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L E D E R

Tanker ved et skifte
Mine to år som Overmester går mot slutten slik det skal være. Nye brødre
skal overta oppgavene, få ansvar og myndighet til å fortsette arbeidet for
logen og ordenen. Jeg skal ikke foreta noen vurdering av det som er gjort
eller ikke gjort, men vil dele noen tanker med dere på tampen av min tid
som Overmester.
Det har vært to fine år med både sorger og gleder, – mest glede – det gir
både en glede og en god følelse å se brødrene komme inn i logesalen og
registrere at i kveld er det mange. Det er også en tilfredsstillelse for kolle-
giet og embedsmennene at vi er mange på møtene. Å møte så ofte en kan
er også en forutsetning for å få utbytte av å være med i logen. Våre ritua-
ler er rike kilder til fordypning i spørsmål som er viktig for vår egen ut-
vikling som medmennesker. Det er alltid noe nytt å lære, og skal en lære
må en delta. Fadderne har en særlig plikt til få med ”fadderbarna” på
møtene.
Flere av våre brødre har gått bort de siste par årene. Aktive brødre som
satte sitt preg på logearbeidet hver på sin måte. Skal vi holde medlem-
stallet på dagens nivå, og helst øke det, betyr det at vi må ha en større til-
gang på nye brødre enn hva som har vært tilfelle de siste årene. Det kom-
mer ikke av seg selv, men krever aktivt arbeid fra alle brødrene. Gledelig
var det at 11 gjester deltok på vårt Informasjonsmøte i vinter. Resultatet
så langt er flere Innvielser nå i vår og til høsten.
Å være med i en Odd Fellow loge er noe annet enn en vanlig forening.
Det er forpliktende både overfor en selv og logen. Det er stadig kommen-
tarer om at vi må rekruttere ynge brødre. Svaret mange unge gir, er at de
har ikke tid og et medlemskap i logen må i tilfelle vente til ungene er
større. Viktigere enn alder er at nye brødre er interesserte og vil prioritere
logen og det å arbeide med sin egen utvikling. En viktig utfordring for
oss brødre er å ta godt imot de nye og opptre slik at de føler seg velkom-
men i fellesskapet.
Den storslåtte gaven vi fikk fra Turid og Tore Diskerud kunne ikke ha
kommet på et mer gunstig tidspunkt. Den løste en vanskelig situasjon for
oss – nedslitte selskapslokaler og ingen oppsparte midler. Gaven inspirer-
te oss til å ta fatt på restaurering av den del av huset som stod igjen med
bl.a. logesal og kjøkken. Samtidig har våre leietakere Frimurerne og Tem-
pelridderne bygd hvert sitt rom for utstyr og kontor, noe de er godt for-
nøyd med.
Vi er i en svært heldig situasjon i dag med nye selskapslokaler og nyres-
taurert logesal og kjøkken m.m. Det ville ikke vært mulig å gjennomføre
alt dette uten den store dugnadsinnsaten fra søstre og brødre. Jeg tror alle
ser tilbake på denne perioden med glede. Vi hadde mye hygge sammen
både i arbeid og over kaffekoppen sittende på en pall eller plankebit.
De nye selskapslokalene har blitt populære å leie ikke minst til brylluper.
Vi er avhengig av leieinntekter for det koster å drifte et stort hus, og vi
må også sikre at vi har midler til framtidig vedlikehold. I den forbindelse
vil jeg peke på den store innsatsen styret i Nore BA nedlegger i driften av
huset. Som eiere av huset er vi kommet til at den beste måten å sikre at vi
kan ta vare på det, er at vi nedbetaler så mye som mulig av det lånet vi
har. Derved sparer vi renteutgifter og vil ha mulighet til å opparbeide oss
kapital til framtidig vedlikehold.
Vi var heldige som fikk denne storslåtte gaven, nå må vi vise at vi kan
forvalte den på en god måte.
De nye lokalene blir en verdig ramme rundt vårt 50 års jubileum til høs-
ten.
Ha en god sommer! Harald Rømuld
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Johannes Løvfald var født 7.
juni 1927 og døde 1. januar 2009.
Han ble tatt opp i logen 9. febru-
ar 1961 og fikk etter hvert alle
grader i loge og leir. Johannes
var utdannet arkitekt ved Sta-
tens Håndverks- og Kunstin-
dustriskole i Oslo og etter noen
års praksis bl.a. ved R. S. Pla-
tous arkitektkontor etablerte
han sitt eget arkitektkontor i
Mysen i nær tilknytning til Øst-
fold Husflidsskole. Denne sko-
len var grunnlagt og ble drevet
av hans far Mons Løvfald, men
etter hvert ble skolen overtatt av
Johannes. Som arkitekt fikk han
stadig mer å gjøre. Han har bl.a.
tegnet mange skoler og andre
store bygg som Eidsberg Spare-
bank, tollstasjonen ved Svine-
sund og utvidelser av Edwin

Ruuds hospital og Askim syke-
hus. Arbeidsmengden førte til at
det gikk lenger og lenger
mellom møtene i logen, men li-
kevel er det få som har gjort mer
for logen i årenes løp. I forbin-
delse med kjøp av NORE i 1962,
bygging av logesal og kjøkken,
oppussing av selskapslokalene
og vedlikeholdsarbeider i alle år
stilte Johannes opp med sine
store kunnskaper og la ned utal-
lige timer for logen. De siste
årene var han sterkt merket av
sykdom, men fikk anledning til
å være med på noen møter i
Seniorgruppa. Dette satte han
umåtelig stor pris på, og for
mange var det hyggelig å opp-
leve at til tross for sykdommen
var hukommelsen imponerende.

Magne Skadsheim

Johannes Løvfald til minne

Dagfinn Arnesen født 16. de-
sember 1930 døde 5. januar
2009. Han giftet seg 22.august
1953 med Randi Amundsen.De
fikk 3 barn, 5 barnebarn og ett
oldebarn. Han var utrolig stolt
av sin familie. De vil helt sikkert
savne hans hjelpsomhet og om-
tanke.

Han tok juridisk embetseksa-
men i 1955, drev i et par års tid
advokatpraksis i Halden og
fungerte i 56/59 som dommer-
fullmektig ved Heggen og Frø-
land sorenskriverembete. De
neste 30 årene arbeidet han som
lektor ved Indre Østfold videre-
gående skole. I en kort periode
var han rektor ved Indre Østfold
handelsskole.

Han ble opptatt i vår Orden 2.
desember 1959 og hadde således
nær 50 års medlemskap. Han
var O.M. i perioden 1991/1993,
fikk Storlogegraden i 1994, fun-

gerte som Storrepresentant i tida
2002/2005 og var sekretær i Leir
nr. 7 Østfold 1997-1999.

Han var alltid en lyttende og le-
vende samtalepartner med en
imponerende hukommelse.
Mange av oss har gjennom ti-
dene mottatt gode og fornuftige
råd og anbefalinger. Vi er stor
takk skyldig. Bak hans profesjo-
nelle holdninger lå det store
medmenneskelige kvaliteter.
Det gjorde at han ble en aktet og
verdig bror av vår Loge. Han
hadde en engasjerende og gi-
vende formidlingsform som
førte til at han ofte ble benyttet
som kåsør eller foredragsholder.
Hans empati eller omtanke for
andre gjorde at han også søkte
og ble medlem av Frimurerne
og Rotary.

Hans kunnskapsrike og uselvis-
ke væremåte gjorde at vi fikk
tette vennskapsbånd til ham.

Han vil bli dypt savnet og våre
tanker går til hans familie.

Per

Dagfinn Arnesen til minne

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg



S E K R E T Æ R E N S S P A L T E

Jubilanter 2009:
04.05. Ann-Karin Torper 70 år
04.06. Margot Brita Aldal 60 år
15.07. Turid Mohrsen 70 år
19.07. Irene Lundeby 60 år
20.07. Tone Bjørnstad 60 år
19.08. Åshild Røsting 90 år
12.09. Randi E. Arnesen 80 år
16.09. Evy T.M. Nøkleby 60 år
23.10. Solveig Bergholtz 90 år
01.11. Mary B. Presthus 90 år
13.12. Ida A. Lind 80 år

Veteranjuveltildeling:
Innv. Tildeles

40 år Valborg M. Aastad 24.02.1969 11.05.09
40 år Oddbjørg A. Jørstad 28.04.1969 11.05.09
40 år Anne-Lise Piwowarski 29.04.1969 11.05.09
25 år Eva Jahren 22.05.1984 24.08.09
25 år Anne-Jorun Elvestad 08.10.1984 12.10.09
40 år Anne-Mari Lunder 22.09.1969 14.12.09
40 år Randi Karlsrud 08.12.1969 14.12.09

Nye søstre:
26.01.2009 ble fire nye søstre innviet i vår Orden:
Anne-Lise Nilsen, Fadder Anne-Mari Lunder.
Tove Granli, Fadder Turid Mohrsen.
Gudrun Sofie Rydning, Fadder Oddrun Korsvik

Kure.
Magnhild Moe, Fadder Margot Brita Aldal.
Vi gratulerer!

Jubilanter høsten 2009:
2. august Asbjørn Nedregård 70 år

11. august Gunnar Krogh 60 år
22. september Erling Hagen 70 år
27. oktober Hans Richard Huse 60 år

Veteranjuveler høsten 2009:
21. september Per Karlsrud 50 år

Nye brødre våren 2009:
5. mars Espen Ivar Tveten

Fadder: Knut Ivar Tveten

30. april Vidar Strande
Fadder: Kåre Mons Bye

14. mai Trond Skjeltorp
Fadder: Odd K. Buraas

14. mai Per-Olaf Kristiansen
Fadder: Odd K. Buraas

Vi gratulerer!

