evnen til å
tåle at andre har andre meninger
enn deg. Det betyr å være for-
domsfri og åpen, anerkjennelse
av andres rett til å mene noe an-
net enn det man selv mener – el-
ler flertallet mener. Det er en
menneskerett å ha frihet til å ut-
trykke seg også om kontroversi-
elle saker. Toleranse ligger i at
man tåler andres synspunkter,
ikke at man bøyer seg for dem.
Toleranse er et mye misbrukt be-
grep i kulturkommunikasjonen,
sier en professor i filosofi. I dag-
ligspråket oppfattes toleranse
ofte som overbærenhet og  for-
dragelighet. Toleranse synes å
innebære en viss tilbakeholden-
het når det gjelder å si at noe er
sant eller galt. Enkelte bruker to-
leranse omtrent i betydningen
«alt er like bra og alt er like dår-
lig, enhver får gjøre som han eller
hun vil, det er ikke så farlig med

noe».  Men dette er misforstått to-
leranse. Dersom begrepet brukes
slik, blir det et annet ord for like-
gyldighet. Den som ikke mener
noe, er likegyldig. Det er kanskje
det enkleste, å ikke ha noen me-
ning.
Fredsprisvinneren, Elie Wiesel,
har med historisk tyngde vist hva
likegyldighet kan føre til. Han er
jøde og har opplevet nazismens
grusomheter under den 2. ver-
denskrig. Han overlevde Ausch-
witz, 15 år gammel. Likegyldig-
het er folkets verste fiende, sier
han, med tilbakeblikk på hvor-
dan Hitler kom til makten – net-
topp ut fra at folk var likegyldig
til den utviklingen som skjedde
fra 1933 og fram til 1939 da kri-
gen brøt ut.
Toleranse kan også være et annet
ord for feighet.
Kanskje vi strekker toleransen litt
for langt i vår tid. Her i Norge er
vi så opptatt av ytringsfrihet,

menneskerettigheter og toleran-
se, at «alt» snart er tillatt. Ingen
må finne på å bruke pekefinge-
ren, ingen må kritiseres, for alt
skal tolereres. Har vi tolerert oss
bort fra etiske holdninger og ver-
dier? 
Hva skjer i et samfunn, hvis det
blir legitimt å lyve, akseptabelt å
stjele fra arbeidsplassen, hvis tro-
fasthet og lojalitet forvitrer? 
Toleransen har vunnet og mora-
lismen har tapt, var det noen som
sa. 
Men noe av det skumleste en kan
tenke seg, er vel en person som
«vet» at de sitter inne med den
hele og fulle sannhet, og som
ikke engang er villig til å over-
veie at andre kan bidra med ver-
difulle perspektiver.
Det må vel kunne kalles intole-
ranse.

Boja

Om å kunne høre 

Toleranse – hva er det?

« M E N I N G E R S  M O T »
”MENINGERS MOT”: Her kan brødre og søstre sende inn tanker de har, betraktninger, synspunkter
m.m. de ønsker å dele med andre eller gi videre noen gode ord de har funnet et sted.
Redaksjonen håper at medlemmene vil sende inn stoff til den nye spalten, underskrevet med navn og beskjed om
det ønskes at navnet skal stå på trykk.
Stoffet kan sendes til.: b. Halvor Kure. E-post: hakure@gmail.com

s.  Toril Natrud. E-post: toril.natrud@gresvig.no



Phil Bosmanns sier det slik om tiden:

PARKER I SOLEN
Jeg vandrer sannelig ikke så lenge rundt i denne verden.
Jeg får mellom evigheten før min fødsel
og evigheten etter min død akkurat
tid til å parkere på vår lille planet!
Jeg har mitt parkometer.
Viseren kan jeg ikke sette tilbake eller la
tikke videre ved å putte noen penger i det!
Mitt opphold her er på ubønnhørlig måte
begrenset. Det er ikke en eneste instans som kan
gjøre noe for meg her. Mitt liv er som min
skrift i havsanden. Litt vind, 
og alt er forsvunnet. Hva nå?
Jeg vil si: i hvert fall ikke sørge. Men forsøke
å parkere livet mitt i solen, og ikke i
et hvepsebol av alle slags tretter, nerve-
slitende sorger og problemer. Gjøre
dagene vakre. Være henrykt over lyset, over
kjærligheten, over de gode menneskene og de gode tingene. 
Være vennlig og hjertelig overfor den
gamle mannen som vet at hans parkeringstid er omme,
ovenfor de syke, de handicappede, de bedradde og de mange
ulykkelige som ikke finner noen plass i
solen. Gjøre dagene vakre for dem og for
alle mennesker omkring meg. Mer trenger jeg egentlig
ikke å gjøre for å bli lykkelig selv.
Parkere i solen, og la parkometeret tikke.

Kjære lesere av Nore-Nytt
Vi håper dere har funnet mye godt lesestoff i 
vårens utgave av «meldingsbladet».
Har dere tanker om stoff med nye innfallsvinkler,
eller om det er en type artikler dere savner i
Nore-Nytt, så er det svært positivt om dere lufter
dette for redaksjonen.
Så gleder vi oss alle til en lang sommer med 
mye god sol og varme, og til de små og store
opplevelser som hører sommeren til.
Riktig god sommer!
Halvor Kure, Jan Isaksen, 
Tove Granli, Toril Natrud, Anne Haakaas


