NORE-NYTT
Villa Nore, Mysen, 2008

Nr. 2 – 2014 • 27. nov. • Utgivelse nr. 49 • Årg. 24

MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD

Veteranjuveler i
Logene
Side 5-9

Treriksmøte
i Ekenes,
Finland
Side 12-13

Takknemlighet

L E D E R

Takknemlighet og lykke hører sammen,
takknemlighet er hjertets hukommelse.

Sitter med flypostbrevet fra Sri Lanka. En hilsen og et oppriktig brev
fra en venn igjennom mange år. Hun forteller om sitt strevsomme liv,
som enke og eneforsørger for en stor familie. Har møtt henne og hennes venninde mange ganger, to flotte, sterke kvinner som ikke gir opp!
Takknemlig går mine tanker til vårt sosiale system som fanger opp de
fleste som trenger hjelp. Med alle våre goder og vårt helsesystem. Selv
om en del har det vanskelig og kan føle seg fattig, har flesteparten i
landet vårt det utrolig bra.
Mat på bordet hver dag – gode, varme hus og leiligheter, og vi trenger
heller ikke gå mange mil for å hente vann eller brensel.
De fleste av oss har alt det vi trenger, ja, mere enn vi trenger!
Som barn lærte vi: – Jeg takker borte, jeg takker hjemme, ja takke, det
må jeg aldri glemme – som det heter i sangen av Margrethe Munthe.
Nyttig lærdom å ta med seg gjennom livet. Jentene neide og takket og
guttene bukket. Slikt er avlegs, men dengang var det naturlig og riktig. Det hadde vel også med en viss respekt å gjøre.
Nøkkelen til takknemlighet er for de fleste familiebåndene og nære
venner. Det å få delta i deres gleder og oppturer, men også i sorger og
nedturer. Slik er nå engang livet.
Er en så heldig og være velsignet med god helse er det selvfølgelig et
stort takkeemne. Men selv om sykdom og forskjellige plager rammer
oss har vi tilgang på medisiner, godt helsepersonell, sykehus, omsorg
og god pleie.
For å være litt personlig er jeg kjempetakknemlig for at Østfoldbadet
ble bygget. Tenk å få være så priviligert. Nyte det varme vannet og
svømme og trene til flott musikk sammen med hyggelige og blide
mennesker. En god opplevelse og et velvære for kropp og sjel.
Snart går vi inn i adventstiden med mange oppgaver og gjøremål. La
det også bli en tid for takknemlighet og refleksjoner, nærhet og varme.
Være med på å bringe et streif av lys både utenfor våre landegrenser
og her hjemme.
Være takknemlig for at vi igjen kan få feire vår kristne julehøytid. Min
venninde fra Estland fortalte meg at da hennes land var okkupert av
Sovjet måtte de dekke til vinduene godt slik at ingen kunne se at de
hadde juletre i stua. Det var ulovlig med kristen høytid og ble det
oppdaget ventet strenge straffer. Kirkene ble også bygget om til
idretts- og kinosaler. Også i mange andre land hører vi om forfølgelse,
tortur og straff for å være anderledes-troende enn regimet har bestemt.
Takknemlig går jeg inn i min vakre kirke hvor jeg i fred og ro kan sitte
og nyte vakker sang og musikk og lytte til budskapet, uten å være
redd for å bli trakassert og straffet.
Stemmer i sammen med Arja Saijonmaa: – Jag vill tacka livet som gett
mig så mycket!
Gunn Sandvig
Har du tanker eller synspunkter du synes bør komme frem i Nore-Nytt
– ta kontakt med en i redaksjonskomiteen.
Innspill fra medlemmene vil styrke Nore-Nytt og hjelpe redaksjonskomiteen i dens arbeid.

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 1-2015 er 15. april.
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SEKRETÆRENS SPALTE

Nye Søstre høsten 2014

Jubilanter våren 2015

Møte 27.10. – 2 nye søstre:
Brita Engan Ekhaugen – fadder Eldbjørg Frøshaug
Lene Nybakken – fadder Eldbjørg Frøshaug

07.01.1935
24.01.1945
30.01.1940
18.03.1945
18.03.1945
20.03.1945
08.04.1945
09.04.1940
04.05.1945
07.05.1925
10.05.1945
12.05.1945
14.05.1930
15.05.1955
29.05.1945
08.06.1945
18.06.1935

Gradstildelinger høsten 2014

13.10. Den gode Vennskaps Grad:
Dagny-Anne Hersleth
Christina Halby Strande
Hanne Birgitte Gram Johannessen
Hanna Østby
24.11. Den Høye Sannhets Grad:
Kari Aasgård
Guri Karen Witsø

Vi gratulerer!

Nye brødre høsten 2014

Anne Lise Gubberud Pettersen
Karen Susanne Maurtvedt
Reidun Grefsli
Lene-Marie Eek
Magnhild Moe
Elisabeth Haugen
Anne-Karin Gillingsrud
Eva Jahren
Tove Granli
Solveig Remøe Gundelsby
Tove Maria Præsthus
Inger Stenshol
Elsa Marie Våler
Toril Marie Natrud
Ellen Haarr Nuttall
Synnøve Forvik
Anne-Marie Lunder

SEKRETÆRENS SPALTE

04.09. Einar Antonsen – fadder Hans Martin Forberg Juveler
20.02.
Trollerud, John-Reidar
02.10. Fredrik Mortvedt – fadder Per Olav Eek
28.02.
Solberg, Harry Ludvig
20.05.
Smeby, Bjørn
Jubilanter våren 2015
27.02.1945 Per Olav Eek
70 år
Vi gratulerer!
28.02.1930 Kjell Gunvald Holum
85 år
02.03.1955 Aasmund Wagelie
60 år
10.03.1945 Per-Ola Halvorsen
70 år
07.06.1945 Per Christian Frøshaug
70 år

Grasrotandel

Til medlemmene i Cecilia og
Håkon Håkonsson

Logene oppfordrer sine medlemmer om å begunstige logen sin ved spill i regi av
Norsk Tipping.
Norsk Tipping overfører da
5% (grasrotandelen) av spillbeløpet til vår loge.

Cecilias organisasjonsnummer
er: 988 920 053.
Håkon Håkonssons organisasjonsnummer er: 989 036 262.

80 år
70 år
75 år
70 år
70 år
70 år
70 år
75 år
70 år
90 år
70 år
70 år
85 år
60 år
70 år
70 år
80 år

En påminnelse fra UM

Har noen noe å forebringe til logen
eller Ordenen i den grad?
Møte 26.05.2014

Verdige OM, mine søstre

Jeg har registrert at det på ettermøtene har sklidd litt ut når det gjelder dette med å sette seg til bords.
Det er UM i egenskap av visevert
for OM som ber søstrene finne seg
en plass ved bordet og her blir de
stående. Når OM med evt. gjester

40 år
60 år
50 år

har funnet seg en plass og OM har
satt seg, så kan søstrene sette seg.

Noen synes det blir lenge å vente
før det blir bedt til bords. Grunnen
til dette er at jeg vil at alle skal sette seg samtidig også de søstrene
som rydder salen. Kos dere i salongen så lenge.

Kjære søstre la oss bestrebe oss på
å følge etiketten den er en del av
logelivet.
Takk.

Eldbjørg Frøshaug

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Str. Oddbjørg Annie Jørstad til minne

Oddbjørg Annie Jørstad ble født
på øya Dønna i Nordland
17.07.23. Hun snakket alltid om
hjemmet og hjemstedet med glede og varme. Det var 3 søstre og
foreldrene så gjerne at ungdommene samlet seg der. Under krigen kom hun og den ene søsteren til Kirkøy i Hvaler kommune
for å arbeide på gamlehjemmet
og etter hvert også til Ullevål, de
bosatte seg i Oslo. Her traff hun
også sin mann Michael. Som vi
alle vet ble de med tiden det første vertskapet vi hadde på Nore.
De drev det godt og Nore ble et
velkjent selskapslokale.
Den første tiden hadde de også
boligen sin på Nore, men etter
en del år kjøpte de seg en deilig
villa nede i «Fiskerbygda» like
ned til Glomma. Her hadde de
mange gode år sammen med
sine hunder. De hadde også en
Colin Archer skøyte som de had-

de fine turer med ned til Sørlandet hvor Michael kom fra.
Begge to var varme gode mennesker og ved noen anledninger
hadde noen av søstrenes barn
boende hos seg, slik at de fikk
tatt gymnaset. Det var godt for
de unge og også for dem.

I 1969 ble Oddbjørg opptatt i
loge Cecilia. Det var Elsa Hansen som var hennes fadder. Oddbjørg ble en flott logesøster og
hun var glad i logen. Hun hadde
flere verv og de utførte hun med
varme og alvor.
Pga sykdom har hun ikke kunne
være på så mange logemøter i de
senere årene, men Ida Lind har
hatt henne med på søstertreff så
lenge hun kunne.
Hun bodde de siste årene på avd
Velhaven på Edw. Ruuds hospi-

tal og det ble hun fortrolig med
etter hvert. Hennes nevøer som
bor på Ski, tok seg godt av henne bl.a. når det gjaldt huset og
det økonomiske.

