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En riktig god sommer til alle våre lesere. 
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Kjære brødre. 
 
Ett år har nå gått av dette embedskollegiets tilmålte tid, og jeg må innrømme at det føles ikke 
så lenge!  
 
Er det ikke slik at man av og til føler det som om man flyr gjennom tiden, og det er ikke før 
man stopper litt opp for å se seg tilbake at man innser hvor mange dager, uker, måneder, ja 
kanskje år som har passert. Jeg tror det er viktig at man tar en liten time-out av og til, setter 
seg ned en liten stund, ser seg tilbake og tenker på alle de gode tingene man har gjort eller 
opplevd. Ikke dvele ved alt det man ikke har fått gjort, ikke ha dårlig samvittighet for alt man 
ikke gjorde, men tenkte tilbake og med glede minnes tiden som passerte. De tingene man ikke 
fikk gjort eller det man glemte, det får man heller ta tak i siden! 
 
Jeg synes våren er en spennende tid, det er mye som skjer, nye skudd som kommer frem, noen 
kjenner man igjen mens andre vet man ikke hva bringer med seg. Det kan sammenlignes med 
en ny venn, en ny bror, kanskje en som har levd lenge, men som i vår krets får lov til å spire 
og utvikle seg til glede for seg selv og for de omkring ham. Forhåpentligvis vil Ordenens 
grunnprinsipper, være som ny næring som gjør at den "blomsten" man kjente fra før, eller 
ikke hadde lagt merke til tidligere, kommer frem i en ny, forsterket og utviklet versjon som 
blomstrer på nytt! Våren er tiden hvor de først titter frem og sakte med sikkert utvikler seg 
blad for blad, millimeter for millimeter.  
Sommeren er den tiden hvor blomsten står i full blomst, hvor vi ser alle bladene og hvor 
kronbladene har kommet ut og viser oss alle de farger og nyanser som den har å by på. Så er 
det opp til oss alle å vedlikeholde og fylle på med ytterligere næring slik at vi kan få glede av 
de igjen hver vår og sommer! 
 
Så gå ut, nyt sommeren og bruk den til å se etter nye, og gamle blomster. Gi dem litt næring, 
inspirer dem til å sette røtter sammen med oss! 
 
Jeg vil ønske dere alle sammen en riktig god sommer, kanskje vi sees i Frognerparken i løpet 
av sommeren? 

 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
OM Espen Rud 
 

Onsdag er logedag 
 

Logens valgte embedsmenn 
Storrepresentant   OM   Sekretær  Skattmester 
Øivind Vinje    Espen Rud  Einar Steen-Olsen Per Chr. Alpers 
Fung.Eks OM   UM   Kasserer   
Jan-Urban Sandal  Lars M. Bemer  Espen Næss Larsen  
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innholdet såfremt det ikke åpenbart strider mot Odd Fellow Ordenens etiske prinsipper. 
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Møte 20. februar - Foredrag 
 

 
 
Kveldens foredragsholder, pensjonert Førsteamanuensis  
Tor Guttu koste seg ved brodermåltidet etter et langt og 
interessant foredrag om ”ordet”. 
 
 
 

    
 
Loge nr 132 Albert Schweitzer var på besøk, og det var hyggelig å møte tidligere brødre av 
vår loge, og stifte nye bekjentskaper. 

 
 
Logesangen til Loge nr 132 Albert Schweitzer ble 
sunget, og den er laget av vår br Oddmund Reppe.  
 
 
 
 

  
 
 
Br Egil Nordeng orienterte om prosjektet ”Ærefrykt for livet” 
og oppfordret brødrene om å delta på arrangementene. 
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Sekretæren informerer  
 

Kjære brødre 
 
Når 17. mai står for døren sier man gjerne at nå kan man plante i hager og balkongkasser for 
nå er vinteren borte og faren for frost er over. 
For meg som bor i Oslo på Ris våknet jeg til snøvær og +1.  Sommerblomstene som nylig var 
plantet i hagen var dekket av et pent hvitt lag som viste seg å være nysnø. 
 