SEKRETÆRENS SPALTE

Nye søstre opptatt i januar 2009: Anne-Lise Nilsen, Tove
Granli, Gudrun Sofie Rydning og Magnhild Moe.

Trond Skjeltorp Per-Olaf
Kristiansen

Espen Ivar
Tveten

Vidar Strande
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23. februar 2009 var det tildeling
av 50 års Veteranjuvel til søster
Marit Kolstad og søster Ingeborg
Evensen.
Eks Rådspresident Guro Lie fore-
stod tildelingen med assistanse
av Stor Sekretær Liv Berit Johan-
sen som Stor Marsjall og Distrikt
Stor Sire Jorunn Larsen som UM.
Etter den høytidelige seremonien
inne i logesalen benket vi oss
rundt vakre bord pyntet med tu-
lipaner og masse levende lys.

Vår UM Reidun Lie Larsen øn-
sket velkommen til bords med et
dikt:
Det er i livet visse store dage
hvor vi vil stanse opp og se tilba-
ke.
Hvor vi vil minnes både stort og
smått.
I minnets bok står både ondt og
godt.
Men det er dog det lyse og det
glade
som skinner klarest frem fra bo-
kens blade!

Vi sang ”Troskapsbånd”, og der-
etter fikk vi en velsmakende mid-
dag før talene startet.
Første taler var OM Gunvor Ege-
berg som gratulerte to herlige Ve-
teraner, str.Ingeborg Evensen og
str. Marit Kolstad med ett halvt
århundre i logens tjeneste. Hun
takket for alt de to hadde bidratt
med helt i fra starten av Loge
CECILIA. OM overrakte så de
symbolske rosa nelliker.
Neste taler ut var str. Marits dat-
ter Mona, som selv er logesøster,
opptatt i KJEDEN og senere over-
flyttet til vår loge.
Hun holdt en gripende tale til sin
mor, som hun sa var en sann Re-
bekka, hjelpsom og alltid satte
andre foran seg selv. Mona re-
klekterte nok som 12-åring når
moren reiste av gårde i sorte klær
i all slags vær. Hun fortalte
mange morsomme episoder fra
morens logeliv.
Mona gratulerte også tante Boja,
som hadde en sentral rolle i hen-
nes liv.

Søster Jorunn Altenborn talte så
til ”Kjære Boja” som for 25 år si-
den kom inn i hennes og ekte-
mannens liv og skapte et godt
miljø i grannelaget. ”Str. Boja er
belest, kunnskapsrik og politisk
engasjert. Hun har til og med
skrevet brev til Statsministeren!”
Boja er Jorunns Fadder i logen.
Hun henvendte seg også til str.
Marit, som var stødigheten selv i
vår loge. ”Heldige er vi andre
som har dere som går foran og
viser vei og har gitt oss mange
vakre minner.”
Nettopp derfor passet det å
synge sangen ”De vakre minner”
Så var det 50 års Veteranen Marit
sin tur. Hun takket for flott opp-
levelse i logesalen, nydelig mu-
sikk og en fin kveld. ”50 år, det er
mange. Ble tatt opp i Loge UNI-
TAS i Halden en vinterdag i 1959
med str. Martha Solberg som
Fadder. Målet var å få medlem-
mer nok til å danne en egen
Loge-søsterforening.” – 17. no-
vember i 1962 ble Loge nr. 31
CECILIA en realitet med Marit
som den første sekretæren. Loka-
ler ble først leid i Festiviteten i
Mysen før eget logehus, ”Villa
Nore”, ble kjøpt.
Søster Marit avslutter med å si at
logen har gitt henne mye. Hun
har lært mye og synes vi har en
levende loge. ”Ja, vi er ”fine” alle
sammen!”

Det er en hovedperson til, og nå
er det str. Ingeborg Evensen som
får ordet og åpner med at dette
har vært en stor dag. ”50 år er
lang tid av et liv. Jeg startet som
37-åring med str. Svanhild Støen
som Fadder.”
Søster Boja ble den første Kapel-
lan i vår loge, og syntes det had-
de vært en meget meningsfylt
oppgave. Hun er veldig glad i
Nore og takker for alt hun har
fått gjennom logen. Til slutt tak-
ker hun Marit for følget gjennom
alle 50 år.
Det utbringes skåler både for
jubilantene, Loge CECILIA og
”Villa Nore”.

DSS Jorunn Larsen takker for ma-
ten med en stor takk til UM og
hennes gode hjelpere.
Samtidig gratulerer hun dagens
Veteraner som har utrettet mye
for logen, vært flinke til å møte
og blitt en inspirasjon for de
yngre.
Kaffen ble nytt i salongen. Etter
hygge og prat avsluttet vi på tra-
disjonelt vis med sangen ”Nå
slukkes lys og lampe”.
Dette ble en begivenhetsrik kveld
for våre to nye 50 års Veteraner,
men også for oss andre søstre
som kunne få ”følge” dem denne
kvelden.

Astrid L.

På besøk hos en
sprek Veteran
Undertegnede reiser på besøk og
blir møtt av en smilende Boja, el-
ler Ingeborg som hun jo egentlig
heter.
Det er ikke mange som innehar
både 25- og 40-års Veteranjuvel
og som i tillegg nå også er tildelt
50-års juvel, men alle disse juve-
lene kan Boja smykke seg med.
Hun ble innviet i Loge Unitas i
Halden februar 1959 og var med

oppdra de fore ldre løs e

Tildeling av to 50 års Veteranjuveler i Loge CECILIA

Marit Kolstad og Ingeborg Evensen et-
ter tildelingen av 50 års Veteranjuvel.
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på å starte vår egen Loge Cecilia i
1962. Det var spesielt å være med
på å starte en loge, sier hun, det
sveiset oss sammen på en spesiell
måte. Vi var ikke så mange, og vi
måtte alle ta oppgaver og være
med i komiteer. Vi sydde, trente
og skoftet aldri noe møte.
Som den positive kvinnen hun er
har hun i Loge Cecilia sagt til ja
til å være med i flere nemnder og
spill, og som logens første Kapel-
lan og siden som Skattmester.
Jeg var stolt og følte meg beæret
da jeg ble utnevnt som Kapellan.
Det føltes som en stor og viktig
oppgave.
50 år er en lang logetid og å få
denne Veteranjuvelen lagt om
halsen var for meg et stort øye-
blikk. Alle disse logeårene har
gitt meg mange fine opplevelser
og det er naturlig å se tilbake. For
meg har det vært alvor og jeg har
prøvd å være en god Rebekka-
søster, men er ikke alltid slik jeg
skulle ha vært, toleransen min
kunne vært større og jeg er både
gammeldags, sta og påståelig.
Ofte føler jeg at jeg kommer til
kort, sier hun ettertenksomt.
Det har vært store forandringer i
disse logeårene, toleransen har
blitt mye større her som ellers i
samfunnet, og det er kanskje rik-
tig.
Men Logen betyr veldig mye for
meg, den er et fast holdepunkt i
livet mitt og noe godt å forholde
seg til i vår travle tid.
Sannhetsmottoet vårt handler
mye om å ikke baksnakke hver-
andre, men ta alt i beste mening.
Vi er alle bare mennesker skapt
forskjellig.
Hvis jeg skal gi nye søstre et godt
råd må det være: ”Møt så ofte du
kan!”
Boja er med i Søstertreff og har
også vært leder der. Hun synes
det er et fint tiltak. Møtene fore-
går på formiddagen og det passer
godt for mange søstre som har
kommet litt opp i årene. ”Vi lærer
hverandre godt å kjenne når vi
ikke er så mange”, sier hun.
Men Boja har også andre interes-
ser, litteraturgruppa Bokstaven
og Askim Bygdekvinnelag. Fak-

tisk så er hun med i en seks, sju
foreninger så det er ikke mangel
på engasjement.
Hun har en stor, fin familie som
hun verdsetter høyt, tre barn, åtte
barnebarn og tre oldebarn. Det
skjer alltid noe i hennes og Pauls
familie. De har ikke problemer
med å få tiden til å gå. Foruten
familien stikker det stadig noen
innom.
”Jeg liker å være sammen med
mennesker så det er noe jeg setter
utrolig pris på”, sier hun til slutt.
Ute skinner vårsola, og fuglene
kvitrer og da er det nok ikke
lenge før damen kommer seg ut,
soltilbeder som hun er .....

Gunn.

Søster Marit
Kolstad – 50 år
som medlem av
Rebekkalogen
Hva fikk deg til å melde deg inn i Re-
bekkalogen?

Olaf ble først tatt opp i loge
Kongsten i Fredrikstad, og flyttet
over til Grimkel i Sarpsborg, da
den ble stiftet.
Han syntes det var flott å være
med i logen.

Etter hvert ble det snakket om at
det skulle startes egen loge i My-
sen.
Olaf syntes at jeg skulle bli med i
Loge nr. 17 Unitas i Halden inntil
videre.
Mine venner Guro Lie og Martha
Solberg var med der, og jeg ble
forespurt av Martha, som også
var min Fadder.

Vi måtte ha to referanser. Anton
Brække og Arne Johansen var
mine referanser.

Forventningen og spenningen
var stor, da det nærmet seg da-
gen for opptagelse i Loge nr. 17
Unitas i Halden. Datoen var
23.02.69.
Vi var tre fra Askim den dagen.

Mary-Ann Pettersen, Ingeborg
Evensen og jeg.