Vi har tatt farvel med en god
omsorgsfull søster som vi vil
minnes med glede.
Kari Skadsheim

Ole Kristian Klever til minne

Br. Ole Kristian Klever døde på
Fredrikstad Sykehus 30. august
2014. Bare 14 dager før, fikk han
hjertestans mens han utførte en
gravejobb og selv om hjelpemannskaper fikk hjertet i gang
igjen, og sykehuset gjorde det de
kunne, våknet han ikke opp, og
sovnet til slutt stille inn.
Han ble bisatt fra en fullsatt Heli
Kirke den 12. sept., samme kirke
som han ble døpt og konfirmert
i. Ole Kristian ble født den 5.
april i fredsåret 1945 og vokste
opp på fedrenegården Klever i
Heli. Han tok landbruksutdannelse på Kalnes Jorbruksskole og
som odelsgutt overtok han gården i 1972. Ole Kristian startet
opp med griseproduksjon og
holdt på med dette til 1984, da
begynte han som anleggsgart-

ner. Dette holdt han på med til
helt til det siste, og han hadde nå
tenkt å pensjonere seg, men slik
gikk det dessverre ikke.
I 1972 giftet Ole Kristian seg
med sin Karin og sammen hadde de 3 barn og fikk etter hvert 8
barnebarn og et oldebarn. De var
begge glad i sjøen og hadde
mange fine sommere i campingvogna ved Oven. Hvert år hadde
de også flere turer til syden hvor
de fikk varme og nye krefter. I
2000 kjøpte de villa i Spydeberg
sentrum og i 2003 flyttet de inn i
et nyrestaurert hus. Ole Kristian
var glad i musikk og spilte både
trekkspill og dessuten horn i
Spydeberg Veterankorps.
Han ble innviet i Loge Håkon
Håkonsson den 21. januar 2010,

og ble tildelt Den Høye Sannhets
Grad 13. sept. 2012.
I innværende periode var han inspektørassistent.
Vi lyser fred over Br. Ole
Kristian Klevers minne.
Per Ola Halvorsen

Frist for levering av stoff
til Nore-Nytt nr. 1-2015 er 15. april.

hjelp dine medmennesker der du kan
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Et møte med en ny 40 års Veteran

Loge nr. 31 Cecilia kunne igjen
glede seg over å kunne tildele en
av sine Rebekkasøstre
40-års Veteranjuvel. Det skjedde
den 22. september i år. Denne
gang var det Str. Grete Korterud
som skulle motta hederstegnet.
Hun ble innviet i logen 9. september 1974.

Det ble en høytidelig markering
med mange gjestende søstre tilstede, også fra vår svenske vennskapsloge. Distrikts Stor Sire, Str.
Unni Beate Bergsland foretok tildelingen inne i logesalen. Alt
vakkert gjennomført av de fungerende embedsmenn.

Str. Grete Korterud sa ved sin
takketale under søstermåltidet at
det hadde vært en minnerik og
tankevekkende kveld for henne.
Hun mintes sin svigermor, avdøde Str. Elsa Korterud som
anbefalte henne inn i logen. Den
gang var hun bare 30 år gammel.
Hun kunne med hånden på hjertet si at hun aldri har angret på at
hun ble en Rebekkasøster den
gang.

Str. Grete Korterud ble født i Halden, men familien flyttet til Bjørkelangen da hun var 5 år gammel. Der gikk hun på folkeskolen
og mintes årene med vedfyring
av klasserommene vinterstid.
Deretter fulgte 2 år på en av Norges første ungdomsskoler. Deretter gikk turen til Mysen som elev
ved Indre Østfold Høgre Almenskole, som det het den gang.
På Mysen fristet den unge eleven
hybeltilværelsen et par år. Siden
det var læreryrket hun så for seg
som sin yrkesvei i livet ble det
noen år som student ved lærerhøyskolen i Halden hvor hun tok
et tilleggs år med spesialpedagogikk. Tilbake til Indre Østfold og
Mysen fikk hun stilling som lærer
ved Heggin spesialskole hvor
elevgruppen bestod av psykisk
utviklingshemmede barn. Her
ble hun i 4 år. Returen til Mysen
var ikke tilfeldig, fortalte Str. Grete.

Guden Amor hadde vært ute
med sin pil og bue og målet var
en kjekk ung mann fra Mysen.
Hans foreldre var begge Odd Fellows og slik fikk str. Grete tidlig
et innblikk i hva Ordenslivet betød for de som ble hennes svigerforeldre. Dessuten bodde hun og
ektemannen Tore de første årene
som nærmeste naboer til Villa
Nore og kunne følge med på de
glade festkledde menn og

kvinner som kom og gikk. Muntre fellesskap blandet med stil og
verdighet, skjønte hun. Str. Grete
følte seg tiltrukket av dette miljøet hun lærte å kjenne gjennom
særlig sin svigermor, Str. Elsa.
Hun på sin side spurte undertegnede om jeg kunne være den formelle fadder for svigerdatteren,
og det sa jeg med glede ja til.
Str. Grete Korterud bekler i inneværende periode embedet som
Kapellan. Det gjør hun på en
måte som er så helt og fullt henne. Vi ønsker henne mange gode
og rike logeår.
Unni Gangnæs

Vita: Grete Korterud
Fadder: Unni Gangnes
Innviet i vår orden: 09.09.1974
Det Gode Vennskaps Grad:
28.04.1975

Den Edle Kjælighets Grad:
24.11.1975
Den Høye Sannhets Grad:
27.09.1976

OM May Sørby taler. På hennes
høyre side ser vi DSS Unni Beate
Bergsland som hilste fra Storlogen.

Embeder i vår Loge
Skattmester:
Indre Vakt:
Kappelan:
25 års Ve.Juvel

1987-1989
1993-1995
2013-2015

27.09.1999

Grete Korterud takker. Til høre for seg har hun Storrepresentant Lene Marie
Eek og på sin venstre side fadder Unni Gangnæs.

oppdra de foreldreløse
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Str. Grete Korterud
tildelt 40 års
Veteranjuvel

UM ønsket velkommen til ettermøtet og gratulerte Grete Korterud med 40-årsvsteranjuvel.
Det ble servert kylling, ris og salat, kaffe og kransekake.
Så ble vi underholdt av Mysen
Mannskor med sin dirigent Jan
Sverre Stensrud.

Det ble hilst fra DDS Unni Beate
Bergsland til jubilanten, og hun
hadde også med gratulasjoner fra
Storlogen. Deretter gratulerte
OM May Sørby Grete med dagen.
Hun var også glad for å få besøk
fra Loge Selma Lagerløf i Karlstad. Fadder Unni Gangnæs gratulerte også, og omtalte Grete
som en varm og klok kvinne.
«Som kapellan formidler du innholdet på en fin og verdig måte
så det når inn til oss», sa hun.
Grete takket for en fin stund inne

Julemesse på Villa Nore

i logesalen og for hyggelige hilsner. Hun overrakte gladioler til
de søstrene som var på stolene.
OM Cecilia Melcher Bodin fra
Loge Selma Lagerløf takket for en
fin kveld i logen og ga oss en liten hvit engel. Hun minnet oss
også om at dersom vi ikke tråkker stiene jevnlig vil de gro igjen.
Til slutt takket Randi Karlsrud
for maten, og vi avsluttet med
sangen vår.
Margot Aldal

Lørdag 22. november holdt Loge Cecilia julemesse på Villa Nore. Totalt kom det inn kr. 78400.
Sosialnemnden takker alle søstre som har bidratt.

Kakesalget gikk unna.

Bugnende
salgsbord.

Masse handlende på besøk.

Loddsalg på masse flotte gevinster.

Her kunne kj
øp
og betale for es kort –
alt man hadd
e i kurven.

Kafferast i lillesalen eller i salongen.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
6

Veteranjuvel i Loge Håkon Håkonsson

Br. storrepr. Vidar Kjærheim ledet
en fin seremoni da Br. Finn Hunstad mottok 25-års veteranjuvel 5.
juni i år.
Ute ved bordet, ønsket Br. UM
velkommen til bords og leste et
dikt. Kveldens meny var kyllinggryte, og før maten sang vi vår
logesang «Til Loge Håkon Håkonsson».
Så var det tid for taler, og først ut
var Br. OM. Han gratulerte som
veteran og sa at det var et bevis
på at han ble satt pris på av Logen, og at han hadde vært en resurs for Logen.
De ble kjent for 25 år siden, og
hadde siden vært gode venner.
De reiste årlig på rakfisk-festivalen i Valdres da veteranen var fra
Leira. Han var med på et møte i
Logen, og det var Br. Finn Hunstad som spurte ham om å bli
med. Deretter skålte vi for veteranen.
Veteranen selv syns det var rart å
tenke på at han hadde vært i Logen i 25 år. Han kom fra Valdres
og bosatte seg i Askim. Her fikk
han br. Kjell Næss som nabo, og
ble kjent med Olav Kolstad og
Olgar Tørholen. Han så på å være
i Logen som balsam for sjelen, og
trivdes veldig godt der. Spesielt
hyggelig syns han det var at hans
gode venn var OM da han selv
fikk juvelen. Han takket OM og
takket for juvelen, og utbrakte en
skål for Logen.

OM Per-Olav Eek hilser Veteran
Finn under brodermåltidet.

Deretter sang vi «Til Veteranen»
før Br. Svein Hellerud takket for
maten. Selv hadde han lært å tilberede retten Coq au vin. Etter
det brukte han alltid vin da han
tilberedte mat, og han hadde litt
vin i maten også. Han avsluttet
med å takke for god mat, og spesiell takk til privatnemda.
Vi flyttet deretter inn i salongen
med kaffe og marsipankake. Det
ble også underholdning med Jørn
Grepperud og Br. Org. Jørn Vidar
Lillestrand.
Br. Finn Hunstad kom til vår
Loge 11. mai 1989 og fikk Den
Høye Sannhets Grad 21. febr.
1991.
I tiden 1991–2005 var han Logens
organist, og hadde embetet som
UM H.A. 2011–2013.
Han ble kallet til Leiren 4. mars
1997 hvor han ble tildelt Den
Kongelige Purpur Grad 2. nov.
1999.
Jan Isaksen

Bror Finn Hunstad
25 års Veteran

En søndag ettermiddagen besøkte undertegnede Br. Finn Hunstad i Ibsensgt. 16 i Askim for å få
et lite intervju med 25-års veteranen.
Finn kom til verden på Leira –
forstaden til Fagernes. Det var
viktig at jeg fikk med meg at han
var født på Leira, og ikke på Fagernes. Mellom disse to stedene
er det en liten høyde – Tunneltoppen. I oppveksten kalte vi
denne høyden for ”Golanhøyden”, kunne Finn fortelle. M.a.o.
en meget betydningsfull høyde.

Finns far var pølsemaker på Leira, så han har vokst opp med dette yrket. Finn fortalte at 15 ½ år
gammel dro han til Oslo for å begynne som elev på Østre Elvebakken, Oslo Yrkeskole. Faget
var populært på denne tiden, så
det var rift om å få komme inn på
denne linjen.

Etter ett år på yrkesskolen i Oslo
gikk turen til Kirkenær i Solør
sammen med en medelev fra yrkesskolen. Hans familie drev et
pølsemakeri der, og Finn skulle
hjelpe til under ferieavviklingen
den sommeren. Oppholdet i Kirkenær ble på tre år og avlagt
svennebrev!