Som vanlig dro familien og jeg ned til Karl Johans gate for å se på barnetoget. Vi så med en 
gang da vi kom ned til byen at det var betydelig mindre folk langs byens paradegate enn det 
som er normalt på 17. mai. Tross det kalde været så vi en masse glade barn som spilte 
trompet, spiste is og pølser. Det gleder meg også å se så mange barn av utenlandsk 
opprinnelse går i 17. mai toget med norske flagg og feirer vår nasjonaldag på tradisjonell vis. 
Det er godt for integreringen av våre nye landsmenn! 
For meg og familien gikk feiringen som normalt med haveselskap om kvelden (takket være 
gode ulltepper!)  
 
Våren her på Østlandet har vært kald og både mars og april har vært kaldere enn hva vi har 
hatt de siste årene. Selv om vi hadde en liten periode i slutten av april og tidlig i mai med godt 
vær er det nå igjen kalde nordlige luftstrømmen som råder her på Østlandet! Vi ser alle frem 
til en lang, varm sommer. 
 
Som noen har fått med seg har sekretæren vært fraværende på noen av ettervinterens møter. 
Vi feiret at min kone hadde en vellykket operasjon for fjerning av en kreftsvulst med en lang 
cruisetur med M/S ” Breamar ” i Mellom-Amerika. 
Vi reiste til Jamaica og gikk om bord i Montego Bay. Turen gikk videre til Havanna, Mexico, 
Belise, Guatemala, Honduras, Costa Rica og så tilbake til Jamaica. 
 
Jeg har reist en del rundt i verden, men dette var spesielt. Vi hører ofte negative ting om 
Mellom-Amerika med vold, narkotika etc, men vi møtte gode, hjelpsomme mennesker som 
det var en fryd å forholde seg til. Prisnivået var veldig behagelig for norske lommebøker og 
jeg drar gjerne tilbake. Havanna var en vakker by med smilende mennesker, men preget av 
forfall. Befolkningen har det ikke lett med en økonomi som er i total krise og det var ingen 
aktivitet i havnen med eksport eller import. Vi møtte noen som var veldig åpne som sa at 
systemet hadde spilt fallitt! 
 
Vinterens og vårens møter har gått etter oppsatt plan. Oppmøtet har vært mellom 35 og 40%. 
Vi kunne ønske oss et bedre oppmøte fra brødre som ikke kommer så ofte. Husk, nettopp det 
at DU min bror er til stede på våre logemøter er det som skaper den gode logekveld for oss 
alle! Det er fremdeles plass til flere brødre på møtene våre og vårt håp er mellom 40 og 50%. 
Brødre husk – møt så ofte du kan – onsdag er logedag! 
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På vårt møte den 2. april hadde vi besøk fra en svenske broderloge, loge nr. 1 Norvegia og 
loge nr. 2 Eidsvold. og vi hadde over 100 brødre i Sal A. Vi hadde innvielse av 2 nye brødre 
for Norvegia og Eidsvold. For de som var der og de nye brødrene var dette en sterk 
opplevelse som vi alle vil huske lenge. 
 
Veteranjuveler: 
 
Eks OM Terje J. Christoffersen ble tildelt 25 års Veteranjuvel på møtet den 27. februar.  På 
møtet den 26. mars ble bror Svein Harry Brodin tildelt sin 25 års Veteranjuvel.  
Det var også planlagt at Eks Storrepresentant Jan Kjell Bakke skulle få tildelt sin 40 års 
Veteranjuvel, men han var ikke i form til å komme. Bror Knut Jacobsen skulle ha fått sin 25 
års Veteranjuvel, men han hadde vært uheldig i påsken og falt slik at heller ikke han kunne 
møte. 
 
Gradspasseringer: 
 
Bror Torstein Kallåk fikk Det Gode Vennskaps grad i møte den 16. april 2008 og bror Øivind 
Røsjø Den Edle Kjærlighets grad i møte den 14. mai 2008. 
 
Endringer i medlemsmassen:  
 
Det har ikke vært endringer i medlemsmassen siden siste Bulletin! 
 

Jubiléer - vår- sommer - høst 2008 
 
Dato      År  Navn 
 
23.05.2008  80  Bakke, Jan Kjell  
30.06.2008  60  Rehder, Lasse  
02.08.2008  80  Hjetland, Sverre Steen  
29.09.2008  75 Hansen, Jan Edvin 
14.11.2008  50 Nesje, Per Arild 
 
 
 
En god sommer ønskes dere alle, 
 

 
 
Med broderlig hilsen i 
 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Einar Steen-Olsen 
Sekretær 
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 25 Års Veteranjuvel 
 
27. februar ble Eks OM Terje Christoffersen tildelt 25 års Veteranjuvel. 
 