Dagen ble en stor opplevelse for
meg.

3 år senere ble Loge nr. 31 Cecilia
startet på Mysen, og ca. 30 søstre
flyttet fra Loge nr. 17 Unitas.
Før stiftelsen hadde vi søsterfor-
ening. Vi arbeidet med alt utsty-
ret vi trengte i logen.

Jeg ble valgt til Chartermedlem
før stiftelsen av logen.

Jeg var med som Sekretær i det
første styret fra 17.11.62-31.12.63.

Det var en flott start, spennende,
lærerikt, og et veldig godt samar-
beide selv om alt var nytt for oss.

Senere har jeg vært Sekretær fra
01.01.70-31.12.71, UM h.ass
01.08.75-31.07.77. Arkivar fra
01.08.77-31.12.79, og arkivar fra
01.08-87-31.07-2007.

I dag har jeg ingen verv, og trives
med det også.

Logen betyr like mye for meg i
dag, som den har gjort i de 50
årene som har gått.

Jeg er logen evig takknemlig for å
ha opplevd alle disse årene sam-
men med flotte søstre.

Interjuvet av
søster og datter Mona

Av alt som visdommen gir for
at livet skal bli helt lykkelig,
er det å eie vennskap det aller
største.
Det er ikke så mye våre ven-
ners hjelp som hjelper oss,
som vissheten om og tilliten
til at de vil hjelpe oss.

(Epicurus 341-270 f.Kr.)



En lys, vakker vårkveld ble ram-
men rundt den siste Veterantilde-
lingen i denne terminen.
11. mai ble søstrene Valborg Ma-
rie Aastad, Oddbjørg Annie Jør-
stad og Anne Lise Piwowarski
tildelt sine 40 års Veteranjuveler.
Denne kvelden fungerte Eks
Rådspresident Guro Lie som OM,
Eks Stor Sekretær Liv Berit Jo-
hansen som Stor Marsjall, DSS Jo-
runn S. Larsen som UM og Eks
OM Kari Skadsheim som Kapel-
lan.
Etter den stemingsfulle og høyti-
delige seremonien inne i logesa-
len samlet 100 søstre seg ute i
festsalen. Det var mange gjester.
Det var søstre fra Loge nr. 64
ELSE (Fredrikstad), fra Loge nr.
30 SIGRID UNDSET (Lilleham-
mer) og fra Loge nr. 53 GYDA
(Fagernes).
Festmåltidet ble ledet av Eks OM
Solveig Hunstad. Vi sang ”Kom
mai, du skjønne, milde” – før hun
ønsket de tre nye 40 års Veterane-
ne, alle gjestene og egne søstre
hjertelig velkommen til bords.
Menyen var kyllingbryst, salat og
kokt ris. Kaffe med gavekonfekt
fra Veteranene ble servert etter
måltidet.
Søstrene sang også ”Vel møtt du
kjære søster –”, og musikkfølget
var ved Organist Solveig Gun-
delsby.
Praten gikk lystig, og den gode
maten smakte alle.
Førstemann i talerekken var vår
egen OM Gunvor Egeberg. Hun
syntes det var morsomt å ha så
mange gjestene på en så inn-
holdsrik kveld. Så kom Veterane-
ne i fokus: Flagget var heist ute,
og det var fest i salen vår. Det var
en stor glede for alle søstrene i
Loge CECILIA å se disse tre med
det edle smykket rundt halsen,
takken for 40 års logetjeneste.
”Bær den med stolthet!
Dere har vært med å bygge opp
vår loge, dere møter så ofte dere
kan med smil og vennlighet til
alle. Jeg er så glad i dere!” De tre
Veteranene måtte reise seg, og
alle var med i en skål for dem.

Deretter fikk de tre rosa nelliker
hver fra logen.
Neste taler var Eks OM Kari
Skadsheim. Hun ønsket å repre-
sentere fadderskapet uten å være
Fadder til noen av dem. Hun var
fem år yngre som søster i vår
loge og hadde fulgt str. Valborg
og Oddbjørg i alle år. Som nær
nabo til den ene og som serve-
rings- og kokkehjelp hos den an-
dre hadde det utviklet seg varmt
vennskap mellom dem også pri-
vat.
Str. Anne Lise hadde Kari blitt
kjent med på korpstur til Sykkyl-
ven, der hun bodde den gangen.
Da hun flyttet til Mysen, ble hun
overført til vår loge, og Kari over-
tok ansvaret som Fadder for
Anne Lise. ”Det er tre ulike jenter
med store hjerter! Til lykke med
tildelingen. Den er fortjent!”
Deretter fikk de tre Veteranene
ordet. Str. Valborg takket for det
nydelige smykket, for alle blom-
stene, alle de pene ordene, hyg-
gelige venner og for hvert eneste
år hun hadde fått være i vår loge.

”De har beriket mitt liv!”
Str. Oddbjørg takket for en flott
opplevelse i salen, ”følte det inne
i hjerteroten”. Videre kom hun
inn på de tyve årene hun og hen-
nes mann hadde vært vertskap
på Villa Nore og var takknemlig
for all hjelp de hadde fått fra beg-
ge logene i huset. Hun takket for
alle de pene ordene og all opp-
merksomhet fra søstrene.
Str. Anne Lise takket også for
kveldens opplevelser inne i salen
og ute ved måltidet. Spesielt tak-
ket hun str. Kari Skadsheim og
sin svigerdatter Anny Ospedal
for at de alltid bakker henne opp.
Hun fortalte hvordan det hadde
vært å være logesøster på Vest-
landet med ferjer som gikk fra
dem, smale veier med store brøy-
tekanter og mye snø i veibanen.
De kledde seg med høye støvler,
ullongs og kjoler de kunne putte
oppi når biler måtte skyves. ”Vær
glade, dere her i Mysen, som kan
gå rett fra bilen og inn i huset!”
Det passet å synge ”De nære ting
–” før OM i Loge nr. 64 ELSE, Eva
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Tildeling av tre 40 års Veteranjuveler i Loge CECILIA

Foran fra v. Valborg Marie Aastad og Annie Jørstad, bak Anne Lise Piwo-
warski med kveldens Stor Marsjall Liv Berit Johansen på sin høyre side og på
hennes venstre side Eks Rådspresident Guro Lie som tildelte Veteranjuvelene.
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Rossvold holdt sin tale. Hun gra-
tulerte med logehuset vårt, takket
for at vi tok imot dem og ønsket
de tre Veteranene til lykke. Loge
ELSE har ikke holdt på så lenge
at de har fått egne 40 års Vetera-
ner. ”40 år er en lang vei med
mye lærdom i logesammenheng
og mye glede. Det er felles
grunnverdier som binder oss
sammen, og jeg vil utbringe en
skål for dere i Loge CECILIA fra
Loge ELSE. Samtidig skal dere
Jubilanter og logens OM få tre
røde ”Elseroser” hver. Vi har tre
roser i søsternålen vår, og hva er
mer naturlig enn å gi ”Elseroser”
som oppmerksomhet ved spesiel-
le anledninger?”
Eks OM Eli Sælid fra Loge nr. 53
GYDA takket også for hyggelig
velkomst, for fin opplevelse inne
i logesalen, og hun gratulerte oss
med Villa Nore. Videre skulle
hun hilse fra sin DSS og fra OM i
Loge GYDA. Alt sagt på flott Val-
dresdialekt.
Til slutt var det UM i Loge nr. 64
ELSE, Inger Johanne Jørstad, som
talte til søstrene. Hun sa at alle
forventninger var oppfylt. Impo-
nerende bygning, flott festsal,
herlig taffel og smakfull mat.
”Måltidet styrker fellesskapet
vårt. Velkommen til Loge ELSE i
Fredrikstad. Vi utbringer en skål
for alle søstrene i Loge CECILIA.
Tusen takk for maten.”
Måltidet ble avsluttet med tre
vers av ”No livnar det i lundar
–”.
Nå var det blitt sent, men vi rakk
en rask kopp kaffe og vår vanlige
avskjedssang før søstrene fra
Fredrikstad måtte si farvel.

R.L.

Samtaler med
Veteranene:
Søster Valborg Marie Aastad ble
opptatt i vår Orden i februar 1969
med Anne Regine Norling som
sin Fadder. Hun har som oss an-
dre gått i samme spor, med kjøk-
kentjeneste og forefallende ar-
beid. Hennes første embede i lo-
gesalen var YV fra 1/1-1974 til

30/7-1975. I august 1987 ble hun
UM V.Ass. og var det til juli 1989.
Søster Valborg har vært med i
mange spill opp gjennom årene.
Nore-Nytt tar et lite besøk hos
Veteranen. Hun sier at Logen har
betydd så mye for henne, beriket
hennes liv og gitt mange fine
minner. ”Søstertreff” er også et
sted hun har møtt og trivdes
godt.
Denne siste vinteren har hun
vært en del syk, så hun har ikke
fått vært med så mye som hun
gjerne ville. Fra UM-stolen har
hun hørt på hvert møte: ”Møt så
ofte du kan…” . ”Ja, det har jeg
gjort i alle år, så sant det har vært
mulig!”
Vi ønsker str. Valborg alt godt og
sier til lykke med tildelingen og
40 års medlemskap i Loge nr. 31
CECILIA.

M.A.

