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uropa og Norge utfordres nå på sin gjestfrihet. Vi
må møte strømmen av de hjemløse som banker på
våre dører. Alle kan gjøre noe. Vi må gi pusterom,
vennskap, omsorg og håp til flyktningene. Det er
vårt ansvar for våre medmennesker. Dette sa
preses i Den norske kirke, Helga Haugland

Byfuglien.
Situasjonen vi har i Europa og i Norge er en utfordring. Med
den strømmen av mennesker som søker en bedre hverdag og
fremtid, påvirker dette oss alle. Odd Fellow Ordenens budskap,
ritualer og verdier gir oss en etisk ballast og et refleksjonsgrunnlag i forhold til denne situasjonen. Våre gamle budord om å
hjelpe de trengende og oppdra de foreldreløse får ny aktualitet i
dagens situasjon. Mange av flyktningene er mindreårige og vi
opplever at de er spesielt utsatt. Det er på sin plass å reflektere
litt ekstra på hva det innebærer å være en Rebekkasøster eller en
Odd Fellow bror sett i lys av dette.
Kjernen i vår Ordens lære har helt fra tidlige tider vært
medmenneskelighet, toleranse og gjestfrihet. Verdier som er
ytterst aktuelle også i dagens situasjon. Det er når verdier blir
satt under press som vi nå opplever, at styrken i dem blir satt på
prøve. Er dette verdier vi som Ordensmedlemmer vil etterleve
og gjøre til våre egne verdier og leveregler? På den ene side skal
vi vise medmenneskelighet, toleranse og gjestfrihet, men på den
andre side må vi passe oss for å bli for naive og godtroende. Vår
tillit kan da lett bli misbrukt av mennesker som har andre mål
og motiver. Vi vet at det er sterke krefter som ønsker et helt annet
samfunn enn det vi vil ha. Vårt mål er et samfunn basert på
gjensidig tillit, toleranse og medmenneskelighet.
Vår Ordens budskap sier oss at det er nødvendig å lytte til vår
egen samvittighet som veiviser i disse vanskelige spørsmål.
«Den Gyldne Leveregel» som vi på hvert møte blir minnet om,
er toleransens grunnlov. Når du sier at «alt hva du vil at andre
skal gjøre mot deg, skal også du gjøre mot dem», har du samtidig
sagt at det den andre representerer er like verdifullt som det du
selv representerer. Du kan ikke si at du prøver å leve etter Den
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Gyldne Leveregel og samtidig ikke akseptere at andre har meninger og en annen virkelighetsoppfatning enn den du selv har.
Men det betyr ikke at du skal akseptere og godta et mål som
bryter med det samfunn vi ønsker å bygge.
Blant våre sinnbilder i Odd Fellow Ordenen har vi «Hjerte og
hånd». Det har alltid fulgt vår Orden. Symbolet taler sitt tause,
men tydelige språk. Vi skal ikke bare føle med hjertet, men
handle gjennom hånden. Å være en Odd Fellow er hele tiden å
arbeide på seg selv for å bli bedre og mer menneskekjærlige. Det
starter med en indre bevisstgjøring over hvilke verdier som er
viktige for meg i mitt liv, verdier som så må omsettes til handling, først i våre nære relasjoner men så i samfunnet rundt oss.
Vi må ikke lukke øynene for alt vi ser og hører. Øverland formulerte det slik: «I mørket høres gråt fra alle sider, og det er
menneskenes barn som lider.» I dagens situasjon med en strøm
av trengende medmennesker som banker på våre dører, bør vi
reflektere over det gamle spørsmål; «Hva kan jeg gjøre for deg?»
Det er hver enkelt av oss som i denne mørke tid skal tenne et lys,
ikke bare i mørket, men også for et annet menneske. La symbolet
«Hjerte og hånd» blir en realitet for oss alle i denne julen. En
påminnelse fra en av vår tids mest lysende skikkelser, Moder
Teresa, kan være en veiviser for oss alle i dette vanskelige feltet:
«Vi tror ofte at fattigdom bare er å være sulten, naken og hjemløs. Den største fattigdom er imidlertid å være uønsket, uelsket
og ikke bli gitt omsorg. Vi må starte i våre hjem for å bøte på
denne fattigdommen!» Med disse ord la oss søke å
leve som vi lærer og la vår Ordens
budskap være en rettesnor i våre liv,
da kan vi med god samvitttighet gå
denne julen i møte.
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Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire
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Storembedsmannsmøtet er blitt et
helt fast og uunnværlig innslag i Odd
Fellow Ordenens arbeidsmåte. Det
startet noe nølende opp etter siste
verdenskrig da det etter hvert ble
vanlig å dele landet opp i distrikter.
Etter hvert ble det også flere Distrikts Deputerte Stor Sirer, en tittel
som ble forkortet DDSS. Søstrene
fulgte opp med å dele landet i Rebekkadistrikter med sine Distrikts
Deputerte Rådspresidenter, forkortet
DDRP. Fra 2001 hvor vi fikk en felles
Ordensledelse med søstre og brødre,
er tittelen også blitt felles – Distrikts
Stor Sire. Ellers møter alle valgte og
utnevnte Storembedsmenn i dette
møtet.
DEn RituEllE åPning
Allerede fra den første spede begynnelse
til et Storlogemøte fra 1821, var det alltid
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en rituell åpning av slike møter hvor
Storembedsmenn av alle kategorier
møtes. Med små nyanser er den rituelle
del formet slik det er i de fireårlige
Storlogemøtene. Storembedsmannsmøtenes rituelle åpning preges av at alle bærer
sine regalier, og det er i seg selv et fascinerende syn og en enhetlig form.
Deltakerne har jo alle også en formidabel
rituell kompetanse å vise til. I åpningen
holder Stor Sire sin åpningstale som slår
an tonen for hva som er aktuelt i Ordenen
og hva som skal behandles i det kommende møtet. Disse talene har etter hvert
fått preg av etiske refleksjoner over de
tidsaktuelle utfordringer som møter oss
både som samfunn og Orden.
I dette møtet minnes også alle Storembedsmenn som er døde siden siste møte.

PRESEntaSjOnEn
av En ny lanDSSak
Nå står jo åpningen av SOS-barnebyen i
Malawi for tur i august 2016. Det nærmer
seg hundre personer som skal reise og
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

være med på åpningen av barnelandsbyen
i Ngabu. Men også Ordenens 200-årsjubileum nærmer seg med raske skritt.
Selve jubileet finner sted i 2019. Men før
det skal vi i gang med en nye Landssak.
Fredagen i Storembedsmannsmøtet ble
viet de tre kandidatene som er plukket ut
for å presentere seg med en mulig landssak. De tre er i tilfeldig rekkefølge:
• Redningsselskapet for å samle inn til
ny redningsskøyte
• SOS-barnebyer for å reise en ny
barneby i Kosovo
• Unicef for å skape barneprosjekter i
lokalmiljøer i Norge
Hver av organisasjonene hadde forberedt sine presentasjoner på en flott
måte. Argumentene og behovene for alle
tiltakene var til å ta og føle på. Prosjektene
blir nærmere presentert annet sted i
bladet.
Deltakerne sitter igjen med en intens
opplevelse at frivillig innsats for sårbare
mennesker er akutt og sterkt til stede selv
i et velferds- og velstandssamfunn som
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Deputert Stor Sire geir Småvik taler til forsamlingen.

vårt. De kriteriene som legges til grunn for
utvelgelsen er:
• saken skal være i tråd med et eller
flere av budordene
• saken skal samle hele Odd Fellow
Ordenen i landet
• saken skal profilere Ordenen på en
god måte
• organiseringen må skje profesjonelt
og forsvarlig
Avgjørelsen om hvilket prosjekt som
velges skjer i løpet av 2016.

•

•

løRDag, 24. OktObER
Odd Fellow Ordenen er ikke bare en
Orden, men også en stor organisasjon. Organisasjonen krever også sitt av analyser,
regnskaper, budsjetter, rapporter. Dette
fylles også opp i Storembedsmannsmøtet.
• Stor Sekretær Svanhild Sandem orienterte deltakerne om den siste utviklingen i medlemsstatistikken. Et
godt grunnlag for å drive rekruttering
og ekspansjon er at man både vet hvor
man er og hvor man står. Ordenen blir
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organisatorisk stadig mer digital og
nettbasert. I dette møtet fikk alle DSSer
en ny og fullt oppdatert iPad hvor alle
digitale dokumenter er lastet ned.
Kansellimedarbeider Kjell Bakken ga
god informasjon om bruken av iPad.
Stor Sekretær Steinar Jansen minnet
forsamlingen om at magasinet De Tre
Kjedeledd trenger annonsører og annonsørene trenger De Tre Kjedeledd.
DSS Jon Erik Holm som også er leder
av Lovnevnden, gjennomgikk alle forslag som skal utgjøre voteringsgrunnlaget på det kommende Storlogemøtet
på skriftlig grunnlag. Dette møtet vil
finne sted i juni 2016.
Eks Dep Stor Sire Per Arne Vidnes orienterte om arbeidet i Storlogens Nominasjonsnevnd.
SDSS Per Arild Nesje orienterte om
arbeidet i Storlogen nevnd for Styrkelse & Ekspansjon. Det kommer nå en
helt ny manual for arbeidet med styrkelse og ekspansjon, og da spesielt for
informasjonsarbeidet.
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• Stor Herold Morten Søraa orienterte
om arbeidet i Storlogens Informasjonsnevnd. Denne nevnden omfatter etter
hvert svært mange områder som
vedrører Ordenens arbeid, ikke minst
på sosiale medier.
• Stor Sire Morten Buan orienterte om
arbeidet i Norsk Odd Fellow Akademi,
og spesielt om det store ledelsesprosjektet som har vært et samarbeid mellom Sverige og Norge. Resultatene av
dette arbeidet vil komme store deler av
Ordenen til gode i årene som kommer.
I kjølvannet av dette orienterte en av
deltakerne i prosjektet, Runar Gjerald,
om et nytt mentorprogram for kommende Overmestere i Ordenen.
• Stor Skattmestrene Vivi Skyrud Uhre
og Paal Østmoe ga forsamlingen en
innføring og oppfriskning i vesentlige
budsjett-, regnskapsmessige- og blankettmessige regler som må følges opp
for at systemene skal fungere etter
hensikten.
• Et fast og helt nødvendig innslag er
«Åpen Post» hvor det er mulig for alle
å spørre, drøfte og lufte en rekke viktige, detaljerte og intrikate spørsmål
som alltid er en del av vår Ordensvirkelighet. En ting er at mange får svar
på spørsmål som stilles. Men like
viktig er det at mange bevisstgjøres på
spørsmål som de tidligere ikke har
tenkt på.

SønDag 25. OktObER
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Etter tankevekkende og historiske refleksjoner av Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann var forsamlingen klar til en
avsluttende dag.
Stor Kapellan Dag Virik har ledet
Ordenens Etikkutvalg, og presenterte
noen av de tanker og idéer dette utvalget
har arbeidet med. Stor Kapellans hovedkonklusjon og oppriktige mening er at
etiske innslag må prege all vår virksomhet. Det gjelder selvfølgelig det som
skjer i logesalen, men også på ettermøter
og andre tilstelninger. Det er etikk i
praksis som kjennetegner en verdibærende Orden.
Søndagen har alltid en programpost
hvor søstre og brødre går hver til sitt. Da
er det Stor Marsjallene som gjennomgår
«Det hemmelige verk – DHV».
Denne gang fikk også brødrene se
fremføringen av Patriarkgraden med
aktører fra leir nr. 1 Norge.

DEt RituEllE avSlutning
Det som skjer mellom den rituelle åpning
og den rituelle avslutning er forhandlingene og det øvrige program.

DE SElSkaPEligE SamvæR
Deltakerne opplever disse Storembedsmannsmøtene som ganske intense og
arbeidskrevende. De er aldri like og har
hele tiden nye og ofte uvante utfordringer.
Øktene er lange og pausene heller få. I
pausene er det intense samtaler mellom
deltakere som ofte bare har denne muligheten i året til å se og treffe hverandre.
Middagen fredag kveld er ganske uformell. De fleste er slitne etter en allerede
lang reisedag og mange inntrykk. I år
skulle jo alle ta inn over seg presentasjonene fra de tre organisasjonene hvorav
en skal velges som landssakssamarbeids-
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Storembedsmenn plutselig kommer på
strofer som de kanskje ikke har sunget på
lange tider. «Old Fellows» ble presentert
i forrige nummer av De Tre Kjedeledd.
Ordenen har noen ildsjeler som legger
vesentlig arbeid i det estetiske. Så lenge
noen kan huske har Eks Hovedmatriark
Torill Evjen Solli pyntet bord for Storembedsmannmøtene som de fleste vil huske
lenge. Det er en estetisk og farvemessig
fest hver eneste gang. I tillegg samler hun
søstre og brødre fra Oslologene som
servitører for møtet.
Taffelet gjennomføres i beste Ordenstradisjon og etikette med sang, taler og
overraskelser. Overraskelsen er gjerne at
Stor Sire hedrer en eller flere for deres
innsats. Denne gangen var det kansellimedarbeider Kjell Bakken som fikk
rosende og hedrende tiltale og omtale.
I denne festmiddagens ritual er det også
et innslag med «tale for Ordenen». Denne
gangen var det Stor Vakt Åse Randi
Bakken som satte ord på sine opplevelser
med og i Odd Fellow Ordenen. Å gå inn i
en verdibærende Orden er «noe som setter
merker på en.»
BILLEDTEKSTER
DSS Dag-Runar Pedersen hadde gleBilde 1 på side 6:
den av å avslutte bordsetet. Det gjorde han
Distrikts Stor Sirene har tatt på seg sine regalier og gjort seg klar til den rituelle åpning.
Bilde 2 på side 6:
like godt med å dra oss inn i norsk
Stor Sire taler til forsamlingen som er satt opp med bord foran seg hvor de kan ha alle de høylitteratur hvor Ibsens «Kongsemnerne»
dokumentene som skal gjennomgås på møtet.
ble gjenstand for analyse av vesentlige
Bilde 3 på side 6:
trekk ved et moderne lederskap, også
Taffelet er pyntet til fredagens uformelle middag.
knyttet opp til «Ledelsesprosjektet» i
Bilde 1 på side 7:
NOFA.
Storembedsmennene på vei inn til den rituelle avslutning.
I slike sammenhenger merker man at
Bilde 2 på side 7:
etikette ikke er noen «festbrems» som
Torill Evjen Solli i samtale med Stor Sire Morten Buan om et arrangementspørsmål.
noen synes å ville ha det til, men virkelig
partner. Raskt etter middagen fant nok de som alltid er en overraskelse. Denne en «høydare» som svært mange ville ha
fleste veien til hotellet for en velfortjent gangen var overraskelsen at musikere og glede av å oppleve.
nattehvil.
sangere i «Old Fellows» hadde rigget seg
til i lobbyen og gav forsamlingen en stor
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
halvtime med evergreens og «stevnemøter
Foto: Erling Nordsjø
løRDagEnS miDDag ER annERlEDES med glemte toner».
Det er morsomt å se at ærverdige
Den starter gjerne med noe kunstnerisk
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EKS OM ARVE LØNNUM

Å FEIE FOR EGE
I DET OFFENTLIGE ROM

8 uttrykket å feie for sin egen dør sies
48 å ha vært på trykk i Christopher
lehmanns bok Politischer
blumengarten (Politisk blomsterhage)
fra 1639. Det sier oss at vi skal
skikke vårt hus og vår adferd uten
lyte og mangel før vi kritiserer andre.
På vei hjem fra hytta i Rugeldalen
ved Røros ble dette uttrykket diskutert etter følgende observasjon: i
Rugeldalen – som i nærheten av
andre hytteområder – står avfallscontainere på egnede plasser – til
glede og nytte for oss hytteeiere.

M

en nå har det seg slik
at de fleste av oss en
eller annen gang har
ergret oss over at
«noen» bruker disse
containere som avfallsmottak. Her kan man finne toalettskåler, møbler, kopimaskiner og
bygningsmateriell i tillegg til alskens husholdningsavfall. Og vi ergrer oss, blir
sinte og snakker synderne ned til djevelens hule i jordens indre. Vi forstår ikke
egoismen, tankeløsheten, hensynsløsheten
og lettvintheten. På vår hjemtur lurte vi på
om det ville hjelpe å legge et skriv i alle
postkasser for å minne folk om at de var
«observert» under sine misgjerninger og
at uvesenet bør opphøre.

R

I ettertid har jeg fundert på hvilke reaksjoner et slikt brev ville føre til og jeg
ser for meg følgende ut fra noen personlighetstyper:
Hytteeieren som roter rundt seg både
her og der kaster et blikk på brevet, legger
det så fra seg et eller annet sted og tenker:
«Det er da ikke så farlig. Det angår ikke
meg. Det offentlige rydder opp. Vi betaler
jo kommunale avgifter.»
Hytteeieren som tar ansvar hjemme og
ute nikker megetsigende til brevets innhold og tenker: «Så fint at noen sier fra.
Dette skulle noen ha gjort tidligere. Håper
de som forsøpler får en lærepenge og tar
seg sammen.»
Hytteeieren som har det strøkent rundt
seg på det som er viktig for ham eller
henne føler seg provosert av brevskriveren
og sier høyt til familien – både store og
små: «For en frekk type! Sikkert en selvgod hytteeier som agerer politi og legger
seg bort i hva andre gjør. Lurer på hvem
det er. Skulle gjerne sagt ham noen visdomsord.»