 
Veteranen med OM Espen Rud (v) 
og Storrepresentant  Øyvind Vinje 
som ledet seremonien i logesalen. 
 
  
 

 
 

      
 
Våre besøkende brødre fra Loge nr 40 Vern nyter torskemiddagen sammen med logens 
brødre. 

OM gratulerte vår nye Veteran, og pekte 
spesielt på hans engasjement for å arbeide 
med skuespill. Han hadde regien på flere 
spill, og de ble framført både i egen loge og i 
mange andre loger i østlandsområdet. Selv er 
OM et ”barn” av Veteranens aktivitet, og det 
ga han en god start på logelivet. 
OM benyttet anledningen til å takke Loge nr 
40 Vern for de fine glassene han mottok på 
logens vegne i forbindelse med vårt 50 års 
jubileum. 

(Vinje, Christoffersen, OM, OM i Loge nr 40 Vern Dag Rojahn Karlsen) 
 

 
Veteranen takket for fine ord. 25 år er ikke 
mange år, men likevel mange år når man 
får lov å engasjere seg i noe så interessant. 
Det føltes ”rart” å være jubilant, men fint. 
Spillene ga han og logen mye, og kanskje 
man burde ta opp igjen arbeidet med 
spillene. Han avsluttet med å takke logen 
for alt det den har tilført han. 
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I anledning Torskeaften var UM Bemer ikledd sydvest, og i 
anledning dagen ble Veteransangen, Jubilantsangen og  
En liten lofottorsk jeg er avsunget. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det ble utbrakt Skål for Veteranen, og Sverre N. Haug (her med 
Reppe, Fossan og Rolfsen) og hyllet Veteranen og at han hadde 
bidratt sterkt til logens verdier og stemning, spesielt som 
skuespiller og regissør.  

   
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Veteranen koser seg her sammen   Br Meyer er her i ivrig passiar med brødre  
med brødrene Ramton og Kristoffersen fra vår vennskapsloge 
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Den Høye Sannhets Grad 
   
 
12. mars ble Melvin Henriksen tildelt Den Høye Sannhets 
Grad. 
 
Han takket for tilliten og for at han var tatt så godt i mot i 
logen. 
 
 
 

 
OM gratulere Resepienden med Den Høye Sannhets Grad, og 
fremhevet spesielt hans vilje til å ta nye utfordringer i logen, blant 
annet foredrag, taler og deltakelse i spill, samt at han er meget 
aktiv i Privatnevnda. 
 
 
 
 
 

 
 
Jan-U Sandal i samtale med Ronald Rolfsen og Kjell 
Gjermund Haugen. 
 
 
 
 
 

Tekst og bilde; Christian Netteland 
 

 
Ordspråk 

 
Å tenke uten å lære er nytteløst. 

Å lære uten å tenke er farlig. 
 

Gårsdagen er historie 
morgendagen en overraskelse. 

Dagen i dag er en gave. 
 

Si ikke alt du vet, 
men vit hva du sier. 
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Kjære logebror. 
 
Om vi bruker de store talls lov, kan vi si at 1/3 av logens medlemmer går mer eller mindre 
fast på logemøtene, 1/3 går av og til og 1/3 går aldri på logemøtene. 
Årsakene kan være mange til at det nettopp blir slik. 
 
Jeg tør vel påstå at jeg har tilhørt den første gruppen i mange år. 
Onsdag har vært logedag.  
Både familie, venner, (som ikke er med i Ordenen) arbeidsgiver og ulike sjefer opp gjennom 
årene har akseptert dette faktum. 
Hver onsdag er logedag. Alle visste det og innrettet seg etter det. 
Så begynte det å skje mye rett på nyåret. 
Jeg, som nå er pensjonist, ble mer involvert i mine barns daglige aktiviteter som bestefar, 
barnepasser og sherpa (bærer) på grunn av sykdom. Senere dukket mer private saker opp som 
trengte tid for å løses. Også et par utenlandsreiser måtte til. 
Overmester og Undermester ble varslet om hva som var i ferd med å skje. 
 