Søster Oddbjørg A. Jørstad ble
opptatt i Rebekkaloge nr. 31 CE-
CILIA i april 1969. Det var Eks
OM Elsa Hansen som var hennes
Fadder.
Nore-Nytt tar en liten prat med
henne for å høre litt om hennes
opplevelser i disse logeårene.
”Ble du og din mann opptatt i
Odd Fellow samtidig?” spør jeg.
”Nei, på grunn av hans arbeids-
press begynte han etter meg. Og
jeg ventet faktisk i seks år før jeg
begynte, jeg også,”svarer hun.
”Kjente du mange av søstrene i
Loge CECILIA da du begynte?” –
”Vi serverte jo maten på ettermø-
tene, så derfor ble jeg jo kjent
med noen av dem etter hvert.” –
”Du var CM H.Ass. fra 75-77,
UM V.Ass. 77-79, YV 79-81 og
Kass. fra 85-87. Men jeg husker jo
at du var Inspektør, og når var
det?” –
”Det var faktisk like etter at jeg
fikk 3.gr. at jeg ble Inspektør, men
jeg har vikariert som Insp. flere
ganger. Jeg har vært med i spil-
lene, og det er så fint og givende!
– Logen har betydd mye for meg.
Den er mitt hjertebarn. Og i Lei-
ren treffer man igjen søstre fra
andre loger. Det er også svært
hyggelig.” –
Til slutt spør jeg str. Oddbjørg om

hun gleder seg til Veterantilde-
lingen. Hun tenker seg om før
hun svarer:”Jeg både gleder og
gruer meg, men vi er tre søstre
som skal får den samtidig. Det
blir nok veldig høytidelig.”
Nore-Nytt takker for en hyggelig
prat og ønsker hjertelig til lykke
med hennes 40 års Veteranjuvel.

S.J.

Søster Anne Lise Piwowarski vil
også bli tildelt 40 års Veteranjuvel
11. mai. Jeg inviterte henne til et
intervju om hennes tid i vår Or-
den.
Søster Anne Lise ble innviet i
Loge nr. 6 VERONICA i Ålesund
i april 1969. ”Da ble veldig
mange tatt opp samtidig, fra Hel-
lesylt, Sykkylven, Stranda og el-
lers fra flere øyer rundt byen. Jeg
husker ikke så veldig mye, men
jeg husker at vi var en stor flokk
som alle lurte på hva som skulle
skje.”
Hun var med i Ålesund til det ble
bygget logehus på Stranda. Da
ble Loge VERONICA delt, og str.
Anne Lise ble medlem i Loge nr.
44 VENIA. Hun var med på dette
19. mai 1971.
Da hun ble alene dette året, flyt-
tet hun tilbake til Mysen og ble
overført til Loge nr. 31 CECILIA.
Eks OM Kari Skadsheim overtok
som hennes Fadder.
Søster Anne Lise arbeidet på Ul-
levål sykehus i mange år før hun
begynte på Askim sykehus hvor
hun var til hun ble pensjonist.
Hennes hobby har i alle år vært
musikk og opera, klassisk mu-
sikk ligger hennes hjerte nær-
mest.
Verv i Logen er: IV 1995-97, Ka-
pellan 2001-2003, Insp.Ass. 2005-
2007. I Leiren: YP 2t 2001-2003 og
YP 1t 2003-2005.
Søster Anne Lise har vært en tro-
fast logesøster. Hun har to fad-
derbarn som også er flinke til å
møte. Vi er enige om at det er sto-
re forandringer på disse årene,
men vi trives og håper på mange
gode år i Loge CECILIA.

A.J.E.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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i kk e uts et t å b e søke en syk

Mandag 4. mai var nær innpå 30
medlemmer fra våre to loger
samlet til vårpuss på og rundt
Villa Nore.
Det ble spadd, feiet, raket og
kjørt bort kvist og løv. Trærne ble
trimmet, blomterbed luket, ho-
veddøren på huset ble oljet og
veggene vasket. Alle vinduer ble
pusset, foreløpig innvendig.
Flaggstangen, der snoren har
vært ødelagt, ble tatt ned. Det
som var feil ble rettet på før
stangen igjen nå er oppe og klar
til bruk.
Arne og Frank J. laget lys lap-
skaus til oss og noen av «jentene»
hadde stekt vafler og kaker til
kaffen, så ingen gikk sultne hjem.

Blomsterbedene i front på huset bug-
net av lekre tulipaner.

Vårt Søstertreff på ”Villa Nore”
skal gi oss krefter og humør,
en livlig prat rundt kaffebordet
er tegn på trivsel og vigør.
Men våre treff skal ei kun være
et møtested til velbehag,
her skal vi drøfte, lytte lære,
bli inspirert til neste dag.
(Randi og Dagfinn Arnesen)

Nore-Nytt var på besøk på ”Søs-

tertreff” mandag 2. mars. Det var
Årsmøte med årsrapport, regn-
skap og valg. Etter en aktiv og ar-
beidsfylt periode ønsket nåvæ-
rende styret avløsning. Valgkomi-
teen hadde jobbet iherdig med å
finne nye styremedlemmer. Men
det måtte en runde med ja/nei til
alle som var tilstede før et nytt
styre ble fulltallig. Nytt styre ble:
Martha P. Schjelderup Kind, Anne

Jorun Elvestad og Randi Karlsrud.
De konstituerer seg selv. Valgko-
miteen: Randi Lund Jacobsen og In-
geborg Evensen står ett år til.
Nåværende styre: Ida Lind, Sol Jo-
hansen og Lillemor Smestad takket
for seg og ønsket det nye styret
lykke til i deres arbeid.
4. mai skal det være Fellesmøte
for alle ”Søstertreff” i Østfold.
Det skal foregå i Mysen på Villa
Nore. Det nye styret overtar et
vel planlagt arrangement, men
selve gjennomføringen må de ta
seg av. Leder Ida anbefalte varmt
at alle hjalp til så gjestende søstre
fikk oppleve ”Fellestreffet” på
beste måte.
Referat fra dette med bilder vil
komme i Nore-Nytt til høsten.
Kommende styre takket til slutt
for tilliten og berømmet det ”av-
gående” for stor innsats og
mange fine møter. De ba om at
alle måtte reklamere for ”Søster-
treff” og minnet om møtedagen:
Første mandag i måneden kl. 11-
13 på Villa Nore.

R.L.

SØSTERTREFF

SØSTERTREFF: Nytt styre består av Randi Karlsrud, kasserer, Martha P.
Schjelderup Kind, sekretær og Ann Jorun Elvestad, leder.

Dugnad på «huset»



Den 19. mars 2009 var en loge-
kveld vi brødrene hadde ventet
på og gledet oss stort til. 36 av
oss møtte opp for å overvære se-
remonien og den påfølgende
gallamiddag.
Logen ble åpnet på vanlig måte
og Bror Sekretær leste jubilantens
vita, før Logen ble gjort klar til
kveldens seremoni.
Stor Sire Harald Thoen, Stor Sek-
retær Knut Borgen, DSS Rolf
Berg-Nilsen, Eks DSS Leif Egill
Karlsen og Eks DDSS Magne
Skadsheim ledet seremonien.
Jubileumsmiddag med taler
Vi fikk suppe, erter, kjøtt og flesk,
elegant tilberedt av bror Frank Jo-
hansen og hans medhjelpere fra
Privatnemda. Vi sender dem en
stor takk for et perfekt måltid til
en perfekt kveld.
Stor Sire gratulerte Jubilanten.
Han refererte til ordensvita og
fortalte at Bror Frank Lind har
vært embedsmann nesten hele ti-
den i alle disse årene. Dette vitner
om stor interesse for Ordenen og
sine medmennesker. Frank har
fortrolige venner og en stor om-
gangskrets i Logen. Han har ster-
ke meninger og stor rettferdig-
hetssans.
Stor Sire takket på vegne av Den
Norske Storloge, for det han har
gjort for Ordenen, og for at han
for 40 år siden valgte å bli en
Odd Fellow. Overrakte blomster
fra alle brødre og søstre i hele
Norges land.
Fung. Overmester Hans Foss ut-
trykte stor glede på vegne av alle
brødrene i Loge 62 Håkon Hå-
konsson, og takket dypt. Han for-
talte om sangen som Jubilanten
har skrevet, og alt han gjør til
beste for Ordenen, og om hans
væremåte etter V. K. og S. sine
grunnprinsipper. Han takket for
innsatsen, og ønsker han mange
gode år og stunder i Logen.
Bror Magne Skadsheim fortalte at
han og Jubilanten har vært ven-
ner i over 40 år. Hva er venn-

skap? Vi var begge innflyt-
tere til Mysen og hadde
barn på samme alder.
Mysen skolekorps trakk oss
sammen, senere ble det
bærturer og påsketurer på
oss alle, som brakte oss
enda nærmere hverandre.
Bror Frank Lind opprettet
et utvalg som skulle se på
om det var mulig å få til et
eget blad for Logene. Første
nr. kom høsten 1990, og
Nore-Nytt har fortsatt med
to utgaver i året siden, og
feirer 20 år i 2010.
Jubilanten har gjort mye
godt for Seniorgruppen,
med sine flotte turer.
Bror Skadsheim takket for
vennskap gjennom alle dis-
se år, og ønsket lykke til
med Juvelen.

Storrepresentant Evald For-
vik fortalte at de lærte hver-
andre å kjenne i Leiren, som
Storrepresentant og Distrikt
Stor Sire. Han gratulerte så
mye med dagen og over-
rakte blomster.
40 årsjubilanten Frank Lind

10

Foran sitter Jubilanten Frank Lind flankert av til venstre Stor Sekretær Knut
Borgen og Stor Sire Harald Thoen. Bak fra venstre Eks. DDSS Magne Skads-
heim, DSS Rolf Berg-Nilsen og Eks. DSS Leif Egill Karlsen som alle medvir-
ket i seremonien.