Jeg fikk jobb i firmaet Edw. A.
Backe Kjøtt i Oslo, en av de ledende innen kjøttbransjen med 9
utsalg. Deretter ble det ny jobb
ved Nordbykrysset i Ski. I 1968
flyttet Solveig og jeg til Askim. I
1975 fikk jeg tilbud om å leie lokaler i et nedlagt pølsemakeri i
Dronningens gate i Moss. Vi – og
jeg sier vi, for Solveig bidro og
var med – tok sjansen og startet
egen produksjon. Etterhvert ble
lokalene i Moss for små. I 1978
ble adressen Svinndal.
Da vi flyttet til Askim, kjente vi
ingen – trodde vi. Det viste seg
nemlig at i nabohuset i Ibsens
gate bodde Gudrun og Harald
Iversen. Harald Iversen var en jeg
kjente gjennom min far. Verden er
ikke stor.

På slutten av 1970-tallet fikk jeg
forespørselen fra Harald om jeg
kunne tenke meg å bli en Odd
Fellow. Arbeidet med bedriften i
Svinndal krevde sitt og følte at
det var for få timer i døgnet, men
et frø var sådd. Dessverre døde
Harald i begynnelsen av 1980årene. Br. Eks OM Kjell Næss
fulgte opp frøet som var sådd, og
den 11. mai 1989 fikk jeg Troskapsgraden med Kjell som fadder.

Musikk satt i fingene til Finn med
referanse til Shadowband på
1960-tallet. Musikk ble det også
som logebror. Den 01. august
1991 ble Finn innsatt som Organist. Det var en stor overgang fra
dansebandmusikk til logens musikkstykker, og en større utfordring enn det jeg trodde det
skulle være, sier Finn. Han ble
vår eminente organist frem til 31.

HJELP DE TRENGENDE
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juli 2005. I den sammenheng kan
det nevnses at det kan vel telles
på én hånd de møtedagene han
ikke satt ved orgelet under sine
embedsperioder.

Etter en hektisk hverdag, har jeg
følt at logemøtene er som balsam,
sier Finn. Det positive hvilested
når roen senker seg inne i logesalen. Ettermøtets fine samhold, og
felleskapets vennskap som bare
vokser. Logen har gitt meg mye,
og det gir meg fortsatt mye. Det
er rett og slett et givende sted å

Foredrag i Loge Håkon Håkonsson

Torsdag 21. august innledet Loge
Håkon Håkonsson høstterminen.
Denne kvelden hadde vi også
med oss Br. Tore Diskerud som
etter et fremragende måltid, flesk
og duppe, holdt et meget interessant foredrag om sin virksomhet
og livet i Amerika.
Som barn og ungdom gikk han
ofte på kino. Det var amerikanske
filmer og dette vekket interessen
for dette landet. Det var som han
sa det forjettede land. Senere
skulle han ha et skoleopphold i
Amerika og satte seg mål å komme tilbake hit. Det var viktig å
sette seg mål for alt en skulle gjøre.
Senere som entreprenør var han
med som eiendomsutvikler i
Oslo. Etter oppkjøp ble nye bygninger oppført. Men da de skulle
bygge Oslo Havnelager, ble de
stoppet av landbruksdepartementet som forlangte konsesjon.
Han forsto at han måtte til utlandet for videre utvikling.
Han havnet i Hong Kong. Her
traff han sin framtidige partner
som var i ferd med å kjøpe et
større område i ørkenen i Arizona. Han ble med på prosjektet, og
ble etterhvert leder. Det var boret
etter vann og de bygde nå ut et
område på ca. 10.000 da. Oppgaven var å bygge vei, vann og kloakk, og grøntarealer i form av
golfbaner. Da området lå bare to
timers kjøring fra Phoenix utviklet de etterhvert også fritidsarea-

Br. Tore Diskerud under foredraget.

ler med hytter. Han overtok også
flere prosjekter. Et ved Austin Texas og et spa-anlegg i Utah. Dette
ble kåret til Amerikas beste.
Det Amerikanske samfunnet har
forandret seg. Det er ikke lenger
det forjettede land. I California er
det ingen frihet lenger. Skal du
male huset ditt, kommer en komite som bestemmer om du skal
male, med hvilken maling og om
de godtar fargen du har valgt.

være, og å få være en del av, avslutter Veteranen.
Som ditt fadderbarn gratulerer
jeg deg som Veteran og er takknemlig for det eksempelet du er
for meg. Møt så ofte du kan, du
får mye igjen for det, sa du til
meg som fadder. Kjørelaget fra
Askim som jeg kom inn i med Olgar, Kjell og deg var en fin ”pådriver” til nettopp å gjøre det, til
tross for at NSB var en stor utfordring mange torsdager. Igjen gratulerer Veteran og fadder!
Per-Olav Eek

Han mener det er verre her enn i
gamle Sovjet. Det amerikanske
samfunnet har blitt hardt og
egoistisk. Etter finanskrisen opptrer banker og finans-selskapene,
også internasjonalt, uten skrupler
og moral. Han er svært opptatt
av moral, en av grunnene til at
han er en Odd Fellower.
Jan Isaksen

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Br. Kass. Arild Johannes Bodahl 25 års Veteran

På vårt logemøte 16.okt. ble Br.
Kass. tildelt juvel for 25-års medlemskap i Loge Håkon Håkonsson.
En fin seremoni inne i salen ble
som vanlig ledet av Br. Storrepr.
Vidar Kjærheim.
UM leste etisk tekst og ønsket
velkommen til bords på ettermøtet. Vi sang vår logesang «Til
Loge Håkon Håkonsson» før vi
fikk servert kyllinggryte.
Etter maten holdt OM en tale
hvor han minnet veteranen om
de visdomsordene han fikk da
han ble innviet for 25 år siden.
Han forsto at veteranen hadde
funnet noe av betydning i Logen,
25-års juvel var et bevis på dette.
Han gratulerte med dagen på
vegne av brødrene, og skålte for
veteranen.
Veteranen selv likte ikke å være i
fokus, men måtte være det idag.
Han husket alle embedsmennene
da han ble innviet, og Logens
ord, vær mot andre slik du vil de
skal være mot deg. Dette er hans
personlige leveregel. Han ble innviet sammen med en svenske, og
eden gikk både på svensk og
norsk. På grunn av stor arbeidsbyrde måtte han ha et opphold
fra Logen. Han takket for seremonien og hva Odd Fellow hadde gitt ham.
Vi sang «Til Veteranen» før Eks.
OM Hans Kristian Foss og Br. Erling Hagen ga en informasjon.
Br. Egil Ingar Karlsen takket for
maten. Broren hadde kjøpt hytte i
Hedalen ved Vassfaret. Samboeren fikk fjernet en stor gran som
hindret utsikten. Han skrev en
historie slik granen ville opplevd
det. Da han leste den for brorens
samboer, gråt hun. Han fortalte
også en historie om et julespill
som skulle være på en skole. En
dag kom en liten gutt gråtende
hjem og fortalte at det ikke ble
noe julespill da Josef hadde fått
kusma og en engel skulle på besøk hos bestemora si. Han takket
deretter for maten, og takket privatnemda. Vi avsluttet med kaffe
og marsipankake i salongen.

Fra salongen etter brodemåltidet.

måtte ta en pause fra Logen en
periode.
I 1973 ble han gift med Wenche.
De har fire sønner og syv barnebarn. Fritiden brukes ofte på de
to hyttene, en på Karlsøy i Skjeberg og en på Sjusjøen. Han dri-

Br. OM, Per-Olav Eek kom med
visdomsord til Veteranen.

Br. Arild Bodahl er Mysengutt,
født i 1948 og vokste opp på
Mona. Idag er han og familien
bosatt i egen villa i Saribakke på
Østrengfeltet ved Momarken. Yrkesmessig valgte han en teknisk
løpebane. Han var russ på reallinja i 1967 på Mysen Videregående Skole, eller Indre Østfold
Høgre Almenskole som det het
den gang. Militærtjenesten avtjene han som radioreparatør.
Han tok eksamen ved «Tuneteknikker`n» med elektronikk som
hovedfag i 1972, og har senere
også gått BI. 1973-99 var han ansatt i Televerket, senere Telenor, i
Askim, og fikk etterhvert Østfold
og Follo som sitt ansvarsområde.
Deretter var han daglig leder av
Mysen og Omegn Røde Kors,
samt Momarkedet. Han valgte å
gå av med AFP pensjon i 2011.
Stort arbeidspress gjorde at han

Den nybakte Veteran, Arild Bodahl.

ver med regnskap og kjører buss.
Da Håkon Håkonsson var på logebesøk i Moss i høst, var det Br.
Arild Bodahl som kjørte bussen.
Han spiller trompet og har foto
som hobby.
12. okt. 1989 ble han innviet i Håkon Håkonsson hvor han fikk
Den Høye Sannhets Grad 8. okt.
1992. I perioden 1993-95 hadde
han embedet som YV, og sitter
som kasserer i inneværende periode.
Han ble kallet til Leiren 7. sept.
1997 og fikk Den Kongelige Purpur Grad 2. nov. 1999.
Vi gratulerer veteranen med de
25 år!
Jan Isaksen

hjelp dine medmennesker der du kan
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JUBILANTER

Str. Mary Præsthus Str. Randi Arnesen
95 år
85 år

En av Loge Cecilias eldste søstre,
Mary Præsthus, fyller 95 år 1. november 2014. I den anledning
hadde undertegnede planlagt et
lite hjemmebesøk, men det er
ikke alltid helsa spiller på lag
med det en planlegger, og da er
telefonen grei å ha.
Str. Mary er født Brattås, fra Eidsberg der hun også vokste opp.
Hun kan se tilbake på et langt,
sikkert til tider slitsomt, men et
meget samfunnsengasjert liv med
mye nyanser. Det må jo gi en god
følelse selv om helsa svikter litt
av og til nå.
Str. Mary giftet seg med bror Åge
Præsthus i 1943. De fikk 4 barn,
og bosatte seg etter hvert på Mysen.
Str. Mary ble innviet i Loge nr. 31
Cecilia i 1986, og var da en godt
voksen dame. Hun ble tildelt 25
års Veteran Juvel i 2011.
Vi gratulerer vår kjære søster
med de 95 år!
Randi Arnesen

