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L E D E R

Odd Fellow – Quo vadis?
I den senere tid har man kunnet oppfange ytringer som gikk på en
synkende tilslutning  til  Ordenens møter. Dette gjelder også møter i
vår egen Loge. Jeg vil holde Loge 31 Cecilia utenfor denne antagelse.
Men det kan være godt å høre deres syn på problemet. 
For det er et problem iflg. De tre kjedeledd som ved flere anledninger
har brakt dette spørsmål på bane. Stor Sire nevner bl.a. i  sin julehilsen
viktigheten av kvalitet i fremførelsen av ritualer og spill.
På et ettermøte, kort tid tilbake i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson, ble vi
plassert i grupper av bror John Altenborn som presenterte oss for di-
verse spørsmål vedr. logearbeidet. Det avstedkom en del meningsyt-
ringer. Jeg kjenner ikke til at det resulterte noe videre arbeid. Men bror
John skal ha takk for tiltaket.
Personlig vil jeg så sterkt jeg kan, understreke Stor Sires ord om be-
tydningen og forståelsen i fremførelsen av ordet i ritualer og spill. Jeg
vil og nevne tidligere Stor Sire Arne Espelunds ord, gjengitt i nr.
1/15 – og spesielt gleder ritualene meg mest, når de blir utført med følelse og
innlevelse. Men for å få dette til kreves grundig arbeid. Han sier videre at
ettermøtene må være i pakt med det som skjer i logesalen.
En vesentlig oppgave som må påligge  Storlogen er å få ritualbøkene
omskrevet til normalnorsk. D.v.s., riktig oversatt fra dansk til norsk.
Man skal ikke grave så veldig langt i dette før man finner at den ve-
sentligste årsak ligger i selve oppbyggingen av det rituelle språk. Inn-
holdet, stoffet oversatt direkte ord for ord fra dansk til norsk uten å ha
tatt høyde for at ordstillingen ofte er forskjellig i de to språk.
Lange monologer som holdes av OM og Eks OM bør utgå. (Etter mer
enn 45 års aktivt medlemskap i Ordenen husker jeg ikke et ord av
nevnte innhold.)
De som opptrer i spill eller har annet å si ”på gulvet” bør mest mulig
lære seg sine ord og replikker utenat. 
Og de som ”står ved stolene” bør oppfatte sine ritualer som talemanu-
skript og ikke som opplesningsverk.
Dette er, etter min mening, viktige punkter i logearbeidet det er viktig
å diskutere.
Så tilbake til begynnelsen av denne notis om synkende tilslutning til
våre møter.
Jeg fører ingen privat statistikk over fremmøte av brødrene til vår
Loge, men jeg har en sterk fornemmelse av at selv om det totale med-
lemstall stiger,  så er fremmøteprosenten omtrent uforandret, ca 40
brødre og av disse er 25 gjengangere. Jeg tror ikke det er mye galt!

Frank Lind
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Om Nore-Nytt
I forrige utgave av Nore-Nytt hadde OM Per-Olav Eek et fint inn-
legg om Nore-Nytt under Meningers Mot, hvor han etterlyste enga-
sjement til bidrag til Nore-Nytt. Vi i redaksjonen forventet en kø av
innlegg og ønske om en plass i redaksjonen. Køen uteble, men vi er
fortsatt optimistiske.
Forøvrig ønsker vi søstre og brødre en fin sommer!

Hilsen redaksjonen



Nye Søstre høsten 2014
Møte 8.12. – 2 nye søstre:
Inger Thomassen – fadder Tove Granli
Signe Riser – fadder Berit Hafstad

Jubilanter høsten 2015
04.07.1965 Cathrine Rennemo 50 år
25.07.1955 Inger-Lise Kåen Haugen 60 år
01.08.1940 Liv Bjørnstad 75 år
14.08.1945 Inger Synnøve Sparre-Enger 70 år
17.08.1935 Bjørg Løvfald 80 år

15.09.1945 Solveig Lauritzen 70 år
29.11.1935 Anne-Lise Piwowarski 80 år
11.12.1940 Berit Hafstad 75 år

Veteranjuveler høsten 2015
10.09.1990 Jorunn Øksne Altenborn 25 år
08.10.1990 Anne Lina Fimland 25 år
08.10.1990 Unni Stoltz 25 år
23.10.1975 Anne Lise Holme 40 år 

Vi gratulerer!
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Nye brødre høsten 2014
28.11. Andre Vincent Dagsland – fadder Einar Sunde

Nye brødre våren 2015
19.03. Ulf Tore Kolstad – fadder John Altenborn
23.04. Bjørn Egil Raadahl – fadder Karl Øvrebø
23.04. Borger Larsen – fadder Per Chr. Frøshaug

Jubilanter høsten 2015
24.07 Einar Antonsen 70 år
10.08 Knut Ole Stordahl 60 år

22.10 Per Erling Fladberg  70 år
25.10 Harry Ludvig Solberg 95 år
07.11 Kjell-Harry Olausen    70 år
16.11 Finn Terje Hunstad 70 år

Veteranjuveler høsten 2015
23.10   40 år    Eng, Rolf
25.10   25 år    Bye, Rune Johan

Vi gratulerer!

Til medlemmene i Cecilia
Loge Nr. 31 Cecilia  er registrert i Frivillighetsre-
gisteret i Brønnøysund. Vi deltar også i grasro-
tandelordningen.
Logen oppfordrer sine medlemmer om å begun-
stige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjons-
nummer ved kjøp av spill som f.eks Lotto/tip-
ping. 
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 re-
gistrert 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 for eksempel Lotto/
Tipping. Når organisasjonsnummeret er
registrert på spillkortet i Norsk Tipping
går det automatisk hver gang medlem-
met kjøper spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrot-
andelen) 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

SEKRETÆRENS SPALTE

SEKRETÆRENS SPALTE

Frist for 

levering 

av stoff til

Nore-Nytt 

nr. 2-2015 

er 

15. oktober.
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Br. Paul Evensen sovnet inn 31.
januar 2015 i den høye alder av
94 år. Han ble bisatt fra Askim
Kapell 13. februar.
Paul Bernhard Evensen ble født i
Stavern 20. august 1920. Syv år
senere flyttet familien til Larvik.
Her ble de bare to år før de flyt-
tet til Moss. Syv år senere flyttet
Paul til Askim hvor det var gode
jobbmuligheter. 19 år gammel
kom Paul til Kjeller for å avtjene
militærtjeneste. Han håpet på en
flyutdannelse, men krigen kom
og stoppet dette. I stedet var han
med i en sikringstropp som es-
korterte kongen og landets gull-
reserver, først til Elverum og
deretter til Nordvestlandet.
I 1943 ble Paul og Boja gift. De
fikk fire barn, men førstefødte
døde samme året han ble født.
De bodde flere steder i Askim
før de i 1979 overtok Huset Gård
i Tosebygda, Bojas barndoms-
hjem.
De fleste vil nok forbinde Paul
Evensen med Sportsøm. Bedrif-
ten etablerte han sammen med

Bjarne Aspang og Olaf Hagen i
1947. Her produserte de rygge-
sekker og militærtelt, sportsklær
og teltet «Petre» for privatmar-
kedet. 
Paul pensjonerte seg i 1987. Han
tok tidlig sertifikat for seilfly-
ging, og dyrket sang og musikk.
Det er ikke lenge siden han slut-
tet som korsanger, og klaveret
trakterte han med taffelmusikk
når vi andre satt med kaffekop-
pen i salongen. Han var trofast
til å møte i Logen hvor han had-
de sin faste plass innerst til høy-
re ved siden av Gunnar Johnsen.
Var det dugnad var han på plass
og gjorde en innsats. Vi vil alltid
huske ham for hans gode humør.
Selv om helsen begynte å svikte i
den siste tiden, var han fortsatt
blid og i godt humør.
Han ble innviet i Odd Fellow
Ordenen 23. april 1956 og fikk
Den Høye Sannhets Grad 2. sept.
1957. 8. okt. 1963 ble han kallet
til Leiren hvor han fikk Den
Kongelige Purpurgrad 10. april 
1966. 

Han hadde følgende embeder i
Logen:
Indre vakt 1962-1963
OM høyreassistent 1964-1965.
Han ble tildelt 25-års VeJu 23.
april 1981, 40-års VeJu 9. mai
1996 og 50-års VeJu 4. mai 2006.
For en fyldigere omtale henviser
vi til NORE-NYTT nr. 2-2010, 
eller www.odd fellow/håkon
håkonsson/nore-nytt.
Vi Lyser fred over br. Paul Even-
sens minne!

Jan Isaksen

Paul Evensen til minne

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.

hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

Redaksjonskomiteen 
ønsker alle Odd Fellows 
god sommer – og ønsker 
velkommen til 
høstterminen 2015.
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oppdra  de  fore ldre løs e

Logemøtet 19.mars ble et meget
spesielt møte i Håkon Håkonsson
da Br. Harry Solberg ble tildelt
60-års VeJu. Seremonien ble ledet
av Stor Sire Morten Buan med
god hjelp av  Fung. Stor Marshall
Eks. DSS Leif-Egill Karlsen. Vete-
ranen ble ført rundt i salen av
Eks. DDSS Magne Skadsheim. På
de øvrige stolene satt Storrepr.
Vidar Kjærheim, DSS John Egil
Haug og Eks. DSS Rolf Berg Nil-
sen.