40 års Veteranjuvel til Bror Eks DSS Frank Lind

hj e l p d ine medmennesker der du kan

Frank Lind er innviet
i Loge 62 Håkon Håkonsson og tildelt:
Troskapsgraden 13. mars 1969
Det Gode Vennskaps Grad 4. sept. 1970
Den Edle Kjærlighets Grad 4. feb. 1971
Den Høye Sannets Grad 7. okt. 1971

Embeder i Loge:
Cermonimesters H. ass. 1972- 1975
Inspektør 1981- 1983
Cermonimester 1983- 1987
Undermester 1987- 1989
Overmester 1989- 1991
Fung. Eks Overmester 1991- 1993

Kallet til Leiren og tildelt:
Patriark Grad 1. april 1986
Den Gylne Leveregels Grad 5. jan. 1988
Den Kongelige Purpurgrad 7. feb. 1989

Embeder i Leiren:
1. Teltvakt 1993- 1995
Yppersteprest 1995- 1997
Hovedpatriark 1997- 1999
Fung. Eks. Hovedpatriark 1999- 2001
Storrepresentant 2002- 2005

Storloge:
Distrikt Stor Sire 2005- 2007

Tildelt:
25 års Ve.Ju. 21. april 1994
Storlogegraden 1992
Erkjentlighetstegn 5. nov. 2007
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Frank Lind:
– Vi må åpne dørene mer for andre –

takket for at kvelden ble så fin,
og for at så mange kom.
13. mars 1969 ble jeg innviet i Or-
denen, og dagen etter hadde jeg
en følelse av at noe stort var i
vente. Embedskollegiet fra star-
ten er dem jeg nærer stor takk til i
dag. Frank fortalte litt om hver
enkelt. De er alle borte i dag, og
det er med stort vemod jeg min-
nes dem i dag, men med stor gle-
de for det de ga meg. Takk for
vennskapet til Bror Skadsheim og
frue.
Har jeg levd opp til Logens krav?
Har prøvd og prøvd, men svikter
av og til. Folk med god samvit-

tighet har som regel dårlig hu-
kommelse!
Ønsker for framtiden:
Flere medlemmer i Ordenen til
Nestekjærlighetens tjeneste.

Nore-Nytt er hans stolthet, og det
med rette, med tanke på det ar-
beidet han har lagt ned. Det er 20
års jubileum til neste år, og det
gir stor glede til de Brødre og
Søstre som av ulike grunner ikke
kan møte så ofte som de ønsker.
Bror Kjell Ness takket flott og po-
etisk for maten, og til jubilanten.

Roar Hanson

Alltid forberedt og korrekt kan
være en god karakteristikk av
Frank Lind.
Den gode replikken og det gode
humøret er også godt synlig hos
den nyslåtte 40 års Veteranen.
Selv etter 40 år i logen og med 78
år på baken er engasjementet og
interessen for logen og Ordenen
der i fullt monn. Og meninger
har Frank, både om vår loge og
Ordenen i sin alminnelighet. Ing-
en i vår loge har vel hatt flere em-
beder enn Frank Lind når vi tar
med både loge og leir.
Vi besøker Frank noen dager et-
ter at Stor Sire har tildelt han
Veteranjuvelen.
– Jeg har aldri angret på at jeg ble
med i logen. Ritualene i logesalen
er selvsagt hovedsaken eller
grunnlaget for oss som er med-
lemmer, men også det sosiale li-
vet i logen har betydd og betyr
mye for meg.
– Våre logemøter er jo todelte.
Det alvorlige og høytidlige forgår
etter faste regler i salen. Ettermø-
tene forgår i en løsere og mer
uformell form. Dette gir logekvel-
dene en fin balanse. – Jeg synes
også at det alltid er hyggelig å be-
søke andre loger. Det er alltid noe
nytt å ta med seg og nye kontak-
ter knyttes.

– Jeg må si jeg har vært bekymret
for aldersutviklingen i vår loge
sier Frank og stiller selv spørsmå-
let om Odd Fellow Ordenen har
stagnert i forhold til samfunnsut-
viklingen. Dagens unge vil ha
raske resultater. Kan det være
noe av årsaken til at det ikke er så
lett å rekruttere medlemmer og
særlig yngre medlemmer undrer
Frank.
– Vi er også litt for redde for å
fortelle om logen. Vi er ikke flin-
ke nok til å gå ut med vårt bud-
skap. Etter min mening må lo-
gene bli mer åpne om sin tilstede-
værelse i samfunnet. Logene er
basert på at vi skal ha vekst, og
skal vi få til det, må vi bli mer
åpne om hva vi står for. Vi må
ikke stelle oss slik at logen blir en
for godt bevart hemmelighet sier
en som ikke legger skjul på at lo-
gen har betydd mye for han i alle
disse 40 årene.
Av og til synes jeg det blir vel
mye detaljstyring fra Storlogens
side. Vi må få lov å bruke hodet
selv også. Vel er rammen rundt
vårt arbeid viktig, men det må
ikke gå på bekostning av innhol-
det. Ritualene må være slik at vi
enkle mennesker forstår budska-
pet og meningen med det som
sies.

– Jeg skulle ønske at vi hadde
gradspill også ved tildeling av
den Høye Sannhets Grad.
Det er et dårlig tegn når en bror,
etter å ha fått gradene, blir borte
fra logemøtene. Setter vi av møte-
dagene i kalenderen, tror jeg de
fleste kan få tidskabalen til å gå
opp. Det er ikke uten grunn at vi
stadig oppfordres til å møte så
ofte vi kan.
Jeg skjønner at årene har gått. Av
kollegiet som var da jeg ble tatt
opp, er det bare Magne Skads-
heim som lever.
Frank Lind er i høyeste grad en
aktiv pensjonist. Han betror oss
at han aldri har vært så glad og
lykkelig som da han ble pensjo-
nist! – Å reise rundt i verden er
en av interessene og da vil jeg
gjerne høre opera avslutter den
nyslåtte 40-års Veteranen.

Harald Rømuld

Legg di hand i mi hand,
så er vi sterke saman,
så er vi svake saman,
så er vi saman.

(Åse Marie Nesse)
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Mandag 26. januar fikk vi fire nye
søstre i vår Loge. Det var Anne
Lise Nilsen fra Askim, Tove
Granli fra Trøgstad, Gudrun Sofie
Rydning fra Askim og Magnhild
Moe fra Askim.
UM Reidun Lie Larsen ønsket de
nye medlemmene velkommen,
og vi hadde et hyggelig søster-
måltid.
Vi sang Sangen etter Innvielse, og
OM Gunvor Egeberg ønsket de
fire nye velkommen i Loge Ceci-
lia og håpet at de ville trives hos
oss. Videre hilste hun de to gjes-
tende søstre fra Loge nr. 21
MAUD i Hamar: Eks OM Gerda
Holm og Eks OM Solveig Ed-
vardsen.
Fadder og Eks OM Anne-Mari
Lunder holdt tale for de nye søs-
trene, og søster Tove Granli tak-
ket på vegne av alle fire for varm
mottagelse og for den tillit Logen
viser ved å ta dem opp som med-
lemmer.
Kass. Evy Nøkleby overrakte in-
formasjonsmappene, ønsket lyk-
ke til og ba dem lese stoffet godt.
Kringle og kaffe ble servert i sa-
longen, og praten gikk livlig. Vi
avsluttet med Søstersangen, og
ved flygelet satt Org. Solveig
Gundelsby.

May L. T.

FADDEROMTALER:
Magnhild Moe er født 18. mars
1945 på Voss, bor nå i Askim og
er utdannet sykepleier. Hun ar-
beider ved Ringvollklinikken i
Askim.
Magnhild er enke. Hun har to
sønner og en datter som alle har
flyttet hjemmefra. Hun er veldig
glad i å lese. Håndarbeid er også
en hobby hun har.
Feriene blir oftest tilbrakt på
Vestlandet, og da trives hun best
når hun kan vandre i fjellet. Dår-
lig vær er intet hinder.

Fadder Margot Aldal

Gudrun Rydning, 58 år, født i
Stokmarknes i Vesterålen. Hun

bor i Askim. Har bodd der siden
1980 sammen med mannen Kjetil.
De har tre barn og fem barne-
barn.
Hun jobber som tannpleier på
Knapstad Tannklinikk.
Gudrun har en stor lidenskap, og
det er trening. Hun har trenings-
partier både i vann og sal. Dessu-
ten er hun glad i forskjellige for-
mer av håndarbeider.

Fadder Oddrun Korsvik Kure

Anne-Lise Nilsen, født
05.02.1934. Hun er født og opp-
vokst i Askim. Flyttet til Oslo i
1960. Hun er utdannet adjunkt og
har jobbet i 42 år i Osloskolen
(ungdomsskolen og videregå-
ende skole) som kroppsøvingslæ-
rer og rådgiver. I 2003 flyttet hun
tilbake til Askim hvor hun og
hennes mann dyrker tett omgang
med ”gamle” venner. Sammen
med dem setter hun pris på tea-
terturer, selskapelighet og annet
sosialt samvær. Som tidligere
kroppsøvingslærer liker hun fort-
satt å holde seg i aktivitet og er
en ivrig turgåer og Spenstmed-
lem. Hun har en datter, to barne-
barn og ett oldebarn som naturlig
nok opptar mye av hennes tid.