Og det er denne typen mennesker som
er stengselet for den åpne, ærlige og
nødvendige påminnelse i det offentlige
rom om hva som er moralsk og etisk riktig
mellom alle menneskemaur i den kjempestore tuen som heter allmennheten. Det er
denne typen menneske vi frykter når vi
unnlater å peke på hva som er galt.
Hva har dette med Odd Fellow å gjøre?
I det øyeblikk vi blir medlem av vår
Orden blir vi påminnet at det er riktig å
feie for vår egen dør. Det gjør vi ved å
høyne vår bevissthet om hvem og hva vi
er, hvordan vi kan bli mer etisk og
moralsk i tråd med menneskelige grunnverdier og ved å se oss selv utenfra for å
beskikke vårt ego og vårt legemlige og
åndelige «hus».
Men dersom vi er enige om at hver
enkelt av oss er som et hus med grunnmur
(idealer, holdninger, følelser og adferd) og
en legemlig kropp som beveger seg gjennom tid og rom er vi til sammen en stor
husklynge i en offentlig setting. Vi er med
andre ord i det offentlige hele tiden når vi
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EN DØR
AV ARVE LØNNUM

forlater vårt bygde hus der privatretten
råder uinnskrenket. Dette fører til at vi
kan gjerne feie for vår egen dør i det hus
vi har kjøpt eller bygget eller leier, men i
det offentlige rom plikter vi å feie for vår
adferdsmessige dør av hensyn til kollektivet, til det store VI som krever av oss
felles innsats på felles moral, regler, bestemmelser, lover – skrevne og uskrevne
– og holdninger.
Dersom vi er enige om dette har vi alle
en rett og en plikt til å si fra når det ikke
feies i det offentlige rom. Derfor har vi en
rett og plikt til å henvende oss til
hytteeiere som ikke tar ansvar og forsøpler med en anmodning om å vise
hensyn. Da etterlever vi grunnsetningene
i vår Ordens løfte i Den Høye Sannhets
grad. I Ordenens fordypningsprogram står
følgende sitat av sosialantropolog Fredrik
Barth: «Enhver samfunnsordning er under
stadig press fra folk som vil lure seg unna
eller bruke den til egen fordel. Er ikke et
samfunn konstituert slik at det bestyrker
seg selv, vil folk komme til å undergrave
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det. Samfunn blir altså dypest sett skapt
på mikronivå i relasjoner mellom enkeltindivider.» Sannhetsgraden oppfordrer oss
til å ta ansvar, både for vårt eget liv og for
de store offentlige rom – familien, felles
renovasjonssystem, det norske samfunn,
regnskogen rundt i verden og hele
verdenssamfunnet. Det må feies for alle
dører.
Når vi nå skal gå inn i et nytt år med
forsetter, ønsker og målsettinger kan det
skje med en viss optimisme. Vi møter
2016 blant annet med Nyttårsloge der en
gjennomløpende formaning er at vi skal
praktisere selvransakelse. Vi har forhåpentlig passert toppen av det forjettede
fjellet selvnytelse. Vi er kanskje i ferd med
å slutte å si at vi er oss selv nok. Det er
tendenser i tiden til at verdisynet er i endring. Jeg leste nylig om begrepet Global
Human Warming – global menneskelig
oppvarming. Begrepet profitt har alltid
stått fremst i køen av mål.
I dag snakker flere og flere om People,
Planet, Profit i den rekkefølgen. Alt starter
med mennesket, det skapende mennesket,
det innovative og dristige mennesket,
mennesket som har mot til å sprenge
grenser, bryte tabuer og gå lenger enn vi
har gjort før. Slik mannen fra Nasaret
gjorde som historiens første radikaler og
refser. Han som våget å si fra om at de
skriftlærde burde feie for egen dør før de
refset de små. Overført til vår lille verden
i Ordenen kan det gjøres ved å følge vår

grunnlære, se oss selv med andres øyne,
vise integritet og raushet, ha mot til å stå
opp og si fra når fellesskapets behov ofres
på selvhevdelsens alter. Rengjøring er en
repetisjonsøvelse og det er nyttig å ha en
feiekost i nærheten, både den av bust og
tre og den mentale som Ordenen gir oss.
Med ønsker om en God Jul og et Godt
Nytt år,
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NORSK ODD FELLOW BLAD NR 1 1992

STOR SIRE MORTEN BUAN I NORSK
ODD FELLOW BLAD NR 1/1992

j

Redaktør av Norsk Odd
Fellow Blad, Einar Lindberget, intervjuet Morten
Buan i 1992. Nå har
Morten Buan vært Sire Sire
siden 2010. Det kan være
interessant å se hva han
sa og mente i 1992 i forhold til hva han sier og
mener i dag.
Det var Stor Sire Oddvar
Granlund som startet med
å skive ledere i Ordenens
tidsskrift. Dette ble fulgt
opp av Stor Sire Harald
Thoen, og av Morten Buan.
For ettertiden gir dette en
mulighet å se hvilke refleksjoner Ordenens ledere
har gjort seg i de ulike
situasjoner.

DET FJERDE SYMPOSIUM
I NORSK ODD FELLOW AKADEMI
VIL FINNE STED I KRISTIANSAND
FRA 10. TIL 12. JUNI 2016.
Norsk Odd Fellow Akademi ble stiftet i 2011. Allerede i 2012 hadde holdt Akademiet sitt først symposium i Trondheim. I
2013 ble symposiet holdt i Bergen. Og i 2015 ble akademiet arrangert i Tromsø.

Q

i 2016 er symposiet lagt til sørlandbyen kristiansand. Programmet foreligger
ganske snart. Fullstendig program med alle informasjoner om påmelding og
priser vil bli presentert i De tre kjedledd i første nummer 2016, og på akademiets hjemmesider så snart disse foreligger.
velkommen til akademidagene i kristiansand.
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JULEMARKED I KRISTIANSAND

– Det er klart vi trør til igjen.
arbeidet som barnas stasjon i regi av
blå kors kristiansand driver betyr så
mye for så mange at vi er glade for å
kunne bidra. Det sier agnes gjellestad om at alle Rebekka- og Odd
Fellow logene i kristiansand har gått
sammen om å arrangere et felles
julemarked fra lokalene i Festningsgaten 2, med start på formiddagen.

A

gnes Gjellestad sier: – Vi
må jo tro at dette kan bli
byens største julemarked, og at mange kjenner
sin besøkelsestid, møter
opp og virkelig støtter en
god sak, sier Gjellestad.
– Vi ønsker å skulle invitere til et storarrangement som hele byens befolkning
kan samles om. Samtidig kan vi få vist
byens befolkning hva Odd Fellow
Ordenen virkelig står for, sier Hjalmar
Kåløy som er overmester i Loge nr 89
Skagerak, en av logene som er med og arrangerer.

antikkmaRkED Og SalgSmESSE
Gjellestad kan love et større antikkmarked
i kjelleren, en stor salgsmesse i 1. etasje,
og hvor hele 2. etasjen vil bli benyttet som
cafe. Underveis blir et timeslotteri, et
større kransekakelotteri, og et vell av
gevinster og flotte gjenstander. Det hele
avsluttes med en større trekning på
ettermiddagen.
– Da vil gevinstbordet virkelig bugne,

R

sier Gjellestad. Hun sier videre at logemedlemmene har brukt høsten godt. Det
har vært felles dugnader for å strikke og
sy. Mange har også skaffet til veie en
rekke gjenstander til både antikkmarkedet
og salgsbodene.
– Blå Kors stiller med to antikke
dukkevogner. Vi har egne folk som har
laget og skaffet to flotte porselensdukker,
som er blitt kledd opp, senger er snekret
og hvor det hele auksjoneres bort. Flotte
dukkevogner følger også med på kjøpet,
forteller hun.
I gården i Festningsgaten 2 hvor Odd
Fellow huset ligger, blir det salg av lapskaus, lefser og gløgg. Grillen vil putre og
gå hele dagen, og det blir også fiskedam og
ansiktsmaling for barna, hvor flere fra
Rosegården er med for å stå for malingen.

Et FamiliEaRRangEmEnt
Både Gjellestad og Kåløy streker under at
man har lagt seg på å tilby en høy kvalitetslinje slik at dette kan bli en god opplevelse
for alle som tar turen innom på markedsdagen.
– Dette er et familiearrangement for hele
familien hvor foreldrene kan ta med barn
og besteforeldre. Vi kan love en trivelig og
uhøytidelig stemning, sier Hjalmar Kåløy.
Julemarkedet som alle logene i Odd
Fellow Ordenen i Kristiansand går sammen
om, er et stort arrangement for å samle inn
penger til et godt formål. Det ble arrangert
første gang i fjor, med stor suksess. Da
markedet var over, kunne man overrekke en
gavesjekk på hele 80.000 kroner til Barnas
stasjon.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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BYEN
JULE

– Når vi nå gikk sammen om et felles arrangement, ville vi gjerne at pengene uavkortet går til et godt prosjekt lokalt. Valget
var ikke vanskelig. Arbeidet som Blå Kors
Kristiansand driver gjennom Barnas Stasjon, er så absolutt verd å skulle støtte, sier
Gjellestad.
Barnas Stasjon retter sitt arbeid mot å
styrke foreldrekompetansen i familier med
barn i aldersgruppen 0-8 år, der foreldrene
strever med rus- og/eller psykisk helseproblematikk, hvor man hjelper til med
veiledning, gode opplevelser og gode ferier.
– Arbeidet som drives fortjener virkelig
all vår støtte, sier hun.

– HjElPE DE tREngEnDE
Komiteen forteller at de rett som det er
møter en del av de forestillingene som
publikum har om hva Odd Fellow Ordenen
er.
– Faktum er at vi driver vårt arbeid for å
bli mer bevisste på de etiske valg og utfordringer vi står overfor som enkeltpersoner og

R

JULEMARKED I KRISTIANSAND

samfunn. En god Odd Fellow skal
kjennes på sine holdninger i dagliglivet,
og vise at Ordenens etikk er mer enn
teori. Målet kommer også til uttrykk i det
påbud Ordenen har gitt medlemmene helt
fra starten i 1819, nemlig om å besøke de
syke, hjelpe de trengende, begrave de
døde og oppdra de foreldreløse, sier
Gjellestad.
– Her kan man gjøre mangt et kupp, og
markedet er en fin anledning til å kunne
starte julegaveinnkjøpene. Plass har vi
nok av, og skulle vi etter endt markedsdag
ha hatt flere hundre besøkende som
virkelig har støttet opp om arbeidet som
Blå Kors driver, hadde det virkelig vært
flott, sier de driftige kvinnene og
mennene i Odd Fellow Ordenen i Kristiansand.

– biDRagEt gjøR at
vi kan HjElPE EnDa FlERE
– Den evnen og viljen som medlemmene
i Odd Fellow viser, er unik. Vi i Blå Kors
er dypt takknemlige for deres en-

R

13
48

TEKST OG FOTO:
IVAR EIDSAA

NS STØRSTE
EMARKED!

j

gasjement. Hjelpen betyr at vi kan hjelpe
enda flere. Det sier Arvid Solheim, daglig
leder i Blå Kors Kristiansand.
– Dette er et engasjement som gjør oss
i stand til å hjelpe småbarnsfamilier i
Kristiansand som har det vanskelig. Vi
blir slått av velviljen som vises når
medlemmene i Odd Fellow Ordenen nok
en gang kommer og forteller at de skal arrangere stort julemarked med grilling ute
og en rekke salgsboder, samt antikkmesse.
Imponerende, sier Arvid Solheim.
– Det betyr så mye. Det gir en kraftig
motivasjon til alle oss som arbeider i Blå
Kors når mennesker rundt oss bryr seg,
forteller han.

kan gjøRE nOE EkStRa
– Bidraget gjør oss i stand til å kunne
gjøre noe ekstra for barna. Pengene fra
fjorårets marked brukte vi til både å bygge
en gymsal som familiene som benytter
Barnas stasjon kan bruke, i tillegg til turer
og andre aktiviteter, sier Solheim.
– Bidraget gjør oss i stand til å gi et
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

bedre tilbud til byen, og vi så i kjølevannet
av markedet i fjor, at enda flere ønsket å
bli med som frivillige medarbeidere, og at
nye bedrifter og sponsorer ble klar over
arbeidet og ønsket å bidra, sier han.

ER viktig
– Det å se at byens befolkning hjelper oss
å hjelpe enda flere, er en sterk opplevelse,
sier han. Det at vi får en slik drahjelp av
Odd Fellow til å utføre arbeidet som Blå
Kors Kristiansand driver, er av uvurderlig
betydning. Det å bli mer kjent i bybildet,
er viktig for oss, legger han til.
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Odd Fellow leir nr 28 Oslofjord er instituert i Horten. For få år siden så
ingen noen tegn til at man skulle få
flere leire i vestfold. men plutselig
var Rebekkaleir nr 26 jarlsberg en
realitet tidlig i 2014. Og allerede i
september året etter – i 2015 – er
altså en ny Odd Fellow leir instituert i
Horten. Dette trenger en nærmere
redegjørelse.

I

2010 hadde leir nr 8 Vestfold i
underkant av 450 patriarker. Den
var altså en av de største leirene i
landet. Det foruroligende var at
fremmøteprosenten i det siste
tiåret var på mellom 16 og 20%.
Hva kunne være grunnen til det? Vestfold
har korte reiseavstander og en svært lav
medlemskontingent. Men mange patriarker ga uttrykk for at de fysiske forholdene i Odd Fellow Huset i Sandefjord
var en medvirkende årsak til deres lave
deltakelse. Altfor ofte opplevde patriarkene å bli stående i salongen fordi det
ikke var sitteplass til flere enn 75 i
spisesalen. Det var for de færreste noe
særlig attraktivt å spise torsk på fanget i
salongen når det var fullt i spisesalen.
Fasilitetene var begrenset og begrensende.
Derfor valgte mange ikke å delta av slike
praktiske, irriterende årsaker. Spørsmålet
reiste seg: «Var Leir nr 8 Vestfold blitt så
stor at den hindret sin egen vekst og utvikling?»

En ny blOmStRing
Leirens ritualer er mektige og utford-

R

rende. De rommer verdier som beriker enhver patriark. Hvis man mener at ritualene
og patriarkalsk samvær vil «elevate the
character of man», er det vesentlig at budskapet jevnlig når ut til alle patriarkene i
en leir.
Dette var bakgrunnen for at daværende
Eks Overmester Dag Virik i loge nr 48
Færder sammen med åtte andre patriarker
tok initiativet til i 2010 å søke Stor Sire
Harald Thoen om å få etablere en leirforening i Vestfold. Underskriverne av brevet
var:
• Eks DDSS Anders Eikodd
48 Færder
• Storrepresentant Brynjar Herland 120 Colin Archer
• Eks Overmester Rikard Trollsås
48 Færder
• Eks OM Åge B Eriksen
15 Kongshaug
• Eks OM Bjørnar Andreassen 120 Colin Archer
• Eks OM Morten Moen
120 Colin Archer
I tillegg var nordfylket representert ved
fungerende Eks OM Dag R Karlsen og
Eks OM Karl Otto Pharo, 40 Vern og Eks
OM Hans Sverre Sjøvold, 117 Oseberg.
Distriktsrådet i distrikt nr 8 Vestfold
som da var ledet av DSS Jonn Wøllo, behandlet søknaden i sitt møte i mai 2010 og
konkluderte med at distriktet stilte seg
positiv til etablering av en leirforening i
Søndre Vestfold og videresendte brevet til
Stor Sire Harald Thoen.
Dette var like før Storlogemøtet 2010.
Alle visste at ny Stor Sire og nytt
Storlogekollegium ville trenge tid til å
vurdere søknaden.
Dag Virik ble utnevnt til DSS den
sommeren og fikk etter hvert god anledning til å drøfte saken med den nye Stor
Sire, Morten Buan.
Det som blant annet bekymret Stor Sire
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

var spørsmålet om matriarkenes holdning
til deling av Rebekkaleiren i Vestfold. Der
var det også ytret ønske om etablering av
en Rebekkaleirforening. Slik Stor Sire
oppfattet det, var det en viss motstand mot
deling. Det var en utbredt oppfatning at en
aksept av deling av leir nr 8 Vestfold ville
kunne påvirke matriarkene i leir 6 Tunsberg. Nå viste det seg imidlertid at
matriarkene med stor tyngde faktisk ønsket seg deling. Da matriarkene fikk etablere Leirforening Jarlsberg og etter hvert
instituerte leir 26 Jarlsberg, begynte snøballen også å rulle for patriarkene.

DEt HElE kOnkREtiSERES
I november 2012 besøkte Distriktsrådet i
distrikt nr 8 Stamhuset i Oslo og hadde
samtaler med Stor Sire Morten Buan. En
av sakene som ble drøftet var naturlig nok
deling av leiren. For å få best mulig beslutningsgrunnlag, ba Store Sire om at
Distrikts Stor Sire skulle gjennomføre en
avstemning blant patriarkene i Vestfold.
Storrepresentantene organiserte dette. Resultatet viste at 72% av patriarkene i nordfylket var positive til deling. Nordfylket
representeres ved logene nr 27 Kong
Sverre og nr 117 Oseberg i Tønsberg, og
nr 40 Vern i Horten og nr 85 De Tre
Holmer i Holmestrand. Det var også et lite
flertall for deling i sørfylket. Distriktsrådet
fant det naturlig at siden engasjementet
var størst i nord, burde det være der den
nye leirforeningen burde etableres. Paradoksalt nok var det i utgangspunktet
patriarker fra sørfylket som tok initiativet
og var klare til å danne leirforening!
Høsten 2013 behandlet kollegiene i de
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fire berørte loger delingen med gunstig utfall.
Det siste hinderet var kollegiet i Odd
Fellow leir nr 8 Vestfold. Stor Sire Morten Buan ønsket en uttalelse også fra dem.
I sitt møte 30.10.2013 uttalte et enstemmig kollegium: «Kollegiet i Leir 8
Vestfold vil ikke stille seg i veien for at
det etableres en leirforening i nordfylket».
Dermed besluttet Distriktsrådet den
19.11.2013 å søke Stor Sire om dispensasjon ettersom Leir 8 Vestfold hadde færre
loger enn loven krevde for å danne to
leire.