En hilsen til
Str. Solveig 95 år

Vi i Søstertreffet i Loge nr. 31 Cecilia ønsker å sende noen varme
tanker til Str. Solveig Bergholtz
som rundet år 23. oktober.
Str. Solveig har de siste årene

Randi Arnesen fylte 85 år 12 sept.
Str. Randi er født og oppvokst i
Halden. Hun og hennes mann Br.
Dagfinn flyttet til Mysen to ganger. Fra 1975 har de bodd her permanent. Hun ble tatt opp i Loge
Cecilia 11.05.1987.
Vi gratulerer Str. Randi med dagen som var i september.
Se omtalen om Randi i forbindelse med hennes 25 års Veteranjuvel i Norenytt nr. 2-2012.
Tove Granli

85-årsjubilanten
Ida Ankjer Lind

Ida Ankjer Lind ble født i Danmark 13. 12. 1929. De var fem
søsken, to jenter og tre gutter.
Ida utdannet seg til frisør. Da det
etter en tid ble vanskelig med
jobb i Danmark, ordnet hennes
sjef gjennom bekjente en jobb for
henne i Oslo. Slik kom hun hit til
landet. Etter en tid møtte hun

vært ofte på str.treffmøtene som
er første mandag i mnd. kl.12:00.
Hun kommer med sitt lune smil
og rolige fremtreden, og hver
gang har hun gledet oss med pianospill til sangene våre.
Hun kommer gjerne med noen
ekstra låter, som bare hun kan og
hun har fortalt at hvis hun ikke

Frank, og de ble gift. De jobbet på
forskjellige steder på Østlandet
før de slo seg ned på Mysen.
Den første tiden her var Ida
hjemme med barna, en jente og to
gutter, og tok imot kunder hjemme. Senere hadde hun kunder i
Eldresenteret på Mysen. Dette
likte hun godt, og kundene ble
veldig glad i henne.
Jeg var heldig å bli kjent med Ida
gjennom arbeidet for skolemusikken. Vi var begge innflyttere, og
det var godt å ha noen å henvende seg til om noe skjedde. Ida
er en person en kan stole fullt og
helt på, og hun gir varme og
trygghet til de som trenger det.
I logen er hun ivrig, og hun er
ikke redd for å si ifra om det er
noe hun ikke kan godta. Vi andre
burde lære av henne i så måte, og
ikke klage etterpå om vi ikke synes alt er ok.
Her i vår familie sees Ida og
Frank på som familiemedlemmer,
og vi har delt mye gleder og vanskeligheter med hverandre.
Jeg er glad for å være Idas fadder.
Kari Skadsheim

får sove så setter hun seg til pianoet.
Vi søstrene i logen setter stor
pris på henne og takker for alle
de fine musikalske stunder hun
har gitt oss i logen og på Søstertreffene.
I V. K. og S
Str. Anne Jorun Elvestad

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Sommermøte i Loge Cecilia

2. juni møttes vi på Askim Museum i deilig sommervær. Her
ble vi ønsket hjertelig velkommen av Thor Idland, som er leder
av og en av de drivende krefter i
Askim Historielag. For i Askim
kommune er driften av museet
organisert slik som det også er på
mange andre steder ved at det er
historielagene som er eiere og
drivere av stedets bygdemuseum.
Askim Museum er et forholdsvis
stort bygdemuseum. Her finnes
rundt 10 større og mindre bygninger plassert vakkert og naturlig rundt i det kuperte landskapet
på Grøtvedttoppen. Det sentrale
elementet er gårdstunet med Lierstua, stall, låve og fjøs, stabbur
og smie. Husene er samlet fra forskjellige gårder i Askim, som f.
eks. Lier, Maseng og Torp.
Flere av bygningene peker også
framover mot moderne tider, slik
som Vrangenstua gjør det. Dette
var opprinnelig en husmannsplass fra begynnelsen av 1800-tallet. I mellomkrigstida tjente stua
som utfartssted for askimingene,
og var en forløper for våre dagers
Skansehytta.
Lenger ned i bakken ruver Kjøbmandsgaarden. Dette huset var
også fra starten av ei husmannsstue, denne gang under Oraug. I
1850-årene ble det drevet en liten
handel i stua. Hus levde lange og
omskiftelige liv i gamle dager.
Mange vil således huske huset
som Hångmannsgården i Skolegata, hvor det i mange år ble drevet driftig handel.
Det finnes også et forholdsvis
høyt vakttårn på stedet. Det ble
bygget under siste krig av tyskerne og satt opp på torget foran Askim Gummivarefabrik. Hensikten var å hindre sabotasje fra
«gode nordmenn».
I disse dager hvor vi lenge har jubilert til ære for grunnloven bør
vi også nevne et stort jernanker,
som ble funnet på bunnen av
Glomma ved Langnes. Her sto ett
av de avgjørende slagene mot
svenskene, og etter dette tapet

Askim Historielags leder Tor Idland ønsket velkommen og fortalte – og søstrene koste seg i finværet.
ble den danske prinsen Christian
Fredrick så mismodig at han tapte krigsgløden. Ankeret ble brukt
til å feste pontongbrua som nordmennene skulle benytte i et motangrep, men som prinsen befalte
skulle rives for å hindre videre
krigshandlinger.

strakt virksomhet og har mange
aktive medlemmer.
Etter denne interessante omvisningen forflyttet vi oss til Smaalenene Hotell. Her ble vi servert en
velsmakende tallerken med spekemat samt kake og kaffe. Praten
gikk som vanlig livlig hvor vi logedamer er samlet, og tiden gikk
så altfor fort. Til slutt takket Solveig Wedding, som formann i arrangementskomiteen, for samværet og ønsket alle en riktig god
sommer. Og helt til slutt fikk vi
en hilsen fra vår OM May Sørby,
som takket for det forgangne logeåret og ønsket oss det beste
gjennom sommeren. Det hele var
en riktig hyggelig avslutning på
et godt logeår.
Anne Haakaas

Nord for selve museet ligger et
heller ukjent område, et friområde som ofte benyttes av barnehager, skolebarn og turgåere.

I 1997 kunne AHL også se seg i
stand til å ta i bruk en helt ny
bygning, Randulfstua, med magasin i kjelleren og utleiedel i hovedetasjen. Laget har også ansvar
for Askim Lokalhistoriske Arkiv.
Som vi forstår, AHL driver en ut-

På Smaalenene Hotell ble vi traktert som seg hør og bør.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
11

•

SANNHET

3-riksmøte i Ekenes, Finland – 2014

6.-7. september skulle det være 3riksmøte i Finland og 31 søstre,
DS Unni Beate Bergsland og Str.
Inger Johanne Kopperud møtte
på Nore tidlig fredag morgen 5.
september. Bussen gikk klokken
0730, og vel ombord ble vi ønsket
velkommen av reiseleder Eileen
Baastad. Hun presenterte oss for
bussjåfør Eirik Skari. Han skulle
være med oss på hele turen, og
han var et hyggelig bekjentskap.
Rolig og trygg kjørte han oss.

Første stopp Stockholm
Eileen informerte oss om hva
som kom til skje på turen til
Stockholm. Vi skulle ha to stopp
for mat og drikke, og for å strekke på bena. OM May fortalte
noen gode historier som det ble
latter og god stemning av. Vi
øvde også på sangen ”De vakre
minner” som bror Ingar har skrevet. Vi skulle jo synge denne
under festmiddagen på lørdag.
Det begynte ikke så bra, men etter noen gjennomkjøringer, ble
det bedre og bedre.
Vel framme ved fergekaien i
Stockholm, hentet Eileen og bussjåfør Eirik fergebillettene. Det
gikk veldig greit, og alle kom seg
raskt ombord og fant sine lugarer. Vi møttes til felles middagsbuffet. Maten var veldig god, og
det manglet ikke noe.
Sur agurk, sprit og crème fraiche
Lørdag morgen spiste vi frokost,
forlot båten, og fant bussen for å

sette nesen sørover mot Ekenes.
Det var stor trafikk ut av Helsinki, så vi brukte litt lengre tid en
beregnet.
Da vi kom fram til hotellet ble vi
møtt av en finsk logesøster. Hun
ble med oss i bussen og viste vei
til logehuset. Der ble vi ønsket
velkommen av OM Ritva Rissanen. Søstrene fra svenske Cecilia i
Nykøping, kom også hit.
Vi spiste lunsj i logen. Den begynte med en snaps som jeg tror
det var mange av oss som ikke
hadde smakt før. Den besto av
både sur agurk, sprit og crème
fraîche. Veldig spesielt. Så ble det
servert rødbetsuppe, russisk
borsjtsj. Str. Kari Skadsheim takket for en varm velkomst og for
maten. OM informerte om programmet for kvelden, før vi satte
oss i bussen som tok oss til hotellet Sea Front. Vi ble sjekket inn,
og jeg tror alle var fornøyde med
rom og værelsessøster.

Verdig sermoni
Det var ikke lange hvilen vi fikk,
før vi måtte reise til logehuset.
Her ble det stor gjensynsglede
med søstre fra de to andre logene. Det ble servert cocktail og
nydelige kanapeer, før vi gikk inn
til logemøtet.
Logesalen i Ekenes var annerledes en vår. Alteret ble ikke brukt
denne kvelden. Det blir brukt
bare ved innvielser. Salen var stor
og romslig. Vi var 85 søstre, men

Lunsj og «strekk» underveis til
Stockholm.

det var god plass. Logemøtet
startet med sang av Dagmarkallans kor.
OM May og svenske Ing-Mari
hilste fra egne loger, og takket for
innbydelsen til 3-riksmøtet.
Det var to søstre som skulle ha
tredje grad denne kvelden. Den
ble utført etter Rebekkagraden
anno 1851. Den ble vakkert og
verdig utført.
Da logemøtet var over, gikk vi til
bussen og reiste tilbake til vårt
hotell hvor festmiddagen skulle
være. Vi ble servert en aperitiff
før vi gikk til bords.
Menyen besto av laksetartar med
sennepssaus og dillmarinerte poter, ostefylt kalkunbryst med risotto og stekt sjampinjong. Vi
fikk også servert Tarte-tatin med
herregårdsvaniljeis til dessert. Vi
ble ønsket velkommen til bords
av OM, og deretter sang vi de tre
nasjonalsangene. Ordet ble gitt
til UM Marita Lasensius som var
toastmaster for kvelden. Hun ledet oss gjennom taler og sanger.
Det var sang av Dagmarkallan
kor og solosang ved eks OM Kaisa-Maija Kourri.