Fadder Anne-Mari Lunder

Tove Granli er ekte trøgsting,
født Eikaas. Hun er 64 år og gift
med Leif Granli, har to sønner og
to barnebarn.
Leif var offiser i Luftforsvaret, og
dette førte til mye flytting. Fra
Trøgstad i 1970 til Bodø, så til
Kongsvinger, Brussel, Kristian-
sand, Oslo og så tilbake til Trøg-
stad i 1999. Tove var ”hemmafru”
til de flyttet til Oslo i 1986, og ar-
beidet deretter 20 år i Siemens, de
siste år som salgsingeniør.
Er i dag AFP-pensjonist og dyr-
ker ulike hobbyer – som slekts-
forskning og hagestell (roser).
Jeg tror hun vil ha stor glede av
Logen, og omvendt.

Fadder Turid Mohrsen

Fire nye søstre i Loge nr. 31 CECILIA

Nye søstre opptatt i januar 2009: Anne-Lise Nilsen, Tove Granli, Gudrun
Sofie Rydning og Magnhild Moe.

En venn er broen til en større
verden. Vi ser gjennom deres
øyne, så vel som våre egne.
Vi lytter mer oppmerksomt,
tenker dypere, utforsker et
land vi ikke kjente til. Vi
trenger deres omsorg og god-
het – og finner glede i å opp-
dage at de også trenger oss.

(Pam Brown)
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OPPDRA DE FORE LDRE LØS E

Espen Tveten
Den 5. mars 2009 ble Espen Ivar
Tveten tatt opp som ny bror i
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson.
Espen er født den 7. oktober 1968
i Manitowoc Wis. USA.
Han er bosatt i Askim, har en
datter på 8 år og han har drevet
som sportshandler de siste 15
årene.
Espen er tredje generasjon Odd
Fellow, idet hans avdøde farfar
Aage Ivar Tveten var medlem og
undertegnede er medlem av lo-
gen.

Knut Ivar Tveten
Fadder

Vidar Strande
På vårt Logemøte 30. april 2009
ble Vidar Strande tatt opp i vår
Orden. Vidar er 38 år Spydeberg
gutt, men bor i Askim med kona
Christina og døtrene Stine, Rikke
og Dorthe. Vidar jobber som fag-
konsulent ved opplæringskonto-
ret for bilmekanikere i Østfold.
Jeg vil ønske Vidar velkommen
til Loge nr. 62 Håkon Håkonsson

og håper du finner deg til rette i
et hyggelig miljø sammen med
dine nye brødre og i vår Loge.

Kåre Mons Bye, Fadder og onkel

Trond Skjeltorp
Den 14.mai 2009 ble Trond tatt
opp i vår Orden. Trond er 60 år
og oppvokst i Skiptvet på gården
Finsrud, som
han har drevet sammen med sin
kone Liv . Gården ble overdratt
til yngste sønn ved årskifte.
I tillegg til gården har han jobbet
i anleggsgartnerbransjen bl. a.
som sjåfør.
Håper du vil trives sammen med
dine nye brødre i vår losje.

Odd K. Buraas
Fadder

Per-Olaf Kristiansen
Den 14.mai 2009 ble Per-Olaf tatt
opp i vår Orden. Per-Olaf er 51 år
og oppvokst i Skiptvet. Han
overtok familiegården,
Moseby for en del år siden og bor
der sammen med sin kone Unni.
Foruten gården har han en leie-
gård i Meieribyen og driver be-
tongtransport som selvstendig
næringsdrivende.

Han far var også medlem av vår
Orden.
Håper du vil trives sammen med
dine nye brødre i vår losje.

Odd K. Buraas
Fadder

Nye brødre i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson

Espen Ivar
Tveten

Vidar
Strande

Trond
Skjeltorp

Per-Olaf
Kristiansen

3 «store»
om vennskap:
Ikke gå foran meg, det er ikke
sikkert jeg følger etter. Ikke gå
bak meg, det er ikke sikkert
jeg leder. Gå bare ved min side
og vær min venn.

(Albert Camus)

Å kjenne noen her eller der
som du kan oppleve at det fin-
nes en forståelse hos til tross
for avstand eller tanker som
ikke er uttrykt – det kan gjøre
denne verden til en oase.

(J.W. von Goethe)

Det er stor forskjell på venn-
skap basert på nytte og venn-
skap basert på oppriktighet.
Bare det siste fortjener navnet
sant vennskap.

(Aristoteles)

Vennskap er alltid et ansvar,
aldri en anledning.

(Kahlil Gibran)

Et par ble de aldri; men ver-
den forsøtes av vennskap når
stenen og vindpustet mø-
tes….

(Andrè Bjerke )

Noen mennesker kommer inn
i livene våre og forsvinner
fort ..... Noen mennesker blir
en stund og etterlater fotav-
trykkene sine i våre hjerter, og
vi blir aldri de samme igjen.

(Flavia)

Prøven på vennskap er hjelp i
tider av motgang,

og hjelpen er betingelsesløs.
(Mahatma Gandhi)
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Etter logemøtet 8.12. gikk søs-
trene ut i festlokalet og benket
seg rundt nydelig dekkede bord.
Privatnemnda hadde pyntet i ad-
ventsfargen lilla. De fikk alle sit-
te med, for oppvartningen var
det brødrene som stod for denne
kvelden.
Adventslys ble tent av UM Rei-
dun Lie Larsen, og Storrepresen-
tant Lena Utsigt Karlsen leste ad-
ventsdikt. Vi sang både om ad-
vent og jul ledsaget av musikk
ved Organist Solveig Gundelsby.
UM overrakte vår OM Gunvor
Egeberg nydelige roser og takket
for alt hun hadde gjort for Loge
CECILIA og oss søstrene dette
året.
Maten var deilig julepreget med
tradisjonell juletallerken. ”Takk
for maten”-talen ble denne kvel-
den holdt av to søstre, Laila Fim-
land og Martha P. Schjelderup
Kind. Emnet de tok for seg var:
Sunn mat, kropp og helse. Den
første spurte, og den andre be-
svarte på en humørfylt måte.
”Kjøtt er vel ikke bare sunt?”
”–Å, jo, biff er en effektiv måte å
få i seg grønnfôr på.”
”– Vin, da, hva med den?” ”– Vin
får vi av druer. Frukt er jo så
sunt!” - - -
Med en rød rose og en god klem
til hver av de ti brødrene takket
UM for god ”kelnerhjelp”.
Sosialnemnda v/Laila Fimland
overtok ledelsen av julemøtet.
Hun takket for søstrenes innsats i

anledning Julemessa –08. ”Den
var så inspirerende at noen alt
tenker Messe 2010!” Videre hilste
hun fra Eks OM Åse Karin Rø-
sand og søster Jorun Altenborn.
Søster Anne Haakaas leste ”Jule-
fortelling” av Dan Lindholm. Det
var stor utlodning til våre to SOS
Barne-landsbyer, en i Betlehem
og en i Keila, Estland. Det kom
inn litt over 7000 kroner. Vi av-
sluttet med å synge: Deilig er den
himmel blå.
Så vel Privatnemnd som Sosial-
nemnd skal ha stor takk for et
flott arrangert Julemøte –08.

R.L.

Julemøtet 2008 i Loge 31 CECILIA

Laila Fimland ledet Sosialnemndens
del av julemøtet.

Informasjon fra Overmestrene i logene:
Driften av vårt Ordenshus har
gått noenlunde etter forvent-
ningene, men rentebelastningen
for gjelden som er opparbeidet i
forbindelse med restaureringen
og oppgraderingen av logesal,
kjøkken og fyringsanlegg, spiser
en alt for stor del av inntektene.
Pr idag er total gjeld på hele hu-
set i underkant av 2 mill. kroner.

Derfor har kollegiene i Rebekka-
logen og Odd Fellowlogen fore-
slått at alle medlemmene i lo-

gene må yte bidrag øremerket til
nedbetaling av gjeld på ordens-
huset.
Da denne saken ble tatt opp i lo-
gemøter i apri i år ble det fore-
slått at hvert medlem skulle inn-
betale kr 1000,– i september 2009
og hvert år fremover i 5 år, altså
tom. 2013. Begge loger vedtok
forslaget.

Vi oppfordrer de av våre med-
lemmer som kan og vil innbetale
hele summen på kr 5000.- på en

gang å gjøre det. Gjelden blir
hurtigere nedbetalt, og det spa-
res renteutgifter, som kan brukes
til videre nedbetaling av gjelden.

Det vil bli sendt ut informasjon
til alle brødre og søstre i brevs
form.