UM ønsket velkommen til bords
før vi som vanlig sang «Til Loge
Håkon Håkonsson». Etter Vetera-
nens ønske fikk vi et lett måltid
med varm pai, salat og dressing.
Stor Sire var første taler. Han gra-
tulerte Veteranen og fortalte om
livets vev som stadig vever. Vete-
ranens 60-års vev er hans tid i Lo-
gen, og regnet med at han hadde
mange gode minner fra Logen.
Han sa at juvelen var full av sym-
bolikk, og håpet at Håkon Hå-
konsson var gode minner å ta
med seg senere. Veteranen fikk
overlevert skriftlig gratulasjon fra
Storlogen, vin og stearinlys med
Storlogens emblem samt en bu-
kett tulipaner. Deretter utbrakte
vi en skål for Veteranen.
OM sa i sin tale at det var fantas-

tisk å oppleve 60-års medlem-
skap i Logen, den første i vårt
distrikt.
Da Veteranen ble innviet fire år
før vår Loge på Mysen, regnet
han med at det var mange lange
turer til Sarpsborg, spesielt på
vinterstid. Han gratulerte på veg-
ne av brr., og utbrakte Veteranens
skål.
Deretter sang vi «Til Veteranen».
Br. Frank Lind sa at hvis vi går 60
år tilbake i tid, var det Br. Harry
Solbergs dag da han ble innviet i
Loge nr. 30 Grimkell, og at han
fire år senere ble med over til Hå-
kon Håkonsson. Han minnet om
Samfunnets Eldstes og og siterte
fra Paulus om kjærligheten. Tu-
sen takk for maten!
Vi flyttet oss deretter til salongen
med kaffe og marsipankake.
Kvelden ble avsluttet med under-
holdning av Jørn Vidar Lille-
strand og Jørn Grepperud.

Harry Ludvig Solberg ble født 25.
oktober 1920 i Askim. Han var
ferdig utdannet dyrlege i
1947/48. Etter et kort engasje-

ment som assistent hos distrikts-
veterinæren i Spydeberg, åpnet
han egen praksis i Eidsberg i
1948. Interesse for hester førte
etterhvert til at han ble engasjert
som dyrlege på Momarken, og
ble en viktig pådriver for å eta-
blere et travmuseum på Momar-
ken hvor bl.a. et utvalg av hans
dyrlege-utstyr er utstilt.
Fra 1957 ble han stadig mer enga-
sjert i Næringsmiddeltilsynet, el-

En uvanlig begivenhet i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson:
60-års Veteranjuvel tildelt Harry Solberg

Storembedsmenn, 60-års jubilant og vår egen OM, fra venstre bak står Stor-
representant Vidar Kjærheim, DSS John Egil Haug, Eks DSS Leif-Egill Karl-
sen, Eks DSS Rolf Berg Nilsen. Foran sitter fra venstre Stor Sire Morten
Buan, jubilanten Harry Solberg og OM Per-Olav Eek.

En blid jubilant mottar godord, lys
og blomster fra Storlogen ved bror
Stor Sire Morten Buan. Til høyre
Storrepresentant Vidar Kjærheim.

To Veteraner: t.v. Magne Skadsheim,
som forøvrig skysset jubilanten
rundt i logesalen, som har 50 års Ve-
teranjuvel og dagens jubilant med 60
års Veteranjuvel.



6

ler Mattilsynet som det nå heter.
Han var med på å organisere
denne virksomheten, og ble etter-
hvert i fast stilling her fram til
pensjonsalderen.
Han ble gift med Martha Krog i
1947, men hun døde i 2004. De
fikk tre sønner, og han har barne-
barn og oldebarn.

28. februar 1955, fire år før Håkon

Håkonsson ble etablert, ble han
innviet i Loge nr. 30 Grimkell.
Han fikk Den Høye Sannhets
Grad 26. november 1956.
Den 6. mars 1962 ble han kallet til
Leiren, og mottok Den Kongelige
Purpur Grad 6. oktober 1964.
I Logen hadde han embede som
OMs venstre ass. fra 1/1 1959 i
Grimkell til 27/11 1959, og deret-
ter i Håkon Håkonsson til 31/12

1961. Arkivar 1/1 1962 til 31/12
1965. Han var OMs høyre ass. i to
perioder, 1/1 1966 til 32/12 1968
og fra 1/8 1976 til 31/7 1977. I
perioden 1/8 1989 til 31/7 1991
hadde han embedet som kapel-
lan.

Vi viser til omtale i Nore-Nytt nr.
2-2010 eller www.oddfellow/
Håkon Håkonsson/Nore-nytt.

Vi gratulerer Veteranen!
Jan Isaksen

Jubilant mottok også gode ord fra vår OM Per-Plav Eek. Til venstre for han
sitter Stor Sire Morten Buan og Storrepresentant Vidar Kjærheim ved siden
av Harry Solberg.

Eks DSS Frank Lind hilste jubilan-
ten og takket samtidig for maten.

ORD OM SANNHET:  En bønn fra en middelaldrende
Herre, du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre og at
jeg en dag blir gammel.
Avhold meg fra den fatale vanen alltid å skulle si
noe om ethvert emne og ved en enhver anledning.
Fri meg fra den trangen til å ordne opp i andres
saker.
Gjør meg oppmerksom, men ikke kuet, hjelpsom,
men ikke dominerende.
Med mitt umåtelige fond av viten er det synd at
ikke alt jeg vet skal komme til nytte, men jeg vil jo
gjerne beholde noen venner til slutt.
Hjelp meg å unngå oppramsing av detaljer og la
meg beholde nok oversikt til å komme til poenget.
Forsegl mine lepper når det gjelder mine plager
og skavanker, for de øker, og trangen til å dvele
ved dem stiger med årene.

Jeg tør be om bedre hukommelse, men jeg ber om
økende ydmykhet og litt mindre skråsikkerhet
når min hukommelse kolliderer med andres.
Gi meg den nådegave å innse at jeg av og til tar
feil.
La meg forbli vennlig innen rimelighetens gren-
ser. Jeg ønsker ikke å forbli noen helgen – fordi
enkelte av dem er så vanskelige å leve sammen
med.
Men et surt, gammelt menneske er en av djeve-
lens største forbannelser.
Gi meg evnen til å se det gode hvor en minst skul-
le vente det, og til å oppdage anlegg hos mennes-
ker som synes blottet for talent.
Gjør meg elskelig nok til å fortelle dem dette.

Amen.

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
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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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Så har loge nr 31 Cecilia fått enda
en 40-årsveteran.
Str Solveig Bergholz ble innviet i
vår orden 10. februar 1975, og
fadder var Regine Norling. Etter
hvert fikk hun også leirgradene.
Str Solveig var organist i vår loge
fra 1993 til 1995, og hun vikarier-
te ofte for vår organist Solveig
Gundelsby når hun hadde forfall.
Str Solveig Bergholz  er født i
Rakkestad. Hun vokste opp i en
meget musikalsk  familie og lærte
å spille piano allerede som seks-
åring. Da hun flyttet til Mysen i
1950 deltok hun også i musikkli-
vet her.
Hun har beriket våre søstertreff
med sin musikk, og vi kan ennå
høre hennes «We’ll meet again»
som hun ofte spilte når vi skiltes.
I de senere år har nok alderen
krevet sitt, men vi gleder oss over
hennes milde, gode vesen og
smil, når vi treffes, og når hun
kommer på søstertreff.
Den 23. februar i år ble hun til-
delt sin 40-års veteranjuvel av str
DSS Unni Beate Bergsland og
hennes fungerende embedsmenn.
Det ble en rolig og vakker stund
og en høytidelig markering inne i
logesalen. Vi ønsker Solveig hjer-
telig til lykke og håper å få se
henne fortsatt på søstertreff.

Solveigs vita:
Fadder: Regine Norling
Innviet: 10.02.1975
Det Gode Vennskaps Grad:

10.11.1975
Den Edle Kjærlighets Grad:

10.05.1976
Den Høye Sannhets Grad: 

25.04.1977

Leiren:
Troens Grad: 29.11.1089
Håpets Grad: 27.02.1991
Barmhjertighetens Grad:

29.01.1992Embeder i Logen:
Organist 1993-1995
25 års Ve.Ju. 14.02.2000

Reidun Lie

All ære til 40-årsveteran
Solveig  Bergholz
På ettermøtet i Loge Cecilia den
23. 02. 2015 var Solveig en verdig
hedersgjest. Str UM Eldbjørg
Frøshaug ønsket hjertelig vel-
kommen til et vakkert bord holdt
i vårlige farger. Så ble vi  servert
pai med salat, og snart gikk pra-
ten livlig rundt i salen. Etter
hvert var det tid for taler.
Først ute var Boja, som lenge har
hatt et nært forhold til Solveig.
Hun berømmet veteranen for
hennes evne til realisme og vilje
til selvstendighet, og takket for
det gode felles samvær med de
rike samtaler.

Solveig Bergholz tildelt 40-års Veteranjuvel

40 års veteranen Solveig Bergholz foran Storembedsmennene som foresto til-
delingen. Fra v. Eks Stor Sekretær Liv Berit Johansen, DSS Unni Beate
Bergsland og Storrepresentant Lene Marie Eek.