Så ER DEt HElE i gang
Stor Sire Morten Buan ga grønt lys, og stiftelse av leirforening for nordfylket ble
fastsatt til 25. februar 2014.
Distriktsrådet behandlet sammensetningen styremedlemmer i leirforeningen, og
det ble enighet om at siden engasjementet
hadde vært størst i loge nr 40 Vern og siden
leirslagningene i hovedsak skulle foregå i
Horten, var det naturlig at loge Vern fikk to
representanter i styret mens de tre andre
logene fikk hver sin. Storrepresentantene
fikk i oppgave å be sine respektive kollegier
om å nominere kandidater til styret. På det
forberedende møtet til leirforening 6. januar
2014 forelå følgende kandidater:
• Alf Robert Johansen 27 Kong Sverre
• Thor Frebergsvik
40 Vern
• Ole Romdahl
40 Vern
• Aasmund Grødahl 85 De Tre Holmer
• Rolf Thue
117 Oseberg
Gruppen skulle konstituere seg selv, og
til stiftelsesmøtet 25. februar forelå følgende forslag til leirforeningens styre:

R

Formann:
Thor Frebergsvik
40 Vern
Viseformann:
Rolf Thue
117 Oseberg
Sekretær:
Alf Robert Johansen
27 Kong Sverre
Kasserer:
Aasmund Grødahl
85 De Tre Holmer
Materialforvalter:
Ole Romdahl
40 Vern
Styret ble enstemmig valgt, og deretter
gikk over 80% av de fremmøtte patriarker
inn for navnet Midgard, og dermed kunne
Stor Sire Morten Buan erklære Midgard
leirforening for stiftet, med intensjonen om
å instituere en ny leir primo september
2015.

navn På DEn nyE lEiR
Navnevalg er spennende. Leirforeningen
hadde det norrøne navnet Midgard. I tillegg
ble det lansert en rekke andre navn som
kunne gi assosiasjoner til en leirslagning.
Men det var det geografiske navn Oslofjord
som til slutt vant.

2. SEPtEmbER 2015
Denne dagen står som en milepæl for leirarbeidet i Vestfold. Leir nr 8. Vestfold ble
instituert allerede i 1961. Rebekkaleir nr 6
Tunsberg ble instituert i 1985. Og så er det
instituert to leire i løpet av 2014 og 2015,
begge med domicil i Horten, altså nordfylket av Vestfold.
Til denne institueringen var det påmeldt
over 120 patriarker, noe som gjorde leirslagningen nesten sprekkeferdig. Stor Sire
Morten Buan med sine Storembedsmenn
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gjennomførte instituering og installasjon i
samsvar med Ordenens ritualer og tradisjoner.
Leirens Chartermedlemmer er:
• Thor Frebergsvik
40 Vern
• Rolf Thue
117 Oseberg
• Alf Robert Johansen 27 Kong Sverre
• Aasmund Grødahl 85 De Tre Holmer
• Ole Romdahl
40 Vern
Leirens embedskollegium er:
• Storrepresentant Geir Eggum
• Eks HP Øyvin Eriksen
• HP Gunnar J Pedersen
• YP Kåre Misje
• 1. HM Knut Holstrøm
• Sekretær Hans-Olav Fredriksen
• Skattmester Frithjof Aasvang
• 2. HM John Glattetre

vEiEn viDERE
Allerede nå er leiren i full gang med å
planlegge sitt videre løp. Dette starter i en
tid hvor leiren er under kraftig revitalisering og hvor leirarbeidet over mesteparten av landet har fått et kraftig løft.
Allerede i første leirslagning hadde den
nye leiren invitert Eks Storskattmester Per
Espen som holdt et kåseri om et av leirens
grunntemaer, nemlig at vi alltid er på
vandring og at livet alltid har en ende.
Nå er det både en Rebekkaleir og en
Odd Fellow leir i Ordenhuset i Horten.
Det var det ikke for mindre enn to år
siden. En slik vekst borger godt for
fremtiden.
Tekst:
Dag Virik
Kjell-Henrik Hendrichs
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Denne setningen er sagt så
mange ganger at de fleste
tror på den av vane. Det var
Av Kjellkanskje sant en gang, men
Henrik
Hendrichs er det ikke lenger. i dag vet
vi betydelig mer enn vi gjorde for et
par tiår siden. vi vet med stor sannsynlighet at den første Odd Fellow
loge ble til i Sheffield omkring 1730.
vi kjenner navnet på den første Odd
Fellow som nettopp hadde Sheffield
som hovedbase, nemlig james
montgomery. vi har i løpet av få år
fått en mengde ny viten om thomas
Wildeys liv både i England og uSa.
Dette skyldes de viktige arbeidene til
Stor kapellan Dag virik. Og den litt
mystiske manchester unity vet vi alt
vesentlig om både i fortid og nåtid.
nå har tore lund andersen skrevet en
bok om nettopp manchester unity.
å lEtE EttER lOgER
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Å lete etter loger i England på 1700-tallet
kan være en vanskelig øvelse. Det er liten
tvil om at Odd Fellow Ordenen vokste ut av
de strømninger som fulgte med urbaniseringen og industrialiseringen av det engelske samfunn. Landsbygdene ble tømt for
folk. Folk strømmet til byene på jakt etter
arbeid. Byene vokste i voldsom fart og de
gamle sosiale nettverk brøt sammen. Gilder
og laug, friendly and fraternal societies
poppet opp som paddehatter.
Det som etter hvert fikk navnet «Odd
Fellow lodge» gikk like ofte under andre
betegnelser som eksempelvis «clubs». Slike
sammenslutninger vokste ganske ukontrollert frem over hele landet. De ble stiftet
etter det såkalte «selvinstiueringsprinsippet» hvor folk som hadde vært medlemmer
et sted, flyttet til et annet sted og opprettet
en klubb eller forening på det nye stedet, og
etter de samme prinsipper og regler. Etter
hvert var det et sant virvar av slike societies,
clubs og etter hver lodges over store deler
av landet. Så langt vi kan se hadde de
gjensidig hjelp som det bærende prinsipp. I
de senere år er det kommet en god del
forskningspublikasjoner om denne viktige
del av Englands sosiale og demografiske
historie.

DEt StORPOlitiSkE bilDEt
De engelske koloniene i Amerika ble etter
hvert sterkt misfornøyd med å være
«melkekuer» for den engelske kronen. De
ble ganske sterkt skattlagt, men hadde
ingen innflytelse på styre og stell. Dermed
startet den amerikanske revolusjon med
uavhengighetserklæringen fra 1776 og dannelsen av USA med egen konstitusjon fra
1787. To år etter braket den store franske
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Benjamin Franklin

«VÅR ORDENS HI

LIGGER SKJULT I HISTORIENS MØRKE»
revolusjon løs med angrepet på Bastillen
14. juli 1789. Deretter fulgte Napoleonskrigene hvor også Norge ble en brikke. I
dette oppbruddet fikk Norge sin Grunnlov
i 1814.
Det var gode diplomatiske forbindelser
mellom USA og Frankrike. Både Thomas
Jefferson og Benjamin Franklin var USAs
sendemenn til Frankrike og fikk viktige
impulser derfra. Den gode kontakten mellom USA og Frankrike gikk ikke upåaktet
hen i England. Der var man ytterst redde
for «den revolusjonære smitte». England
lå som i en knipetang mellom USA og
Frankrike, truet fra alle kanter.
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kRiminaliSERing av lOgER
Det er liten tvil om at det som etter hvert
ble loger, hørte med i det vi kan kalle de
underpriviligerte deler av det engelske
samfunn. Det sterkt klassedelte, engelske
samfunn var voldsomt preget av ulikhet,
klassejustis, økonomisk utbytting, sosial
elendighet og slum. Eks Overmester og
salmedikter, James Montgomery, ble eksempelvis fengslet to ganger for sitt
radikale, sosiale engasjement. Embedsmenn i loger ble arrestert og dømt til
tvangsdeportasjon til Australia utelukkende for sitt logeengasjement. Myndighetene var livredde for ethvert tilløp til
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Thomas Wildey.
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Statuen av James Montgomery.
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Stor Kapellan Dag Virik.

HISTORIE

»

sosial radikalisme og enhver form for opposisjon. Denne klappjakten på loger og
logemedlemmer er bakgrunnen for en del
av Ordenens særegenheter i dag.
Det kan også ha vært en sterk foranledning til at Thomas Wildey forlot England
i 1817 for å reise til friere forhold i USA.

1810 – Et mERkEåR
i ORDEnSHiStORiEn
Midt oppe i denne storpolitiske og innenrikspolitiske heksegryte, er det noen Odd
Fellow loger i England som finner sammen.
Dette er nok den mest sentrale begivenhet i
vår Ordens historie. Den nye sammenslut-

R

Ordenshistoriker Tore Lund Andersen.

ning fikk avgjørende betydning for at vi har
dagens imponerende ritualer. Det var i Manchester Unitys regi at grunnlaget for vår
Innvielse og tre grader ble utformet i perioden 1813 til 1816. De ritualene som ble
brukt i vertshusene rundt omkring kunne
vanskelig være noe annet enn forholdsvis
enkle hvor en innvielse dannet kjernen.
Uten dette grunnleggende ritualarbeid i
England, er det vanskelig å se for seg
Ordenens voldsomme utvikling i USA.
Denne sammenslutningen som vi kan
kalle Odd Fellow Ordenens første og
viktigste Storloge, fikk navnet Manchester
Unity. Årsaken til navnet ligger i det at byen
Manchester var hjemstavnen til logene som
dannet den. Det ble etter hvert flere slike
Unities av Odd Fellow loger rundt i England. Men Manchester Unity tok et initiativ
omkring 1825 som samlet mange «Odd
Fellow fellesskap» til én stor og dominerende enhet. Samspillet mellom Manchester
Unity og Den Amerikanske Storloge var
godt og tillitsfullt inntil det sprakk opp i begynnelsen av 1840-årene. Vi kan bruke så
sterke ord som «det store skisma» på denne
tragiske hendelsen.
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DEn StORE HiStORiEn FRa 2010
Manchester Unity feiret sitt 200-årsjubileum i 2010. I den forbindelse ga
Manchester Unity et oppdrag til historikeren Daniel Weinbren om å skrive
Manchester Unitys historie. Det er en
praktbok på vel 370 sider.

tORE lunD anDERSEn På SakEn
Nå har Ordenshistorikeren, Tore Lund
Andersen, bearbeidet dette stoffet og lagt
det til rette for norske lesere. Dermed
åpnes et nytt, historisk vindu for norske
Odd Fellows. De som vil fjerne «historiens mørke» som vi har snakket så mye
om tidligere, kan med fordel skaffe seg
denne boken. Ved årsskiftet blir den tilgjengelig hos Odd Fellow Utstyr, til en
pris av kr 150,-.
Selv om Manchester Unity har forandret seg kraftig og i dag fremstår helt
annerledes enn på 1800-tallet, er og forblir den selve rotsystemet for vår Ordensgren. Det har alltid vært klokt å kjenne til
sine røtter.
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KJÆRLIGHET – NESTE
Han er
ikke
tung.

18
48

Han er
min
bror.
«Kjærligheten kan ikke eies,
for kjærligheten er nok i seg selv.
Når du elsker, skal du ikke si
«Gud er i mitt hjerte»,
men heller «jeg er i Guds hjerte»

D

et er Kahlil Gibran
(1883–1931) som sier
disse ord om hva kjærlighet er i sin bok
«Profeten». Det er jo
nettopp spørsmålet om
hva kjærlighet egentlig er som stiller de
fleste mennesker i undring og som er det
vanskelige. Kahlil Gibrans ord peker så
langt jeg kan forstå mot at begrepet kjærlighet må ha et stort element av metafysisk og metapsykisk innhold. Kjærlighet er dermed ikke noe som kan være konstruert av mennesket, men mer sannsynlig
har begrepet kjærlighet en guddommelig
opprinnelse. I motsetning til vennskap,
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som er et rent menneskelig anliggende, er
kjærlighet en gave til mennesket som
kommer fra Gud. En annen ting som jeg
vil utlede fra Gibrans definisjon er at begrepet kjærlighet har et enhetlig innhold.
Kjærlighet kan ikke være flere forhold.

DE langE linjER
Helt fra Platons tid (427–347 f. kr.) har
allikevel ulike filosofer og forfattere lagt
til grunn at kjærlighet kan være mange
ting. Platon delte kjærlighet opp i tre ulike
egenskaper. Eros (underlivets begjær),
Agape (hjertets kjærlighet) og Filios
(ontologisk kjærlighet). Også filosofen og
psykologen Erich Fromm (1900–1980),
en av vår tids tenkere som har arbeidet
mye med begrepet kjærlighet, har delt opp
kjærligheten i flere virkeområder og gitt
de ulike virkeområder forskjellige kjærlighetsinnhold.
I tillegg understreker Erich Fromm
kjærlighetens krav til resiprositet eller
gjensidighet. Kjærlighet blir et samspill.
Vanligvis er det sagt at menneskets danningsoppgave er å utøve kjærlighet og at
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det er dette som er vanskelig. Fromm snur
hele saken og sier at det å bli elsket kan
være vel så vanskelig. Det er altså ikke
bare enkelt å bli gjenstand for «den
annens» kjærlighet.
Her kan det enkelte menneske komme
i et dilemma. Og spørsmålet blir: «Vil jeg
eller vil jeg ikke bli elsket?» Skjæringspunktet mellom det å ta imot kjærlighet
og det å yte kjærlighet kan bli sett på som
konfliktfylt, selv om mange av de samme
dyder må virke i begge tilfeller. Takknemlighet, ydmykhet, visdom og ikke minst
ærefrykt må prege mennesket når det viser
kjærlighet og når det mottar kjærlighet.

kjæRligHEtEnS gjEnSiDigHEt
Dersom disse dyder ikke er tilstede ved
mottagelsen av kjærlighet, kan «jeget»
fort falle inn i egoismens verden, en følelsesmessig egenskap som noen sier er
selvkjærlighet. Ordet selvkjærlighet ser
jeg imidlertid på som en filologisk inkurie
og et falsum. Selvkjærlighet kan ikke
inneholde noe av det som ligger i begrepet
kjærlighet. Kjærlighet kan aldri kun være
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TEKJÆRLIGHET

TEKST: EKS OVERMESTER ERIK HOLMEN

bundet til Selvet. Kjærligheten krever
tvert imot at den rettes mot eller mottas
fra «den annen» eller noe «annet», hvor
den kan spille sin melodi. Kjærligheten er
et forhold, et forhold mellom Ego og Alter
– altså mellom to selvstendige personer.
Det ligger i ordet egoisme at «den annen»
blir definert som en gjenstand som kan utnyttes og brukes til Selvets beste. Denne
egoistiske innfallsvinkel kan aldri kalles
kjærlighet, i alle fall ikke i den forstand at
den er edel. Da må vi heller kalle den for
«en egoistisk kjærlighet» som vi tidligere
kalte et falsum.
Jeg tillater meg å hevde at selve begrepet kjærlighet har det samme innhold
i alle arter av kjærligheten. Det kjærlighetsbegrepet som ligger til Eros har det
samme innhold som kjærligheten i Agape
og Filios. Platons inndeling er satt der for
å hjelpe oss til å se de ulike anvendelsesområdene, ikke for å snakke om vesensforskjellige kjærlighetstyper.

kjæRligHEtEnS
vaRiEREnDE kaRaktER
De fleste av oss vil sannsynligvis hevde at
kjærlighet er en konsekvens av følelser og
dermed at den inneholder følelser. Dette
er etter mitt skjønn delvis riktig, men bare
slik at følelser kun ledsager kjærligheten,
de utgjør ikke kjærligheten. Kjærligheten
i Eros ledsages av andre følelser enn de
følelser som kjærligheten ledsages av i
Agape. Filosofen Martin Buber (18781965) sier om dette at Jesus (som må forståes som kjærlighet) hadde andre følelser
for den besatte enn han hadde for sin
disippel. Men hans kjærlighet var den
samme. Buber sier videre at følelser er
noe vi har, kjærligheten bare skjer. Følelser bor i mennesket, men mennesket bor i
kjærligheten, som Gibran uttrykker det.
Men er det slik at kjærligheten alltid
ledsages av følelser? Ja, jeg tror det, og
jeg tror videre at kjærligheten alltid må
ledsages av følelser. Selv følelser som
grusomhet, fiendskap eller hat kan følge
kjærligheten. Dette setter jo det enkelte
menneske i et svært vanskelig dilemma.
Rent faktisk betyr jo dette at vi skal elske
våre fiender, vi skal elske de vi hater og vi
skal elske de som gjør grusomme gjerninger. Det er nok mange som vil spørre
om hvorfor og på hvilken måte vi skal
gjøre det. Det er slike refleksjoner Bergprekenen i Matteusevangeliet konfronterer oss med.
Slike tankemessige konfrontasjoner
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kan kun besvares med at alle og alt
tilhører det guddommelige. Vi behøver
naturligvis ikke å like den annen som vi
hater eller den annen som gjør grusomme
gjerninger. Vi blir aldri venner med slike
mennesker. Men menneskekjærligheten
eller nestekjærligheten omfatter også de
vi ikke liker og det er vår oppgave å la følelsene være følelser og kun det, og isteden
la den enhetlige edle kjærlighet styre vårt
forhold til slike mennesker. Det å elske
sine fiender er jo et påbud i den kristne
kultur. Du skal elske din neste som deg
selv.

å bli i kjæRligHEt
Dersom Jeg'et kommer så langt at det står
i kjærligheten og ser alt ut fra kjærligheten
vil «den annen» bli et selvstendig individ
som skal elskes. Være seg «den annen»
som et godt, ondt, klokt, vakkert eller uskjønt menneske. «Den annen» vil stå
frem for Jeg'et, som det liv det er, som det
enestående det egentlig er og som krever
utelukkelse av alt ondt. Kjærligheten vil
da kreve at Jeg'et tar ansvar for «den
annen». Et ansvar som pålegger at Jeg'et
skal hjelpe, oppdra og høyne «den
annen». Den som makter og våger dette
har nådd langt mot målet; å elske menneskene. Dette sammenfattes i tanker hos den
danske filosofen Knut Ejler Løgstup
(1905–1981) i denne formuleringen:
«Den enkelte har aldri med et annet
menneske å gjøre uten å holde noe av
dette menneskes liv i sine hender.»
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arbeide for å nærme oss den «Edle Kjærlighet».

Hva ER DEt
mOtSattE av kjæRligHEt?
Det er ofte sagt at det motsatte av kjærlighet er ondskap. En slik påstand vil dog
neppe stå seg ved en nærmere granskning.
Jeg vil vel heller hevde at det er
likegyldigheten som står frem som det
motsatte. Dette ble slått stort opp da Nobelprisvinner Elie Wiesel (1928–) formulerte dette i et av sine foredrag.
Plutselig fikk likegyldigheten en langt
større farlighet enn tidligere. Selv om begrepet ondskap neppe kan sies å være det
motsatte av kjærlighet er de dog like ved
at de ikke har noen evne til å sette ut i livet
det de ønsker. Ondskap har ingen handlingsmodus i seg. Den trenger volden,
både den fysiske og den psykiske, for å
kunne realisere seg. Slik også med kjærligheten. Alene står den handlingsløs, den
trenger barmhjertigheten for å oppfylle
seg selv.

lOgEnS DyDER
Derfor kan det være på sin plass å si at
kjærlighet uten barmhjertighet har en
ringe verdi. Alle logens dyder; Troskap,
vennskap, kjærlighet, sannhet, tro og håp
trenger barmhjertigheten som en kappe
rundt seg, og kjærligheten trenger den
kanskje mer enn andre dyder.

å aRbEiDE mED SEg SElv
Selv om kjærlighet er en gave fra Gud, er
det ikke slik at ethvert menneske vil eller
kan tre inn i de forhold som kjærligheten
omfatter. Kjærligheten er en virken i vår
metafysikk og i vår metapsyke. For å bli
ens med denne virken må vi bruke alt vårt
vesen for å bli en del av denne virken. Det
å bruke vårt hele vesen er muligens ikke
oppnåelig for noe menneske. Men på
veien fremover vil vår sjel fylles litt etter
litt. Det å fylle opp hele vår sjel er vanskelig, for ikke å si en umulig oppgave. For
det enkelte menneske har mange låser på
sin sjel som gjør den vanskelig å fylle,
ikke bare med kjærlighet, men med alle
edle dyder. I Mariaevangeliet setter Jesus
frem syv av disse låsene som vi i vårt
arbeide for å bli bedre medmennesker, må
låse opp. I Ordenssammenheng er det,
etter min mening, disse låser eller begrensninger vi må arbeide med i vårt
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

«Kjærligheten har ingen andre
ønsker enn å fullføre seg selv.
Men hvis du elsker og føler trang
til å ha ønsker,
så la dette være dine ønsker;
Å svinne bort og bli en rinnende
bekk som synger sin melodi i
natten.»
Kahlil Gibran
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Sverige har verdens største antall
Odd Fellows og har vært
toneangivende blant Odd Fellow
Ordenens jurisdiksjoner i Europa. Det
kan bare konstateres at den svenske
jurisdiksjon var først i verden med å
etablere et Odd Fellow akademi. nå
har jo Sverige som nasjon stolte tradisjoner med et slikt frittstående akademi gjennom Svenska akademien
som har sine røtter tilbake til 1786
da det ble stiftet av den sagnomsuste
kongen, gustav iii.
miSFORStåElSER
Om bEgREPEt akaDEmi
Begrepet akademi er opprinnelig et stedsnavn der filosofen Platon opprettet en
undervisningsinstitusjon i 385 f. Kr. På
dette stedet lå det et tempel til ære for
helten Akademos. Så vidt vi vet holdt ikke
Platon engang til i noe hus, men gikk
gjerne omkring med sine elever eller
disipler. Platons akademi hadde som opp-
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gave å heve kunnskapsnivået og å bidra til
den lærde samtale. Dialogen var jo en god
arv etter læremesteren Sokrates. Platons
akademi kom til å eksistere i nesten tusen
år
Gjennom tidene har begrepet akademi
blitt formalisert og ofte knyttet til universiteter. Men akademiets opprinnelse
var ikke å formalisere, men hadde til
hensikt å heve kunnskap og dialog.

tO StRømningER
Nå hadde de frøene som spirte frem til
Svenska Odd Fellow Akademien vært der
lenge. I vår tid drysser det jo med begreper som leder tanken hen på å komme
sammen for å tenke og å sprenge grenser.
«Think tank», idedugnad, «brain storming» og tankesmie er blitt en del av dagligtalen når vi skal sette i gang med
systematisk og fremtidsrettet tankevirksomhet. Det ville jo ha vært oppsiktsvekkende om ikke slike impulser også hadde
nådd Odd Fellow Ordenen. Da ville jo
Ordenen måtte karakteriseres som reaksjonær.
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Hvem som sådde de første frøene, skal
vi la ligge her. Men den som ble Svenska
Odd Fellow Akademiens første preses og
som formet den første strukturen kan vi
navnsette til Stor Sire Lars Fryklund. Han
var Akademiets preses inntil han gikk av
for å bli Europeiske Stor Sire.
De to strømningene som første frem til
form og innhold i Svenska Odd Fellow
Akademien var for det første den gamle
greske tanken om kunnskapshevning og
dialog, og for det andre inspirasjonen fra
Svenska Akademien fra 1786. Bedre forbilder finnes ikke.

HögtiDSDagEn
SOm åREtS HøyDEPunkt
Hvert år, gjerne første helg i oktober,
holder Akademien sin Högtidsdag. De
fleste gangene har dagen vært arrangert i
Stockholm, men også i Malmø, Gøteborg
og Sundsvall. De fleste deltakerne
kommer fredag ettermiddag til uformelt
samvær, samtaler og utveksling av erfaringer av hva man har gjort det siste
året.
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både på kardinaldyder og dødssynder.
Einhorns påstand er at innholdet i dødssyndene forandrer seg over tid alt etter
som menneskenes livsoppfatninger og
livsvilkår forandrer seg. Hans bok om
emnet er blitt en bestselger i Sverige og
kommer på norsk.

billEDtEkStER:
Bilde 1:
Preses Roy Tärneberg åpner Högtidsdagen i Stora Ordenssalen hvor Akademiets medlemmer er samlet rundt bordet
i sentrum av salen.
Bilde 2:
Syster Stor Marskalk Marianne Flatow leder Akademimedlemmene inn i Stora Ordenssalen.
Bilde 3:
Eks Europeisk Stor Sire og Akademiets første preses, Lars
Fryklund, holder sin orienteringstale til forsamlingen.
Bilde 4:
Stor Kapellan Dag virik, Norsk Odd Fellow Akademis
sekretær Odd Gulbrandsen, Stor Redaktør og Korresponderende medlem til Svensk Odd Fellow Akademi i
samtale med Preses Roy Tärneberg.
Bilde 5:
Den svenske Stor Sire, Carl Johan Sjöblom, presederer
under Akademiets Högtidsdag. Til høyre for ham sitter
professor Stefan Einhorn som senere på dagen skulle
holde foredrag om sine funn av hva som er vår tids «dødssynder».
Legg merke til at kateterene i Stora Ordenssalen i Stockholm er utstyrt med lamper formet som fakler.

SamSPillEt mEllOm
juRiSDikSjOnEnE i EuROPa
Lørdag formiddag er det formell og
høytidelig samling i Ordenssalen hvor
høytidsdagen blir markert. Da er Akademiens tolv medlemmer samlet ved et
bord midt i salen. Der rapporteres det om
hva som har vært gjort det siste år, nye
medlemmer opptas og fortjente
medlemmer takkes av. Det hele ledes av
den svenske Stor Sire.
Etter lunsj er det foredrag, vanligvis
tre.
Dette året var det Eks Stor Marsjall og
Akademimedlem Jørgen Mårtensson som
foredro om «Ordensmuséet i dag och i
morgon». Jørgen Mårtensson har i en
årrekke arbeidet med Ordensmuséet ved
Stamhuset i Stockholm.
Eks Storkapellan og mangeårig Akademimedlem Rolf Nordenstam, som også
holdt foredrag på Norsk Odd Fellow Akademis Symposium i Tromsø i sommer, foreleste over: «»Från Mythos och Logos
till Etik och Moral».
Det siste foredraget ble holdt av professor Stefan Einhorn: «De nye dødssynderna.» I klassisk etikk har vi møtt
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Sverige var først ute med å opprette et
Odd Fellow Akademi. Finland har valgt
en noe annen innfallsvinkel gjennom opprettelsen av sitt Forskningsutskott. Danmark har et par faste komitéer som
ivaretar disse oppgavene. Og Norge har
fulgt i Sveriges spor med å opprette Norsk
Odd Fellow Akademi i 2011.
Når man setter disse aktivitetene opp
mot det vi kaller den «europeiske transformasjon» hvor Ordenen stadig sterkere
vektlegger sin verdimessige og etiske
karakter, gir det seg selv at den akademiske virksomhet, om enn i noe ulike
former, er av vesentlig verdi for Odd
Fellow Ordenens videre utvikling. Selv
om Ordenens verdier kan kalles tidløse,
skal de hele tiden anvendes i en ny
virkelighet. Et godt bilde på dette er
professor Stefan Einhorns påpekning at
middelalderens tenkning om dødssynder
var viktige og riktige nok. Men det betyr
ikke at det som ble oppfattet som grunnleggende galt og forkastelig i middelalderen er det samme i dag. På alle Odd
Fellow Ordenens verdiområder er det forskyvninger, nye aktualiteter og aksentueringer. Vi må også gå ut fra at det er
forskjeller fra land til land. Det ble svært
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klart da Odd Fellow Ordenen skulle
plantes og slå rot i Europa omkring 1870.
Ritualene var det ganske uproblematisk å
overføre ganske direkte. Men det amerikanske og de europeiske land var
dramatisk forskjellige rent sosialpolitisk.
Det som var «god Odd Fellow ånd» i
USA, passet over hodet ikke i det tyske
keiserrike. Dette så Stor Sire Samuel
Johnson også ganske klart da han skulle
designe Den Norske Storloge med dets
lover for Norge omkring 1920.
Akademivirksomheten er kommet for
å bli. Vi kan takke Sverige for å være et
foregangsland i Europa i så måte.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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NY REBEKKALOGE I BODØ

10. oktober 2015 instituerte Stor Sire
morten buan sammen med sine Storembedsmenn Rebekkaloge nr 131 Havørna
med domicil i bodø. byen har fra før av
tre Rebekkaloger slik at den nye blir
nummer fire i rekken. byen har også
seks Odd Fellow loger, og et av landets
flotteste Ordenhus.
nOEn Så En muligHEt
Fra 2011 har medlemmene av Distriktstrådet
løpende drøftet og vurdert muligheten av å
stifte en fjerde Rebekkaloge i Bodø. Dette
med bakgrunn i Storlogens målsetting om
styrkelse og ekspansjon.
Når man så på medlemsantallet i byens
Rebekkaloger besluttet Distriktsrådet i januar
2013 at det faktisk var godt grunnlag for å
danne en Rebekkaforening i Bodø. Byens
Rebekkaloger hadde på den tiden følgende
medlemstall:
• Rebekkaloge nr 40 Providentia
146
• Rebekkaloge nr 72 Konkylie
135
• Rebekkaloge nr 109 Sildre
94
Til sammen blir det 375 Rebekkasøstre i
Bobø.
Det ble holdt tre informasjonsmøter for
nysgjerrige og muligens interesserte søstre.
Møtene ble ledet av daværende DSS Lillian
Holstad.
Det har vært en lang beslutningsprosess
når man skal tenke igjennom hva man gjør.
Men vel et år etter at beslutningen ble fattet,
var det duket for en ny forening. Daværende
DSS Lillian Holstad skrev søknad og den ble
godkjent.
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Så ER vi i gang
mED En REbEkkaFOREning
I februar 2014 ble Bodø Rebekkaforening
stiftet. Da var det ti søstre som hadde sagt
at de ville være med på å få fart på knoppskytning i distrikt nr 13.
Et godt og nytt styre ble valgt for Bodø
Rebekkaforening. Og dermed var arbeidet
startet. Veien har vært en god arbeidsmarsj. Noen drøye oppoverbakker har det
også vært. Vi pusta litt tungt innimellom,
men jobba videre og stod på. Styret var
veldig klar på at vi skulle gå foran med et
godt eksempel og med god søsterånd.
Loge nr 72 Konkylie sa seg villig til å
være moderloge. Loge nr 40 Providentia
har de største antall søstre, men er
moderloge til samtlige Rebekkaloger i
distrikt 13. Derfor besluttet Distriktsrådet
at en annen stor Rebekkaloge også skulle
få erfaring med å være moderloge.

vi SER målEt næRmE SEg
Å starte en ny loge er både spennende og
utfordrende. Søstrene blir godt kjent med
hverandre siden vi er så få. Å stifte en ny
loge er det ikke alle forunt å få lov å være
med på. Alle deltakerne har mulighet til å
være med på å skape historie.
Men det er ikke bare god vilje og
energi som skal til. Å legge grunnlaget for
en god økonomi er et uomtvistelig krav.
Likeså er det sterkt ønskelig å ha
minimum tredve søstre som medlem av
foreningen før ny loge blir instituert.
I begynnelsen av det styrets medDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

HAVØ

REBEKKALOGE NR 13
lemmer som dro det største lasset. Men
etter hvert kom det med svært mange,
både fra søstrene i foreningen og fra
moderlogen nr 72 Konkylie. Ja, vi har hatt
mange støttespillere. Søstre fra andre Rebekkaloger i Bodø, har deltatt trofast på
våre møter. Dermed har vi fått avsetning
både på den maten vi har lagd og de
loddene vi har solgt. Vi har også fått
serveringsoppdrag som har gitt oss inntekter.
Vi arrangerte klubbaften, julemesse og
kafe 17. mai. Også her kom søstre og
brødre og støttet oss. Når vi ser oss litt tilbake, ser vi mange hjelpere som har
bidratt til at vi nådde målet vårt, en livskraftig forening med god økonomi.

REbEkkalOgEnS navn
Vi ble etter hvert tildelt nr 131 i rekken av
Rebekkalogeer. Og navnet ble da Rebekkaloge nr 131 Havørna. Når det gjelder navnet vårt fikk medlemmene i Bodø
Rebekkaforening oppfordring om å
komme med forslag til navn. Vi fikk åtte
forslag. Havørna ble valgt av foreningen
og godkjent av Storlogen. Noe av begrunnelse for navnevalget er at Bodø har
verdens tetteste havørnbestand. Bodø
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31 INSTITUERT I BODØ
ligger ved kysten. Daglig ser vi havørna
ligge over havnen vår og våker etter fisk
eller bare ligger og koser seg på vinden
som ofte blåser over Bodø. Vår moderloge
er nr 72 Konkylie. Moderlogens navn forbindes også med de store oseaner, like
mye som havørna forbindes med Bodø og
havet. Havørna har det største vingespenn
av alle våre fugler. Den er en trofast fugl,
som står ved sin make til døden skiller
dem ad.

HavøRna Skal OmFavnE
Symbolikken er at det store vingespennet
skal omfavne alle våre søstre og at vi tar
vare på hverandre. Vi vil være trofaste i
vennskap, kjærlighet og sannhet.

En ny REbEkkalOgE
HaR SEtt DagEnS lyS
Etter omlag et år i Bodø Rebekkaforening
løsnet det liksom. Stadig flere og flere
søstre gav beskjed om at de ønsket å være
med i vår nye loge. Ved institueringen var
vi 37 medlemmer. Våre medlemmer er fra
35 til 72 år. Noen med lang fartstid som
Rebekkasøster og noen nyinnvidd. Vi ser
på blandingen og aldersspredningen som
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svært verdifull. Loge nr 131 Havørna ble
instituert 10. oktober 2015 i en vakker og
høytidelig seremoni ledet av Stor Sire
Morten Buan og hans Storembedsmenn.
En stor begivenhet for den nye loge, en
stor begivenhet for Bodø og en stor begivenhet for Odd Fellow Norge.

nå SOm REbEkkalOgE
Vårt første ordinære møte etter institueringen var innvielse av tre resipiender. Så
fremtiden ser lovende ut.
Loge nr 131 Havørna har et ønske om
å involvere alle våre søstre slik at alle kan
bidra på sin måte. Hvert enkelt medlem er
i kraft av sin personlighet, bakgrunn og
erfaring en viktig søster for vår loge.
Loge nr 131 Havørna har startet sangkoret, Havklang. Vi har faktisk allerede
hatt fremvisning på vårt sommermøte og
ved institueringen.
Våre møter er 2. og 4. tirsdag i hver
måned.
Loge nr 131 Havørna har nå startet en
ny reise, en reise ingen kjenner. Vi har
som mål at hver søster skal få bidra på sin
måte. Vi skal bli godt kjent med hverandre
og vi skal få vår nye loge godt etablert. Vi
har ikke noe ønske om å vokse fort. Vi
skal ha med oss på veien:
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
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Loge nr. 131 Havørnas chartermedlemmer:
• Marylen Sundfær
• Kristin Schrøder
• Reidun Strand
• Turid Løvhaug Almbakk
• Heidi-Inger Aasen
Rebekkalogens valgte embedsmenn:
• Storrepresentant Vivi Støver
• Eks OM Lillian Holstad
• OM Marylen Sundfær
• UM Kristin Schrøder
• Sekretær Reidun Strand
• Skattmester Irene Fjordbakk
• Ceremonimester Erna Steffensen
Rebekkalogens utnevnte embedsmenn:
• Inspektør: Sissel Omdal
• Kapellan: Ann Mari Martinussen
• Indre Vakt: Ellen Drevvatne
• Ytre Vakt: Heidi Navjord
• Musikkansvarlig: Linda Nikolaisen
• Arkivar: Lillian Solem
• OM høyre ass: Torill Methi
• OM venstre ass: Brit Seljeås
• UM høyre ass: Heidi Aasen
• UM venstre ass: Tone Breivik
• CM høyre ass: Kristin Vikan
• CM venstre ass: Kristin H. Smith
• Inspektørs ass: Anne Amundsen
Tekst: Maylen Sundfær

Styret i Bodø Rebekkaforening:
• Formann Marylen Sundfær
• Viseformann Kristin Schrøder
• Sekretær Reidun Strand
• Skattmester Turid Løvhaug Almbakk
• Arkivar Heidi Aasen
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DISTRIKT
NR. 19:
NORDROGALAND

DISTRIKT NR. 19:
NORD-ROGALAND
INTERVJU MED: DSS MARIT GRINDE

– Hvor lenge er det siden ditt distrikt ble opprettet og hvor lenge
har du vært Distrikts Stor Sire?
– I 1995 ble distrikt nr 2 delt. Det
dekket da hele Rogaland. Nytt distrikt nr 19 Nord Rogaland ble opprettet, og Asbjørg Lindy Nilssen ble
utnevnt som den første DDRP. Selv
ble jeg utnevnt til DSS i august 2014.
– Hvor mange loger har du i ditt
distrikt, når ble den eldste stiftet
og når ble den yngste stiftet?
– Distrikt nr. 19 Nord Rogaland har
fem Rebekkaloger og en Rebekkaleir. Den eldste – Rebekkaloge nr 13
Ruth – ble instituert 25. mai 1953.
I 1951 – med Jenny Omdahl i
spissen – ble det dannet en Rebekkaforening i Haugesund. Og 12. februar 1952 ble Haugesund
Rebekkaforening stiftet.
23 medlemmer tegnet seg, og
styret ble valgt med Jenny Omdahl
som den naturlige formann. De
første søstre, sju i alt, ble innviet den
20. mars 1952 i loge nr. 12 Elisabeth
i Stavanger. Det var Rebekkaloge
Elisabeth som ble loge Ruth sin
moderloge. I de 15 månedene som
Haugesund Rebekkaforening drev
sin virksomhet, ble i alt 33 søstre innviet i Rebekkaloge Elisabeth, hvorav
26 fikk alle sine trinn der.
Loge Ruth er moderloge for loge
nr. 55 Margrethe, instituert i 1978,
for loge nr. 68 Linnea, instituert i
1983, og for loge nr. 69 Athene som
ble instituert i 1984.
I desember 1993 ble loge nr. 96
Fabiola instituert med loge nr. 69
Athene som moderloge.
– Hvordan har medlemstilveksten
i distriktet vært i de senere år, og
ser du noen spesielle utfordringer
i denne forbindelse?
– Samtlige loger i vårt distrikt har
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DSS Marit Grinde.

Foto: Arne Glomdal

Intervju med
Distrikts Stor Sire
Marit Grinde
Innvielse hver termin. Vi har også
hatt en jevn tilgang på nye søstre.
Likevel har ikke tilveksten av nye
søstre vært så stor som vi kunne
ønske. I løpet av året har vi også hatt
noen utmeldelser og dødsfall. Vi har
derfor ikke nådd målet i Ordenens
langtidsplan.
Gjennomføring av gode informasjonsmøter er svært viktig i denne
sammenheng. Det viser seg ofte at
det er etter et informasjonsmøte eller
sosialaften at vi får nye søstre. Det er
også viktig å inspirere søstrene til å
arbeide aktivt for å skaffe nye
medlemmer og stille som fadder. Så
er det også helt klart en stor utfordring å få yngre kvinner til å søke
medlemskap. Gjennomsnittsalderen
begynner å bli høy. Vi har mange
pensjonister som reiser mye og da får
en del fravær. Det sier seg selv at det
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kan bli vanskelig å skaffe embedsmenn hvis vi ikke får yngre
medlemmer.
Nevnd for logens Styrkelse og
ekspansjon er en viktig faktor for rekruttering. Men vel så viktig er det at
søstrene som logen allerede har opplevd logemøtene som gode og givende. De skal si til seg selv når de går
hjem etter et møte at «jeg har virkelig
opplevd noe som jeg kan ta med meg
ut i hverdagen».
– Har ditt distrikt noen spesielle
utfordringer i forhold til andre distrikter du kjenner til, og hvordan
løses eventuelt disse?
– Jeg kjenner ikke til at mitt distrikt
har noen spesielle utfordringer i forhold til andre. Det arbeides godt i
alle loger, selv om noen loger har
større problemer med rekruttering.
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Foran fra venstre: Berit Hagen - Berit Skogland - Elisabeth Ringen - Aud Haraldsen - Guro
Rødeseike Yndestad - Herborg Elise Ullensvang - Marit Grinde.
HM i leir nr 16 Karmsund, Anne-Lise Walle
Frøynes.

Da kan det blir krevende å få kandidater
til de tyngste embedene.
Geografisk er det heller ikke de helt
store utfordringene. To loger holder til i
Haugesund, loge Fabiola i Kopervik – en
avstand på ca. 1.5 mil fra Haugesund - og
en leir som har sine leirslagninger i Odd
Fellow Huset i Haugesund. For søstre og
matriarker fra Odda og Sauda kan derimot
veien til leirmøter og distriktsrådet være
lang. Kjøring på mørke, glatte vinterveger
kan være en utfordring. Men likevel er det
overraskende mange matriarker som tar
turen over fjellet og deltar på leirslagningene.
I denne perioden er HM og Dep. HM,
samt Ørkenvakt, 1. teltv. HM og Inspektørs assistent fra Odda, og YP, 1. teltv.
og 2. teltv. fra Sauda.
Nå risikerer vi jo at været slår seg helt
vrangt og skaper helt umulige kjøreforhold om vinteren. Derfor har har vi faste
vikarer i Haugesund for disse embedene.
En utstrakt reisevirksomhet blant søstrene
påvirker fremmøte både i loge og leir.
Men geografien og været i distriktet kan
vi ikke gjøre noe med, men bare innrette
oss etter.
– Hvordan trives du i ditt embede som
Distrikt Stor Sire og hvordan påvirker
dette din oppfatning av Odd Fellow
Ordenen?
– Jeg trives godt som DSS og året har vært
både lærerikt og interessant. Slike em-
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REbEkkalOgER Og -lEiRE i DiStRikt 19:
REbEkkalOgE nR 13 RutH

HaugESunD

1953

REbEkkalOgE nR 55 maRgREtHE

ODDa

1978

REbEkkalOgE nR 68 linnEa

SauDa

1983

REbEkkalOgE nR 69 atHEnE

HaugESunD

1984

REbEkkalOgE nR 96 FabiOla

kaRmøy

1993

REbEkkalEiR nR 16 kaRmSunD

HaugESunD

1995

beder gir en både større forståelse og innsikt i Odd Fellow Ordenen.
Året som DSS startet med Storembedsmannsmøte i Oslo: Møtet var både svært
nyttig og lærerikt og gav inspirasjon til
arbeidet. Men at det skulle ta så mye av
min tid, det var jeg ikke forberedt på.
Selv om Ordensarbeidet tar en stor del
av fritiden min, føler jeg at jeg får mye tilbake. Nå er installasjon av nye embedsmenn ferdig. Vi har hatt kurs for nye
embedsmenn, og jeg har fått møte engasjerte og interesserte søstre som gleder
seg til å ta fatt på nye oppgaver.
Å reise rundt i de forskjellige logene og
møte så mange hyggelige og dyktige embedsmenn og søstre er noe jeg setter stor
pris på. Ingen som ikke har vært med på
det får oppleve hvor utrolig inspirerende
det er.
Vi har et velfungerende distriktsråd
med dyktige og interesserte Storrepresentanter. Vi møtes hjemme hos
hverandre og føler at vi blir best kjent på
den måten.
På møtene kan vi i tillegg til faste saker
legge frem saker hver loge er opptatt av
og på den måten utveksle erfaringer og gi
hverandre gode råd.

– Er det noe du gjerne skulle ha gjort
for å få Odd Fellow Ordenens etiske
budskap mer og bedre ut i samfunnet?
– Informasjonsmøtene er en god arena
hvor en kan formidle Ordenens etiske
budskap. Så må hver og en av oss bli mer
bevisst Odd Fellows verdier, og prøve å
etterleve disse i hverdagen, slik at vår oppførsel blir slik at andre får lyst til å bli med
i vår Orden.
De enkelte logene i distriktet arbeider
aktivt med å synliggjøre Ordenen gjennom å gi forskjellige gaver i lokalmiljøet.
Likevel skulle jeg ønske at alle logene i
distriktet kunne bli flinkere med å gjøre
mer i lokalsamfunnet. Ett eksempel kan
være slik de gjør i Odda, der logene har
utkjøring av mat til eldre.
Vi er også for forsiktige med å
markedsføre oss selv. Kanskje kunne vi
hatt en idébank med oppgaver og tips fra
andre loger og distrikter?
Samarbeidet med DSS Arild Sirevaag
er meget godt, og jeg føler at jeg kan dra
god nytte av hans lange erfaring både i
Ordenen og embedet.
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DISTRIKT
NR. 19:
NORDROGALAND

DISTRIKT NR. 19:
NORD-ROGALAND
INTERVJU MED:
DSS ARILD SIREVAAG

– Hvor lenge er det siden
ditt distrikt ble opprettet
og hvor lenge har du vært
Av Kjell- Distrikts Stor Sire?
Henrik
– Distrikt 19 Nord-Rogaland
Hendrichs
ble opprettet våren 1992. Jeg
ble utnevnt til DSS i 2010 og er nå
inne i min andre periode. Distriktets
første utnevnte DDSS var br.
Gerhard Førland, loge 90 Vesterhav,
som ble innsatt i embedet 1.april
1992.
– Hvor mange loger har du i ditt
distrikt, når ble den eldste stiftet
og når ble den yngste stiftet?
– I dette distrikt er det syv loger og
en leir. De fordeler seg med fire loger
i Haugesund, en loge i Kopervik på
Karmøy, en loge i Sauda og en loge
i Odda. Leir nr 16 Haugarland har
sete i Haugesund, men avholder også
programfestede leirmøter i Kopervik, Sauda og Odda.
Den eldste loge i distriktet, loge 8
Harald Haarfagre, ble stiftet 30-31.
10. 1919. Institueringen den gang ble
ledet av den danske Stor Sire Petrus
Beyer assistert av loge nr. 5 Vesterlens embedskollegium. Grunnlaget
for stiftelsen av loge i Haugesund
kom etter at loge nr. 5 Vesterlen i
Stavanger ble stiftet 21.01.1918.
Etter stiftelsen fikk loge Vesterlen i
oppdrag av utnevnt DDSS for Norge
Sam Johnson, å arbeide for å opprette en broderforening i Haugesund.
Det ble avholdt møte i Haugesund
søndag 01.09.1918, hvor bl.a. brødre
fra Stavanger og Bergen deltok.
DDSS Sam Johnson holdt foredrag
om vår Orden. Allerede samme
kveld ble 43 nye Odd Fellows innviet i Haugesund. Det var disse som
grunnlaget for å få dannet en loge i
Haugesund.
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DSS Arild Sirevaag

Foto: Arne Glomdal

Intervju med
Distrikts Stor Sire
Arild Sirevaag
– Hvordan har medlemstilveksten
i distriktet vært i de senere år, og
ser du noen spesielle utfordringer
i denne forbindelse?
– Medlemsutviklingen de senere år
har hatt en negativ tendens, men jeg
føler nå at denne trenden er i ferd må
å snu. Logene i distriktet har tatt tak
og jobber nå godt for skaffe nye
medlemmer til vår Orden. Flere nye
brødre vil bli tatt opp i løpet av
denne høsten.
Gjennomsnittsalderen i distriktet
ligger på 63 år. Utfordringen ligger i
å få tatt opp yngre medlemmer. Dette
kan være vanskelig, da mange er i
etableringsfasen og ofte er engasjert
i andre lag og foreninger.
– Har ditt distrikt noen spesielle
utfordringer i forhold til andre
distrikter du kjenner til, og
hvordan løses eventuelt disse?
– Jeg kan ikke se at vi har noen
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spesielle utfordringer i forhold til
andre distrikt. Geografisk har fem av
logene tilhørighet i området Haugesund og Karmøy, og vi har en loge
både i Sauda og Odda. Disse to
gamle industristedene ligger 12 og
14 mil fra Haugesund. Reisetid bli
på om lag to timer hver veg. Men
disse reiseavstandene er ikke noen
utfordring i forhold til mange andre
distrikt.
Brødre fra Sauda og Odda besøker ofte loger og leir i Haugesund
og brødre fra Haugesund reiser også
til logemøter i Sauda og Odda. I tillegg besøker Distriktsrådet to
loger/leir hvert semester men unntak
av høstsemesteret ved embedsmannsinstallasjoner. Det er altså en
hyppig besøksvirksomhet mellom
logene og leiren i Distriktet.
– Hvordan trives du i ditt embede
som Distrikts Stor Sire og hvordan
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HP i Leir nr 16 Haugarland, Svein Hegland.
ODD FELLOW DISTRIKTSRÅD I DISTRIKT NR 19 NORD-ROGALAND fra venstre: DSS
Arild Sirevaag, Storrepresentantene Oddvar Amundsen, Arthur Paulsen, Magnar Austrheim, Per
G. Stornes, Arne H. Hustvedt, Gunnar Stråtveit, Otto Pettersen og Reidar Viken.

ODD FELLOwLOGER OG -LEiRE i DiSTRikT 19:
LOGE
påvirker dette din oppfatning av Odd
Fellow Ordenen?
– I og med at jeg er inne i min andre periode som DSS er det et tegn på at jeg
trives godt i embedet. Jeg setter stor pris
på å besøke loger og leir i distriktet, både
i offisielle oppdrag og ved uoffisielle
besøk, noe som logene og leir setter pris
på. Ikke minst synes jeg at vennskapet
mellom brødrene er helt enestående. Vi
Odd Fellows er nærmest som en stor
familie.
Jeg vil heller ikke unnlate å nevne
Storembedsmannsmøtene som blir arrangert av Storlogen i oktober hvert år.
Her møtes DSS både for Odd Fellowdistriktene og Rebekkadistriktene i hele
landet. I løpet av en helg blir vi oppdatert
i aktuelle saker for videreformidling i eget
distrikt. Dessuten får vi god anledning til
å utveksle erfaringer med andre i samme
embede som oss selv.
– Er det noe du gjerne skulle ha gjort
for å få Odd Fellow Ordenens etiske
budskap mer og bedre ut i samfunnet?
– Jeg tror vi må være mer åpne om vårt
forhold til Odd Fellow Ordenen og hvilke
verdier Odd Fellow Ordenen står for.
Brødrene i enkelte av logene i distriktet er
aktive deltakere i sosiale aktiviteter i sine
nærmiljøer. Men jeg er nok av den oppfatning at vi fortsatt ikke er flinke nok til å
«reklamere» for oss selv. Vi er en
verdibærende Orden. Og disse verdiene
kan vi godt snakke høyt om til andre.
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8 HARALD HAARFAGRE

HAUGESUND

1919

LOGE 41 SKAULEN

SAUDA

1953

LOGE 49 HARDANGER

ODDA

1956

LOGE 52 CATENA

HAUGESUND

1957

LOGE 90 VESTERHAV

HAUGESUND

1975

LOGE 112 HØYEVARDE

KOPERVIK

1986

LOGE 148 TONJER

HAUGESUND

2004

LEIR

HAUGESUND

1984

16 HAUGARLAND

LEIRSLAGNING I DET GAMLE VIKINGRIKET
Leir nr. 16 Haugarland omfatter Distrikt 19 som utgjør Nord-Rogaland
samt Hardanger. Leiren har sitt hovedsete i Odd Fellow Gården i
Haugesund og teller per oktober 2015 232 patriarker. Fremmøtet på
hvert møte ligger i snitt på femti patriarker.
Leir Haugarland ble stiftet i 1984. Den hadde sitt utspring fra Leir
nr. 2 Varde i Stavanger. Navnet er tatt fra distriktet som logene ligger i
- Haugalandet. Fra gammelt av kalt HaugaRland – derav navnet. Den
gang var det logene i Haugesund, Karmøy og Sauda som var utgangspunktet. Senere kom Loge Hardanger
i Odda også med. Det betyr at Leir nr. 16 Haugarland i dag omfatter området mellom Hardangerfjorden i
nord og Boknafjorden i sør.
Det er ingen tvil om at den nye framstillingen av leirritualet, med «ørkenlivet» som historisk og billedmessig
bakteppe for leirritualet, har vært en stor suksess. Leir Nr. 16 Haugarland var blant de første til å ta i bruk
dette. Endringene falt straks i smak hos patriarkene. Spesielt fordi det skilte seg fra de ordinære logemøtene,
og at en i den nye framstillingen oppleves noe nytt og særegent for Leiren. Leirslagningene oppleves nå som
noe mer og annerledes enn logemøtene. Både budskap og innhold kommer tydeligere fram, og har gjort
leirslagningene mer attraktive og innholdsrike.
Odd Fellow Ordenen står sterkt i distriktet og Leiren har sitt opphav fra 7 loger. Disse er: 8 Harald Hårfagre,
52 Catena, 96 Vesterhav og 148 Tonjer fra Haugesund. Loge 112 Høyevarde fra Karmøy, Loge 41 Skaulen
fra Sauda og Loge 49 Hardanger fra Odda.
Leir Haugarland avholder de fleste møter i Odd Fellow Gården i Haugesund. Men tre ganger i året er
patriarkene «på reis» til Sauda, Odda og Kopervik. Da avholdes leirslagningene i de respektives logehus,
noe som har vært en stor suksess.
I Logehuset i Kopervik i Karmøy kan ieiren også benytte distriktets eneste stjernehimmel. Hovedpatriark
for Leir Haugarland er Svein Hegland, og storrepresentant er Reidar Viken.
Tekst: Svein Hegland
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REDNINGSSELSKAPET

HVEM ER VI?
• Redningsselskapet er en landsdekkende og frivillig organisasjon
• Norges viktigste ressurs for sjøredning langs kysten
• De siste 10 årene har RS reddet nesten 300 mennesker fra
å drukne
• Berger liv og verdier for over 1,8 mrd. kr. hvert år
• Har en flåte på 50 redningsskøyter langs hele kysten på de
store innsjøene

HVA VIL VI?
• Redningsselskapet ønsker at en ny landssak skal gå til en
ny redningsskøyte
• Redningsskøyten vil bære navnet RS «Odd Fellow III»
• RS «Odd Fellow III» vil bli en skøyte fra Ulstein-klassen, Redningsselskapets nye flaggskip og en moderne, rask og
havgående redningsskøyte med stor kapasitet
• RS «Odd Fellow III» vil bli bemannet av Redningsselskapets
faste mannskaper, og vil være i beredskap hver dag, hele
året.
• Bidraget vil bidra til å redde liv og verdier langs kysten i 30
år

R
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FOREBYGGER FORELDRELØSHET: SOS-barnebyer har flere tiltak rettet mot unge enslige
mødre som skal gjøre dem i stand til å ta omsorg og ansvar for barna sine.

R

LANDSSAK UTTEN BØSSEINNSAMLING: I anledning Odd Fellow Ordenens 200 års
jubileum vil SOS-barnebyer med fakkeltog bidra til å markere Ordenens samfunnsoppdrag om
«å oppdra de foreldreløse» og «å hjelpe de trengende», i forkant av Artistgallaen på TV2.
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SOS BARNEBYER
Alle barn trenger vennskap, kjærlighet og sannhet

HVEM ER SOS-BARNEByER?
• SOS-barnebyer hjelper foreldreløse barn og trengende barnefamilier. Ingen barn klarer
seg alene. SOS-barnebyer gir foreldreløse barn et trygt hjem i en SOS-familie. Vi styrker
også barnefamilier som lever i en vanskelig situasjon, slik at foreldrene kan ta godt vare
på barna sine.
• SOS-barnebyer jobber med myndighetene og i samfunnet for å sikre at barna får sine
rettigheter oppfylt, og for å utvikle barnevennlige lokalsamfunn.
HVA ER SOS-BARNEByERS FORMåL FOR LANDSSAK 2016 – 2019?
• SOS-barnebyer vil fordoble omsorgsinnsatsen for forlatte barn i Kosovo. En Landssak til
SOS-barnebyer vil gi god omsorg og utdannelse til 2000 barn i Kosovo, 1000 av disse i
nye og utvidede programmer.
Landssaken vil støtte:
• Senteret for forlatte spebarn.
• Omsorgsarbeidet for barn i fosterfamilier og i SOS-familier
• SOS-familieprogrammet som ivaretar barnefamilier på randen av sammenbrudd.
Landssaken vil finansiere etablering av:
• Tre nye sentre hvor utsatte familier, som har evne og vilje til å kunne gi barna god omsorg,
får opplæring og støtte slik at de kan sørge for en bedre hverdag for barna sine. Det vil
styrke 600 barn og deres familier, og gi dem mulighet til å skape seg en fremtid.
• Utdanningsprogram på tre steder som gir 450 barn og unge mulighet til god utdanning,
også barn som har mistet skolegang eller har lærevansker.
Samarbeid om Landssak 2016 – 2019, Odd Fellow Ordenens 200 års Jubileumslandssak
• SOS-barnebyer vil legge til rette for at hver enkelt loge kan samle inn sin andel av landssaken med de aktivitetene logen selv bestemmer. I desember 2019 vil SOS-barnebyer
invitere Ordenen til å gjennomføre lokale fakkeltog tilknyttet Artistgallaen på TV2, for å
markere Odd Fellow Ordenens samfunnsoppdrag om å oppdra de foreldreløse og hjelpe
de trengende. Odd Fellow vil gjennom Artistgallaen bli eksponert for flere hundretusen
TV-seere og givere til SOS-barnebyer.
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HVA ER UNICEF?
UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn, som gjennom 70 år har arbeidet for
barns utvikling og rettigheter i hele verden. Vi er til stede i mer enn 190 land, og som FN-organisasjon kan vi i større grad enn mange andre bidra til å endre samfunn gjennom dialog
med myndighetene. UNICEF jobber med langsiktig utvikling hvor målet er hjelp til selvhjelp,
men har også en nøkkelrolle i nødhjelpssituasjoner hvor barna alltid vil være i fokus.
UNICEF arbeider for at alle barn skal ha rett til å overleve, vokse opp og utvikle sitt fulle
potensial. UNICEFs målgruppe for arbeidet er barnet helt fra fødsel til myndighetsalder, og
vi arbeider på følgende innsatsområder: Helse, hiv/aids, vann/sanitær, ernæring, utdanning,
barns beskyttelse og sosial inkludering. Våre 35 fast ansatte i Norge driver påvirkningsarbeid
og innsamlingsvirksomhet til UNICEFs arbeid. I Norge er vi en organisasjon i sterk vekst, som
de senere årene er blitt en stadig mer synlig og tydelig aktør.
HVA VI KAN GJØRE GJENNOM EN LANDSSAK:
• BESTEFORELDRESENTRALEN – et møte på tvers av generasjoner, hvor verdier blir overført og
hvor man kan finne fellesskap.
• LOKALE FERIESENTRALER. I dag er Feriesentralen en digital kampanje som UNICEF Norge kjører
til jul og i sommerferien. Bare i sommer, fra juni-august, var det nærmere 70.000 besøkende
på siden. Over 200 familier fikk hjelp til å skape gode ferieminner, men behovet var langt
større enn det vi klarte å etterkomme. Selv etter at årets sommerkampanje ble avsluttet, har
henvendelsene strømmet på fra fortvilede familier som gruet seg til høstferien, og som nå har
begynt å grue seg til jul. På
• BARNAS HUS. Et hus hvor barn fra 10-18 kan komme for å gjøre lekser, spille spill, lage og
spise mat. Et rom for å bli sett, skapt av Odd Fellow og UNICEF Norge.
• INNSAMLINGSAKSJON – «Vi gir ved dørene» Vi vet at dere har lange tradisjoner med å drive
innsamling, og vi har også noen tanker om det. Men vi tenker det litt annerledes. For det første
er det ofte ungdom som banker på dørene. Det skapes en helt annen mulighet for en trygg
relasjon når det er voksne som besøker hjemmene. For det andre skal vi ikke bare be om støtte
– vi skal gi støtte.
• UTVIKLE EN MEDALJE/PIN. Her ser vi for oss et symbol som kan skape og illustrere en folkebevegelse a la Røde Fjær, Rosa Sløyfe, 4K osv. Forskjellen er at denne pinen skal brukes hele
tiden, ikke i en bestemt kampanjeperiode. Dette fysiske symbolet kan for eksempel ha en inskripsjon i retning av ”Jeg bryr meg” – og kanskje kan den lyse opp i mørket.
• åPEN POST. Vi har mange ideer, men det er også viktig for oss at dere også skal være med å
evaluere og bestemme hva vi skal gå videre med. Det handler om å finne hva vi minst kan
gjøre som vil ha størst effekt sammen. I det arbeidet er deres kunnskap om lokale forhold og
tidligere erfaring av avgjørende betydning.
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SEMINAR I ARENDAL

FOREDRAGSHOLDER OG STYRET I NOFA AGDER, foran fra venstre: Kjell-Henrik
Hendrichs, Kari Ringstad, Randulf Meyer og Tore Staver. Bak fra venstre: Tom B. Schulz,
Selle Marie Horntvedt (leder), Ole Johan Bay Gundersen, Marit Olsen og Leiv Per Olsen.
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Seminaret om logesalen ble først
introdusert i Oslo i oktober 2014.
Senere ble det gjennomført med stor
deltakelse i trondheim og bergen i
2015. nå var turen kommet til
arendal. Seminaret har til hensikt å gi
deltakerne innsikt i hvordan logesalen
har utviklet seg gjennom tidene,
hvilke impulser som har påvirket den,
dens pedagogiske hensikt og hvordan
den brukes.

L

ørdag, 7. november 2015 var 82
søster og brødre samt fire foredragsholdere samlet på logehuset
i Arendal til seminar i regi av NOFA
Agder og Institutt for Ordenshistorisk og
Rituell Forskning. Alle logene på Sørlandet var representert i dette arrangementet der NOFA Agder hadde ansvaret
for samlingen.
Allerede klokken 9 på morgenen hadde
de første deltagerne ankommet lokalene,
og frem mot registrering og kaffe
strømmet det på med interesserte og forventningsfulle søstre og brødre.

Så ER SEminaREt i gang
Eks DSS Tom B. Schultz ønsket velkommen i logesalen klokken ti presis og
ga ordet til Stor Redaktør Hendrichs. Han
hadde med hilsen til deltagerne fra Stor
Sire Morten Buan. Hendrichs innledet om
Ordenes to rituelle universer og regelverket for Ordenens logesaler.
Ordenens to rituelle universene er leirslagningen og logesalen, begge likeverdige innenfor Ordenen, men med flere
«ulikheter». Det mest synlige er logens

R

SEMINAR OM
lOgESalEnS
MANGE SIDER
kvadratiske form med alteret som
midtpunkt, innendørs, mens leiren er
sirkelformet med bålet som midtpunkt,
utendørs.
Hendrichs tok også for seg regelverket
for Ordenens logesaler der logen ledes fra
fire stoler, også kalt katetre, plassert i øst,
vest, nord og syd. Det er fra logens katetre
at alle belæringer gis til Ordenens
medlemmer. Den følgende del av seminaret hadde til formål å skape en
«idédugnad» både om hvordan saler har
sett ut og hvordan de kan bli.

allE FORanDRingER kREvER
StORlOgEnS bESlutning
Det skjer ingen forandring i logesalen
uten at det kommer som en følge av
Storlogens samlede retningslinjer.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Arkitekt og Eks OM Tore Staver tok for
seg Logesalens arkitektoniske utfordringer, form, farge og virkninger.
Deretter fulgte Eks DSS Kari Ringstad
og SDSS Randulf Meyer opp med
henholdsvis søstrenes og brødrenes bruk
av logesalen og de rituelle rom. Begge betonet virkningen av et godt Forværelse, og
hvor viktig det er med ro her i Forværelset
i forkant av logemøtene.
Seminaret ble avsluttet ved KjellHenrik Hendrichs som kåserte over
temaet: Logesalens opprinnelse, forbilder
og varianter.
Engasjementet blant de fremmøtte
søstre og brødre var stor og det er tydelig
at logenes form og farge engasjerer. Tom
B Schulz takket for fremmøte.
Tekst: Per Jetlund Jørgensen
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Dep. Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard

DEP. STOR SIRE TORIL GRUNDTVIG SKOUGAARD

JULEHILSEN

D

ette er årets hyggeligste
måned – desember. Det
dufter av klementiner og
røkelse,
bakst
og
granbar. Vi pynter med
stjerner i vinduene og
lys i stuene – og fyller årets mørkeste
dager med glede for de rundt oss.
Julen nærmer seg – også i år – denne
tradisjonsrike familie- og velstandsfest for
de fleste av oss. Julen er de utstrakte
henders høytid, også på det medmenneskelige plan.
Men det er, dessverre, ikke bare herlighet og glede i denne tid, verken her i
landet eller ute i den store verden.
Mange er de som yter respektfull innsats på frivillig basis, for å rette opp og
hjelpe der det trengs. Vi Odd Fellows er
også et lite ledd i nestekjærlighetens tjeneste rundt om i verden, og vi deltar utad
i det frivillige omsorgsarbeidet så langt vi
makter. Ikke minst nå i adventstiden er det
viktig for oss å yte støtte og omtanke for
våre medmennesker, de nærmeste –
venner – alle som lider – gamle – syke –
og andre som trenger en hjelpende hånd.
Midt i en verden som ikke oppleves
deilig for alle mennesker, skulle julen
bringe medfølelse og kjærlighet.
La oss nå tenke på hva vi synger i den
kjente julesangen :
”Så rekker jeg deg nå med glede min
hånd, kom skynd deg og gi meg den
andre. Så knytter vi kjærlighets hellige
bånd og lover å elske hverandre.”
Det er mange rundt oss som lengter
etter varme og godhet fra medmenneskers
utstrakte hender.
Julen burde være en tid med mye peiskos, duft av blomster, hyggelige samtaler,
gode minner og fornyede vennskapsbånd.
Men om alt annet mangler – er kjær-

lighet tilstrekkelig. Vi åpner gavene våre,
ler sammen, setter oss ned for å spise.
Men utenfor vinduet – der ute i mørket,
finnes de som julen ikke bringer noen ro.
For dem er det nok en dag med
ensomhet, frykt, fangenskap, sult,
sykdom, hjemløshet, tretthet og krig.
For mange ville selv en sjaskete liten
hybel være et fortreffelig sted – tørt,
varmt, trygt og stort nok til å romme en
familie.
For mange er våre fulle kjøleskap, vårt
rene vann, vår gode helse, vår sjelefred,
våre familiebånd, - ting som de bare kan
drømme om.
Noen av dem kjente en gang til vår
verden – og har mistet den, eller blitt
stengt ute fra den, eller på en annen måte
blitt berøvet den.
Flere av dem har kanskje aldri kjent til
noe annet enn redsel, fattigdom og tap.
Det er riktig å vise kjærlighet for
hverandre ved juletider – å dele et måltid,
å utveksle gaver, å være glad.
Men jeg ønsker at de priviligerte blant
oss kunne høre stemmene til alle de som
er utenfor vinduene våre.
Om vi bare kunne ta dem inn i disse
juletider, dele våre tanker og høre historiene de har å fortelle.
For de er ikke bare statistikk, internasjonale problemer eller snyltere på
velferdsstaten. De er individer, verdifulle
– slik som oss.
Det går mot årets siste uker
mot julens høytid, mot nytt år.
Og hver en fritime vi bruker
så vi kan håpe at vi får.
En jul med alvor, fest og glede
med håp om Kjærlighet på jord.
Som lys i trengselstid kan sprede
til alle som i verden bor.
Mitt ønske for julen – og det nye året

som snart kommer – er at vi følger
Ordenens lære – viser nestekjærlighet og
tar vare på hverandre i tunge og gode
stunder.
Ja må året 2016 bli et godt år.
Må vi få oppleve en mer fredfull
verden, - og må vår Orden fortsatt stå for
hvert enkelt medlem som det solide
ankerpunkt, men også veiviser i det godes
sak
En riktig god og fredelig jul og alt godt
for det nye året ønsker jeg dere alle
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Søsterlig hilsen i
Vennskap,Kjærlighet og Sannhet
Toril Grundtvig Skougaard
Dep. Stor Sire

y

JOLESONG

Eg veit ei tid då strid og uro kviler
og stilla skapar alle um til born,
då gleda gjennom sut og tyngsle smiler
og fær sin dåp i klokkeklang frå tårn.
Då vert din hug ein straum av barneminne
som gløder nye i sin herlegdom.
Og lengten legg ein ævedraum i sinnet
som kviler ut i stjerneljose rom.
Å sæle jol, kom ny som fyrste gongen,
kom sterk med dine milde frelsebod.
Ja, lat di ånd få tona med i songen
so han Guds rike kjærleiksdjup kann nå!
Eg veit ei tid - den store millom tider.
Å, um me alle tok mot Jesus Krist,
då vilde verdi verta ny umsider
og me fekk halda himmelsk jol til sist.
Odd Kløve
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LOGEETIKK ODD FELLOW BLADET NR 4 2000
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OM TIDLIGERE TIDERS KOMMUNIKASJON
i tidligere tider hadde Odd Fellow
Ordenen er ganske omfattende
kodesystem. Det hadde minst to
hensikter. Den ene var å holde de
budskap som ble sendt hemmelig for
utenforstående. Det andre var å gjøre
det billigere å sende budskapene telegrafisk. Den gang kostet det jo noe
for hvert ord og bokstav du sendte på
telegrafen. å telegrafere var datidens
raskeste kommunikasjonsmiddel.

I

dag kommuniserer vi på helt andre
måter enn i tidligere tider. Vi
skriver vel heller mer enn vi gjorde
i tidligere tider. Men tiden er en
ting. Tradisjoner er noe annet. Alle
Overmestre i Odd Fellow Orden har en
«chiffernøkkel» som setter vedkommende
i stand til å tolke budskap som vedkommende får i skifrert form. Å skifrere betyr
å gjøre budskapet uleselig for andre enn
dem som kjenner nøkkelen. Å dechiffrere

betyr å tolke et budskap ved hjelp av en
nøkkel som bare de innviede har tilgang
til. De som sitter med nøkkelen er de som
har esoteriske kunnskap. De som ikke har
nøkkelen, sitter med eksoterisk kunnskap.
Dette er en grunnleggende tenkemåte i alt
som har med symboler å gjøre. I forbindelse med høstens installasjoner i de mange
loger og leire, gjør man klokt i å orientere
seg og hva en Chiffernøkkel er.
Det kan bli spørsmål om det. Jeg har
noen gamle lister med chifferord som
skulle brukes når man telegraferte budskap både innenlands og utenlands. Norge
fikk budskap på denne måten fra utlandet,
ikke minst fra USA. Norske Stor Sirer
brukte disse kodene når de sendte telegrammer til loger rundt i landet. Det er
også noen andre symboler eller tegn som
fortsatt brukes i våre meddelelser som
trenger en forklaring. Et lite kvadrat – en
firkant – symboliserer en loge. Når man
har et lite kvadrat etterfulgt av eksempelvis nr. 1, betyr dette loge nr 1. Det var et
poeng at man ikke behøvde å skrive hele

Loge nr 1 Norvegia, for det kunne koste
en liten formue. Vi ser på disse gamle
budskapene at de er ekstremt forkortet. En
liten likebent trekant symboliserte en leir.
En trekant med nr 1, sto for Leir nr 1
Norge. Streker sto for grader. En vannrett
strek sto for første grad, tre streker for
tredje grad. Det symbolet som er blitt
tolket mest feil er sannsynligvis tegnet O.
Det er stor bokstav O, og ikke tallet 0. O
står for det latinske omnes/omnibus som
betyr alle/for alle. Feiltolkningen oppstår
når man oppfatter symbolet som et tall, og
ikke som en bokstav. Noen har da kalt
møtet for «møte i nulte grad, eller nullgraden». Det er ikke noe som heter «nullgraden». Omnes betyr at alle innviede har
adgang. Da er møtet åpent i Innvielsesgraden. Dette kan det være greit å ha med
seg som en del av sine Ordenskunnskaper.
De Tre Kjedeledd har fått bidrag av
Stor Kapellan Dag Virik og Eks Overmester Birger Olsen for å utdype disse
perspektivene.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

TELEGRAFISK KODE OG NØKKEL

I

tilknytning til Stor Redaktørs beskrivelse om kommunikasjon i
Ordenen i tidligere tider, viser jeg
eksempel på en type melding som
ble sendt til amerikanske loger på
1800–1900 tallet. Ordenen disponerte
store ressurser til hjelp for trengende,
arbeidssøkende og syke brødre, støtte til
enker og til omsorg for foreldreløse barn.
Også den gang var uærlige sjeler fristet til
å skaffe seg tilgang til økonomisk understøttelse ved å gi seg ut for å være
medlemmer. Passord, håndgrep og tegn
var identifikasjonsmidler i tillegg til reisebevis og medlemskort. Og i tillegg
sendte de statlige Storlogene ut kvartalsvise koder og medlemsoversikter slik at
logene kunne forsvare seg mot forfalskere
og uhederlige personer.
Jeg har oversatt noen av disse kodene
som når de stod skrevet i telegrammet,
betød dette:
• Black – er en bedrager, og hvis han
har medlemskort, er det en forfalskning
• Boat – han er et ekskludert medlem
• Doubt – i tvil om vedkommendes
identitet. Telegrafer beskrivelse.

R

• Final – et medlem av deres loge døde
her
• Purple – vi mener det er best å begrave vedkommende her
• River – har deres loge en godstående
bror ved navn…?
• Secretary – han har et forfalsket
medlemsbevis
• White – vi kjenner ikke til noen ved
det navn, og han tilhører ikke vår
loge.
Tekst: Dag Virik
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

ViDuNDERLiG ER SpRåkET
SOM SkApER BRO FRA ETT
MENNESkE TiL ET ANNET
MENNESkE!
ODD-INGE SCHRÖDER
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CHIFFERSYS
Det har i alle tider – så lenge vi har
hatt et skriftspråk – vært behov for å
kunne skjule innholdet i informasjonen
for «uinnvidde». medlemmer av kongelige hoff sendte beskjeder til
hverandre med tjenere, som ikke
måtte få kjennskap til innholdet i beskjedene. generaler hadde behov for
å sende meldinger til sine tropper
uten at fienden klarte å gjøre mottiltak om meldingen ble fanget opp.
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o hovedmetoder for å
skjule innhold i meldinger.
Kryptografi – hvor innholdet gjøres uleselig, og
stegografi – hvor hele informasjonen og dens eksistens skjules. Man kan si at de få som ble
tiltrodd nøkkelen for å kunne «låse opp»
innholdet i meldingen var innviet til å få
lese informasjonen som meldingen
skjulte.
Også innen vår Orden er det viktig å
beskytte for eksempel passord og annen
viktig informasjon slik at uinnvidde ikke
får tilgang til dette. Ved distribusjon av
slik informasjon benyttes kryptografi, og
ordenen benytter et chiffersystem til formålet. Jeg kommer ikke inn på dette systemet spesielt, men presenterer generelle
termer og noen chiffersystemer i denne artikkelen.
Chiffersystemer hører altså med under
gruppen kryptografi, og de eldste
chiffersystemer vi kjenner til, ble benyttet
i Egypt allerede i ca 1900 f.kr. Her ble
hieroglyfer skiftet ut med andre i et avtalt
og – for noen innvidde – kjent system. For
andre ble teksten uleselig.
Opp gjennom tiden er det mest be-

Samuel Morses elektriske telegraf avløste den optiske telegrafen og revolusjonerte telekommunikasjonene da den kom på 18001837 som ved å slå strømmen på og av kunne sende bokstavmeldinger raskt og i all slags vær over lange avstander. Signalene ble
på papirrullen.

nyttede og kjente systemet «Cæsarchifferet», som ble tatt i bruk av den
romerske hær under Cæsar. At Cæsar benyttet kryptering av sine ordrer var for

øvrig en medvirkende årsak til at han vant
over sine motstandere og til slutt ble
keiser. Men dette er historie. Senere kjente
chiffersystemer er for eks ENIGMA-

Koden over: «Speiderkoden»
Koden under: «Klartekstalfabetet»
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OM CHIFFER OG KODER

STEMER

-tallet. Bildet viser Morses praktiske sender- og mottakerapparat fra
e sendt ifølge morsealfabetet og ble avtegnet som prikker og streker

chifferet, som det laget en rekke filmer
om. Senest «Imitation Game» av Pål
Tyldum.
Litt om hva Chiffersystemer egentlig
er. For det første skiller det seg ut fra
kodesystemer ved at koder beskriver hele
ord, uttrykk eller setninger. Chiffer
håndterer enkeltelementer som bokstaver,
tall og tegn. Innen Chiffersystemer er det
igjen to forskjellige metoder som er i
bruk.Transposisjon – hvor tegnene
endrer rekkefølge. Man kunne for eks
skrive teksten horisontalt inn i en forhåndsavtalt tabell, og omskrive teksten
ved å skrive den ut vertikalt. Også anagrammer kommer under denne kategori.
Mest kjent er «ROTAS»-anagrammet som
ble funnet i ruinene av Pompeii.

R

j

TEKST:
BIRGER OLSEN
Substitusjon – hvor tegnene skiftes ut
med andre tegn. Enten tegn i samme
gruppe/språk, eller andre tegnsett.
Innen begge metodene er det utallelige
varianter. Vi kan ikke tillate oss å vise alle,
da denne artikkelen ellers hadde blitt en
bok.
Tilbake til Cæsar-chifferet. Dette chifferet er enkelt å beskrive og bruke, og er
godt egnet som eksempel på kryptering og
dekryptering. Alfabetet settes opp på en
liste som vist i eksemplet. Opprinnelig var
dette et hjul med bokstavene skrevet i
ytterste sirkel. Under listen (eller innerste
sirkel – som kunne forskyves i forhold til
den ytre) skrev man alfabetet på nytt, men
forskjøvet. Når man da skulle kryptere en
melding, tok man bokstav for bokstav i
klartekstalfabetet og leste av bokstaven
som sto rett under i chiffer-alfabetet.
Denne bokstaven ble den krypterte erstatningen for den opprinnelige bokstav.
Så behandlet man neste bokstav på
samme måte osv, og man fikk til slutt en
uleselig melding.
La oss ta et eksempel med følgende
tekst – «møt meg ved bybroen» – og
bruke nøkkelen «M», som betyr at boksaven «M» settes under bokstaven «a» i
klartekstalfabetet som vist i eksemplet.
(Klartekst presenteres i små bokstaver,
mens chiffer i store).
«ø» omskrives til «oe». Vi ser at m blir
til Y, o blir til A, e blir til Q og t blir til F
osv. Når alle bokstavene i meldingen er
kryptert vil vi få teksten; YAQF YQS HQP
NKNDAQZ. Ikke særlig leselig, men
uregelmessige «ordlengder» indikerer at
klartekstordene er like lange, og det er
lettere å gjette innholdet. Ved å gruppere
tegnene 5 og 5, blir kryptoteksten således;
«YAQFY QSHQP NKNDA QZ».
Dekryptering skjer ved å gå motsatt vei
med samme nøkkel.
Med litt fantasi kan man erstatte
chifferteksten eller nøkkelen med figurer,
og skrive disse. Et slikt enkelt system kan
vi finne i «Speider-koden» (som er et
chiffer) vist til høyre. Det er gjort enkelt
her ved å sette bokstavene i alfabetisk
rekkefølge. Bokstavenes rekkefølge kan
skiftes, og vi får en ny nøkkel.
Krypterer vi samme melding blir den
som følger:
Her er altså klarteksten skiftet ut med
kryptiske tegn. Like fullt er dette på
samme måte som Cæsar-chiffer, et såkalt
monoalfabetisk chiffer.
Et annet skriftsystem jeg vil ta fram
som eksempel, er et system som kan virke

svært fremmed. Systemet er vist i figur
nederst i denne spalte. Egentlig ikke
veldig praktisk, men dekorativt og i
gråsonen mellom stegografi og kryptografi. Det er på samme måte som
Speider-koden et monoalfabetisk chiffer
hvor tegn og spesielle lyder er skiftet ut
på en sinnrik og fantasifull måte. Jeg vil
overlate til leserne å forsøke å tyde dette.
(Hint: «Liverpool»).
Cæsar-chifferet eller andre monoalfabetiske chiffer anses i dag å være meget
svake krypteringsmetoder, da de er enkle
å knekke. Men Cæsar-chifferet var faktisk
i bruk i ca 1400 år før metoden som
knekker dette chifferet ble funnet.
Allikevel benyttes varianter av monoalfabetisk chiffer ennå den dag i dag, og der
de benyttes anses de som gode nok.
Til slutt må det nevnes at cæsarchifferet, alt på 1500 tallet, ble grunnlaget
for det sterkeste chiffersystem som er utviklet – nemlig polyalfabetisk chiffer med
engangsnøkkel.
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Koden over: «ROTAS»-anagrammet.
Koden under: «Monoalfabetisk chiffer»

i

KLIPP FRA ARKIVET: NR 5 2000

Eks OM Dagfinn Arnesen var skribent i bladet på slutten av 1900-tallet. Hans artikler er lesverdige den dag i dag.
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«DEN IDEALE
FORDRING»

eg har i de siste numre av dette
blad vært ubeskjeden nok til å
uttale meg om diverse forhold:
Likestilling, omgangsformen på
ettermøtene, vår omgang med
ritualene og sist – men ikke
minst – arbeidet på oss selv og for våre
nærmeste. Hvorvidt meningsytringer
mine har vakt gehør eller misbilligelse,
har jeg ingen klar formening om. Dertil
har jeg mottatt for få tilbakemeldinger –
et par fra mine egne logebrødre og noe
tilsvarende fra annet hold.
«Den som tier, samtykker», heter det.
Imidlertid velger jeg ikke å tolke den
manglende reaksjon så optimistisk. Jeg
anser det for mer realistisk å anta at de
fleste som leser min spalte, betrakter meg
som en slags Gregers Werle i «Vildanden», han som led av akutt «rettskaffenhetsfeber» og presenterte «den ideale
fordring» til inkasso. En slik betraktning
kan jeg leve med, ganske enkelt fordi Odd
Fellow Ordenen er grunnlagt på og bæres
oppe av en «ideal fordring».
Helt uten bekymring er jeg likevel ikke.
Jeg kom forleden dag til å lese en bønn
tillagt en 1700-talls nonne. Den innledes
slik:
«Herre, du vet bedre enn jeg selv at jeg
blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt
gammel. Fri meg fra den ulykksalige
uvanen å tro at jeg for enhver pris må uttale meg ved enhver anledning og om ethvert emne. Frigjør meg fra trangen til å
ordne opp i andres saker».
Kloke ord – og ord til ettertanke. Forfatteren Helge Krogs ord rant meg i hu:
«Moralens voktere er aldri bekymret for
seg selv, men alltid for andre».
En skribent kan miste motet av mindre
enn dette, og jeg føler at mitt er på vei ut.
Og jeg som også denne gang hadde tenkt
å komme med noen alvorsord! Det får stå
sin prøve. Jeg ber både den kloke nonnen
og Helge Krog om tilgivelse for at min
siste rest av Gregers Werle gis utløp:
Jeg vil si litt om kraftuttrykk –

J

skjemmende sådanne. Vi er alle på vakt
mot forurensning av miljøet, og vi ønsker
alle en «bærekraftig utvikling» – materielt
sett. Hva så med den immaterielle forurensning? Kan en offisiell – og noe
diffus – verdikommisjon hjelpe oss, eller
må vi trå til selv? Det er nok av områder
å ta fatt i: grådighet, karriere- og statusjag,
sexfiksert markedsføring, forflating og
vulgarisering av språk og omgangstone.
La oss gripe tak i det siste.
«Kraftuttrykk» i form av mer eller
mindre direkte banning synes mer og mer
å inngå som en fast bestanddel av vårt
vokabular. At noe er «veldig bra», uttrykkes gjerne ved at det er «jævlig ålreit».
Dette er av de uskyldigste eksempler, og
jeg avstår fra å komme med mindre uskyldige. Apropos uskyldig: «I jøsse navn»
betyr likefrem «I Jesu navn», og er en

utidig og unødvendig omgåelse av nr. 2 av
de 10 bud.
Uskyldig, ja vel, men dog. . .
Kjære lesere!
Dere vet allerede hvor jeg vil. Gammel
vane er vond å vende. Men la oss prøve!
Som Odd Fellows bør vi – på våre
ettermøter og i hverdagen – ha en omgangstone som er minst mulig forsøplende. Hvis vi tar oss selv i nakken og
er på vakt, kan en god del av den språklige
forurensning overvinnes, til glede for oss
selv og våre medmennesker. Husk at vi
bedømmes ikke bare ut fra vår handlemåte, men også vår talemåte.
Med håp om forståelse hos 1700-tallsnonnen og hos dere alle, tegner jeg med
hilsen
i V.K. og S.
Dagfinn Arnesen

R
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ORDENSQUIZ OG FAKTA

• Den første Odd Fellow loge i vår
Ordensgren ble instituert 26. april
1819 i Baltimore i staten Maryland
i USA. Den fikk navnet Lodge No: 1
Washington
• Den første Odd Fellow leir ble instituert 6. juli 1827 i Baltimore,
USA. Den fikk navnet Encampment
No: 1 Jerusalem
• Vår Ordensgren kom først til Tyskland i 1870
• Vår Ordensgren kom til Danmark i
1878
• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Stavanger 26. april 1898
• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kristiania 28. mai 1909
• Den første norske Odd Fellow leir,
nr. 1 Norge, ble instituert i Kristiania
3. november 1919
• Den Norske Storloge ble instituert i
Kristiania 7. august 1920
• Det Norske Rebekkaråd ble instituert i 1933 og fungerte frem til
2001
• Den første norske Rebekkaleir, nr. 1
Oslo, ble instituert i Oslo 26. april
1980

Status
Odd Fellow Ordenen i
Norge har pr 18. nov 2015:

• 154 Odd Fellow loger
• 131 Rebekkaloger
• 28 Odd Fellow leire
• 26 Rebekkaleire
• 11 833 Odd Fellow brødre
• 10 675 Rebekkasøstre
• Totalt 22 508

R

Ordensquiz
15 spørsmål
1. Var Thomas Wildey tilknyttet noen annen Orden enn Odd Fellow
Ordenen?
2. Når skjedde bruddet mellom vår Orden og Manchester Unity?
3. Når ble den siste Rebekkaloge i Norge instituert og hva heter den?
4. Hva het den andre norske Stor Sire?
5. Hvem var Grand Sire i USA da Ordenen kom til Tyskland i 1870?
6. Når kom Odd Fellow Ordenen til Sverige?
7. Når kom Odd Fellow Ordenen til Finland?
8. Når og hvor kom den første Odd Fellow loge utenfor Kristiania og
hva heter den?
9. Når og hvor kom den første Rebekkaloge utenfor Kristiania og hva
heter den?
10. Hva betyr ordet altruisme som ofte settes opp som motsetningen til
egoisme?
11. Hva heter den danske Stor Sire som instituerte Den Norske Storloge i
1920?
12. Hvem var Stor Sire i Norge under den andre Verdenskrig?
13. Hvem er søster og bror Stor Sekretær i Norge i dag?
14. Hvor mange Odd Fellow jurisdiksjoner er tilsluttet Den Europeiske
Storloge?
15. Hvilken dato og år feirer Odd Fellow Ordenen sitt 200-årsjubileum?

SVAR:
1. Ja, Druidordenen som han også var leder for i USA.
2. 1842.
3. Loge nr. 131 Havørna ble instituert 10. oktober 2011 i Bodø.
4. Gustav Eriksen, Stor Sire fra 1928 til 1936.
5. Elias Driggs Farnsworth.
6. 1884
7. 1925.
8. Odd Fellow loge nr 5 Vesterlen i Stavanger, instituert 21. januar
1918.
9. Rebekkaloge nr. 3 Vaar i Stavanger, instituert 5. februar 1921.
10. Ordet er avledet av det latinske «alter» som betyr «den andre».
Altruisme betyr å være nestekjærlig og opptatt av andres ve og vel.
11. Petrus Beyer.
12. Johan Middelthon, Stor Sire fra 1936 til 1949.
13. Svanhild Sandem og Steinar Jansen
14. Åtte. Tyskland, Sveits, Nederland/Belgia, Danmark, Sverige, Island,
Norge, Finland og Polen.
15. 26. april 2019.

Fakta om Ordenen

j
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KONTAKTPERSON
TELEFON
E-POST
POSTNUMMER
BRANSJE/FIRMA
ADVOKATER
Advokatfirma Kvale DA
Jan-Erik Grundtvig Sverre
22 47 97 60
www.kvale.no
0122 OSLO
ANLEGGSGARTNERMESTER
Håkon Bjørndal
Håkon Bjørndal
977 92 177
haakon@bjorndal.com
5525 HAUGESUND
BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
Odd Abbedissen
55 15 40 90
5147 FyLLINGSDALEN
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Kjell Western
32 22 74 00
3400 LIER
BIL – NY – BRUKT – VERKSTED
post.haugesund@toyota.no
5538 HAUGESUND
Toyota Haugesund AS
Leif Gunnar Rørvik
52 70 44 00
BILLAKKERING
Lakk Service AS
Bjørn Martin Nernes
52 77 39 00
martin@lakk-service.no
5563 FØRRESFJORDEN
BILSALG
Nymo Bil AS
Kjell Nymo
75 50 79 00
post@nymobil.no
8041 BODØ
BRANNSIKRING
Firesafe AS
Hege Therese Grønhaug
47 09 110
www.firesafe.no
0605 OSLO
BRANNUTSTYR
Braco AS
Einar Glenthøj
32 22 66 70
3420 LIERSKOGEN
BUSSTRANSPORT/REISEARRANGØR
Turistbussen ålesund
Geir Gjerde
70 14 33 16
geir@turistbussen.no
www.turistbussen.no
DAMEKLÆR
Zig Zag
Reidun Persson
22 43 06 90
0257 OSLO
EIENDOMSMEGLING
Boli a/s
Odd Bjørn Hofstad
928 06 490
obh@boli.no
7715 STEINKJER
FERIE OG FRITID
Drømmeboliger i Spania til leie
Terje Olsen
911 08 100
www.casa-as.no
1617 FREDRIKSTAD
FLIS/MUR/GRAVING/TØMMER/NATURSTEIN/BETONGARBEID
A. Helgeland Betong AS
Audun Helgeland
907 87 001
post@ahelgeland.no
5525 HAUGESUND
FRISØRER
Lille Salong
Lill Kraft Johnsen
22 35 65 13
0173 OSLO
GRAFISK ARBEID
Njord Kompetanse
Jon Esben Johnsen
948 71 810
1344 HASLUM
GULLSMED
Opro Produkter AS emaljeverksted
Ole Petter/June Rasch-Olsen
22 17 50 50
0184 OSLO
HOTELL
Bardu Hotell
Patricia Sørensen
77 18 59 40
9365 BARDU
Mosjøen Hotell AS
Bård Bergrem
75 17 11 55
8651 MOSJØEN
HYBLER/LEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28
Ole Fjelldal
22 01 20 40
0161 OSLO
KJØKKEN/INTERIØR
E Import a/s
Tom Johansen
35 55 52 22
www.eimport.no
3915 PORSGRUNN
KRANER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
Ola Skrondal
915 99 605
ola.skrondal@munck-cranes.no
MALERMESTER
Velde´s Malerservice og Fargehandel
Jan Erik Lima Velde
909 67 115
janerik@veldes.no
4276 VEDAVåGEN
MURMESTER
Hedmark Murmesterforretning A/S
Einar H. Hernes
62 81 49 23
2212 KONGSVINGER
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS
Tor-Petter Stensland
53 65 19 20
5750 ODDA
viggo.bjork@advis.no
5501 HAUGESUND
Advis AS
Viggo Bjørk
52 80 88 80
Dønland Regnskapsservice A/S
Arne-Kristian Dønland
77 60 69 30
akd@donland.no
9002 TROMSØ
REISEBYRÅ
Oppland Arrangement AS
Anders Lunde
61 12 06 00
post@opplarr.no
2890 ETNEDAL
REKLAME
trond@medieverket.no
5536 HAUGESUND
Medieverket Haugesund Reklamebyrå
Trond Birk
52 70 93 40
RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri Trøndelag
Sivert Lian Opdahl
406 01 020
www.marthes.no
7000 TRONDHEIM/7500 STJØRDAL
RØRLEGGER/VARMEPUMPER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Jens-Petter Engh
35 93 09 00
3917 PORSGRUNN
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger
Arne W. Tindeland
971 81 350
5500 HAUGESUND
Rørlegger Geir Sirnes AS
Christian Sirnes
52 80 60 70
firmapost@geir-sirnes.no
5525 HAUGESUND
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
Jan Jøndal
67 98 05 20
1472 FJELLHAMAR
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ANNONSERING • ADRESSEFORANDRINGER •
OPPSIGELSER • ENDREDE PERSONDATA OSV. •
HENVENDELSE TORILL.SOLLI@ODDFELLOW.NO

KONTAKTPERSON
BRANSJE/FIRMA
STORKJØKKENUTSTYR
Storkjøkkenservice a/s
Kjell Bjørnar Wennevik
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde
Kristian Lunde
TEKNISK GUMMI OG TRANSPORTBÅND
Industrigummi
Kristian Hausken
TRAFIKKSKOLE
Gerds Trafikkskole a/s
Gerd Johnsen
Andersen Trafikkskole
Freddy Andersen
TRYKKERI
Nils Sund Boktrykkeri A/S
Kjell Selvaag
UR/KLOKKER
Lervik Ur AS
Knut J. Lervik

TELEFON

E-POST

POSTNUMMER

934 62 550

kjell@storkjokken-service.no

7725 STEINKJER

22 83 05 10

0161 OSLO

52 83 80 95

gummihausken@gmail.no

4260 TORVASTAD

51 89 31 90
901 01 645

gerd@gerds.no

4013 STAVANGER
5516 HAUGESUND

52 70 33 70
52 70 03 50

5500 HAUGESUND
post@lervikur.no

5528 HAUGESUND

DE TRE KJEDELEDD HAR LEDIG PLASS
FOR NYE ANNONSØRER!
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)HUGLJ
Opro
AS kan lage
merker av det meste: en skisse, ȪȼȲ
Ȧ Produkter
ɁɃɀȧ
ɃɀȵɆȼɅȶɃȘ
PDQVMHWWNQDSS
enȶȿɄȼȺɄɄȶȶȿȽɀȸɀȶȽȽ
loge eller et bilde. Vi hjelper firmaer og andre aktører frem
til en ȲȿȵɃȶȲȼɅʮɃȶɃȷɃȶȾɅȺ
tilfredsstillende løsning. Så snart en stanse har blitt laget,
ȪʜɄȿȲɃɅȶȿɄɅȲȿɄȶȹȲɃ
Ȫʜ
ɄȿȲɃɅȶȿɄɅȲȿɄȶȹ
ȲɃ
står kunden
fritt til å lage hva de vil: pins, mansjettknapper,
ȹ
ɇ skjorteknapper
Ȳȵȶɇ
ɁȺȿɄ
anheng,
og så ȺȽ
videre. 
Vi produserer
det meste ȾȲȿ
ɀȸ
Ʉʜ
ɇ
av Insignier
til Odd
FellowȺȵȶɃȶȭ
Ordenen, og pleier et nært ȺɁɃɀȵ
samȝ ȶȽarbeid
Ƚ ɀɈ
ȦɃȵȶȿȶȿ
ɀȸ Ɂ
med Odd Fellow Utstyr.
Ȧȵȵȝ ȶȽ Ƚ ɀɈ Ȭ ɅɄɅ

6WDQVH

(PDOMHUWH
PHUNHU

Ta kontakt for mer informasjon!

ȫȲȼɀȿɅȲȼɅȷɀɃȾȶɃ
opro@opro.no
ɀɁɃɀ#ɀɁɃɀȿɀ

TRENGER DU NY LIVKJOLE?
ELLER NYTT LOGEANTREKK ?
Gjennom en av Europas ledende produsenter av livkjoler tilbyr vi et kvalitetsprodukt basert
på de beste tilgjengelige materialer i 50 % ull og 50 % polyester. Vi leverer størrelsene
46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58. Livkjolen kommer med sort vest og benklær direkte fra
importør til kun kr 2.490, + porto og oppkravsgebyr. Full bytte og returrett.

Bestill på: 24 timers ordretelefon: 62 52 86 66
Faks: 62 52 86 61
E-post: post@livkjole.no
Adresse: Livkjole.no, Postboks 6, 2301 HAMAR
www.livkjole.no
Livkjole.no drives og eies av TLC.© 2008-2015. TLC All rights reserved. TLC, Postboks 6, 2301 HAMAR
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ODD FELLOW UTSTYR

Artikler fra

G
ODD FEllOW utStyR
Art. nr. 11088
Gilde kuvertkaraffel
(4 stk. i pakken)
Kr. 720,-

Art. nr. 11032
Mansjettknapper
Kr. 885,Art. nr. 11033
Skjorteknapper
Kr. 855,-

44
48
Art. nr. 11089
Kjedeleddnål m/stener
Kr. 160,-

A rt . n
r.
1 1 08 1
Handl
en
sort m ett
/
Kr 10 logo
0,-

Art. nr. 11085
Pashmina-sjal i ull/silke
m/kjedeledd
Kr 410,-
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bEStillingSliStE FOR ODD FEllOW utStyR:
Det tas forbehold om prisendringer. ved bestillinger under kr 100,- tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges.

Navn: ..........................................................................
Adresse: ..........................................................................
Postnr.: ..........................................................................
Telefon dagtid.: ................................................................

R

DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Pris
155,90,90,475,315,530,135,150,155,1 325,885,855,535,195,435,200,550,535,50,2 325,2 415,1 700,225,98,158,88,675,360,-

45
48

100,100,10,10,286,286,100,390,69,50,410,190,190,720,160,25,25,50,-

ODD FELLOW UTSTYR
Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Tlf.: 22 83 92 50
E-post: of.utstyr@oddfellow.no

R

DTK 4/15

Art. nr. Betegnelse
Antall
10173
Flaggstang for bordflagg/vimpel
............
10176
Båtflagg/gjesteflagg
............
10177
Båtvimpel
............
11002
Regalieveske i kunstskinn
............
11010
Odd Fellow Historie Bind I
............
11020
Slipsnål sølv m/kjedeledd rød emalje
............
11025
Rødt slips i silke m/kjedeledd
............
11026
Sort slips i silke m/kjedeledd
............
11027
Hvit sløyfe for livkjole
............
11030
Slipslenke m/gull kjedeledd
............
11032
Mansjettknapper forgylt, hvit emalje m/kjedeledd
............
11033
Skjorteknapper for livkjole forgylt, hvit emalje m/kjedeledd
............
11035
Jakkemerke i gull, liten størrelse
............
11036
Jakkemerke sølv/forgylt
............
11037
Belte i skinn m/kjedeledd på spennen
............
11038
Slipsklype
............
11039
Slipsnål sølv/emalje
............
11041
Rebekkafigur i glass
............
11042
Tresokkel til Rebekkafigur
............
11050
Rebekkaring gull m/emalje
............
11051
Lenkering for brødre (oppgi ringmål: ..............)
............
11052
Lenkering for søstre (oppgi ringmål: ..............)
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et er noen svært få ting vi er totalt avhengig av.
En av de tingene vi er fullstendig avhengige av
er å få andre menneskers tilbakemeldinger på
hvem vi egentlig er. Dette kalles feed back, tilbakemelding, respons, reaksjoner, og evaluering. Vi kan kalle alt dette for «livets speil».
Disse mange speil forteller oss - langsomt, men sikkert - hvordan
andre oppfatter oss. Etter hvert former disse tilbakemeldingene
det som kalles vårt selvbilde. Selvbildet er vår egen oppfatning
av oss selv. Men det er i betydelig grad andre mennesker som
tegner dette portrettet for oss.
Derfor er det så viktig hvordan vi signaliserer vår oppfatning
til andre mennesker, og ikke minst hva vi signaliserer.
Noen miljøer er preget av negativ tilbakemelding. Det utvikler
seg dessverre kulturer hvor tilbakemeldingene hele tiden dreier
seg om alt som er negativt og galt, mens det positive tilbakemeldes ikke.
Det skal ikke stor fantasi til for å skjønne hva som blir resultatet av en slik kultur. Det mest iøyenfallende resultatet av
slike kulturer er at mennesker i slike miljøer lærer seg å mestre
– i alle fall tilsynelatende – negativ kritikk, men de blir hjelpeløse
når de møter ros og oppmuntring.
Jeg har møtt mennesker som jeg tror aldri har opplevd positiv
tilbakemelding i hele sitt liv.
Andre miljøer driver med overdreven og mange ganger uberettiget ros, men har vanskelig å si ifra når noe er mindre bra
eller galt. Dette bærer like galt av sted. Alle trenger vi tilbakemelding når vi gjør dårlige eller gale ting. Filosofen
Friedrich Nietzsche har en meget klok setning om dette med
påpekning av det svake: «Det som ikke bryter deg ned, bygger
deg opp!»
I en del atferdsfag brukes begrepet «realkonfrontasjon». Det
betyr at du skal gi ekte tilbakemelding. Det ønskverdige skal
roses, mens det kritikkverdige skal rettes på og forbedres.
Det var vel slik realkonfrontasjon apostelen Paulus drev med
da han skrev følgende spørsmål: «Er jeg nå blitt en fiende fordi
jeg sier dere sannheten?» Det er vel nettopp i dette å møte sannheten om oss selv at vi har mulighet for å vokse og forbedre oss.
Jeg funderer ofte på om hva slags kultur Odd Fellow Ordenen
representerer på dette området. Jeg tror egentlig svaret er at det
innen Ordenen kan være en overrepresentasjon av overdreven
positiv tilbakemelding der det egentlig ikke er grunnlag for det.
Da bør vi tenke over hva tilbakemeldingens hensikt er.
Gode og realistiske tilbakemeldinger er sterkt vekstbefordrende.
Gir du falske tilbakemeldinger, fratar du den du gir til-
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bakemeldingen til viktige vekstimpulser. Vi kan skjelne mellom
ekte og falsk tilbakemelding.
Hvis du roser det middelmådige eller dårlige, kritiserer det
gode eller unnlater å gi vekstfremmende tilbakemeldinger, er
dette falske signaler som vi rent ut må kalle destruktive.
Falsk tilbakemelding er en form for misforstått snillisme. Et
moment som vi ikke skal undervurdere er at den som gir oss tilbakemelding ønsker oss vel. Jeg har en levende hukommelse på
en dialog mellom to mennesker. Den ene sa til den andre: «Hør
her, nå skal jeg gi det et virkelig godt råd.» Da svarte den andre:
«Jeg vil ikke ha noe råd fra deg i det hele tatt. Jeg tror nemlig
ikke at du vil meg vel.» Skal vi gi tilbakemeldinger, bør vi være
ganske sikre på at vi vil den andre vel.
Å motta til dels skarpe tilbakemeldinger kan vi godt tåle hvis
vi er sikre på at den som vil veilede oss vil oss vel.
Våre tilbakemeldinger skal være sanne, oppriktige og konstruktive. Det er vi alle avhengige av for å vokse som mennesker
på en harmonisk måte.
Ordenens tidløse formål er «to elevate the character of man».
Dette skjer bedre ved at enhver av oss hele tiden får konstruktiv
tilbakemelding på hvem vi er. Falske tilbakemeldinger fører oss
bare på ville veier.
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KNUD EJLER LØGSTRUP (1905–1981)
Det etiske prinsippet

Knnud Ejler Løgstrup

I

vår tid finnes det en menge filosofer som hjelper oss med
å tenke igjennom de etiske og filosofiske utfordringer vi
står overfor. Noen havner i ideologiske bakevjer som for
eksempel de filosofene som støttet opp under nazismen
for å nevne en bakevje. Men nettopp fordi de er tenkere,
er det interessant å studere hvordan de har tenkt. En
filosof som definitivt ikke er i noen bakevje, og som har bemerket seg som betydningsfull for yrker som skal behandle
mennesker, er dansken Knud Ejler Løgstrup (1905-1981).
Løgstrup er i likhet med sin landsmann Søren Kierkegaard
sterkt kritisk til filosofiske systemer som fjerner både filosofien
og etikken fra dagliglivet.
Han tar heller utgangspunkt i det han kaller «de spontane livsytringer». Han ville sannsynligvis hatt mye til overs for Odd
Fellow Ordenens begreper som vennskap, kjærlighet, sannhet,
tro, håp og barmhjertighet. For Løgstrup er de spontane livsytringer viktigere enn prinsipper. Livsytringene kommer tett på
det enkelte menneske. Han avviser en etikk som blir livsfjern og
uforståelig for det daglige liv. De spontane livsytringer er ikke
noe du skriver om, men noe som andre mennesker opplever i
dagliglivet. Du merker spontant om et menneske er kjærlig,
vennlig, gjestfri, raus og hjelpsom. Det kan skrives bindsterke
verk om nettopp kjærlighet, vennlighet, gjestfrihet, raushet og
hjelpsomhet. Men det hjelper absolutt ingen ting hvis ikke disse
verdiene gjennomføres i praksis. Det er jo nettopp dette som
sies i Odd Fellow Ordenens formålsparagraf, nemlig at «ord er
ikke nok».
Nå må ingen ta det som sies her til inntekt for at Løgstrup avviste den akademiske refleksjon. Løgstrup var mangeårig professor i etikk og religionsfilosofi ved Aarhus Universistet og
æresdoktor ved flere universiteter i utlandet. Han var da akademisk nok. Men han ville føre etikken ut der den skal
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praktiseres, nemlig i det daglige liv. Etikk er en ego/alter-relasjon, et samspill mellom et jeg og et du.
Løgstrup fører ikke bare inn det praktiske og relasjonelle. Han
fører også inn et personlig ansvar i vårt etiske regnskap. I innledningen til sitt hovedverk «Den etiske fordring» skriver Løgstrup dette:
«Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten å
holde noe av dette menneskes liv i sine hender.»
Setter man seg ned og tenker over denne setningen, blir den
ganske alvorlig. I alle mine møter med medmennesker, har jeg
altså et ansvar for mine handlinger og livsytringer. Forstår man
dette helt ut, vil nok alle få en ny adferd.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