Gunvor Egeberg
OM Cecilia

Harald Rømuld
OM Håkon Håkonsson

Serveringspersonalet. Fra v. foran ser vi Odd Martin Skarpholt, John Alten-
born, Kåre Mons Bye, Frank Lind, Helge Rindal og Magne Skadsheim. De
fire bak er Hans Kristian Foss, Bjørn Smeby, Halvor Kure og en dame fra
cateringleverandøren.
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hj e l p d ine medmennesker der du kan

12. januar 2009 toget over seksti
søstre ut av logesalen etter en ny-
delig utført Festloge.
Også ved dette søstermåltidet fikk
Privatnemnda sitte til bords. Me-
nyen var tradisjonell, kokt torsk
med kokte gulrøtter og Sande-
fjordsmør.
UM leste først et nyttårsdikt,
Kalenderen (gjengitt nederst på
siden), hentet fra Gule blomster.
OM holdt en flott festtale. Hun
påpekte hvor godt vi har det i
vårt land, og hennes nyttårsønske
var at det måtte bli fred ute i ver-
den! Videre nevnte hun at våren-
09 ville bli travel med Innvielse av
fire nye søstre, flere Veterantilde-
linger, besøk av andre loger og
feiring av Rebekka-institusjonens
100-års jubileum. Hun takket for
all god hjelp og støtte hun og kol-
legiet hadde fått. ”Det er så fint å
møtes både til arbeid og fest! Nå
skåler vi for Et Godt Nytt År!” –
Så ba hun fire søstre å reise seg:
Eks Rådspresident Guro Lie, Eks
Stor Sekretær Liv Berit Johansen,
Eks OM Inger Lise Tørholen og
Eks OM Anne-Mari Lunder. De
ble etter tur overrakt en spesiell
nål de ikke har fått tidligere.
Denne nålen skal tildeles søstre
Eks Storrepresentanter. Brødrene
har hatt denne tradisjonen i
mange år, og etter ”likestillings-
prosessen” var det nå søstrenes
tur til å få den samme. År 2007/
2008 ble dette gjennomført med

tilbakevirkende kraft, slik at søs-
tre som var Eks Rådsrepresentan-
ter i Det Norske Rebekkaråd også
tildeles nålen. De fire søstrene,
som på vårt møte fikk denne he-
der, har alle vært Rådsrepresen-
tanter for vår Rebekkaloge.
Tidligere har våre to Eks Storre-
presentanter Kari Skadsheim og
Liv Langås Brynjulvsrud fått nå-
ler. Med dette ble Loge nr. 31 CE-
CILIA à jour med tildeling av Eks
Storrepresentantnåler.

Eks Rådspresident Guro Lie tak-
ket for hederen. Samtidig takket
hun de søstrene som deltok i
Festlogen og for musikken ved
fung. Organist Synøve Heggen.
UM leste opp en nyttårshilsen fra
søster Lise Holme.
Sekr. takket for maten og holdt
”Logens 5 minutter”, et kåseri av
forfatteren Unni Lindell.
Denne kvelden var det søster
Ruth Buckholm Eide som spilte til
sangene. Festmåltidet ble avslut-
tet med kaffe og kransekake i sa-
longen.

R.L.

Festloge ved nyttår

KALENDEREN
Der ligger foran meg på bordet
et nytt perspektiv,
nyttårets nye kalender,
et nytt stykke liv.

Jeg lytter til dagenes komme
og årenes gang,
der inne i fremtidens tåke
er tiden meg lang

Men hver gang jeg tenker tilbake
på tid som gikk bort
Med årenes ubrutte kjede
er tiden meg kort

Jeg vender kalenderens blade
ett etter ett
Og tenker på alle de dage,
som ingen har sett

Skal nye og sollyse dage –
gå frelste i havn?
Med fred og forsoning i verden – til
menneskers gavn?

Hedvig Nielsen, Gule blomster

Eks OM Anne-Mari Lunder, Eks Rådspresident Guro Lie, Eks OM Inger
Lise Tørholen og Eks Stor Sekretær Liv Berit Johansen ble alle overrakt en
spesiell nål som tildeles Eks Storrepresentanter.

Ruth Buckholm Eide trakterte flygelet.
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i kk e uts et t å b e søke en syk

Den 2. april i år var det 18 brødre
som reiste på besøk til Loge nr. 20
Fritjof Nansen. Reisen ble ordnet
ved å fylle opp privatbiler.
Når man kommer inn i Storlo-
gens lokaler forstår man at det er
stor møteaktivitet med møter i
flere saler på samme dag.
Etter garderobebesøk kom vi inn i
et forværelse til møtesal og spise-
sal. Forværelset var smykket med
byste av Fridtjof Nansen og bil-
der av 11 storheter innen Odd
Fellow.
Møtet startet klokken 1900 og
hadde denne dagen opptak – Øi-
stein Tynning ble innviet. Det var
Eks Overmestrenes dag. Dvs. det
var de som hadde ansvaret for
gjennomføringen av møtet i sa-
len.
Vi fikk skryt av fung. OM –
Erland Setrang – for et fremmøte
som det vil ryktes om i lang tid
her. Ingen andre loger har hatt et
slikt fremmøte unntagen i ett til-
felle tidligere, nemlig da Håkon
Håkonsson sist var på besøk – re-
spektabelt med en dobbeltseier.
UM Foss takket for den fine vel-
komsttalen og sa at vi hadde gle-
det oss til denne dagen i lang tid.

Mellom møtet og middagen var
vi samlet i Forværelset igjen hvor
samtalene gikk på et omgjengelig
nivå.

Så var det klart for middagen og
det ble servert gryterett med ris.
Drikke ble personlig tilpasset fra
vann til aquavit.

Taffelet ble åpnet med sang som
ble ledet av OM – Ole Weyer
Tveitan. (Dette var en god ide?)
Etter middagen ble det som hos
oss holdt taler av fadder, ny bror
og OM, men først holdt en yngre
bror som var en god venn av den
nye bror tale. Fadderen påpekte
at det var ikke bare alderen som
var avgjørende, men høyde var
en del av det. Det var også viktig
med å øke gjennomsnitthøyden
også, sa han med glimtet i øyet

(resipienten var ualmindelig
høy).
Vår UM, Foss holdt en tale hvor
han igjen takket for en fin kveld
og han ba samtidig denne loge til
gjenvisitt – det er ikke lengre
Oslo – Mysen enn Mysen – Oslo
presiserte han.

Et godt måltid var gjennomført,
og vi ventet på hvem som skulle
takke for maten. Der ble vi nok

lurt – de brukte å synge en sang
som er beregnet som en takk for
maten-sang.

Taffelet ble avsluttet kl. 2215 og så
var det kaffe med noe attåt for de
som ønsket det.
Alt-i-alt et hyggelig logebesøk og
kveld.

De fleste av oss reiste hjem ca.
1115.

Erling

Besøk i Loge nr. 20 Fridtjof Nansen, Oslo

Loge Fridtjof Nansens OM, Ole Weyer Tveitan, vår egen UM Hans Kristian
Foss og Eks OM Erland Setrang.

Kveldens resipiend Øistein Tynning.

Både smeden Thomas Wilday og Re-
bekka med vannkrukken har en na-
turlig plass i foajeen i Storlogen.
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Lørdag 18. april var 8 søstre fra
Loge Cecilia på tur til Oslo. Leir
nr. 2 Borg arrangerte tur for å be-
søke Frimurerlogens ”Stamhus”.
Full buss fra ytre Østfold gjorde
at vi fra Loge nr. 31 Ceceilia fikk
minibuss fra Mysen. Vi møtte de
andre utenfor Frimurernes hus
og steg inn i et fantastisk flott
bygg. Det første som møtte oss
var en tre meter høy eikedør med
stort messinghåndtak.
Videre kom vi inn i en hall som
var kledt i marmor, med søyler
og store lysekroner. Et ektepar,
han medlem av Frimurerorde-
nen og hun datter av en, guidet
oss rundt i huset. De fortalte om
den dramatiske historien til hu-
set. Det var okkupert under kri-
gen, Quisling hadde sitt kontor
der og ellers ble huset brukt av
okkupantene.
Mye ble malt over med grå farge,
for at ingen frimurersymboler
skulle kunne ses.
Hele huset måtte av den grunn
pusses grundig opp etterpå.
Det var store flotte stuer og saler
med gullornamenter, store male-
rier av tidligere ordførende mes-
tere hang innover i stuene. Vi

fikk sitte ned i en stor konsert-
sal, der fortalte guidene at hele
rommet hadde vært malt med
grå maling og strødd halm på
gulvet for at soldatene skulle
sove der. Salen hadde et hånd-
laget parkettgulv som var for-
met i stjernemønster.
Rundt overgangen fra vegg til
tak var det gulldekkede stukka-
turer. Det ble fortalt at hvis man
la bladgullet utover gulvet ville
det dekket hele gulvet. Midt i
salen hang den største lysekro-
ne en kan tenke seg – det var en
fantastisk flott konsertsal.
Vi fikk se to logesaler, den ene
for tidlige gradspasseringer, og
den andre for de senere. I den
siste fikk vi oppleve ”lyspro-
grammet” som viste oss mor-
genlyset gå over til dagslys og
videre kveldslyset gå over til
natt. Der fikk vi også en liten
konsert. Det var veldig stem-
ningsfullt, og jeg tror alle koste
seg. Organist og operasangeren
som underholdt oss, ga oss
også en liten konsert ved taffe-
let som ble avslutningen på vårt
besøk. Vi fikk servert høye
smørbrød, kaffe og kringle.
Avslutningsmessig ble det takket,
og alle som hadde stilt opp for at
vi skulle få en flott omvisning,
fikk en liten
gave hver.
Til slutt bør
Inger Lerke-
rød og hen-
nes mann
nevnes, for
ideen og for
at dette lot
seg gjøre.
Takk for en
hyggelig tur
og en stor
opplevelse.

Anne Y.
Floeng

Tur til Frimurerlogens Stamhus

Logesalen som tar seg av de lavere
grader.

Vårt vertskap som foresto omvis-
ningen i «Frimurerlogen».

Logesalen som tar seg av de høyere grader.

VENNSKAP • K JÆRL IGHET • S ANNHET
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Ja, det ble en spådom som gikk i oppfyllelse.
Bildene fra lørdag 22. november taler for seg selv.
Ryktet gikk om et nettooverskudd på litt over
80.000 kroner. Følgende kommentarer ble hørt
under julemøtet vårt: ”En fantastisk dag. Stor
stemning. Enestående opplevelse. Strålende mor-
somt. Så mange pene ting. Mye som ikke har vært
på messa tidligere. Minst 100 par sokker – utsolgt
på en time. Helt fullt. Trengsel ved bordene. Mas-
se folk og mange ukjente. Må ha mer kaker – ut-
solgt på under en time. Tror vi kunne solgt enda
mer. Var prisene for lave? Dette var gøy. Fin PR
for logen vår.”