Søster Solveig setter seg gjerne ned ved flygelet eller pianoet.
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OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E

Min kjære fadder, Åse Karin, får
endelig sin 25 års Veteranjuvel
den 27. april.
Åse Karin er født i Kristiansund
og tok der utdannelse som bok-
binder. Hun flyttet til Askim i
1962.
Hun var aktivt med i BU fra 1965.
På 70-tallet var hun med på å
lage revyer, og var både tekstfor-
fatter og artist.
Åse Karin var også med på å
starte Askim Skolekorps og Pike-
garde.
Hun skrev mange tekster til Blan-
da Drops når de startet, og om
ikke dette var nok, så hadde hun
ansvaret for to russerevyer.
I en årrekke var Åse Karin aktiv
medlem i Askim Håndverkerfor-
enings Damegruppe. I borgerto-
get på 17. mai var Svein fanebæ-
rer og Åse Karin en av ”duskeda-
mene” i mange år.
En meget aktiv dame.
En fargerik person som ikke har
ro i rompa i dag heller. Hun står
på med hus og hjem. Å lage god
mat er det beste hun vet. Stadig
på utkikk etter nye oppskrifter.
I sommerhalvåret er det cam-
pingvogna som gjelder. Ekeby
Camping i Sverige er drømme-
plassen. Der koser Åse  Karin og
Svein seg hver helg om våren og
sommeren.

Åse Karin og Svein har vært med
å produsere Nore-Nytt siden
starten, og det har blitt et kjær-
komment blad for begge logene.
Hun var også med i redaksjons-
komiteen en periode, og Svein
trykker det enda.
Julemessa må også nevnes. Åse
Karin fikk i gang den, og det har
siden vært en suksess. Mange tu-
sen kroner har vi fått inn, som
kommer andre til gode.
Hun har i mange år vært fotograf
i logen vår. Vi ser henne smyge
seg mellom bordene på ettermø-
ter ved speseille anledninger.
Åse Karin og Svein reiser hvert år
til Polen. Helt siden 1981 har Åse
Karin hatt kontakt med familen
Kaczmarek.

Jeg har kjent Åse Karin siden
1987. Det var porselensmalingen
som førte oss sammen, og vi tref-
fes fremdeles en gang i uka. Vel-
dig sosialt og hyggelig.
Må jo nevne at hun kjøpte bren-
nerovnen etter vår kjære avdøde
søster Gunhild Stensby.

Åse Karins vita:
Fadder Gunn Sandvig.
Innviet: 23.04.1990
Det Gode Vennskaps Grad:

08.04.1991
Den Edle Kjærlighets Grad:

27.01.1992
Den Høye Sannhets Grad:

28.09.1992
Leieren:
Troens Grad: 29.10.1997
Håpets Grad: 28.10.1998
Barmhjertighetens Grad:

24.11.1999
Embeder i vår Loge:
UM H ass. 1993-1995
Kasserer 1995-1997
Skattmester 1997-1999
UM 1999-2001
OM 2001-2003
Eks OM 2003-2005

Storlogegraden 20.03.2004                         

Da ser vi fram til en særs hygge-
lig kveld, Åse Karin.

Berit Karlstad

Neste taler var str OM May Sør-
by. Hun fortalte om den lange lo-
getida hun hadde fått sammen
med str Solveig. Her la hun stor
vekt på pianospillet som alltid
hadde vært Solveigs varemerke,
og beskrev hvilken glede det
hadde gitt søstrene.
Str DSS Unni Beate Bergsland
fortalte i sin hilsningstale om
slektsbåndene mellom sin egen
familie og Solveigs, noe som gjor-
de talen ekstra varm og hyggelig.
Til slutt takket str Odrun Korsvik
Kure for et velsmakende måltid.
Dette ble framført på rim slik
som  hun pleier å gjøre det.
Da var det tid for kaffe i salong-
en. De av oss som ikke har vært i

logen så lenge fikk nå en stor og
gledelig overraskelse. Vi har ikke
kjent str Solveig fordi hun har
prioritert søstertreffene i de se-
nere år. Derfor var det så mor-
somt å oppleve henne ved piano-
et. Fingrene løp lett og sikkert
over tangentene, det ene stykket
fulgte på det andre, og alt ble
bundet sammen med lekende
overganger. Tenk å være en sånn
kapasitet i en alder av 95 år! Selv
gjør hun ikke vesen av dette, men
fører seg med en enkel verdighet.
Vi var alle fylt av beundring, og
ikke minst takknemlighet, over å
få oppleve denne kvelden sam-
men med henne.

Anne Haakaas

Åse Karin Røsand – Veteran

Eks OM Åse Karin Røsand.

OM May Sørby talte til søster Sol-
veig med noen vakre ord.
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Etter den vakre seremonien inne i
logesalen var vi samlet til søster-
måltid. Det var 
66 søstre som benket seg rundt
festdekket bord da UM ønsket
velkommen.
Vi åpnet med å synge ”Søster-
sang til ettermøte” hvor teksten
er skrevet av veteran-
jubilanten.
Når maten var fortært ble vel de
fleste av oss både overrasket og
glade over at Mysen Mannskor
m/ dirigent Jan Sverre Stensrud,
toget inn. De åpnet med å synge
O Mio Bambino Caro, fortsatte
med et potpurri over Sommer i
Tyrol, og avsluttet med Rolf Løv-
lands You Raise Me Up.  Stor stas
for jubilanten og for oss alle!
OM May Sørby åpnet talerekken
med å gratulere jubilanten med
25-års veteranjuvel, hun takket
for alt Eks OM Åse Karin Røsand
har bidratt med gjennom de 25
årene; både i og utenfor logesa-
len.  OM overrakte logens blom-
sterhilsen – 3 rosa nelliker.
Taler nummer to var fadder
Gunn Sandvig, de to har kjent

hverandre i over 40 år, og så lang
tid spenner rimeligvis over både
glede og sorg.
Veteranen selv takket i sin tale sin
fadder søster Gunn som hadde
bedt henne med på informasjons-
møte i logen for ca. 26 år siden.
Hun takket logen for at hun har
fått tillit til betrodde verv og opp-
gaver gjennom alle år. Til slutt
leste hun ”Til Ordenen” fra Gule
blomster.
Søster Tove Granli takket for ma-
ten – kyllinglår m/ris og salat.
Ettersom det er vår-terminens
siste ”galla-møte” passet hun
også på å takke UM Eldbjørg
Frøshaug for god regi på etter-
møtene, og for de godordene vi
alltid får med oss på veien hjem
etter hvert møte.
Møtet ble avsluttet med kaffe og
kaker – og hvilke kaker!! Vetera-
nens svigersønn
Lars-Oskar hadde bakt et mester-
verk av en marsipankake! Dette
er slett ikke ment som noen klage
på sjokoladekaken som Åse Ka-
rin hadde bakt selv – den var
kjempegod den også!
Så var kvelden over, og som OM
sa det i sin tale: ”… denne kvel-
den vil du ha som et vakkert
minne du kan bære med deg i
ditt hjerte…”

turid

OM May Sørby overrekker blomster fra logen. Fra venstre ser vi fadder
Gunn Sandvig, jubilanten Åse Karin, Storrepresentant Lene Marie Eek med
OM bak og til høyre Eks Rådspresident Guro Lie.

25 års Veteranjuvel tildelt Eks OM Åse Karin Røsand

Den nybakte 25-års Veteran med
Storrepresentant Lene Marie Eek som
foresto tildelingen t.h. bak og Kari
Skadsheim som var fungende UM.

Den nybakte Veteranen talte og 
takket alle søstrene.

Mysen Mannskor fremførte nydelig
sang til stor applaus og de har spilt
inn CD som kommer på markedet i
løpet av sommer/høst.
Løp og Kjøp!
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Elsa Våler 85-års
jubilant

På en litt kjølig og grå aprildag
tar jeg turen til Elsa Våler, for å
intervjue henne i forbindelse med
hennes 85-årsdag. Jeg blir møtt
av en blid og gjestfri jubilant og
blir vist inn i stua. Mens vi nyter
kaffe, smørbrød og kringle, går
praten lett om Elsas barndom,
ungdom, familieliv, interesser og
arbeidsliv.
Elsa ble født 14. mai 1930 i Mar-
ker, og her har hun bodd hele li-
vet. Hun vokste opp sammen
med ei søster i nærheten av Ørje.
I 1957 giftet jubilanten seg med
Johannes Våler, og de fikk tre
barn; to sønner og ei datter. De
har blitt mange etter hvert – hun
gleder seg over seks barnebarn;
fire jenter og to gutter og seks ol-
debarn; fem jenter og en gutt.
Hun er veldig glad i å drive med
håndarbeid; så som strikking,
hekling og søm av bunad. Små
og store er til enhver tid forsynt
med sokker. Da jeg var innom,
drev hun med et fint skjørt og en
genser til ett av oldebarna. – Elsa
har levert inn mye fint til Jule-
messa på Nore i mange år.
Hun begynte i jobb på Ørje meie-
ri i 1947 – i butikken. Senere fort-
satte hun innen handel; på Sam-
virkelaget i ti år. Da barna ble sto-
re, fikk hun jobb på Posten, og
her ble hun til hun gikk av med
pensjon.

Når jeg spør hvordan hun kom
med i losjen, så forteller hun at
det begynte med at Johannes ble
opptatt i ordenen. Her ble han
kjent med andre fra nabobyg-
dene, og etter hvert kom ektepa-
ret til å ha mye omgang med
noen av dem. Så, da Johannes
hadde vært med i fjorten år, ble
Elsa spurt om hun ikke hadde
lyst til å ta del i losjelivet. Etter-
som hun kjente mange allerede,
og de hadde mye hygge sammen,
ønsket hun å bli en Rebekka søs-
ter.
26. april 1982 ble hun tatt opp i
losjen, og Gudrun Iversen fra As-
kim var fadderen hennes.
Etter en hyggelig ettermiddag
hos Elsa, takker jeg for god mat
og vender nesa nordover mot Rø-
denes.