Vennskap, kjærlighet og
sannhet
Kveldens festtale ble holdt av eks
OM Gunhild Wertmann. Temaet
for talen hennes var hentet fra
Lena Olssons bok ”La meg synge
deg stille sanger”. Det var mange
av oss som hadde lest boken, og
som hadde blitt grepet av historien om Astrid og Veronica. Det er
en historie om vennskap, kjærlighet og sannhet.
Det var også taler av Om Ing-Ma-

OM og UM’er fra alle tre Loger.
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Vårt distrikts DSS Unni Beate
Bergsland (t.h.) og Str. Inger Johanne Kopperud, begge bosatt i Rakkestad og gode venner av vår Loge var
med til Finland.

rie Rehn fra Nykøping. DS Unni
Beate Bergsland og vår egen OM
holdt en flott tale som gjengis etter denne omtalen. Det ble også
overrakt gaver og blomster. Deretter var det tid til samtale
mellom søstrene før det ble takket for maten.

av andre finske produkter. Det
var mange som gikk derfra med
noe i bæreposen.
Vi reiste videre til Karis for å besøke datterloge nr. 43 Karin. Vi
ble ønsket velkommen av OM
Rita Søderlund. Vi ble servert
kaffe og kake før vi fikk omvisning i logesalen. Dette var en liten, men flott logesal. Det var tale
av ExRR Pirrjo Lucander.
Lunsjen inntok vi på Restaurant
Kopparsmedjen. Det ble servert
laks med mer, og vi fikk en orientering om Fiskars ABP. Dette er
nok en hjørnesteinsbedrift for
dette området.
Vi takket for oss og satte nesen
mot Helsingfors og avreise til
Stockholm og Indre Østfold. Ferge og busstur hjem gikk veldig
fint. Str. Eileen ble takket for arbeidet med denne flotte turen. Vi
hadde hatt et strålende vær med
sol og god temperatur under hele
turen, men da vi nærmet oss Norge møtte vi regnet og høsten. Vi
kom hjem i femtiden på ettermiddagen, og alle var enige om at det
hadde vært en flott helg.
Tove Granli
Vår OM May Sørby holdt følgende tale ved middagen:

Flott korsang av finske søstre.

Søstrene fra Mysen bidro med
sang
Da det nærmet seg slutten på
kvelden, stilte vi søstrene fra Mysen oss opp for å synge sangen
vår. Vi grudde oss litt, for det
hadde vært mye flott kor- og solosang. Men OM May insisterte
på at vi skulle synge. Vi sang, og
det ble vellykket. Under siste verset holdt vi hverandre hendene.
Alle søstrene reiste seg å gjorde
det samme, og det ble en flott avslutning av kvelden.
Etter frokost søndag var det avreise til Fiskars bruk og datterlogen 43 Karin. Fiskars er velkjent
for de fleste av oss. (Vi har vel
alle hatt en saks med oransje
håndtak…) Her var det også salg

Distriktsrådspresident Regina
Landén, Søster OM, alle mine
søstre.

Jeg vil først takke for en flott sermoni inne i Logesalen.
Sist vi var her i Loge nr. 12 Dagmarkellan var for å feire deres 30
års dag.
Ja tenk det har gått 6 år siden sist
og vi har alle gledet oss til å reise
til Finland igjen.
Denne gangen var vi også mye
heldigere med været, for da vi
var her for 6 år siden var det
storm og regn hele helgen.
Ekenes er en sjarmerende by og
dere er varme og festlige mennesker som vi setter stor pris på. Vi
må også nevne våre venner fra
loge nr. 23 Cecilia som det er trivelig å se igjen.
Det som er så flott med 3-riksmøte er at vi møtes og jeg opplever
veldig sterkt at våre idealer om

Vår OM, May Sørby holdt en god
tale under middagen.

vennskap, kjærlighet og sannhet
får utspill mellom oss.
Alle søstrene i vår loge gleder seg
til disse 3-riksmøtene og det går
mange historier om hvor mye
moro alle har hatt det.

Første året vi var her i Ekenes
sammen med nr. 23 Cecilia var i
mai 1996.
Første gang vi var i Nykjøping
var i april 1991.
Vi opplever det som riktig og viktig med denne tradisjonen med å
samle oss til 3-riksmøte hvert annet år. Ikke alle loger har denne
tradisjonen.
Vi har med oss en gave til dere
som er Norsk og produsert hos
Lannerø i Rakkestad som også
ligger i nærheten av Mysen. Vi
har også med oss de 3 rosa nellikene som jeg vil at søster OM i
Dagmarkjellan skal ta med hjem.
Tradisjonen tro har vi også med
oss en sang som søstrene fra Norge vil fremføre.
Sangen er skrevet av vår bror
Ingar Karlsen som er mann til vår
Eks. storrepr. Lena Utsigt Karlsen.
Vi har øvet litt på bussen så vi får
håpe dette blir bra.
Sangen heter: De vakre minner.
Melodien er Sibelius: Stjernesangen.
Jeg vil så utbringe en skål for Treriksmøte: Skål.
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Sommermøte 2014 i Loge Håkon Håkonsson

Årets sommermøte ble avholdt
11. juni på Einarbu i Trømborg.
Det møtte 32 brødre med 23 ledsagere, og 4 enker etter avdøde
brødre. Br. UM ønsket velkommen, spesielt til ledsagere og enker. Deretter sang vi en sang om
Trømborgfjella.
Per Oskar Larsen har vært leder
av Flaggtreff i 20 år, og ga oss en
fin informasjon om Einarbu, arrangementene der og om Trømborgfjella. Flaggtreff ble stiftet i
1952, og Einarbu som har fått sitt
navn fra Einar Nøkleby, ble bygget 1959. Dette var opprinnelig
en stue som sto i Høland ved
grensen til Enebakkneset og var
barndomshjemmet til Aage Danielsen. Han bor nå i Båstad og er
for de fleste kjent som freelansjournalist i Smaalenenes Avis, til
tross for at han har passert 80 år.
Arnfinn Herstad sørget for at det
ble vei til Einarbu.
Han fortalte videre om alle
idrettsarrangementene her, en del
i samarbeid med Indre Østfold
Orienteringsklubb, og nevnte
spesielt Per Fosser som vant både
NM og VM.
Einarbu ble totalskadd av en
brann i 1997. Med god hjelp fra
Eidsberg Gjensidige Brannkasse
ble det snart en ny hytte på Einarbu. Den leies ut til trening og
selskaper. Vedlikeholdet foretas
på dugnad, og med god hjelp fra
andre foreninger som sokner til
Trømborgfjella. Spesielt nevnte
han Bjørnulf Berger som hadde

Øivind Hanssen spilte til allsangen.

Fra et av bordene under bespisning på Einarbu.

mange dugnadstimer bak seg. Sigrid og K.A. Mysens legat ga
hvert år kr. 150.000,- til driften.
Trømborgfjella er på ca. 240
kv.km. og inneholder ca. 500
vann, mange med ørret. Fiske er
tilgjengelig mot å løse fiskekort.
Han fortalte videre om et rikt dyreliv, om skogsdrift og jakt. Det
er mange veier som er tilgjengelig ved å kjøpe pollett. Ellers er
det en rekke stier og sykkelstier
her, og ikke minst flotte skiløyper
om vinteren.
Vi fikk servert spekemat og rømmegrøt, og sang deretter «Vennskapsvise».
OM takket brødrene for god hjelp
og støtte til kollegiet i semesteret
som hadde gått, og
takket UM for et
fint arrangement og
ønsket alle god
sommer.
Deretter fortalte Br.
Frank Lind en historie om en liten
gutt og moren hans.
«Her kan det ikke
blåse for her er det
ikke trær» sa gutten.
OM May Sørby,
datter av Einar Nøkleby, husket hvor-

dan materialer og møbler ble
kjørt opp da Einarbu ble bygd.
Seks stoler var uten trekk. Dette
ble sydd på dugnad.
Storrepr. Vidar Kjærheim takket
UM for arrangementet, og OM
for gode kollegiemøter. Han satte
pris på en fin avslutning av semesteret, og syns det var hyggelig å treffe ledsagere og enker, og
det var godt å være sammen med
brødrene. Han rettet også en takk
til redaksjonen av Norenytt, et
godt blad som bandt oss sammen. Deretter ønsket han god
sommer.
UM takket til slutt kokkene og
overrakte kurv fra bærpresseriet.
Jan Isaksen

Vår UM Per Chr. Frøshaug takket
våre dyktige kokker, Frank Johansen
og Arne Sørby (t.h.) for flott innsats.