Og her følger bruttotall:
LODDSALG: kr. 39.285,–
KAKESALG: kr. 13.685,–
MESSEBORD: kr. 23.975,–
PRIV.NEM.: kr. 5.000,–––––––––––––––––––––––––––––––
Bruttoinntekter kr. 81.945,–––––––––––––––––––––––––––––––
Da alle utgiftene var betalt, gikk kr. 68.640,– til So-
sialnemnda og kr. 5000,– til Privatnemnda.
Dette er imponerende tall, og kan gi så vel Jule-
messekomiteen som Sosialnemnda gode følelser
etter en vel utført jobb.
Redaksjonen i Nore-Nytt har snakket med to av
medlemmene: Eks OM Åse Karin Røsand og Eks
sekr. Laila Fimland. De berømmer søstrene for
stor innsats. ”Så å si alle deltok på en eller annen
måte. Det ble en utrolig flott julemesse med et

kjempebra resultat. Alt gikk som smurt, for alle
gjorde den jobben de skulle og kanskje litt til! Vi
hadde en følelse av at alle tok ansvar. I starten
gikk det tregt, men for en oppsving det ble etter
hvert! Masse salgsartikler og store mengder med

kaker og et flott basarbord. Privatnemnda skal
også ha ros for sin innsats. Mange spiste lunsjen
sin på Nore denne dagen. Julemessa 2008 ble jo så
godt som utsolgt, og alt sett under ett: Dette må
inspirere til nye julemesser. Og nok en gang sier vi
i Sosialnemnda og Julemessekomiteen STOR
TAKK til alle søstrene!”
Og vi i Redaksjonen har hørt at noen søstre alt er i
gang med nye messesaker. Det tegner godt for Ju-
lemessa 2010!

R.L.

Masse
besø-
kende
saumfór
salgs-
bordene.

Frodig julemesse

Privatnemnda stor for salg av kaffe og noe å bite i.

Salgsbordene bugnet av varer ..... og de som sto for
salget av bakverk var meget fornøyde (under).
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Kollegiet i begge loger har tatt opp
denne saken og kommet med en
muntlig tilbakemelding: Nåværende
ordning fungerer bra. Ser ingen
grunn til endringer.

Medlemmer i redaksjonskomiteen
har tatt saken opp under posten: ”Til
beste for Logen”-. Vi har da bedt
søstre og brødre komme med sine
meninger direkte til oss eller sende
inn ”brev” til vår nye spalte her i
NORE-NYTT før påske.

Redaksjonskomiteen har ikke mot-
tatt flere innspill i denne saken, og vi
fortsetter nåværende ordning, et
nummer i mai/juni og et nummer i
november/desember.

Utdeling av bladet:
Nr. 2 av NORE-NYTT i 2008 ble
adressert til alle søstrene. Tidligere
har brødre med ektefeller i Loge CE-
CILIA fått navnet sitt på bladet. Vi
fikk mange klager på at disse søs-
trene ikke fikk bladet. Det ble lig-

gende på Huset. Derfor ønsket vi å
prøve noe nytt.
Heretter vil det være søstre med ek-
tefeller i Loge HÅKON HÅKONS-
SON som får navnet sitt på adresse-
lappen, ikke brødrene.
Vi ber om at våre medlemmer tar
med seg bladet til søstre og brødre
som ikke er tilstede på utdelings-
kvelden, og at de husker å ta det
med til seg selv/ev. ektefelle. Dette
vil spare oss for mye ekstra arbeid.

Redaksjonskomiteen

Har Ordenens utbredelse av de mo-
ralske og etiske normer stagnert og
gått i vranglås?
Filosofen Henrik Syse hadde før jul i
fjor en artikkel i Aftenposten hvor
han mente at dagens livsfilosofi var
kommet på etterskudd i forhold til
vår tids utvikling på det sosiale,
helsemessige og teknologiske plan.
Hvis det skal bli balanse i denne ut-
vikling og til det beste for alle, så må
filosofien, til enhver tid,
ligge i forkant for å kunne imøte-
komme den totale teknologi og ut-
vikling. Så langt Henrik Syse.
Dog er Odd Fellow-ideen er en del
av denne filosofi. Verden og samfun-
net har passert oss. Vi står og stam-
per i motbakke. Samtlige Odd Fel-
low-loger i landet sliter med med-
lemsrekrutteringen. Og det er jo
klart, svikter denne år etter år så vil
den over tid sannsynligvis skrumpe
inn, i beste fall til et minimum.
Den Norske Storloge av Odd Fellow
Ordenen slynger fra tid til annen ut
skjøre ønsker om øket medlemsre-
kruttering, at medlems-tallet over en
viss tid skal fordobles.
Dette uten at det til disse ønsker er
blitt vedheftet noen nye ideer om
fremdriftsplan.
Til nå har disse storlogeønsker ikke
gitt merkbar økning.
Tanken er flott, men er det noe mål i
seg selv å få et høyt medlemstall?

Å få med en hel del mennesker som
kun av blandet nyssgjerrighet til Or-
denen melder sin interesse. Kort
sagt, så må dette være et svakt plan å
utbre vår styrke til utbredelse av
vennskapets, kjærlighetens og sann-
hetens grunnprinsipper blant men-
neskene.
Det er godt å sitte i logesalen å få
gjentatt de rituelle læresetninger. El-
ler som en god gammel logebror en
gang uttalte: – Et logemøte er men-
talhygiene –.
Men etter mange år og nå som en av
de eldste i vår loge, tør jeg nå frem-
komme med et aldri så lite hjerte-
sukk. Står vi ikke nå i fare for at vårt
logeliv får et statisk slør over seg. At
de vakre rituelle handlinger og ord,
bare blir ord!
Yngre mennesker, som vi i stor grad
ønsker å tiltrekke oss til vår Orden,
er i større grad enn tidligere resulta-
torientert. D.v.s. de vil se resultater
av investeringen. Man vil utbre nes-
tekjærlighetens lære i praksis. Gå ut i
det offentlige rom der hvor det måt-
te trenges. Vi gir riktignok en slant
til Frelsesarmeen hvert år og vi er
ganske viss på at disse penger går
rette vei – og vi skal fortsette med
det. Men det må ikke bli en sovepute
for at vi ikke kan yte mer.
Men for å få noe sånt til så må lo-
gen(e) i større grad fristilles til å
planlegge og utføre slike aktiviteter.

M.a.o., de må få høve til å utvikle
større “takhøyde” basert på det loka-
le plan uten at det skal gå på bekost-
ning av det rituelle logearbeid.
Greier vi dette, å imøtekomme sam-
funnsutviklingen på det sosiale
plan, da vil logearbeidet og dets lære
få en vektig styrke.
Den gamle Senterpartihøvdingen
Jon Leirfall uttalte en gang det så litt
svart ut for hans parti: – Dere må
komme på bana, kara. Det er itj nok
å sitt i kommitemøta å drikk kaffe –!
Med det mente han at det måtte mer
handling til ute blant folk.
Videre mener jeg at vi til en hver tid
må møte vår egen lille verden slik
den er og slik den ser ut til å utvikle
seg.
Kanskje en liten modernisering av
vårt ytre ikke hadde vært av veien.

Frank Lind.

PS. I dette innlegg nevner jeg flere
ganger Odd Fellow Ordenen. Dette
kan feiltolkes dit hen at Rebekkain-
stitusjonen også er gjenstand for min
kritikk.
Til det er å si at mitt kjennskap til
Rebakkalogenes utadvendte arbeid
ligger på et meget høyere plan enn i
Odd Fellow-logen(e). Det er i første
rekke broderlogene mitt innlegg er
myntet på. DS.

Tidspunkt for utgivelse av Nore-Nytt

« M E N I N G E R S M O T »
”MENINGERS MOT”: Her kan brødre og søstre sende inn tanker de har, betraktninger, synspunkter
m.m. de ønsker å dele med andre eller gi videre noen gode ord de har funnet et sted.
Redaksjonen håper at medlemmene vil sende inn stoff til den nye spalten, underskrevet med navn og beskjed om
det ønskes at navnet skal stå på trykk.
Stoffet kan sendes til.: b. Erling Hagen. E-post: erlingha@broadpark.no

s. Rigmor Løes. E-post: rigmor@byggesaker.info – eller leveres direkte til en av oss.

Har Odd Fellow-logene kommet utakt med samfunnsutviklingen



VENNSKAP

KJÆRLIGHET

SANNHET

Loge Håkon Håkonsson og Loge Cecilia

ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!

En god venn tar deg som du er. Den du
er i din venns øyne, gir deg et glimt av
din egentlige personlighet.

Dyrk vennskapet. La det gro i respekt,
vann det med oppriktighet og la om-
sorgen skinne på det. Da vil det blom-
stre og gi frukter av kjærlighet.

Vær ydmyk mot vennen din. Hvis du
tror at du har svaret på alt, er du kan-
skje ikke den vennen som vennen din
trenger.

Unngå å overøse vennen din med smi-
ger, bare for å slippe å være kritisk. Det
finnes en annen måte: Å bekrefte venn-
skapet ved å uttrykke konstruktivt og
kjærlig engasjement.

Si ”nei” til vennen din når dette er rik-
tig, og godta vennens ”nei” på samme
måte. Et vennskap er stort nok til å
romme både ”nei” , ”ja”,
”kanskje” og ”jeg vet ikke”.

Fra Friendship Therapy:


