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På skattejakt 
blant loge- 
klenodier
Stor Arkivar Sverre 
Hjetland øste av sin 
brede kunnskap om 
logelivet både her 
hjemme og i utlan-
det, da han i novem-
ber presenterte Odd 
Fellow Museet for 
brødrene. Og den 
omfattende samlin-
gen imponerte selv 
de eldste vetera-
nene. 
Se reaksjonene på side 4

Min mening
Brødrene Leo og 
Sigmund har vært på 
besøk hos vår dan-
ske vennskapsloge og 
anbefaler flere slike 
reiser til brødre i andre 
byer og land.

Les mer på side 7

Bok om Odd 
Fellow i salg
Kjell-Henrik Hendrichs 
bok om vår Orden 
bør bli årets julegave, 
mener Bror Robert et-
ter foredrag i logen 21. 
oktober.

Les mer på side 6

Stor Arkivar Sverre Hjetland hadde mye på lager om de flotte 
militantuniformene og tilhørende medaljer og sabel! 
Foto: Sigmund L Løvold
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Kjære bror,
Adventstid og forventninger:
Hva gjør Logen for deg? Har du fått noe med 
deg når du går hjem på tirsdagskvelden?
På tampen av året er det fristende å se seg til-
bake og undre litt over månedene som har flydd 
forbi.
Vi har holdt den tradisjonelle kontakten med 
våre datterloger i Fredrikstad og på Gjøvik. All-
tid en opplevelse å dele ritualer og brodermåltid 
med kjente og kjære venner.
Likeså har vi pleiet samværet med våre tirs-
dags-brødre i Stortingsgaten, logene Thomas 
Wildey og Viken. Fellesmøter, hva enten det 
er info-aften eller kulturmøte, skaper en fyldig 
ramme rundt arrangementet.
Men fokus er på vårt indre liv, og det har vært trivelig å notere jevnt godt frem-
møte, uke etter uke. Det tyder på at tonen blant brødrene er god, at logelivet glir 
pent – og at brodermåltidene med derpå følgende kaffestund har egenverdi.
Vi har fått mange inntrykk av Odd Fellow Ordenens utvikling dette året, og fokus 
på grunnverdiene og deres utvikling er god ballast i hverdagen. Blikket heves 
lett mot fremtiden og de muligheter vi får til videre utvikling av egne evner og 
interesser.
Mange tenker nok allerede så langt frem som til juni og 5-logemøtet; noen med 
bange anelser. Vi får bruke adventstiden til å finne ut også av den utfordringen.
Jeg håper at brødrene tar disse tankene med seg inn i desembermørket og ønsker 
samtidig alle brødre med familie en riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år.

OM Svein Juvet

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet.  
Med seg i redaksjonsnevnden har han Per Erik Ask, Geir Bråten og Thor O. Ekren.  
Redaksjonen avsluttet 06.12.2008.

Du finner bladet også på internett: 
www.oddfellow.no/loger-leire: St. Hallvard 10
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Høstsesongen bød på 
noen overraskelser – så 
som avlyst innvielses-
møte – men mest på 
gode opplevelser og 
solid fokus på vår 
Ordens historie og 
filosofi. 

Vårens program
Møteprogrammet utover 
vinteren og våren lover 
nye høydepunkter og solid 
forankring i Ordenens hver-
dagsliv.

Du finner detaljene på våre 
nettsider, men her kom-
mer noen dager å ta særlig 
høyde for:

Juletrefesten 3. januar er et 
hyggelig samarbeid mellom 
Rebekkaloge nr. 65 Teresa, 
Loge nr. 32 Viken, Loge nr. 
22 Thomas Wildey og vår 
egen Loge.

Velkommen tilbake på nyåret!
Nisseorkesteret står for 
aktivisering av barna og 
sørger for julestemning. Vi 
er rimelig sikre på at også 
”Sjefsnissen” vil dukke opp 
og dele ut poser til barna. 
Servering blir det også – 
mye godt å bite i til kaffen 
- barna får selvsagt pølser 
og brus! Det vil også bli 
anledning til å kjøpe lodd til 
et spennende premiebord.

Årets første arbeidsmøte 
er, i henhold til vår møte-
tradisjon, tirsdag i annen 
uke, nemlig 13. januar.

Og første møtedag i februar 
besøker vi Loge nr. 32 Vi-
ken for felles Info-aften. 
Du som har kandidat(er) til 
vår Loge, legger deg gjerne 
litt ekstra i selen før 10. 
februar.

Allerede 17. februar er det 
berammet innvielse. Nå er 
det lenge siden vi mottok 
nye brødre!

Og første møte i mars får vi, 
tradisjonen tro, instruksjon 
av Distrikts Stor Sire.

En annen – og mangeårig 
– tradisjon på senvinteren 
er vårt besøk til datterloge 
Kongsten, der det i mars 
arrangeres Sjøfareraften, 
en utsøkt opplevelse og 

minneverdig utflukt som 
fortjener bred deltagelse.

Kanskje kunne vi satse på 
felles busstransport igjen 
denne gangen, slik at flest 
mulig får kvelden 16. mars 
med seg.

Siste tirsdag i mars er det 
kulturaften og vi kan be 
med oss vår bedre halvdel 
og/eller venner vi tror kan 
ha glede av programmet. 
Innholdet kommer vi til-
bake til ut på vårparten.

Etter påske, 28. april, besø-
ker vi Loge nr. 22 Thomas 
Wildey, der vi deler annen 
grads passering med våre 
brødre.

Så er det nominasjonsmøte 
og valg av kollegium i mai, 
før vi forbereder oss på 
Islands-turen 5. juni!
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Innledningsvis må vi se på 
Ordenens formål, nemlig 
dette:  Odd Fellow Ordenen 
er en internasjonal sammen-
slutning av mennesker, som 
har forpliktet seg til å følge 
visse regler og ordninger i 
sitt medlemskap. 

Ordenen baserer sin lære og 
virksomhet på medmennes-
kelige verdier, og søker å gi 
medlemmene gode etiske 
holdninger. 

En god Odd Fellow skal 
kjennes på sine holdninger i 
dagliglivet, og vise at Orde-
nens etikk er mer enn teori. 

Målet kommer også til ut-
trykk i det påbud Ordenen 
har gitt medlemmene helt 
fra starten i 1819:

 Besøke de syke, hjelpe 
de trengende, begrave de 
døde og oppdra de for-
eldreløse. 

Mange av de oppgaver som 
Ordenen gjennom dette på-
bud påtok seg, er nå overtatt 
av samfunnet. Men selv 
den moderne velferdsstat 
overkommer ikke alt. 

Ordenen utøver således 
en betydelig humanitær 
innsats, både sentralt og 

Meget interessant foredrag av Kjell-Henrik Hendrichs på vårt logemøte 21. oktober:

Boken om vår Orden bør bli årets julegave

lokalt. Det gis derfor god 
anledning til å arbeide i det 
godes tjeneste, dvs. omsette 
Ordenens etikk i praktisk 
handling. 

Kjell-Henrik Hendrichs, 
vår Ordens redaktør av De 
Tre Kjedeledd klarte på en 
fortreffelig måte å trekke 
de lange linjene tilbake til 
1819 på en fengende og 
fortreffelig måte. 

I vårt vanlige virke er dette 
jo de retningslinjer vi alltid 

bestreber oss på å følge 
opp, men redaktørens for-
tellerevne satte vårt formål 
i et perspektiv som gjorde 
kvelden ekstra opplevel-
sesrik. 

Kjære brødre, redaktøren 
har skrevet bok om temaet. 
Denne kommer i salg før 
jul. Denne boken bør bli vår 
egen presang til oss selv.

Robert Eilertsen
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Grip pennen fatt, kjære Bror!
St. Hallvard Nytt fortjener noe mer enn at Over-
mester, redaktør og – unntaksvis – en ”sivilist” 
svinger tastaturet og ytrer meninger og ord.

Logebrødrene fortjener mer.

Det er mange av oss som har synspunkter og 
meninger, både om logens hverdag og om aktivi-
teter, det være seg i fortid eller fremtid.

La dine tanker komme frem i spaltene. Skriv nå!

Dra på besøk til andre loger, du også!

Brødrene Leo Nielsen og Sigmund L Løvold fikk oppleve 
innvielse i vår vennskapsloge Valdemar af Danmark i Kø-
benhavn, og takket Overmester Per Christensen hjertelig 
for varm mottagelse. Foto: Niels Svenningsen

Vi har vært i Danmark. 
Og vi sier til våre brø-
dre: Gakk hen og gjør 
likeså!
En logeaften i det ærver-
dige Odd Fellow Palæet er 
en minneverdig og opp-
levelsesrik erfaring. Når 
man dertil får med seg en 
innvielse av nye brødre, er 
aftenen nær sagt komplett.

Riktignok var vi i Palæet 
også under 5-logemøtet for 
knappe to år siden, men 
dette var noe annet. Her 
var logesalen satt opp, og 
stemningen høytidelig.

Mye uvant
Du lærer når du besøker 
andre loger. Og når logen 
dertil er dansk, får du med 
deg mange nye inntrykk.

For oss nordmenn er det 

kanskje rarest av alt at våre 
danske brødre ikke på noen 
måte har fått med seg de 
nye internasjonale røyke-
restriksjonene. Her dampes 
det i forkant av møtet – og 

særlig under brodermåltidet 
etterpå!

Men aftenen ville vi ikke 
vært foruten. Vi takker våre 
danske verter!

Leo og Sigmund
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Hvilket klima finner vi på Island i juni?
Finanskrisen er ikke 
den rette samarbeids-
partneren for oss som 
står med valget om å 
dra til Island i juni. 
Den islandske øko-
nomien – og med den 
kronen – er i urent 
farvann med maksi-
mal usikkerhet om 
hvor det hele lander. 
Samtidig ber vårt 
vertskap om påmel-
ding tidlig på nyåret.
Våre brødre i Loge nr. 3 
Hallveig opplever nok tøf-
fe dager på Sagaøya. De 
skal ta imot et hundretalls 
gjester og kanskje mer til, 
mens rammebetingelsene 
er mer usikre enn man kan 
forestille seg.

Reiseforsikring
Avisene skriver om at 
man må være ekstra på-
passelig med billettbestil-
linger og reiseforsikringer 
i disse tider. For oss er det 
først og fremst Icelandairs 
evne til å overleve og 
betjene sine kunder som 
står i fokus.

Men vi er også usikre på 
hva den endelige prisen 
blir, dersom den island-

ske valutaen fortsetter i det 
uvisse. Om du sjekker på 
Google, får du mer enn 4 
millioner treff på spørsmål 
om Islands økonomi. Så mye 
i vinden har den aldri før 
vært – problemet er at det er 
motvind.

Mens vinterstormene raser 
på Sagaøya, håper vi at våre 
islandske brødre får oversikt 
over situasjonen og kan vise 
frem et arrangementsopplegg 
som roer nervene.

På egen hånd
Både flypriser og hotellpriser 
er gunstigst, dersom man 
bestiller reise allerede nå.

Islendingene har forhånds-
bestilt på hotell i sentrum 
til høy standard. Det er 
selvfølgelig mulig å finne 
rimeligere alternativ på egen 
hånd, men da faller man for 

ut av fellesskapet. De fleste 
velger nok derfor å slutte 
seg til hotellpakken.

Flyturen derimot, blir den 
enkeltes valg, både med 
hensyn til når og hvor den 
bestilles – og hvilke dager 
man velger å fly.

Følg flyprisen
Kollegiet har antydet 
avreise torsdag 4. juni 
og retur mandag 8. juni, 
dersom man gjerne vil være 
sammen på flyet over Nord-
atlanteren. Prisene tidlig i 
desember er noen kroner 
høyere enn det Kollegiet 
antydet midt i november. 
Velger man retur senere i 
uken, er prisen frem til fre-
dag rundt 1.100 kroner.

Men dette endrer seg, så det 
lønner seg å følge med og 
sikre et tilbud snarest…


