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Kontinuitet 
stikkord for 
2009-2011
Vårt nye kollegium er 
preget av brødrenes  
ønske om kontinuitet 
og stabil ledelse gjen-
nom de neste to årene.
Overmester, undermester 
og sekretær sa seg i vår vil-
lige til å stå en ny periode 
på sine poster. Dermed ble 
det også brødrenes valg i 
mai. Ny skattmester blir 
Sigmund L Løvold, mens 
John R Lille land ble valg til 
kasserer.

Installasjon er 15. sept.!

Til Island med 
våre våre nor-
diske brødre
5-logemøtet i juni ble 
en suksess for vertene 
og en sjelden opplevel-
se for alle deltakerne!

Les mer på side 3

Logens 
medalje
Da er den her, vår 
nye medalje, som 
kan bæres både til 
fest og i loge-hver-
dagen.

Les mer på side 8

Valget av embedsmannskollegium i mai endte med Svein Juvet 
som Overmester, Finn Wilsgaard som Undermester, Per Erik Ask 
som Sekretær, Sigmund L Løvold som Skattmester og  
John R Lille land som Kasserer.
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Kjære bror,
Velkommen tilbake til en aktiv og spennende 
høst i Logen!
I vårt fokus på rekruttering har vi snakket lite 
om det yngre potensialet. Tar vi det for gitt at 
man må være både 50 og mer før man blir en 
Odd Fellow? Den nye svenske Stor Sire, Anders 
Lundgren, har sitt syn på det. I De Tre Kjede-
ledd sier han:
”Muligens ligger det i at vi har laget oss noen 
myter. En av dem er knyttet til de unge, hvor 
vi sier: ”De har jo så mye å gjøre”. Jeg hadde 
også mye å gjøre som ung. Jeg reiste verden 
rundt i min jobb i SAS. Men jeg forsømte 
sjelden et logemøte. La de unge finne ut selv 
hva de har tid til. Vårt ”produkt” er utmerket 
og tidløst, noe vi også vet av undersøkelser. Men vi må se på vår organisasjon 
og våre ledelsesformer. Spisse hierarkier og kommandolinjer har intet med vår 
Ordens karakter å gjøre. Vi har for mye arv a amerikansk organisasjon, hvor ting 
er bestemt fra toppen og nedover. Det skaper ikke eierskap til organisasjonen. Da 
er det også fare for at man mister eierskapet til Ordenens innhold. Dette kunne gå 
for eldre mennesker, men det går definitivt ikke å tilby det til unge mennesker som 
både vil vite og forstå argumentene. 

Vår organisasjon må være ung og fremtidsrettet. Vårt budskap er ungt og frem-
tidsrettet.”

Brødre, det er 40 år siden ’68. De fleste av oss var i 20-årene da. Det er vi som har 
skapt det brede demokratiet som preger vår hverdag. Det må få prege også vårt 
logeliv – og gi oss den stolte eierfølelsen vi trenger for å formidle til andre den 
troen vi har på at grunntanken er høyst levende. Da lykkes vi også i å få med oss 
dem som bare var påtenkt den gangen for 40 år siden.

OM Svein Juvet

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet.  
Med seg i redaksjonsnevnden har han Per Erik Ask, Geir Bråten og Thor O. Ekren.  
Redaksjonen avsluttet 25.08.2009.

Du finner bladet også på internett: 
www.oddfellow.no/loger-leire: St. Hallvard 10
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5-logemøtet 2009 en Islands-triumf
”Velkomin” skrev 
islendingene i sitt ”Fim 
stúkna mót”-program 
for arrangementet som 
i 2009 går inn i histo-
rien som kanskje det 
mest vellykkede i en 
lang rekke tradisjons-
rike nordiske samlin-
ger.
Vi sitter på flyet hjem en 
tidlig mandag morgen – nei, 
ikke noen blåmandag: Våre 
islandske verter har sørget 
for at vi har hatt en langhelg 
på Sagaøya som vi neppe 
vil glemme med det første.

5-logemøtet 2009 ble, fra  
A til Å, en fest og en 
opp  levelse, en veritabel 
islandsk triumf, takket være 
vennlig, gjennomtenkt og til 
fingerspissene profesjonelt 
gjennomført arrangement.

Vertskapet hadde regi på det 
hele, fra ankomst torsdag til 
stafettpinnen (bildet) gikk 
til finnene sent på søndag 
ettermiddag.

Det skal bli vanskelig å 
”hoppe etter Wirkola” om 
to år, men vi som overvar 
islendingenes festhelg, har 
allerede begynt å glede oss 
til Helsingfors-versjonen.

Glimt av Sagaøya
Vi skrev i forrige nummer 
av bladet en forhåndsomtale 
av programmet med sight-
seeing, men skjønte først 
etterhvert som bussene førte 
oss inn på småveiene rundt 
hovedstaden hvor glade og 
stolte islendingene er av 
hver tue og hver stein i sitt 
karrige hjemland.

De øste for oss av sin saga-
tid og sin ville natur, med 
Gullfoss, geysir, Thingvellir 
og varme kilder som natur-
lige milepæler og Reyk-
holt med Snorrastofa som 
kulturelle høydepunkter. En 
håndfull fant dessuten veien 
lørdag til varmvannet i Blue 
Lagoon, mens andre koste 
seg i Reykjavik-solen.

Budstikka går til Finland, juni 2011. Mer på side 4-6
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Forbrødring i ordets rette forstand på Island
Vi var 13 fra Norge, 
”bare” 12 fra Sverige, 
hele 22 fra Finland, 
og, som vanlig, en 
stor dansk kontingent 
med 34 påmeldte. 
Vertskapet var rikelig 
representert, både på 
de uformelle arrange-
mentene og til lørdag-
ens fest.
Det ble en forbrødring i 
ordets rette forstand, slik 
at avskjedsseremonien ved 
vikingrestauranten Básinn 
ble både lang og varm, der 
vi omfavnet hverandre og 
ønsket hjertelig og innerlig 
på gjensyn i Finland.

Stilig festloge
Det er nesten umulig 
å ta frem den ene eller 
den andre delen av dette 
5-logemøtet som bedre enn 
de andre. Men for en Odd 

Fellow er det en opplevelse 
å overvære en innvielse på 
et fremmed språk. Du sitter 
der og er med på det som 
skjer – kjent og kjært – men 
du får ikke med deg ordene. 
Islandsk er her fjernere fra 

norsk enn i andre sam-
menhenger, der du plutselig 
aner kjente ord og vendin-
ger.

Vi er vertskapet takk 
skyldig for at de la denne 
seremonien inn i lørdagens 
logesamling.

Og festen derpå løp på 
tradisjonelt vis upåklagelig 
hen, inn i den sene natte-
time, der mørket slett ikke 
senket seg nevneverdig på 
midtsommeren i nord, mens 
islendingene sang Bellmans 
pris til ære for sine skandi-
naviske brødre.

Forventningsfulle like før middag, fredag, på Hraunsnef
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Styrkelse og 
ekspansjon?
Vi går inn i jubileums-
året med en større 
utfordring enn vår loge 
har hatt noen gang. I 
løpet av de siste 10 
årene har vi fått rundt 
30 nye brødre. Like-
vel er medlemstallet 
på retur. Med et antall 
brødre rundt 60 blir 
det vanskelig å avvikle 
meningsfylte møter, 
enn si bære logen øko-
nomisk.
Si det, mene det, men gjøre 
det med?

Vi har bare én vei 
frem: Vi må bli flere 
brødre.
Bror Sigmund

Sommer på Skansen

Vi valgte Café Skansen ved foten av Akerhus festning 
som vårt treffsted i sommer, etter at vi i fjor var på 
Rådhusplassen i stedet for stengte Frognerparken 
kafé. Nå spørs det om vi bør ta opp til vurdering 
verdien av slike treff. Når 3-4 brødre finner tid og 
anledning, blir det ikke mye meningsfylt å sette av 
en sommerkveld til dette. Tanken om å bruke lyse 
sommerkvelder til å rekruttere nye brødre, får også 
hul gjenklang når ingen brødre finner veien til møte-
bordet.

Ekspansjon og styrkelse
Etter vårens siste møte inviterte Overmester til 
en debatt om erfaringene fra siste kollegieperiode 
og brødrenes syn på veien fremover.
Innleggene fra flere engasjerte brødre konsentrerte seg fort 
om den aktuelle situasjonen med manglende nyrekruttering 
og svinnende medlemstall.

Det kom frem en rekke forslag om tiltak, og Undermester, 
på vegne av Nevnd for logens styrelse og ekspansjon, var 
klar på at man fremover ville legge opp til ny taktikk på 
flere områder.

Saken står sentralt på S&E-møtet 29. september.
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NR. 10 St. Hallvard
Stiftet den 15.05.1920

Tirsdag:
15.09 19:30 A    El 1.N Nevnder, GALLA
22.09 19:30 B    Arbm. 2.N, V Nevnder
29.09 19:30 C    Arbm. S&E
13.10 19:30 D    Info.m. Besøk     139 Kong Haakon
20.10 19:30 A    Arbm. Info Storr.
27.10 19:30 B    Sosialaften m/gjester
10.11 19:30 C    Arbm. FD
17.11 19:30 D    Arbm. Priv. nev. aft.
24.11 19:30 A    Arbm.
01.12 19:30 B    Arbm. Besøk      22 Th. Wildey
15.12 19:30 C    Julemøte
12.01 19:30 A    Arbm.

OM Svein Juvet
sveinju@online.no
Løkkaveien 10, 1911 Flateby
Tlf arb: Tlf priv: 64 92 94 40 Mobil: 922 61 998

UM Finn Wilsgaard
feiriwil@online.no
Grefsenkollv. 12, 0490 Oslo
Tlf arb: Tlf priv: 22 22 14 78 Mobil: 982 29 185

Sekr. Per Erik Ask
pererik.ask@getmail.no
Kranveien 5, 0684 Oslo
Tlf arb: Tlf priv: 22 26 95 85 Mobil: 482 69 303

Webansvarlig: Sigmund L Løvold
of10web@oddfellow.no

Logens medalje
På slutten av vårterminen 
presenterte kollegiet den nye 
loge-medaljen, som kan benyt-
tes på galla- og vanlig antrekk. 
Medaljen koster kr 100 og blir 
tilgjengelig på møtene utover 
høsten.

Høstprogrammet ligger på nettet:

På www.oddfellow.no finner du dessuten under vår loge nytt stoff om 5-logemøtet og 
omtale av logens historie, sagnet om St. Hallvard og annet nyttig materiale. Vår hjemme-
side oppdateres jevnlig, etter behov og ønsker, og du er velkommen til et besøk fra tid til 
annen. Det er også grunn til å merke seg at dette stoffet gir godt grunnlag når Odd Fellow 
og logen skal presenteres for potensielt nye brødre.

Ny matrikkel i høst
Brødrene har fått en 
forespørsel om øn-
skede endringer når 
matrikkelen nå skal 
fornyes. Det er særlig 
behov for opplysnin-
ger om e-post, men 
også annen informa-

sjon, som adresse og telefonnummer, bør sjekkes for 
feil og mangler.

Det er bror Sigmund (også bladets redaktør) som 
redigerer matrikkelen og som skal ha opplysninger om 
endret informasjon – og kanskje også ønske om nytt 
bilde.

Ta en titt på den gamle matrikkelen – og snakk med 
Sigmund så fort som mulig!