HJELP DE TRENGENDE
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Nye søstre

Lene Nybakken er født
05.11.1968 i
Trøgstad. Her
bor hun fortsatt sammen
med sin mann,
Per Inge Nybakken. De har
2 barn, Niclas,
24 år og Pernille 19 år.
Lene har siden 1992 vært ansatt
hos Erling Rød AS.
Fritiden bruker hun til trening,
lesing og strikking. En meget aktiv dame.
Lene er en person som er flink til

Nye brødre

Einar Antonsen, 69 år. Gift
med Erna. To
voksne barn,
og tre barnebarn.
Født i Mysen
1945, ivrig
innen idrett,
spesielt skihopping og fotball. Flyttet til Sarpsborg, er fortsatt Sarpsborg patriot. Marinen førte han til Bergen
hvor han var kvartermester på
undervannsbåt i åtte år. Kona
fikk tilbud om jobb på Edwin Ruuds Hospital i 1978 og Einar sa
”den jobben tar du, for jeg er født
på Mysen.” Einar jobbet på Eidsberg El.verk fra 1978 til 1990 da
de gikk inn i Østfold Energi og
der jobbet han til han ble ordfører i 1995. Han gikk tilbake til
Østfold Energi etter ordførerperioden i 1999 og deretter Fortum
etter at nettet ble solgt ut. Han
har bestandig vært samfunnsengasjert derfor ble han med i
politikken og det har gitt han
mye. Når han kom til Eidsberg i
1978 kjente han ingen så årene i
politikken har gjort at han har
blitt kjent med mange mennesker
og at han føler seg som en ekte
Eidsberging, hvis det går an etter

å ta vare på familie og venner.
Latteren sitter løst og hun er en
person med godt humør.
Som fadder ønsker jeg henne velkommen til vår Loge nr. 31 Cecilia og håper hun vil trives sammen med oss.
Eldbjørg Frøshaug

Hun er gift med Terje Ekhaugen.
Hun har en datter Isabell på 24 år
og ble stemor til Simen da hun
giftet seg med Terje.
Brita har siden 2006 vært barneog ungdomsarbeider ved Mortenstua skole.
Fritiden brukes til trening og
samvær med venner.
Brita er et effektivt menneske
med godt humør.
Som fadder ønsker jeg også Brita
velkommen til vår Loge nr. 31
Cecilia og håper at hun vil trives
sammen med oss.
Eldbjørg Frøshaug

bare 36 år i kommunen. Einar har
sittet 31 år i kommunestyret, vært
ordfører i 4 år, varaordfører i 12
år og har sittet 7 år på fylkestinget.
Interessen for både politikk og
idrett har han hatt hele tiden.
Er pr i dag pensjonist, men kjører
buss, og er stadig å se bemerkelsesverdig høyt oppe på diverse resultatlister, fra diverse
idretts-arrangementer.
Hans Martin Forberg

Han er aktiv i politikken og sitter
for Høyre i kommunestyret og
formannskapet i Eidsberg. Han
har også påtatt seg flere styreverv.
Fredrik har stor interesse for biler. I starten var det biler generelt,
men etterhvert ble bilmerket
BMW bilen med stor “B”!
Han liker å reise – både i eget
land og i utlandet. Fredrik forteller at den største turopplevelsen
hadde han da han besøkte barnehjemmet i Chopda i India og fikk
besøke sitt fadderbarn. Det var
stort!
Fredrik har en hytte i Skjeberg
som han forsøker å bruke så ofte
han kan. Tross sine mange gjøremål er han mye sammen med
venner. Man får tid til det meste
hvis man vil, og planlegger litt,
sier han.
Det er en meget hyggelig og samfunnsengasjert person som vår
loge nå har fått som bror, og som
vår orden vil få mye glede av.
Som fadder ønsker jeg deg, Fredrik, hjertelig velkommen til
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson,
og ønsker deg alt godt i din videre logevandring.
Per-Olav Eek

Brita Engan
Ekhaugen,
født 26.11.1968
og er oppvokst
på Leka. Hun
flyttet til Spydeberg i 1987
og videre til
Trøgstad i
2004.

Fredrik Mortvedt ble født
18. mars 1981
og har hatt hele
sin oppvekst
på Slitu. Her
bor han fortsatt
og med en stor
del av sin familie rundt seg.
Vi har med andre ord med en
ekte Zulu-gutt å gjøre!
Idag arbeider han som regnskapskonsulent på Gresvig Service i Askim, et selskap som driver med internregnskapet for
Gresvig-gruppens mange butikker. Fredrik driver også et eget
firma som tar vergeoppdrag fra
Fylkesmannen.

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Besøk i Loge nr. 79 Roald Amundsen i Ski

Tirsdag 13. juni besøkte 13 brødre
Loge nr. 79 Roald Amundsen i
Ski med OM Per Olav Eek i spissen. Vi fikk en varm velkomst,
og mange brødre kom fort i samtale med bekjente.
Denne kvelden skulle det opptas
2 nye medlemmer. OM Tommy
Johnsen ønsket Loge nr. 62 Håkon Håkonsson velkommen, og
vår OM Per Olav Eek takket for
invitasjonen. Det ble en stemningsfull og inspirerende seremoni i logesalen både for de 2 nye
og for oss besøkende brødre.

Under ettermøtet i festsalen ønsket UM Per Holger Andersen
velkommen til bords. Første taler
for dagen var DSS som pekte på
at det var en stor dag for Loge nr.
79 Roald Amundsen, og spore til
å jobbe videre med rekrutteringen. DSS gratulerte de nye brødrene med troskapsgraden og
berømmet Logen for en vel
gjennomført seremoni.
UM Per Holger Andersen påpekte i sin tale at frammøte øker og
målet for 2020 er 100 medlemmer.

Fra venstre: UM Per Holger Andersen, Hermann Kristiansen 0 grad, Børge
Gusli og Pål Lorentzen som begge ble tatt opp under vårt besøk. Videre ser vi
Thomas Johnsen som har I grad. Joachim Graff som har I grad. Rune Nygaard som har 2 grad. Erik Dahle som har 2 grad. Ytterst til høyre står OM
Tommy Johnsen. Foto: Leif Otto Listhaug.

Så var det kort faddertale og takketale fra de nye brødrene av Troskapsgraden.

Vår OM Per Olav Eek takket for
maten som denne kvelden var
Biff Lindsrøm med tilbehør og
som smakte fortreffelig.
Terje Borgersen

Sekretær Sigurd Næss, Pål Lorentzen, OM Tommy Johnsen, Børge Gusli,
Åge Antila og OM Per Olav Eek.

Staute brødre fra Loge nr. 62 Håkon Håkonsson på Ski-besøk.

Vår OM takket for maten.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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Besøk hos Folden i Moss

18.september dro 29 brødre på besøk til Loge
nr. 51 Folden i Moss. Der overvar vi en fint
møte med flinke spillere. Det var satt opp
buss som ble kjørt av Br. Arild Bodahl.

Her følger et dikt som ble lest under ettermøtet i Moss. Diktet er skrevet av Irene
Sande og heter Kjære Medmenneske:

Velg dine ord med omhu og takt,
ord – de kan ha virkelig makt.
Hva som blir sagt i alvor og skjemt,
kan brenne seg fast og aldri bli glemt
Mye kan bli sagt som virkelig sårer
og bringe fram såre og bitre tårer.

Misforståelser og vonde ord,
kan gi grobunn til ondskap – slik at den gror.
Vi kan ha for lett for å klandre,
OM Roy Vestlund.
men trenger vi være slik mot hverandre?

Omsorg og kjærlighet – må livet ha,
det trengs for å leve – og ha det bra.
Misunnelse og baktalelse i lange baner
sårer mye mer- enn vi kanskje aner.

Ingen er heldigvis "helt perfekte"
det tror jeg er vanskelig å benekte?
Gi ikke ris til egen bak –
det er alltid to sider i samme sak.

Dagens fungerende UM, Ex.
OM Tor Asbjørn
Bjerketvedt
ønsker brødre og
gjester velkommen til bordet.

Sløs med omsorg, kjærlighet, tilgivelse
og å skape glede – og fred.
For ingen kjenner dagen, før solen går ned ...

Samlet til god mat.

hjelp dine medmennesker der du kan
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Håkon Håkonssons seniorgruppe til Praha

Med bussavgang fra Nore den 26.
august kl. 05.00 startet vi vår tur
til Tsjekkoslovakia og Praha.
Det var planlagt hjemkomst 29.
og det var 39 personer med godt
humør og reiselyst og store forventninger som fikk oppleve et
godt planlagt reiseprogram. Knut
Ivar Tveten hadde planlagt turen
ned til minste detalj, så alt lå til
rette for en vellykket tur.
Ved ankomst i Praha ble vi hentet i buss og kjørt til hotell Elephant som er et 4 stjernes hotell
som lå meget sentralt og bare 500
meter fra gamlebyen. Etter en
god lunch på hotellet kunne vi på
egenhånd gjøre oss mere kjent i
området.
Kveldens utflukt skulle vi tilbringe i en stilig vinkjeller hvor
vi fikk tradisjonell tsjekkisk mat,
men også med dans og levende
musikk. Her hadde vi en veldig
hyggelig aften, hvor flere av oss
fikk prøve seg på mange morsomme dansetrinn sammen med
mennesker fra mange forskjellige
land, en riktig hyggelig kveld og
alle reiste godt fornøyde tilbake
til hotellet.
På dag 2 var det tid for båtcruise
på elven Vitava med påfølgende
lunch om bord. Her fikk vi se
Praha Slott, St. Nicolas kirken,
Nasjonalteatret, høyden Petrin og
Karlsbroen. Her hadde vi med
oss en norsktalende guide som til
alles overraskelse snakket Østfolddialekt. På ettermiddagen var

Karlsbroen

Vår reiseleder hadde ikke gredd håret den første kvelden, men fikk hjelp av
personalet i restauranten.

det tid for en handlerunde for de
som ønsket det, noen gikk en på
tur i byen og andre koset seg bare
i det fine været. Kveldens middag besøkte vi Restaurant Brasileiro hvor man kan spise så mye
en kan av den tradisjonelle sydamerikansk cowboyretten churrasco. Churrasco er en metode
av kjøttlaging på spyd i en spesiell grill. En hyggelig måte å bli
servert på fordi servitørene spaserer omkring gjestene og tilbyr
forskjellig kjøtt de selv har grillet.
På dag 3 var det omvisnig med
påfølgende lunch på ølbryggeriet
Staropramen, som er det største
bryggeriet i Praha. Her var det
også prøvesmaking i bryggeriets
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Matservering av Churrasco.

Mr. Josef Paspa – Head Brewmaster
of Staropramen 1912-1933.

Det er med ideer som
med små barn, man er
gladest for sine egne.

Moa Martinsson

Det var et godt knep mot
vegglusa sa kjerringa da
huset brant ned.

Gl. mundheld

Det er ingen kunst å
være modig, bare man
ikke er redd.

Tove Jansson

Pause ved det astronomiske uret, en av de store trekkplasterne i Praha.

Vi skal ha fred om vi så
skal sloss for den.

Dwight D. Eisenhower

pub. Det ble god tid til shopping
og byvandring på ettermiddagen
for de som ønsket det.
Baren på hotellet ble også brukt
til sosialt samvær om kveldene,
et fint samlingssted hvor vi kunne bli enda bedre kjent med hverandre.
Middagen om kvelden på Restaurant Franczouska ble også et
høydepunkt. Vi ble servert gode
viner og deilig mat i en stilig og
avslappet restaurant, som var
kjent for sin gode og vennlige
service, en hyggelig aften som ble
avslutning på turen.
Neste dag var det tid for hjemreise og alle var enige om at dette
hadde vært en fin tur og en stor
takk til de som hadde organisert
det hele.
Per Fladberg

Jeg søkte min sjel,
men den var ikke å finne.
Jeg søkte min gud,
men han var langt borte.
Jeg søkte en søster eller
bror, da fant jeg alle tre!

Gedigne omgivelser under middagen siste kvelden i Praha.
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Hvordan går det med stoltheten vår – Villa Nore?

Vi ønsker å gi en informasjon
rundt vår stolthet «Villa Nore».
Vi skal se på noen av de mer krevende aktiviteter, regnskapet pr.
3 kvartal 2014 og noen økonomiske betraktninger fremover.
Hva har vi holdt på med hittil i
år?

Noen ord om de største hendelsene:
1. Fjerning av de store buskene
mot kirken.
Det har blitt mye lysere på området mot kirken. Og det har
blitt mindre dannelse av sopp
på bygningen som betyr mye
for å få et enklere vedlikehold.
I tillegg er det flere som parkerer på denne plassen.
Takk til de som jobbet en laaaaang lørdag med og uten utstyr og ikke minst en herlig fiskesuppe, takk til Solveig Hunstad og Inger-Åse Heer.
2. Installasjon og oppkobling av
fjernvarme er nå gjennomført.
Det som står igjen er å finne
den riktige tempraturregulering. Dette er en prosess som vi
må få erfaring med. Vi satser
på å få en behagelig temperatur i salene.
Logesalen er ikke oppvarmet
ved hjelp av fjernvarme.
3. Utvendig lys på parkeringsplassen styres av lyset og bevegelse ute på plassen, for en meget rimelig penge, takket være
Egil Nøkleby. Takk Egil.
4. Bytte av 6 stykk brannslukningsapparater av pulver med
skum. Dette gjøres fordi skum
er mindre skadelig hvis uhellet
skulle være ute.
5. Det er satt opp et stableplatå
utenfor nødutgangen fra logesalen til de stolene som ikke
brukes til de forskjellige møtene. Dette har medført at nødutgangen er fri for gjenstander.
Vi takker Kåre Mons Bye og
Kjell Wilhemsen for jobben.
6. Det som er mest tidkrevende er
innsalg og gjennomføring av
utleie med de oppfølingsaktiviteter som kreves.
Prisnivået vårt på utleie er relativt høyt. Dette er for å få mest

mulig netto på minst mulig utleie.
7. Vi skylder SENIORGRUPPA en
stor takk for den jobben de har
lagt ned på å slå plen, rydde
ute og vanne urnene ute i sommer. Takk skal dere ha.
Det er flere aktiviteter som er
viktige som f.eks. rengjøring i
salene og kjøkken som utføres
av utvalgte damer i Cecilia.
 Styret takker dere for den viktige jobben.

Noen kommentarer til regnskapet
 gjengitt under her:
• Leieinntekter, faste og andre
leietagere.
Årsaken til den store differanse
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er økning av husleiene fra 30 –
80%.
• Annen driftsrelatert inntekt.
For 3. kv. 2013 er hoveddelen av
beløpet kr. 104.800,- medlemmenes innbetaling kr. 1000,-.
Totalt for 2013 er inntekten kr.
221.800,-. For 2014 har vi i dag
(12.10.2014) ingen signaler på
om det blir høyere enn kr
1.400,• Sum driftsutgifter.
Differansen mellom 3. kv. 2013
og 2014 er vesentlig reduksjon
av rep. og vedlikehold.
• Driftsresultatet før avskrivinger.
Nå ser det ut til at leieinntektene fra «Andre leietagere vil
ligge på ca 10% under det bud-

sjetterte for 2014, men samtidig
så ligger driftskostnadene også
ca 10% lavere. Vi håper resultatet for 2014 blir bedre enn budsjettet (etter 4 kv).

Hva må vi gjøre fremover for å
lande trygt på bena?
Vi har en del røster blant våre
søstre og brødre som ikke ønsker
å leie ut utover de faste leietagere. Dette er fordi slitasjen på
bygget er stor og dermed får vi
større vedlikeholdsutgifter på
sikt og et krevende merarbeide i
styret. Det er gode argumenter
som lar seg høre.
Som ledd i å fremheve konsekvensene av hva gjør eller ikke
gjør, har vi laget et budsjett med
kun faste leietagere som inntekt.
Budsjettet er kun satt opp i hovedposter. Da det lett kan bli for
mye tall. Lønnskostnader er ikke

Mine første ski

Når en går og rusler på kjøkkenet, kommer tankene om mangt
og mye som en har opplevd i et
langt liv.
I løpet av en tid over nitti år, har
vårt samfunn forandret seg ganske mye, både på godt og vondt.
I dag har jeg lyst til å fortelle om
mine første ski.
Det første jeg kan huske om ski,
var et par gamle ski som far
brukte da han hentet poteter
nede på jordet hvor potetkjelleren sto. Potetkjeller er også et
tilbakelagt stadium. En potetkjeller var frostfri, og både folk og
dyr skulle ha poteter hele vinteren.
Da jeg vokste opp i 20-30 årene,
var det vi ungene som hadde jobben med å sitte i potetkjelleren
om våren og sortere settepoteter.
Det var vi ikke noe glad i, for ofte
var det kaldt. Og jeg husker alle
firfirslene som krøp blant potetene. De hadde vel overvintret i
potetkjelleren, kanskje fordi bekken mellom Askim og Trøgstad
lå rett nedenfor potetkjelleren.



Tekst:
Sum inntekter i kr.
- Driftkostnader
Driftsresultat før avskrivinger og
fin.poster
Avskrivninger
Finansposter, netto.
Totalt driftsresultat

tatt med da den viderefaktureres
og dermed kommer i kr. 0,- Tallene (avrundet) vil da se ut som
vist i rammen over:

2013
623.000
321.700
301.500

2014
652.000
345.000
306.700

2015
203.000
212.500
-9.500

- 249.000
- 50.500

- 258.700
- 61.500

- 240.000
- 40.000

1.800

-13.500

- 280.000

Som man ser så blir det et solid
underskudd etter avskrivninger
og finansielle poster.
Selv etter 3. kv. i år er det et mindre underskudd som vi håper reduseres i løpet av året.
Så kommer spørsmålet: Hva gjør

vi, kan vi leve med slike underskudd?
Overfor eierne (Logene) kan ikke
husstyret anbefale et negativt
budsjett som dette. Hvis våre søstre og brødre er enig med husstyrets syn, så må dette resultere i at
medlemmene stiller positivt opp
når valgkomiteen kommer på
«tiggerunden» sin.
Skulle det komme noen nye forslag til inntekter så er husstyret
nysgjerrig på det.
Mysen 14.10.2014
Husstyret

Gården Huset hvor jeg bor, og
som jeg vokste opp på, ligger på
grensen til Trøgstad. I nærheten
ligger Ingstad hvor de hadde
smie, og den gangen var smie et
viktig sted for bøndene. Det var
ikke mye en fikk kjøpt ferdig da,
både kjerrehjul og redskap ble laget i smia. Hos oss har vi tatt
vare på en møkkakjerre som er
laget på Ingstad.
Far var en flittig gjest på Ingstad,
og vi barna fikk ofte være med.
Jeg kan ennå fornemme den rødglødende essa og den fine stemningen en kald vinterdag.
Det var to smeder og en snekker
på Ingstad, for i tilknytning til en
smed, trengtes ofte en snekker.
Men tilbake til mine første ski.
De gamle skiene til far, hadde vierbindinger. Det var et stykke
vier som gikk bak i en bue rundt
helen og ble festet foran med en
skrue, og der ble bindingen regulert.
Jeg var vel ca. 11 år da far en dag
sa at jeg og min søster, som var 1
½ år eldre enn meg, skulle få ski.

Hvem andre enn Ingstadfolket
skulle lage dem?
Sånn som vi gledet oss. Skiene
ble laget av ask og hadde lærreimer på tåa og bak helen med en
spenne på siden. Og store var de,
altfor store for sånne småjenter.
Jeg husker godt den dagen far
hentet skiene. Det var en fin vinterdag. Det første vi gjorde, var å
gå ned til potetkjelleren, for der
var det en helling. Det ble mye
knall og fall til å begynne med,
og vi strevde fælt med å komme
oppover bakken, men vi sto om
igjen og om igjen.
Det var fint vær den dagen, men
jeg husker vi smurte med parafin
når det var kladdeføre.
Mine første ski brukte jeg i
mange år. Da Askim Idrettsforenings hytte, Skansehytta, sto ferdig i 1937, husker jeg at den første gangen jeg gikk dit på ski, var
det på disse mine første ski.
Det hendte jeg tenkte på mine
første ski da jeg senere så ned på
mine lette glassfiber ski.
Boja

Vi kan opplyse at vi har en gjeld
til banken på kr. 842.918,-
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Allehelgensdag i Loge Håkon Håkonsson
Søndag 2. nov. møtte vi i Mysen kirke til gudstjeneste med sogneprest
Solfrid Leinebø Seljås.
Etter gudstjenesten samlet vi oss til
kaffe og kringle i salongen på Villa
Nore. Her møtte 14 brødre med 6
ledsagere og 8 enker etter avdøde
brødre. Vi hadde nok ønsket at flere
brødre hadde møtt, selv om vi visste
at noen hadde «lovlig» forfall. Praten
gikk livlig i salongen under kaffen.
Undertegnede holdt deretter et foredrag om kristendommen etter Jesu
død til reformasjonen. De første
kristne ble forfulgt og henrettet av
keiserne da de truet deres gamle romerske og greske guder. I år 284 kom
keiser Diokletian til makten. Han var
den siste hedenske keiser. I 305 overtok Konstantin den Store som keiser.
Hans mor Helena ble kristen i 312,
han selv i 313. Han bygde basilikaer,
forløpet til våre kirker, som ble dekorert med mosaikk av Jesus. Kirkemøtet i Nikea i 325 samlet ruller og
skrifter som skulle komme til å bli
grunnskriftene i bibelen. Av helgener
fra den tid kan nevnes St. Agnes og
St. Helena.
På 600-tallet ble Allehelgensdag opprettet for alle ukjente helgener, og på
800-tallet ble dagen lagt til 1. november. Denne datoen holdt seg til 1770
da den ble lagt til 1ste søndag i november.
Samhain var en keltisk høsttakkefest
31. oktober. Den kom til Irland for å
minnes de døde, og ble kalt hallow
eve på gammelengelsk. Så kom den
til Amerika og ble til halloween.
I Norge fikk vi St. Sunniva, en irsk
kongsdatter som rømte til Norge, til
Selja i Sogn og Fjordane.
Det ble senere bygget en kirke og et
kloster der. Olav den Hellige ble helgen da biskop Grimkjell fortalte at
hår, negler og skjegg hadde vokst ett
år etter hans død. St. Hallvard var fra

Vår foredragsholder Jan Isaksen holdt tilhørerne i «ånde».
Lier ved Drammen. Han pryder idag
Oslos byvåpen.
Om prestene her har vi liten kunnskap da det meste av det historiske
bakteppet ble fjernet etter reformasjonen. De hadde tittel sira som betyr
mester. Loven sa at de fikk være gift
fram til 1270. Etter den tid ble lovverket forandret slik at de måtte leve i
sølibat, men kunne ha en husholderske som de kunne få barn med.
Trond Prest på Folkenborg reddet
Håkon Håkonsson. Om Sira Sigurd i
Askim vet vi at han var gift med Jorunn og hadde barn. Da han er nevnt
på 1300-tallet, må vi anta at Jorunn
var en trellkvinne eller husholderske.
De katolske prestene levde ikke på
stor fot. Et lite småbruk var inntekten. De var avhengige av almisser fra
menigheten. Da kirkeskatten ble innført, fikk de en andel sammen med
kirken og de fattige.
Etter foredraget var det ønske fra salongen om mer stoff. De eldste gravformene ble gjennomgått, fra hellekister og megalittgraver i yngre
steinalder, via røyser og branngraver

REDAKSJONSKOMITE I NORE-NYTT
For nr. 31 CECILIA:
Toril Natrud, Tel.: 91318242
E-post: toril.natrud@gresvig.no

Tove Granli, Tel.: 69828998/ 90098884
E-post: tove.granli@gmail.com

i bronsealder og jernalder, til gravhaugene i jernalder. Graver med
steinringer kan bl.a. sees på Hunnfeltet i Fredrikstad. Vi skulle tro at vi
fikk kistegraver da vi ble kristne,
men under restaurering av Tenol kirkeruiner, viste det seg at også her ble
det brukt en form for hellekister.
Vi fortsatte kvelden med kaffe og
prat før vi dro hjem, og snart satte
regnværet inn for alvor.
Jan Isaksen

Lutter solskinn gir ørken.
Arabisk ordspråk

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

Anne Haakaas, Tel.: 980 36 262
E-post: annehaakaas@hotmail.com

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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«MENINGERS MOT»

”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

Nore-Nytt – en selvfølge?

Etter forslag fra daværende OM
Frank Lind ble det nedsatt et arbeidsutvalg høsten 1989 bestående av brr Arne Støen, Kjell
Næss, Alf Lie og Olaf Kolstad for
å se på muligheten til å starte utgivelse av en lokal logeavis . En
forutsetning for videre arbeid
med et slikt prosjekt var at loge
nr 31 Cecilia ble med. Søstrene
var interessert og str Kari Tallaksrud ble med i arbeidsutvalget.

Den 25. september 1990 var
Nore-Nytt nr 1 en realitet, medfølgende et spørreskjema fra arbeidsutvalget. I Nore-Nytt nr 1 –
1991 – Utgivelse nr 2 stod det å
lese: “Vi fortsetter - - - - - de svarene vi fikk inn gikk alle i samme
retning: POSITIVT.”

Idag holder du i hånden NoreNytt nr 2 – 2014 – Utgivelse nr 49
– årgang 24! Nok en gang har en
redaksjonskomité sendt ut et nytt
nummer av vår avis. Det skal jo
komme to ganger i året, og tiden
er nå inne for nr 2 for dette året.
Så hvorfor disse linjer når alt
også i år ser ut til å ha fungert
som det skal?

“Vi gjør dette for at hvert enkelt
medlem skal få større utbytte og
mer glede av sitt medlemskap, - - - -. Det er jo arbeidskrevende og
vil trekke veksler på mange medlemmer etterhvert”, stod det å
lese i 1990.
Jeg tror alle søstre og brødre ser
frem til å motta vår lokale logeavis, men støtter vi opp med en
positive holdning når det kommer en forespørsel fra redak-

sjonskomitéen om å bidra med en
artikkel, et innlegg eller et referat
fra en begivenhet? Det som er
blitt konstatert de siste årene – av
redaksjonskomitéene – er mindre
villighet med bidrag til avisen,
dvs at redaksjonskomitéen må
spørre – ikke bare én, men mange
medlemmer før den får “napp”.
Det er tungt å arbeide slik for å
få ferdig en avis – som alle søstre og brødre forventer å få to
ganger I året.
Derfor mitt spørsmål: en selvfølge? Vil vi få søstre og brødre til å
si “ja” til verv i redaksjonskomitéen når noen av de sittende i komitéen kommer til å be om avløsning? På spørsmål vil de jo måtte
fortelle om de utfordringer som
et slikt verv kan innebære. Dette
må løses slik at redaksjonskomitéer kan få bedre og lettere “arbeidsvilkår”.
Løsbart: Ja. Vanskelig: Nei, ikke
hvis medlemmene fortsatt ønsker
redaksjonskomité, og med det
Nore-Nytt i fremtiden.

Når redaksjonskomitéen ber om
innlegg, referat etc, vær positiv
og ta utfordringen selv om du
føler at det er det det er. Det vil
alle tjene på. Send inn stoff
uoppfordret! Redaksjonskomitéen vil få anledning til å redigere
og velge ut stoff! Da vil det kanskje være artig å være med i redaksjonen. Til deg som sendte
inn et innlegg som ikke kom
med, fortvil ikke, redaksjonen har
da allerede stoff til neste utgave.
Vi er over 200 medlemmer som
setter stor pris på vår logeavis.

Husk det ble skrevet i det første
Nore-Nytt at “det vil trekke veksler på mange medlemmer etterhvert”, og ikke de få som tar et
verv i redaksjonskommitéen!

Som en kuriositet kan det nevnes
at det i løpet av 24 år har vært 19
søstre og 13 brødre i redaksjonskomitéene. Da er det ikke tatt
med de som har sørget for layout, redigering og trykking av
avisen – og som fortsatt gjør det!
Per-Olav Eek

Korrigering av vita for
Str. Lena Utsigt Karlsen

Ved en inkurie ble det presentert
vita med noe feil i Nore-nytt nr. 12014. Vi bringer her de korrekte
vita for 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
1987-1991
UM
1993-1995
OM
1995-1997
Eks OM
1997-1999
Stor-/Rådsrepr.
2007-2012
Rebekkarådsgrad
04.10.1997
25 års VeteranJuvel
28.02.1999
Leiren:
Troens Grad
Håpets Grad
Barmhjertigh. Grad
Embeder i Leiren:
Sekretær

HJELP DE TRENGENDE
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29.03.1989
28.03.1990
25.09.1991
1999-2003

Deilig er jorden –

er en selvfølgelig og kjær salme ved juletider, men blir
ofte brukt også ved andre
høytidelige anledninger. Hva
vet vi om denne sangen som
faktisk spiller en viktig rolle
ved spesielle hendelser i våre
liv?
Den 8. september 1850 kom
salmen på trykk for første
gang i Dansk Kirketidende,
og i desember samme år kom
bladet ut med «Glade jul».
Begge sangene var skrevet av
Bernhard Severin Ingemann.
Denne folkekjære danske dikteren vokste opp på en prestegård på Falster, hvor han
hadde en trygg og lykkelig
barndom. Men tidlig i ungdommen kom sorgen inn i livet hans. Først døde faren
under spesielle omstendigheter. Noen år senere døde moren og en bror, og senere tok
tuberkulosen tre brødre til. Under studentlivet i
København opplevde han engelskmennenes
bombardering av byen. Sorgen og krigen tæret på
barnetroen. Men samtidig vokste det fram en
sterk fedrelandskjærlighet i ham, og det skulle
komme til å prege store deler av Ingemanns diktning.
Tidlig møtte han henne som skulle bli hans ledsagerske gjennom livet. Faren hennes var velstående og ikke helt fornøyd med beilerens stand og
stilling. Han bestemte at de unge måtte vente på
hverandre i 10 år før han kunne gi sitt samtykke.
Ventetiden benyttet Bernhard til å dikte og studere. Noen eksamen fikk han aldri, men diktningen nådde etter hvert sitt publikum, og han

ble den mest leste forfatteren
Danmark hadde hatt. Til
slutt kunne han endelig flytte
inn i den idylliske «Gule dikterboligen» ved Sorø sjø sammen med sin etterlengtede
brud.
Men i 1848 ble landet viklet
inn i en ny krig, denne gang
med Tyskland. Etter tre vonde år og mange harde slag
gikk danskene seirende ut av
kampen, og sommeren skulle
bli den lykkeligste i den fedrelandselskende Ingemanns
liv.
Gjestene kom og gikk, og en
kveld fikk han besøk av sin
venn, presten Fenger. Han
hadde med seg notene til en
melodi han hadde funnet i et
tysk blad. Det viste seg at
melodien var blitt benyttet i
en julesang, men da Fenger
stemte i så Ingemann for seg
et pilgrimstog på veg mot Det hellige land. Han
lot seg rive med, og hadde vanskelig for å finne
ord da sangen var slutt. Vennen oppfordret han
til å dikte vakre danske ord til melodien. Tanken
modnet hos Ingemann. En kveld han stod ved
vinduet og betraktet den skjønne utsikten over
sjøen, fant han tittelen til sangen; Deilig er jorden.
Mange kritiske røster hevet seg: jorden var ikke
deilig, mente man. Den er tvert imot preget av
krig og nød, av hat og urettferdighet. Men Ingemann hevdet at avslutningsordene «Oss er i dag
en Frelser født» – at det var dette som ga håp og
som gjorde jorden deilig. Julebudskapet bærer i
seg et løfte om kjærlighet og fred på jorden, – for
oss alle.
Anne Haakaas

Redaksjonskomiteen ønsker alle
Odd Fellows en riktig god jul! –
og ønsker alle velkommen til nytt
Logeår 2015.