Eldbjørg Bingen Krog

Anne Lise Gubbe-
rud Pettersen 80 år

Str. Anne Lise Pettersen fylte 80
år den 7. januar.  En ungdomme-
lig og humørfylt dame som kan
se tilbake på et liv med mange ut-
fordringer, men som underveis
møtte dem med ukuelig mot og
kraft – ikke minst viljestyrke.
Str. Anne Lise  ble innviet i loge
nr. 31 Cecilia den 14. februar
1983, men var ikke ukjent med
Odd Fellow Ordenen ved innvi-
elsen. Begge hennes foreldre kun-
ne se tilbake på et langt liv innen-
for vår Ordensbevegelse i Kris-
tiansand. De var naturlig nok gla-

de for at datteren ville dele dette
fellesskapet med dem.
Anne Lise har vært enke i 30 år
men bor fortsatt i hjemmet hun
delte med sin ektemann. De fikk
en sønn sammen og i dag har
hun også 4 barnebarn som hun er
en glad og engasjert bestemor
for.  
Anne Lise er en ivrig hobbyfoto-
graf og hennes veldige samling
av 110 billedalbum forteller om
hennes kjærlighet til familien,
venner, ikke minst naturen og
mennesker påtruffet langsetter
veien gjennom livet. Hun er glad
i sang og musikk og var med i
Mysen Damekor i mange år. I
vennekretsen har hun gledet
mange med sin smittende sang-
glede og treffende humoristiske
replikker.
Naturen har  en særlig plass i
Anne Lises hjerte. I 33 år tilbragte
hun sommertiden ved vakre Vor-
tungen, et vann i Rømskog. Her
nøt hun stillheten, skjønnheten,
fuglelivet. Hver dag dro hun ut
på fisketur og dro opp abbor som
hun så kunne fylle den hjemlige
fryser med som vinterforråd. Da
SPA-hotellet ble reist samme sted
sa hun feriestedet sitt farvel for
alltid, men minnene mister hun
aldri.
Håndarbeid er hun en mester i,
nesten uansett hva det måtte
være.  I mange år spedde hun på
sin enkepensjon med inntekter av
sine håndarbeider. Hun reiste
«land og strand rundt» og ble slik
godt kjent med vår geografi.
Som 80-åring kan hun se tilbake
på hele 66 år som frisør, hvorav
33 år på Edw. Ruuds Hospital og
15 år på Trøgstadheimen. Hun er
glad i yrket sitt, glad i mennesker
og glad i livet. Når hun ser tilba-
ke på sine år i loge Cecilia er hun
takknemlig for hva hun har fått
oppleve. En liten oppfordring li-
kevel:  Det er lett å føle seg en-
som hvis søstrene klikker seg
sammen før og etter møtene.
Kanskje en oppfordring det er
verd å tenke gjennom oftere.

Unni Gangnæs

JUBILANTER
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Anne Mari Lunder
80 år

Lillegull ble født i Askim 18. juni
1935 som den yngste av to søstre.
Hun vokste opp i Askim – som
også har vært hennes bosted hele
livet. 7-årig folkeskole gikk hun
på Askimbyen skole, før hun be-
gynte på Askim Høgre Allmen-
skole. Her fullførte hun realskole-
eksamen i 1952. Påfølgende år
var hun elev på Marthaskolen i
Oslo, hvor hun lærte det en bør
vite om søm.
Ganske tidlig i sin ungdom møtte
hun sin fremtidige ektemann Jan
Lunder. De giftet seg i 1955 og
fikk en sønn og en datter. Lille-
gull var en dyktig hjemmevæ-
rende husmor i barnas første le-
veår, før hun startet sitt yrkesliv.
Hun ble ansatt som kontordame
på A/S Glassvatt hvor hun arbei-
det i flere år, før hun – sammen
med Jan – fortsatte sin yrkeskar-
riere i sin far Jacob Børresens for-
retning. Etter sin fars død drev
Lillegull og Jan videre i mange år,
til Jans sykdom satte en stopper
for arbeidslivet. 
Lillegull valgte å stelle sin mann
hans siste 15 leveår – til han døde
i 2004. Selv har Lillegull vært og
er sterkt plaget av leddgikt. Men
sitt stå-på humør og sin positive
holdning til sin sykdom har hun
beholdt til dags dato.
Vi gratulerer med 80 år og ønsker
henne alt godt i årene fremover.

Anne-Lise Nilsen 
Sølvi Welding

Nye søstre:        
Inger Pauline
Thomassen ble
født 05.12.1946
og er oppvokst
i Stjørdal. Hun
bor i Trøgstad
og er gift med
Rolf Rogde
Thomassen. De
har 3 barn og 8
barnebarn. Fa-

milien kom til Trøgstad i 1977 da
Rolf ble stasjonert ved Nike Bat-
teriet.

Inger er utdannet barnepleier.
Hun jobbet ved fødeavdelingen
på Askim sykehus. H un sluttet
der en stund før den ble nedlagt.
Inger har alltid vært glad i å lese
og da hun fikk mulighet til å job-
be i bokhandel  valgte hun å skif-
te  yrke. Hun begynte i bokhan-
del  i Mysen og senere i Rakke-
stad.        Hun tok bokhandler-
skole i Oslo.

Jeg  kjenner  Inger som en glad
og positiv person. Som fadder
ønsker jeg Inger velkommen til
vår Loge nr. 31 Cecilia og håper
hun vil trives sammen med oss.

Tove Granli

Signe Elisa-
beth Riiser er
født 1. april
1948 i Båstad.
Hun er utdan-
net hjelpeplei-
er og bonde.
Gift med Tor-
stein,
sammen har de
drevet Riiser

Gård. De har 2 døtre og en sønn,
som dessverre er død. Den yng-
ste datteren er gift og driver nå
gården, de venter sitt andre barn.
Den eldste datteren er gift og bor
i Østerike. Signe er snart mormor
til 4.
Signe og Torstein har bygd seg
nytt hus på Riiserveien, ikke
langt fra gården.
Selv om de nå er pensjonister,
deltar de begge aktivt på gården,
ute og inne.
Signe passer barnebarn, ved si-
den av at hun holder hage og hus
i orden på gården, hun er spesielt
glad i å stelle med blomster.
Bøker er hennes store lidenskap
ved siden av alt annet hun sysler
med. Blid, koselig og omsorgsfull
dame, som jeg tror vi skal få stor
glede av i logen og hun av den.

Berit Hafstad

Kloke ord fra en liten gutt

Det var en gang en liten gutt som ikke kunne gå.
Han krabbet rundt i verden, uten lue på.
Så møtte han en drukken mann som ikke klarte å gå.
Som krabbet rundt i verden, uten lue på.
Da krabbet gutten hjem igjen og ba til gud og sa:
Herre, gjør meg ikke voksen før jeg har lært å gå!

Fritt etter Alf Prøysen

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 redaksjonsko-
miteen i dens arbeid.

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 2-2015 er 15. okt.
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André Vincent
Dagsland ble
Født 2. novem-
ber 1972 i Kris-
tiansand, han
flyttet til Lille-
sand ved 4 års
alderen. I dag
bor han i As-
kim med sam-
boer Margaret,

stesønn Ole Martin og Golden re-
triever Ronja.
Når det var tid for ungdomsskole
var det på Hånes utenfor  Kris-
tiansand han flyttet til. 9 klasse
gikk han i Lillesand. 
Han gikk handel og kontorlinje
på videregående og forsatte stu-
dier innenfor økonomi og ledelse.
Før dette var fullført begynte han
som butikksjef i Europris og var
innom Mandal, Lyngdal, Flekke-
fjord og Vennesla. I 2001 kom han
på ”korttidsengasjement” til As-
kim. Dette varte frem til 2004.
Han var med å drive ulike forret-
ninger frem til 2008, da han igjen
begynte   på Europris i Askim,
hvor han fortsatt er butikksjef.
André er interessert i kampsport
og har trent og studert ulike stil-
arter innenfor karate, tae kwon
do og ju jitsu. Han løper også,
langt, halv maraton i Oslo og Gø-
teborg samt Maraton i New York
er noe av det han setter høyt av
opplevelser. I New York trodde
han at mål var ”like rund hjør-
net” når han løp in i Central
Park. Den parken er stor! 
Når han skal på reise, som han li-
ker, er det Motorsykkelen som
har brakt han fra Nordkapp til
store deler av Europa. I dag bru-
kes fritiden sammen med sine
kjære og hjemlige sysler.
Selv opplevert jeg André som en
blid, jovial og positiv gutt. 
Som fadder ønsker jeg deg, An-
dré, hjertelig velkommen til loge
62 Håkon Håkonsson. Håper du
vil oppleve logen og Brødrene
som et av dine gode holdepunk-
ter. 

Einar Sunde

Ulf Tore Kol-
stad er født i
Oslo 1947, men
vokste opp i
Askim. Han
hadde sin fol-
keskolegang
på Askimbyen
skole. Deretter
gjennomførte
han realskolen

i Askim. Hans militære karriere
startet med befalsskolen  på Hei-
stadmoen i 1967, og deretter har
han gått gradene; krigsskolen
1972, forvaltningsskole 1 1979, og
2 i 1991, pluss diverse høyskole-
kurs. Det siste i kvalitetsledelse.
Han har også gjennomgått Nato-
skolen i Tyskland. I 1991 ble han
utnevnt til oberstløytnant av
Kong Harald.
I sitt yrkesmilitære liv har han
tjenestegjort mange plasser i om-
trent hele Norge, inntil han fikk
ansvar for utenlandsvirksomhet,
med bl. a. opphold i Libanon.
Da han var 53 år, gikk forsvaret
ut med tilbud om avgangspakke
til personell, hvor de også fikk til-
latelse til å jobbe sivilt ved siden
av. Ulf takket ja, så seg om og
søkte 3 jobber, som han ble inn-
stilt til i alle 3. Da bestyrerstilling-
en ved Askim Mølle var den som
lå nærmest hans bopel, takket
han ja til den. Det var i den stil-
lingen jeg ble kjent med han, og

fikk han som en god venn. Da
Askim Mølle ble solgt til Felles-
kjøpet, fortsatte han å jobbe for
bøndene gjennom Fellesmøllene,
og han hadde ansvaret for om-
byggingen av Bøndenes Hus i
Askim fra selskapslokaler til kon-
torbygg for Mattilsynet.
I denne perioden kjøpte han og
hans kjære Hilde en skogeien-
dom i Sverige, uten hus. Denne
skogen stelte og pleide han på en
profesjonell måte, ved siden av at
de bygde opp igjen tunet med
flere hus, til å bli en flott perle.
For noen år siden solgte de den
forholdsvis nye villaen i Vangs-
veien, og kjøpte et eldre hus i
Prestenggata, hvor de har lagt
ned et stort arbeid i ombygging
og restaurering, og fått en flott
bolig, slik som de selv vil ha det.
Etter avsluttet yrkesliv har han
engasjer seg i slektsgransking,
historielag, og sitter som leder av
fortidsminneforeningen i 
Østfold, ved siden av at han er
politisk engasjert som leder av
Askim Venstre.
Hans kjære Hilde som kommer
fra Notodden, er også ansatt i
forsvaret, hun er fortsatt yrkesak-
tiv. Sammen har de 2 barn og 4
barnebarn, 2 jenter og 2 gutter.
Jeg er glad og stolt over å være
hans fadder, og ønsker han lykke
til som bror av vår orden.

John Altenborn, fadder

Nye brødre:    

Fra venstre: UM Sören Stagnes, OM Per Olav Eek, ÖM Ragnar Hedin,
Storrepresentant Per-Olof Myrin, CM Per-Arne Nilsson.

Den 13. november 2014 hadde vi besøk fra 
Brødraloge 21 Erik Gustaf Geijer, Karlstad
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Kl. 12 hver første mandag i må-
neden (unntatt juli og august),
samles alle søstre som har lyst og
anledning til Søstertreff på Villa
Nore i et par hyggelige timer.

Våre treff er ment å være et til-
bud til eldre søstre eller andre
som av ulike årsaker ikke kan
delta på kveldstid på våre ordi-
nære losjemøter, men alle søstre,
uansett alder, er hjertlig velkom-
ne. 

Styret valgt 2. Mars 2015 er:
Leder Anne Lise Foss
Sekretær Anne Lise Nilsen
Kasserer Magnhild Moe
Styremedlem Anne Jorunn Elve-
stad 
Varamedlem Frøydis Alvim
Styremedlem Kari Aasgård 
Varamedlem May Loe Trippestad

Valgkomité er Anne Jorunn Elve-
stad og Kari Aasgård.

Våre møter er veldig hyggelige
og uformelle. Vi prater, synger og
ler, spiser litt snitter og kanskje
kake eller sjokolade, og rikelig
med kaffe ved pent pyntede
bord. Vi får en inngangsbillett
som koster kr. 50,-  Den dekker
bevertningen og gjelder som lodd
til vår populære utlodding. Søs-
trene har med gevinster og trek-
ningen foregår i svært muntre
former!

Videre forsøker vi å ha et innslag
med kåseri fra innbudte, opple-
sing fra vår egne søstre og "søs-
ters 5 minutt" er noe vi forsøker å
få til, slik lærer vi hverandre nær-
mere å kjenne. I 2014 har vi hatt
gleden av å høre søster Unni
Gangnæs fortelle om presten Wil-

se og om 1814. Søster Solveig Re-
møe har fortalt om kornsirkler.
Jorunn Lilleng fra Skiptvet har
fortalt om besøk på det Kongeli-
ge Slott i forbindelse med tilde-
ling av Frivillighetspris til henne. 

En gang i året på våren, har vi
felles Søstertreff for alle logene i
Østfold. I 2014 hadde vi den gle-
de å invitere alle til oss på Villa
Nore. Vi mener det var et svært
vellykket arrangement. 

Søstertreff er i god vekst og pr. i
dag er det ca 26 søstre som mø-
tes, men HUSK AT ALLE ER
VELKOMNE KJÆRE SØSTRE!

Vennlig hilsen i V, K, S
for styret i Søstertreff

Kari Aasgård

Styret har bestått av:
Formann: Hans Kristian Foss
Sekretær: Per Erling 

Fladberg   
Kasserer: Per Ola Halvorsen
Styremedlem: Jan Thon NB: ikke
fungert p.g.a. sykdom

Revisor: Magne Kviserud
Valgkomite: Egil Ingar Karlsen 

Tormod Høilund.

Ved årets slutt er vi 28 medlem-
mer og det har blitt avholdt  8
møter.
Tatt i betraktning av at det er
medlemmer som sjelden eller
aldrig  møter p.g.a. alder
og helseproblemer eller andre år-
saker, er fremmøte meget bra.
Vi vil ønske også Svein Oshaug
velkommen som nytt medlem og
håper han vil trives
sammen med oss.

Følgende jubilanter er feiret i 2014:
Per Karlsrud 90 år 18. mai
John Altenborn 70 år 11. okt.
Arne H. Sørby 70 år 28. nov.

På mai møte var vi invitert til
Randi og Per Karlsrud og okto-
bermøte var vi invitert til Jorunn
og John Altenborn og sistemann i
trekløveret Arne H. Sørby ble fei-
ret hjemme hos  May og Arne
Henning  Sørby, sammen med
den årlige sammenkomsten vi
har før jul, og som er blitt en hyg-
gelig tradisjon.
Allerede i januar begynte bror
Knut Ivar Tveten planlegningen
med vår høst-tur som denne
gang skulle gå til Tjekkoslovakia
og Praha den 26 til 29 august.
Dette ble en meget vellykket tur,
som alle satte stor pris på. En stor
takk til Knut Ivar og medhjelper
Per Ola.
Det var også planlagt en dagstur
til Marinemuseet i Horten, men
den ble avlyst p.g.a. for få på-
meldte.
Styre vil også i år takke alle som
har vært med på dugnad i som-
mer med å holde det i orden
rundt huset vårt.

På vårt møte i mars hadde vi be-

søk av Eidsbergs ordfører Erik
Unaas, som kunne fortelle oss litt
om planene i gata ved Villa Nore
og noe om sentrumsplanene i
Mysen.
På septembermøte kunne bror
Kjell Wilhemsen, som den ivrige
fisker han er fortelle oss noen
gode fiskehistorier han har hatt
med fiskestanga.  På november-
møte hadde vi besøk av Jorunn
Lilleng, som er kjent for sin frivil-
lighet og støtte til humanitære or-
ganisasjoner, hun var invitert til
slottet for dette arbeide og hun
fortalte om sitt møte med Kongen
og Dronningen.  
Ellers er alle seniorene opptatt av
vår Orden, drift og vedlikehold
av huset, som også er samtaleem-
ne ved alle våre møter. Senior-
gruppa har i år bevilget penger
til teleslynge i både salongen  og
spisesalen.

Styret ser fram til mange gode
møter i 2015.

Per Erling Fladberg

SØSTERTREFF for Cecilia-søstre

Senior-klubben i Loge nr. 62  Håkon Håkonsson: Årsberetning
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Styret har bestått av:
Erling Hagen, styrets leder
Mona Kolstad Wold, sekretær
Solveig Hunstad
Hans Martin Forberg
Vara:
Anny Ospedal
Terje Borgersen

EIENDOM/ØKONOMI:
Eiendommen Villa Nore eies av lo-
sjene nr. 31 CECILIA og nr. 62 HÅ-

KON HÅKONSSON med hver sin
halvdel. Styret rapporterer til kolle-
giene.
Villa Nore er et eget forretningsom-
råde med eget regnskap. Inntektene
kommer fra utleie til faste leietagere
og til det øvrige marked. Bryllup er
den største enkeltstående utleiekate-
gori i det øvrige marked. De faste
leietagere – 5 stk totalt – står for kr.
192.720,-. Total leieinntekt ble kr.
392.100,-

Året 2014 endte med et positivt
driftsresultat før avskrivninger og fi-
nansposter på kr. 162.200,54,-

STYRET:
Styret har hatt 6 styremøter og be-
handlet 18 saker. 5 av disse var ikke
ferdigbehandlet ved årsskifte.
Gjennomførte investeringer/akti-
viteter: 
1. Fjernvarmen er nå tilkoplet vår

gulvvarme i salene og salong. Så

STYRET I NORA SA’s ÅRSBERETNING 2014

ÅRSMØTE NORE SA
Ble avholdt på Villa Nore tirsdag
24.03.2015 kl 19.00

TIL STEDE:
Fra Losje nr 31 Cecilia:         
Overmester May Sørby
Undermester Eldbjørg Frøshaug
Sekretær Gretha Burås
Skattmester Cathrine Rennemo
Eks OM Ellen Haar Nuttal
CM   Inger Stenshol
Storrepresentant Lene Marie Eek

Fra Losje nr 62 Håkon Håkonsson:
Overmester Per Olav Eek
Undermester Per Frøshaug
Kasserer Arild J. Bodal
Vararep. Knut Arne Bodal 

Styret Nore SA 2014:
Styreleder Erling Hagen
Sekretær Mona Wold
Styremedlem Solveig Hunstad
Styremedlem Hans Martin Forberg
Vararep. Anny Ospedal
Vararep. Terje Borgersen

Valgkomite 2014:                   
Valgkomiteleder Nina Christin Aa-
seby

Regnskap 2014:
Per Olav Eek

Revisjon 2014:
Torill Lindahl Krogh ( Ikke tilsted)
Per Ola Halvorsen

SAK 1. Godkjenning av innkalling-
en
Møteinnkallelsen ble godkjent

SAK 2. Valg av referent
Mona Wold ble valgt til referent
SAK 3. Valg av to personer til å
underskrive protokollen
May Sørby og Knut Bodal ble valgt
til å underskrive protokollen
SAK 4. Styrets årsberetning (gjen-
gitt under).
Styreleder Erling Hagen leste opp
styrets årsberetning.
Det var ingen merknader til årsbe-
retningen.
SAK 5. Fastsettelse av revidert re-
sultatregnskap og balanse pr.
31.12.2014.
Per-Olav Eek refererte regnskap og
balanse pr 31.12.2014
Det var ingen merknader til regn-
skap og balanse.
SAK 6. Revisors beretning
Revisor Per Ola Halvorsen leste revi-
sors beretning.
Revisorene finner alle posteringer og
beholdninger i orden.
Regnskapet er revidert og funnet i
orden.
Ingen kommentarer til beretningen.
SAK 7. Anvendelse av overskuddet
eller dekning av tap
Underskuddet for 2014 føres mot
fremførbart underskudd.
SAK 8. Innkomne saker i samsvar
med lover og vedtekter 
Endring av § 7 i vedtektene for
NORE SA.
Se vedlegg forslag til årsmøte Nore
SA 2015, datert 20.02.15.
Det ble vedtatt å øke styret fra 6 til 8
personer. Dette for å kunne fordele
arbeidsoppgavene på flere personer.
Forslag innkommet fra Odd K. Burås

vedr priser for medlemmene når det
gjelder minnestund.
Det ble vedtatt at prisen skal være kr
1.000.- pr minnestund pluss vask.
SAK 9. Valg av medlemmer og va-
ramedlemmer til styret
Valgkomiteen hadde ikke funnet
noen til å ta på seg oppdraget som
styreleder til husstyre og dermed
ikke en fullstendig liste på nye- og
gjenstående medlemmer til husstyre
2015/2017 med varamedlemmer.
Det kom et forslag fra Knut Bodal på
å sette et Ekstraordinert Årsmøte
ifølge vedtektene. I mellom tiden ar-
beider kollegiene og valgkomiteen
frem et forslag som presenteres på
Ekstraordinære Årsmøte. 
SAK 10. Valg av medlemmer og va-
ramedlemmer til valgkomite
Medlemmer til valgkomiteen: 

Bjørg Skjenneberg        1 år.
Egil I Karlsen          2 år.
Per Erling Fladberg      1 år.
Varamedlemmer:
Guri Karen Witsø        1 år.
Ola Skadsheim         1 år.
SAK 11. Valg av revisorer
Catrine Rennemo 1 år.
Per Ola Halvorsen  1 år.

Mysen 24. mars 2015

________________   _______________
May Sørby                 Knut Bodal

___________________________
Mona Kolstad Wold (referent)
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OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E

langt viser det et godt resultat
også økonomisk.

2. Ny elektrisk kokekrakk på 6KW
installert. 

3. Teleslynge er nå lagt opp i stor
sal. Vi takker brødrene Egil Nø-
kleby, Terje Borgersen og Hans
Martin for en godt utført jobb.

4. Fjerning av STORE trær mot kir-
ken. Arbeidsomme logebrødre
stilte opp for det utvendige arbei-
de og to logesøstre servert hjem-
melaget fiskesuppe med nybakte
rundstykker.  Takk alle sammen.

5. Fjerning av gassopplegget på
kjøkkenet. Det er nå kun gass til
peisen som er aktiv.

6. Satt opp parkeringsskilt langs hu-
set. Mangler ett skilt mot Torgga-
ten som vi måtte vente   med pga
tele.

7. Oljet gulvene i begge salene.
8. Satt opp repo ved nødutgang for

plassering av stoler. Var påkrevet
da nødutgang skal være fri for an-
dre gjenstander. Vi takker brø-
drene Kåre Bye og Kjell Wilhem-
sen for en utmerket jobb.

FREMTIDIGE INVESTERINGER
med prioritert rekkefølge:

1. Legge stein fra Torggaten langs
plen og husvegg til inngangen til
kjøkken. 

2. Oppvaskmaskinen har vist svak-
hetstegn. Vi må være forbrett på
en utgiftspost her.

3. Male huset utvendig.
4. Vurdere om fjernvarme kan ko-

bles mot varmtvannsbeholdere.
5. Støydemping i salene. Det ble inn-

hentet uforbindtlig tilbud som ble
diskutert i seniorgruppe og senere
i et fellesmøte med overmestere i
Cecilia og Håkon Håkonsson, sty-
releder i Nore SA og lederne i søs-
tertreff i Cecilia og seniortreff i
Håkon Håkonson. Resultat: Blir
ikke prioritert.

6. Nytt låssystem i Nore SA. Det ble
innhentet tilbud for ca 3 år siden.
Ikke prioritert.

7. Fordrøyningsbasseng og asfalte-
ring langs vestre del av eiendom-
men. Ikke prioritert. 

Det daglige arbeide i styret
Fordeling av arbeidsoppgavene i
denne perioden har blitt skjeft for-
delt. Fordelingen innen vaktene på

utleie og flaggheising på offisielle
flaggdager har gått bra. 
De personene som ikke bor langt
unna Villa Nore, er arbeidsledig eller
pensjonister har fått flere arbeids-
oppgaver enn andre. Dette er en si-
tuasjon som vil være meget aktuell
fremover også.
Ved å utvide antall medlemmer i
styret, vil det bli lettere å fordele ar-
beidsoppgavene fremover.  
Alle har gjort sine oppgaver som de
skulle. Det være seg fra salg av utleie
til fakturering og innkreving til an-
dre daglige driftsoppgaver ble løst
tilfredsstillende.
Det er to aktiviteter som krevde mye
arbeide over tid. Det ene er gassdrift
på kjøkkenet og det andre er syke-
fravær på vår renholder. 

Gass/elektrisk:
Det kom nye krav til betjeningsopp-
legget for bruk av gass som energi-
kilde på kjøkkenet. Ettersom vår
gass kokekrakk var defekt og nye be-
tjeningskrav måtte innfris, besluttet
styret å bytte ut gass kokekrakken til
elektrisk, anskaffe ny elektrisk kom-
fyr og fjerne opplegget for gassdrift.

Renholder:
Det andre krevende aktivitet var
renhold på Villa Nore. I mai/juni
2014 ble vår renholder 100% syk-
meldt. Han er i dag 30% sykmeldt.
Dette skapte og skaper store proble-
mer for styret selv om vi bruker fir-
ma for renhold. Dette skal adminis-
treres med det for øyet at det måtte
vaskes til alle tider. 
Det som reddet den vanskelige situ-
asjonen var at styrets representant
Terje Borgersen som sa seg villig å
hjelpe til med renhold i en kort peri-
ode. Perioden til Terje ble ikke så
kort allikevel. Styret takker Terje så
mye for den innsatsen han la ned i
denne viktige jobben.
Styret er berett til å avslutte arbeids-
forholdet til vår renholder så raskt
det er praktisk mulig og gå over til
firma som utfører renhold på Villa
Nore. Dette vil få en kostnadsøkning
på renholdet på Villa Nore som alle
leietagere må bære. 

DUGNADER:
Det ble gjennomført 2 dugnader – 1
vårpuss og 1 høstklareringer. 

Vi takker John Altenborn for å kjøre
så langt for å brøyte snø rundt byg-
get. 
Styret takker alle som har bidratt til
de andre utførte arbeidsoppgavene.. 
Huset har nå behov for utvendig
rengjøring. Dette vil bli en større
dugnadsoppgave.

UTLEIE: 
For 2015 har vi pr dato bestillinger
for ca. kr. 130.000,-.  Dette ser posi-
tivt ut så langt. Det har vært noen få
avbestillinger p.g.a prisnivå. Dette
betyr at vi ligger på et relativt riktig
prisnivå.
Vi kommer til å øke aktiviteten på
markedsføringen mot barnedåp,
konfirmasjon og minnesamvær for å
erstatte en del av det tapte innen
«annen utleie» fra regnskapet.

GENERELT:
Vi vil fortsette med oppfølging av
vedlikehold og drive en nøktern
drift slik at eierne i fremtiden får et
flott bygg å glede seg over.

Mysen den 18. februar 2015.  

Erling Hagen, Styrets leder

Solveig Hunstad

Hans Martin Forberg

Mona Kolstad Wold

Terje Borgersen, Vararep.

Anny Ospedal, Vararep.

Ekstraordinært årsmøte i
NORE SA og regnskap
presenteres på neste side.



Ble avholdt på Villa Nore tirsdag
31.03.2015 kl 19.00
TIL STEDE:
Fra Losje nr 31 Cecilia:         
Overmester May Sørby
Undermester Eldbjørg Frøshaug
Sekretær Gretha Burås
Skattmester Cathrine Rennemo
Ex overm Ellen Haar Nuttal
CM  Inger Stenshol
Storrepresentant Lene Marie Eek
Fra Losje nr 62 Håkon Håkonsson:
Overmester Per Olav Eek
Undermester Per Frøshaug
Kasserer Arild J. Bodal
Vararep. Knut Arne Bodal 
Styret Nore SA 2014:
Styreleder Erling Hagen
Sekretær Mona Wold
Styremedlem Solveig Hunstad
Styremedlem Hans Martin Forberg
Vararep. Anny Ospedal
Vararep. Terje Borgersen

Valgkomite 2014:                   
Valgkomiteleder Nina Christin
Aaseby

SAK 1. Godkjenning av inn-
kallingen
Møteinnkallelsen ble godkjent
SAK 2. Valg av referent
Mona Wold ble valgt til referent
SAK 3. Valg av to personer til å
underskrive protokollen
May Sørby og Knut Bodal ble valgt
til å underskrive protokollen

SAK 9. Valg av medlemmer og va-
ramedlemmer til styret.
På ekstraordinært årsmøte ble det
foretatt endringer i valgkomiteens
forslag.
Endringen er: Styrets leder fortsetter.
Arild Bodahl ønsket dermed å trekke
seg som varamedlem. Jan Erik Kjøl-
stad ble dermed varamedlem.
Det ble også vedtatt en utgiftsgodt-

gjørelse til styrets leder på kr  5.000.-
og styremedlemmer kr 1.000.-. Ikke
godtgjørelse til varamedlem.

Medlemmer til styret:
Hans Martin Forberg 1 år.
Mona Kolstad Wold 1 år.
Berit Hafstad      2 år.
Turid Morshen       2 år.
Erling Hagen        2 år.
Øivind Ladim        2 år.

Varamedlemmer:
Gunn Sandvig         1 år.
Jan Erik Kjølstad    1 år.

Valgt styreleder: Erling Hagen

Mysen 31. mars 2015
_____________               ____________
May Sørby                       Knut Bodal
____________________________
Mona Kolstad Wold (referent)
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Ekstra ordinært ÅRSMØTE NORE SA

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

     

ORG.NR.: 990 675 252
01.01. - 31.12.2014 4. KVARTAL 4. KVARTAL 

2014 2013

Leieinntekter - faste leietakere (192 720,00)     (142 304,00)     
Leieinntekter - andre leietakere (199 380,00)     (182 285,00)     
Annen leieinntekt - erstatnig av utstyr (1 130,00)         (1 154,00)         
Annen leieinntekt - oppgjør for vask (80 255,00)       (75 641,25)       

(1 400,00)         -                   
Annen driftsrelatert inntekt (1 000,00)         (221 800,00)     

(475 885,00)     (623 184,25)     

Lønnskostnad 59 712,52        86 729,52        

Rep./vedlikehold 75 968,28        79 320,00        
Annen driftsutgift 178 003,66      242 375,99      

313 684,46      321 695,99      

DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER (162 200,54)     (301 488,26)     

Renteinntekter (381,95)            (264,39)            
Renteutgifter 41 734,98        49 801,24        
Annen finanskostnad 501,01             1 000,01          

41 854,04        50 536,86        

Avskrivning fast eiendom 146 083,00      224 590,00      
Avskrivning inventar etc 22 192,00        24 569,00        

168 275,00      249 159,00      

REGNSKAPSRESULTAT FØR OVERFØRING
47 928,50        

SUM AVSKRIVNINGER

(1 792,40)         

DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (120 346,50)     (250 951,40)     

NETTO FINANSPOSTER

AVSKRIVNINGER

NORE  SA 

INNTEKTER

SUM INNTEKTER

FINANSIELLE POSTER

DRIFTSUTGIFTER

SUM DRIFTSUTGIFTER

RESULTATREGNSKAP  

Gevinst ved avgang av anleggsmidler

  

     

ORG.NR.: 990 675 252
01.01. - 31.12.2014 4. KVARTAL 4. KVARTAL 

2014 2013

7 033 375,26   7 176 913,26   
160 474,07      178 305,07      
47 995,00        52 356,00        
82 272,00        84 817,00        

Kontormaskiner -                 -                 
7 324 116,33   7 492 391,33    

-                 -                  
Kundefordringer 34 836,75        50 792,25        
Bankinnskudd 238 885,53      143 343,72      

Subtotal 273 722,28      194 135,97      
7 597 838,61   7 686 527,30   

Egenkapital (6 855 781,95)  (6 855 781,95)  
Driftsfond (32 250,23)       (32 250,23)       
Udekket tap 158 539,76      160 332,16      
Kassekreditt -                 (12,23)             
Lån - Eidsberg Sp.bank (837 840,49)     (862 147,18)     

Leverandørgjeld (14 890,55)       (16 952,04)       
Annen kortsiktig gjeld -                 -                 
Påløpte kostnader/inntekter (33 142,27)       (33 215,23)       
Skyldig skattetrekk (15 100,10)       (23 312,72)       
Skyldig arbeidsgiveravgift (7 224,93)        (10 802,36)       
Påløpt AGA på feriepenger (627,30)           (992,02)           
Forskudd fra kunder (3 000,00)        -                 
Skyldig lønn -                 (2 565,50)        
Skyldig feriepenger (4 449,05)        (7 035,60)        

(7 645 767,11)  (7 684 734,90)  
Regnskapsresultat 47 928,50        (1 792,40)        

(7 597 838,61)  (7 686 527,30)  
 0,00               -                 

Konto 2080 47 928,50        
Konto 2040 -                 

E   

    

     

Mysen, 24. mars 2015

S   

Driftsfond

-                 

-                 

Langsiktig gjeld - Loge nr 31 - 
Cecilia
Langsiktig gjeld - Loge nr 62 - 

Håkon Håkonsson
-                 

NORE  SA 

Fast bygn.inventar

EIENDELER

Elektrisk anlegg

Bygning - Villa Nore
Inventar og utstyr

BALANSE 

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Forskudsbetalt - leverandør

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-                 

Årsdisponering for regnskapsåret 2014:
Årsresultatet overføres:

Fremførbart underskudd

Mysen, 31. desember 2014

  

Regnskap for NORE SA
RESULTATREGNSKAP 4. kvartal 2014                BALANSE 4. kvartal 2014 
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

Søtningsstoffet Stevia
Stevia er en urt med naturlige
søtningsstoffer som kommer fra
planten Stevia rebaudiana. 
Historikk:
Planten vokser i vill tilstand i Para-
guay og har vært brukt som søt-
ningsmiddel av Guarani-indianer-
ne i århundrer. Planten kalles også
”Sweet plant”.
”Oppdagelsen” i vår tid av den
”søte urten” fra Paraguay ble gjort
i 1887 av vitenskapsmannen Moies
Santiago Bertoni. Han publiserte
urten som en art i slekten Eupato-
rium, en planteslekt nær slekten
Stevia. 
Planteslekten Stevia omfatter ca
130–300 tropiske og subtropiske ar-
ter og fikk navn etter botanikeren
P.J. Esteve fra Valencia, Spania som
levde på 1500-tallet.
Artsnavnet rebaudiana ble gitt for
å hedre kjemikeren Ovidio Rebau-
di, Paraguay som var den første
som ekstraherte urtens søte inn-
holdsstoffer. Først i 1955 ble den
korrekte kjemiske struktur av ste-
vioglycosidet publisert.
Stevia dyrkes i dag kommersielt
også i Brasil, Uruguay, Sentral-
Amerika, Israel, Kina, Japan og
Korea hvor stevia også brukes i
næringsmiddelindustrien.
Søtstoff i Stevia:
Søtningsstoffene i stevia er blant
annet steviosid (stevioglykosid)  og
rebaudiosid A. Uttrekk fra bladene
er fra 70–400 ganger søtere enn
sukker. De gir IKKE kalorier og
virker IKKE som sukker på blod-
sukkeret hos mennesker. 
Et supert alternativ for diabetikere,
mennesker med høyt blodtrykk,
overvekt, noen kroniske soppinfek-
sjoner med mer.
Kliniske tester og erfaringer fra
brukere kan tyde på at stevia kan
hjelpe til å normalisere blodsukke-
ret.
Noen synes steviasmaken er lakris-
lignende. Jeg kjenner ikke det, men
vi smaker jo ulikt. Forskning på
steviasøtstoffer har ikke funnet bi-
virkninger ved vanlig bruk.
Et forskningsresultat henviser til at

stevia ikke forårsaker tannråte.
Det forskes mer på stevia etter at
EU-landene lempet på forbudet
om stevia brukt i næringsmidde-
lindustrien fra 2011. 
Det har vært stor dissens og mot-
stand mot stevia fra store medisin-
ske og sukkerproduserende kon-
sern, men siden sukker og de kun-
stig framstilte søtningsstoffene gir
uønskede helsemessige bivirkning-
er, har motstanden måttet vike noe
fordi søtstoffer fra stevia ikke gjør
det.
Kan vi dyrke Stevia i Norge?
I Norge kan vi dyrke stevia i
vinduskarmen hvis vi er så heldige
å få kjøpt planten.
Vi kan få kjøpt frø, men de er svært
vanskelige å få til å spire.
Stevia formeres lettest ved stikling-
er. En bitte, bitte liten bit av et blad
er nok til en kopp te.
Bruk av stevia fra egne planter:
Bladene kan tørkes (ved maks 60
grader) og brukes  (med stor for-
siktighet fordi det er veldig søtt) i
bakst, saft, syltetøy og annen mat.
Bladene kan plukkes av planten og
overhelles kokende vann som står
og trekker ca 20 minutter før det
kan helles på små flasker, glass
eller i isbit-poser.
Det står flere steder at stevia ikke
virker i gjærbakst, men jeg har er-
fart god virkning ved moderat
bruk.
Stevia i handelen:
De beste og reneste Stevia-produk-
tene er å få kjøpt i helsekostforret-
ninger (60-120 ganger søtere enn
sukker) og på internett. Vi ser sta-
dig nye produkter som reklamerer
med ”søtet med stevia”. Sjekk all-
tid innholdsfortegnelsen (vi må
visst ha sterke forstørrelsesglass i
veska til enhver tid for å se det
som er aller viktigst ved alle bear-
beidede produkter).
Mange vil tjene penger på disse
søtningsstoffene. Derfor bør vi ikke
kjøpe ”katta i sekken”. Sjekk ALL-
TID søtningsgraden på pakken.
Står den ikke, se hvor mye du skal
bruke i forhold til sukker! Sjekk

hva det er blandet med. Steviogly-
kosid i matvarer har E-nummer 
E 960.
Jeg bruker:
”Steviosa” tabletter - 1⁄4 -  ½ tablett i
stor tekopp.
”Steviosa” Stevia pulver – til ba-
king og matlaging.
1 pakke pulver inneholder 25 g!!
og koster ca kr 150,– (det rekker til
et års forbruk hos meg). Pakken
har en doseringsskje som gir 0,3
ml. Dette synes min smak tilsvarer
4 ss sukker selv om det står 2 ss på
pakken.
Jeg har søtet syltetøy med pulve-
ret, og bruker enda mindre i for-
hold til sukker som angis på pak-
ken – for ikke å dempe frukt/bær-
smaken.
Ved bruk må man bare huske at
dette er et vanvittig søtt pulver.
Umulig å ta et korn på tungen –
det blir bare ekkelt.
Det finnes helt sikkert mange an-
dre steviaprodukter som jeg ikke
kjenner, men de bør ikke være
blandet med noe annet.
Det kommer nå stadig flere pro-
dukter som er søtet med stevia.

Marit Natrud
Anbefalte seriøse kilder:
• Mattilsynet
• Forbrukerrådets tester
• Miljødirektoratet
• Helsedirektoratet
• Grønn hverdag
God lesing for dere som er på nett. Det
finnes også en del skriv og brosjyrema-
teriell som kan ettersendes pr post.

Slik ser urten ut.



I dag er det 70 år siden krigen tok
slutt. 

Det jeg husker:

Dagen før, 7. mai, hadde det gått
rykter om at Tyskland hadde ka-
pitulert.  Vi rev ned de svarte
blendingsgardine foran vinduene.
Men så kom ryktene om kvelden
at det ikke var sant, og vi spikret
dem opp igjen.

Vi bodde den gang på Eidsberg-
veien på 1 rom og kjøkken. Det
huset er revet nå, og der har de nå
laget en rundkjøring. Mannen min
var 25 år, og jeg var 24 og gravid i
4. måned.

Jeg husker at på veggen hos had-
de vi et stort kart over Europa.
Der hadde vi knappenåler som vi
flyttet etter hvert som frontene
flyttet seg, og der så vi jo hvor det
bar.

Men dagen etter at vi hadde spi-
kret opp blendingsgardinene
igjen, den 8. mai, kom meldingen
om at Tyskland hadde kapitulert.
Etter å ha hørt den store nyheten,
rev vi ned de forhatte blendings-
gardinene igjen. Så dro vi ned til
Askim.

Snart kom «gutta på skauen» i sto-
re lastebiler gjennom Askim. Vi
skrek som gale mot dem og de
kom nesten ikke fram.  Jeg kan
ikke beskrive den gleden vi følte.
Det var tett av folk i gatene.

Det var jo mange tyskere i Askim.
Hvordan de og de norske nasis-
tene hadde det, tenkte vi slett ikke
på. De var jo så hatet. Men vi var
ikke helt sikre på hvordan tysker-
ne ville ta nederlaget før de ble ar-
restert. De kunne jo funnet på det
verste. De hadde jo våpen. Men de
tyske soldatene var egentlig disi-
plinerte.

Mens vi var borte fra huset vårt,
og det var jo mange timer, var det
en tysker som hadde kræsjet med
bil mot et tre utenfor huset vårt og
ble drept, og det var visstnok en
tysker som skjøt seg inne på
«Gummien» den dagen og. Det
var mye rykter. Det tok jo tid før
den normale pressen kom i gang.
De fikk jo ikke skrive hva som
helst under krigen.

Om kvelden kom hele familien til
oss for å feire krigens slutt. Det
var både min manns familie og
min. Leiligheten var stappende
full . Vi feiret til langt på natt. Jeg
husker ikke om vi hadde noe å
spise og drikke, det var jo rasjone-
ring  på både mat og alkohol. Det
var nok ikke så vesentlig heller.
Jeg husker mest den enorme gle-
den over at krigen var slutt.

Boja
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20. november i fjor ble det arran-
gert rakfisk-aften i Håkon Hå-
konsson. Dette var et forsøk på
en uformell sammenkomst med
god mat og godt drikke. Det var
spennende hvor mange som ville
komme da dette var første gang
vi hadde et slikt arrangement.
Resultatet ble overveldende. 48
brødre meldte seg på, og alle
kom. I tillegg hadde vi brr. Frank
og Arne Henning som «trakterte»
kjøkkenet på en fremragende
måte som vanlig. De disket opp
med et bugnende bord med rak-
fisk og alt tenkelig tilbehør.
Maten smakte utmerket, og vi
spiste oss gode og mette. Stor
takk til våre dyktige kokker. Pra-
ten gikk rundt bordene og alle
hygget seg. Dette var så vellykket
så en ny rakfisk-aften til høsten
allerede er under planlegging.

Jan Isaksen
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Rakfiskaften i Loge Håkon Håkonsson

Tre søstre fra Cecilia fikk en oppmerksomhet for sin innsats som "bar-keepere".

..... og fisken smakte «himmelsk».

Kø for å sikre seg godsakene ..... Bror Frank Johansen ble takket for
utmerket mat og service.

VENNSKAP

KJÆRLIGHET

SANNHET



Den 22. februar 1968 ble Johannes
Smeby opptatt i loge nr. 62 Hå-
kon Håkonsson. 
Han var ingen ungdom (57), og
hans sønn Bjørn var opptatt i lo-
gen nesten 3 år tidligere.
Logesalen var den samme, men
utstyret i salen var atskillig enk-
lere enn i dag.
Embedsmennene satt på vanlige
stoler, og alter og pulter var enkle
møbler i kryssfiner. Fra sin plass i
salen så Johannes for seg et annet
bilde i sine tanker. Han spurte
om lov til å lage et nytt alter og
det vakte allminnelig begeistring-
da det nye alteret stod ferdig i sa-
len. Men hans tanker og ønsker
gikk videre. Han utarbeidet etter-
hvert skisser for stoler og pulter
for embedsmennene og senere
også for rammene ved OM- og
UM-stolene og rammene ved or-

gelrommet og
tavlen ved
UM-stolen. Lo-
gen påtok seg
å bekoste ma-
terialene og Jo-
hannes satte i
gang med tre-
skjæringen og
leverte etter-
hvert utstyret
slik vi ser det i salen i dag. Og i
sommer fikk vi nok et møbel som
er laget av Johannes, nemlig Stor
Sirestolen. Denne ble laget av Jo-
hannes da han var 33 år gammel i
1944 og stod i alle år i familiens
hjem i Søndre Mysens veg. Stolen
er en gave fra sønnen Bjørn.

Vi kan med god grunn glede oss
over det enestående og vakre ut-
styret, men også andre har gitt
utrykk for begeistring. I begyn-
nelsen av 80-tallet var Odd Fel-
low radioamatører samlet i Fred-
rikstad. I tillegg til norske radio-
entusiaster var også Jack Wester-
berg fra loge nr. 147 Brette i Vä-
nersborg og organisasjonens

internasjonale leder
Kirk Saunders fra USA
til stede. Etter fore-
spørsel fra brødre i
Fredrikstad fikk de se
vår logesal, og begeist-
ringen fra Kirk Saun-
ders kan ikke beskri-
ves. Det var den va-
kreste logesalen han
noensinne hadde sett,
og han tok et utall bil-
der av alle treskjærer-
detaljene! Jack Wester-
berg traff jeg senere på
flere Odd Fellowtreff
og han kom stadig til-
bake til det vakre ut-
styret.

Hvem var så Johannes Smeby?
Han var født på Folkenborg i
1911, utdannet seg som treskjærer
ved Kunst- og Håndverksskolen i
Oslo, startet eget treskjærerverk-
sted i Mysen og hadde de fleste
møbelfabrikkene i distriktet som
sine kunder. Han utførte treskjæ-
rerarbeid for flere kirker, og etter
tegninger av maleren Per Vige-
land har han skåret ut motivene
på prekestol, altertavle, klokker-
stol m.v. i Mysen kirke.
Johannes Smeby ble senere for-
mingslærer på ungdomsskolen. I
en periode var Johannes Smeby
logens Inspektør og i alle år møt-
te han trofast opp på logens mø-
ter, men det som huskes best er
hans kunstneriske utsmykking av
vår logesal – den fineste i landet!

Magne Skadsheim
Eks. DDSS

Artikkelen er tidligere gjengitt i 
Nore-Nytt nr. 2-2006

Treskjæringsarbeider i Logesalen