Ett møte borte. To møter innimellom. Flere møter. 
Til sist en og en halv måned borte. 
Jeg var plutselig en del av den tredjedelen som aldri gikk på møter. 
Det var fort gjort. 
I mitt fravær ble jeg litt betrakteren, den som står utenfor og titter inn, både på logen og meg 
selv. 
Det var rart å ikke gå i logen til å begynne med, men jeg merket også at dette var det lett å 
venne seg til. Slippe stryking av skjorte og ettermiddagsbarberingen. Legge seg på sofaen i 
stedet for å haste til banen eller bussen. Jo da………. 
 
Ved å være borte fra et fast mønster, opparbeidet gjennom mange år, oppstår raskt et savn. 
Velkomsten, håndtrykket, stemmene, ritualene, ordene, samtalene, refleksjonene og den gode 
latteren. Det er jo så hyggelig i logen.  
Jeg savnet brødrene. 
I mitt fravær merket jeg også at mange tenkte på meg.  
Rett som det var tikket det inn sms eller telefonsamtaler fra inn- og utland. Brødre på ferie. 
Brødre som ville forsikre seg om at jeg hadde det bra. Slike opplevelser varmer. 
 
Sist onsdag var jeg på mitt første møte på lenge.  
Ingen: ”Jøss, er du her? Har du gått deg bort? Tar dem inn fremmede her å nå da?” 
Nei da, ikke den slags fortolkningsmulige fleip som jeg har kunnet høre på jobben i sin tid. 
Det var: ”Så hyggelig å se deg igjen. Har det gått bra med deg?” 
Du verden så godt å være tilbake. Takk skal dere ha - alle sammen! 
Er det flere enn meg der ute som savner logemøtet på onsdagskvelden? 
Kom da vel. Det er mange som savner akkurat deg. Trenger du hjelp eller skyss, så si fra. 
Flere av oss er riktig nok blitt litt eldre og tynnere i håret, men vi er blitt mye hyggeligere og 
har mye mer å by på. Noen nye brødre har vi også fått det siste året. 
Vi burde nok vært flere brødre totalt sett. Det er noe vi alle må ta tak i fra høsten av.  
Begynn å snakk med kandidatene dine nå. 
God sommer! 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Randulf 
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Sarasota, Florida november 2007 
 

I 1965 kom jeg som immigrant til 
USA. Jeg hadde akkurat fylt 18 år. 
Som mange andre fra Norge ble jeg 
boende i Brooklyn, NY. Jeg kom meg 
fort ut i arbeidslivet og opplevde den 
tiden der borte som en drøm. 
Kontrastene til Norge og forskjellen i 
levestandarden på den tiden opplevde 
jeg som  stor. Selv om mitt opphold 
ikke varte lengre enn 2 år, så har det 
preget livet mitt. 
Siden den tid har jeg reist på utallige 
reiser på kryss og tvers, og klart å 
besøke 40 stater. 

Jeg har alltid hatt en drøm om å skaffe meg et sted der borte, et sted som gjør at jeg kan leve 
ut noen av mine drømmer. 
 
I 2007 fikk jeg mitt første møte med sykehus. Milten ble fjernet av gode grunner, en 
operasjon som i seg selv gikk bra, men senere å få beskjed om at jeg hadde fått 
“Hårcelleleukemi”. Det var ikke en hyggelig melding å få. 
 
Slike meldinger gjør noe med et menneske. For min del var det viktig og kanskje gjennomføre 
noen av de drømmene  jeg har gått og tenkt på i lang tid, men som jeg ikke har gjennomført. 
Det kan være alt fra små ting som å lære noe nytt, til å trekke frem gamle drømmer om å 
skaffe et sted i utlandet. Tiden går så alt for fort, plutselig er det for sent. 
 
I November 2007 reiste kona mi og jeg over til Florida på ferie. Vi skulle besøke noen venner 
av oss som har et sted der. Jeg har tidligere reist mye i Florida. Nå bodde vi i Sarasota, en 
liten by på ca. 58000 innbyggere som ligger ved den Mexikanske gulf. 
Vi ble forelsket i dette stedet.  
 
Det var en ettermiddag i November. Vi hadde vært ute og spist middag på en hyggelig 
uterestaurant på St. Armen Circle. Et meget trivelig sted med mange utesteder og mye liv. 
Ved siden av restauranten lå det en Eiendomsmegler, Coldwell Bankers. Jeg var veldig 
nysgjerrig og ble stående å se på alle de attraktive stedene som var til salgs. Det tok ikke lang 
tid før en av meglerne kom ut og 
spurte om vi trengte hjelp. Vel, svarte 
jeg, det kunne være interessant å få litt 
kjennskap til priser og muligheter. Så 
vips satt vi rundt et bord med en 
kaffekopp og pratet om hva vi kunne 
tenke oss. 
Det ble bestemt at vi skulle på 
visninger dagen der på. 5-6 steder sto 
på lista. 
 
Omvisningene begynte på 
formiddagen. Det var mange fine 
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steder i praktfulle omgivelser, men vi skulle jo bare se hva som var på markedet. Kari begynte 
å bli lei, vi skulle jo ikke ha noe hus, så det siste huset vi så på, bare marsjerte hun tvers 
igjennom og ut til uteplassen. Da kom det plutselig “ Ja, her kunne jeg tenke meg å bo.“ Jeg 
var helt enig med sistnevnte taler. Vi ble enige om å legge inn et bud. 
 
To dager senere reiste vi til New York, her skulle vi besøke familie og få med oss 
Julestemningen i storbyen. Vi hadde akkurat kommet ut av Radio City Music Hall og sett det 
utrolige Juleshowet da telefonen ringte. Det var megleren fra Florida. Budet vårt ble akseptert. 
Dette måtte vi feire. Det ble en koselig lunch på Manhatten. 
 
Sarasota, februar 2008 

 
Den 6. februar var jeg på vei ned igjen. 
Overtagelsen skulle finne sted den 8-ende. På 
dette tidspunkt hadde jeg fått en teknisk 
tilstandsrapport på 21 sider om huset. Det var 
undersøkt om det var termitter i huset osv. Det 
blir også grundig undersøkt om det finnes 
heftelser av noen art og om det finnes 
utbygningsplaner i området. Etter alle disse 
formelle undersøkelsene følte jeg meg trygg på 
at Kari og jeg ville overta et sted som vil gi oss 
mye glede i tiden som kommer. 

 
Overtagelsen fant sted som planlagt på et kontor i Sarasota. Kort tid etter stod jeg utenfor 
huset med nøkkel i hånden og låste med inn for første gang. Det var ikke til å tro. 
 
Dagen som fulgte gikk med til å bli kjent med 
området. Butikker, restauranter, servicetilbud osv. og 
ikke minst naboer og folk i området. 
Kort tid etter innflytting fikk vi besøk av personer i 
styret for området vi bor i. Vi fikk blomster og mye 
nyttig informasjon og ikke minst en god prat.  
Det var utrolig behagelig temperatur på denne tiden. 
Dagen startet med en 1000 meter svømmetur i 
fellesbassenget som ligger rett over veien for huset.  
Frokosten med mye frukt fulgte etter ute i 
solveggen.    
 
Florida har utrolig mye å tilby. I dag med gunstig dollarkurs er det spesielt hyggelig å føle at 
pengene rekker så mye lenger enn hva vi er vant til. Hva som vi kan bruke tiden til der nede 
kan jeg kanskje komme tilbake til i et annet innlegg senere. 
 
Hilsen 
Bror Arne Rebnord 
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25 Års Veteranjuvel 
 
26. mars 2008 ble Br Svein Harry Brodin tildelt 25 års Veteranjuvel. 
 
 

Veteranen med OM Espen Rud (v) og  
DSS Per Arild Nesje som ledet 
seremonien i logesalen. 
Storrepresentant Øivind Vinje fungerte 
som Stor Marsjall under seremonien. 

 
 
DSS gratulerte Veteranen med at han nå kan smykke seg med 25 års 
Veteranjuvel. Reisen underveis i logen er egentlig målet og 
meningen, og at vi kan få noe inn i oss selv. Han påpekte at 
Veteranen holder seg godt, da han nå er 87 år, og håpet at han kunne 
finne tid og krefter til å være ofte på logemøtene for å være et 
bindeledd og føre tradisjonen videre til yngre brødre. 

 
OM gratulerte, og nevnte at 25 år i logen er en 
prestasjon og at det er fint at noen velger å være 
med så lenge. Veteranen har tidligere prioritert 
familien, og ikke fått møtt så ofte i logen, men 
vært en meget sterk bidragsyter ved våre 
Sosialaftener. I det siste har han vært ofte i logen, 
og OM takket for hans bidrag til logen og Ordenen. 

 
Eks Stor Sekretær Bjørn Fossan gratulerte, og sa at den gang Veteranen 
ble innviet var han UM og Stor Arkivar Sverre Hjetland OM. Det var et 
flott team. Han visste at Veteranen liker seg godt i logen, og håpet at han 
får anledning til å møte ofte fremover.  
 

 
Veteranen opplyste at dette var hans debut som taler i logen, da 
han aldri hadde tatt ordet i de 25 år han hadde vært med. 
Han takket for rosen han var blitt tildelt i løpet av kvelden, og 
sa at han og hans kone Randi sammen hadde hatt stor glede av 
logens Sosialaftener. Selv hadde han satt stor pris på alle de fine 
stundene i logesalen. Han hadde ikke påtatt seg noen verv, men 
alle grader i loge og Leir hadde han tatt med inni seg, og han 

takket spesielt DSS Nesje og Storrepresentant Vinje. Han savnet bror Knut Torgeir Jacobsen 
som ble innviet sammen med han og Eks Storrepresentant Jan Kjell Bakke som skulle tildeles 
40 års Veteranjuvel denne kvelden. Han takket logen og brødrene for Veteranjuvelen og vakre 
ord. 
 

OM Espen Rud overrakte blomster fra logen til DSS Per Arild Nesje, og 
ba han ta dem hjem til sine kjære. Han takket for den innsats DSS har 
gjort for egen loge og at han for tiden gjør mye for Ordenen.  
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Gode Logebror. 
 
 
Vinter og vårsemesteret nærmer seg slutten. 
 
Vi har hatt en god logeperiode med fine spill og innholdsrike og varierte logemøter - som vi 
alle har bidratt med på vår måte.  
Loge nr 56 Johan Middelthon’ s gode tradisjon har vi dratt videre. 
Ordenens viktige budskap kommer frem på en utrolig fin og pedagogisk måte igjennom 
spillene. 
Det blir satt billede på ordene - tenk min bror hva du opplever i en Innvielse, du har kanskje 
sett det mange ganger, men du blir ikke lei. Du opplever nyanser for hver gang, når du får 
andre logegrader, og ikke minst når du har fått leirens høyeste grad Den Kongelige Purpur 
Grad, ser du spillene på en fornyet måte og forstår innholdet og budskapet på en klarere måte. 
 
Tenk min bror - Tenk om vi ikke hadde flere innvielser - ingen andre gradspasseringer!  
Da trenger vi ingen aktører til spillene som må kunne sine tekster.  
 
Jeg har hatt den glede i gjennom mange år å oppleve uttallige innvielser og gradspasseringer 
både som aktør og embedsmann - dette har gitt meg mye og jeg har ikke blitt lei.  
 
Med disse ord vil jeg appellere til dere alle om rekruttering til vår loge og orden.  
Vi har nu sommeren foran oss, en fin tid til rekreasjon og ferie, også til venner og familie. 
Jeg er sikker på at i din krets er det noen du kunne tenkt å få oppleve og lære av vår orden.  
Få nye venner i voksen alder, bli engasjert i logearbeidet. 
Vi skal også huske på at rekrutteringen er basert på at en logebror er fadder for nye brødre, 
her har vi vel alle en plikt og oppgave. 
Sett deg som mål min bror at du i løpet av sommeren ser etter en som du spør om han vil være 
med i Odd Fellow Ordenen. 
 
Som Storrepresentant ønsker jeg dere alle en  
RIKTIG GOD SOMMER. 
 
 
ps. HUSK REKRUTTERING. 
 

Med hilsen i 
Vennskap - Kjærlighet 
og 
Sannhet 
 
Øivind Vinje. 
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Hva ser du søster? 
 
Dette er et dikt skrevet av en gammel engelsk dame på pleiehjem, - gjendiktet til norsk av 
Oddny Reitan, via dansk. 
 

Hva ser du søster i din stue? 
 
En gammel sur og besværlig frue, 
usikker på hånden og fjern i blikket, 
litt griset og rotet hvor hun har ligget. 
Du snakker høyt, men hun hører deg ikke, 
hun sikler og hoster, har snue og hikke. 
Hun takker deg ikke for alt det du gjør, 
men klager og syter, har dårlig humør. 
Er det hva du tenker, er det hva du ser? 
Lukk øynene opp og SE - det er mer! 
Nå skal jeg fortelle deg hvem jeg er,  
- den gamle damen som ligger her. 
Jeg er pike på ti i et lykkelig hjem 
med foreldre og søsken, - jeg elsker dem! 
Jeg er ungmø på seksten med hjerte som 
banker 
av håp og drøm og romantiske tanker. 
Jeg er brud på tyve med blussende kinn. 
I mitt eget hjem går jeg lykkelig inn. 
Jeg er mor med små barn, jeg bygger et 
hjem, 
- mot alt som er vondt vil jeg verne dem. 
Og barna vokser med gråt og latter. 
Så blir de store, og så er vi atter 
to voksne alene som nyter freden, 
- trøster hverandre og deler gleden 
når vi blir femti og barnebarn kommer 
og bringer uro og latter hver sommer. 

Så dør min mann og jeg blir ensom med 
sorgen 
og sitter alene fra kveld til morgen, 
for barna har egne barn og hjem, 
- det er så mye som opptar dem. 
Borte er alle de gode år, 
de trygge, glade og vante kår. 
Nå plukker alderen fjærene av meg. 
Min styrke, mitt mot blir snart tatt fra meg. 
Ryggen blir bøyd og synet svikter, - 
Jeg har ikke krefter til dagens plikter. 
Mitt hjerte er tungt og mitt hår er grått. 
Med hørselen skranter det også smått. 
Men inne blant skrøpelighetene finnes 
det ennå så meget vakkert å minnes: 
barndom, ungdom, sorger og gleder, 
samliv, mennesker, tider og steder. 
Når alderdomsbyrdene tynger meg ned 
så synger allikevel minnene med. 
Men det som er aller mest tungt å bære 
er det at evig kan ingenting være. 
Hva ser du søster? - En tung og senil 
og trett gammel skrott?  
- Nei, prøv en gang til. 
Se bedre etter - se om du kan finne 
et barn, en brud, en mor, - en kvinne! 
Se meg som sitter der innerst inne. 
Det er meg du må prøve å se og finne!  
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Innvielse med besøk fra Sverige 
 

2. april var logen vertskap for Loge nr 1. Norvegia og Loge nr. 
2 Eidsvold, da 3 brødre ble innviet. I tillegg var det besøk fra 
Loge nr 140 Bryante Bigerson Lille i Lerum Sverige. Og som 
ikke det var nok, så var DSS på besøk med Storrepresentantene 
for å vurdere hvordan ritualet ble gjennomført, og gi 
kommentarer slik at fremføringen kan gå enda bedre i 
”onsdagslogene”.  
 

OM Espen Rud med Karl Erik Kinde Hansen i Loge nr. 2 og 
Gunnstein Eilert Hatlebakk og Pål Vidar Stokvik i Loge nr.  
1 Norvegia. 

 
 
OM hilste brødre og gjester, og hilste spesielt våre nye brødre 
velkommen til Ordenen.  
 
 
 
UM Kjell Buskop fra Loge nr 2 
Eidsvold fortalte at dette var en gledens 
dag for han da nå har fått sitt første fadderbarn. Karl Erik er 22 år, 
og et symbol på den fornyelsesprosessen som logene nå har. Han 
gratulerte, og lovet at han skulle følge opp sitt fadderbarn ”noe 
forferdelig”.  

 
Fadder Lars Myrvang fra loge nr 1 
Norvegia sa at det var en stor ære for 
han å få Gunnstein Hatlebakk med i 
logen. Han er en mann med de rette 
kvaliteter til å være med i Odd 
Fellow, og han ønsket de nye 
hjertelig velkommen i Ordenen. 

 
Resepienden Karl Erik Kinde Hansen takket OM i Loge nr 56 
Johan Middelthon og alle de som hadde deltatt i seremonien. 
Spesielt takket han for alt det arbeidet som var lagt ned for å lære så 
mye utenat. Det var en veldig fin kveld, og takk til dem som nå var 
deres faddere. Han avsluttet med en skål for alle som hadde gjort 
dette til en slik minneverdig kveld. 

    
UM Roland Salomonsson takket på vegne av brødrene fra 
Sverige for en fin kveld. Han savnet det at logene ikke 
møttes lenger i felles nordiske 
møter, er det glemt bort? 
 
Møtet ble avsluttet med å synge 
logesangene til ”onsdagslogene”.
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EN NORGERESA 
 
Fra Odd Fellow Loge nr 140 BRYNTE BIRGERSON LILLIE sin 140-Bulletinen har vi fått 
lov av Redaktøren Leif Nilsson å trykke reisebrevet som br ex ÖM Leif Bengtson har laget i 
forbindelse med deres besøk i Loge nr 56 Johan Middelthon, og bruke bildene som Redaktør 
Nilsson tok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi var 20 bröder från vår loge som den 2 april gjorde en bussresa till Oslo för att där besöka 
en loge, som gav en Invigningsgrad. Enligt bröder, som tidigare sett en Invigningsgrad i 
Norge, skulle detta vara något speciellt. 
Den loge vi besökte var nr 56 Johan Middelthon. Denna kväll hade de en gemensam loge med 
nr 1 Norvegia och nr 2 Eidsvold. Besöket i logehuset startade med en mycket intressant 
guidad rundvandring i Odd Fellowmuseet, som innehöll allt från dräkter, regalier, gamla 
dokument etc. Det fanns dessutom ett mycket imponerande bibliotek med Odd 
Fellowlitteratur från flera länder. 
Kvällens behållning var givetvis Invigningsgraden, som skiljde sig en hel del från den grad vi 
själva ger. Bl.a. har br ÖM en större roll, som br Espen Rud, genomförde på ett alldeles 
briljant sätt. Även det övriga ceremonielet agerade mycket bra, så logen kunde verkligen vara 
stolt över det sätt på vilket gradgivningen genomfördes. Br Espen Rud uppskattade att få ge 
en Invigningsgrad inför så många gästande bröder och hoppades kunna återgälda vårt besök 
genom att komma till Lerum någon gång framöver och då helst se oss ge en liknande grad. 
Att besöka andra loger och då framför allt i en annan jurisdiktion är mycket givande, vilket 
jag tror att alla som var med på resan instämmer i. 
Br Leif Bengtson 

 
 Ett bildsvep från en 
lyckad Oslo-resa med 
idel glada bröder. 
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Vi fick en förnämlig guidning 
av museets intendent 
- här tillsammans med brr 
Sven Ljunglöf och Karl 
Erik Rinman 
 
 
 
 

 
 
Brr Stig Ahlberg, Lars-Olof 
Ekerborn och Leif Bengtsson 
studerar ingående uniformen till 
en ”Patriark militär” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Raden av exÖm var stor - här är några: 
brr Sven Lilljebjörn, Lars-Gunnar Strid och 
Lars-Ove Olsson 
 
 
 
 

  
 
ÖM Espen Rud i samspråk 
med br Lars-Ove Olsson om 
ritualer i Norge och Sverige 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.och t vä brr Gunnar Sundberg, 
Göran Häthén, Arne Gab rielsson 
och Qlaez Wennberg i väntan på 
måltiden. 
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ETIKK/MORAL 
 
Når jeg er frimodig nok til å spinne videre på dette tema,så skyldes det ikke at jeg anser meg 
selv for å være bedre rustet i forhold til etiske/moralske kjøreregler enn gjennomsnittet, men 
temaet ligger så tett opp til det som vår Orden står for, at overskriften bør kunne gå inn som 
en fast spalte i vår felles J.M. Bulletin. 
 
Vi kan f.eks. ta for oss oppfordringen: "What can I do for You?" 
 
Her møter vi både entusiasme, skuffelser og likegyldighet. En rekke søstre og brødre har 
gjennom et langt ordensliv anvendt sin disponible fritid til å gjøre livet lettere for mennesker 
som ikke har det så bra. Vi retter en stor takk til disse uegennyttige samaritaner. 
 
For noen år siden ble det lansert et prosjekt som går under navnet SIRIUS, hvor søstre og 
brødre deltar i et fellesprosjekt til beste for sykehuspasienter. Også i Oslo har vi fattet 
interesse for dette humanitære tiltak, og vi har siktet oss inn mot Radiumhospitalets 
strålepasienter, hvor vi driver gratis kafe for pasienter og deres pårørende. Prosjektet er meget 
populært, særlig blant pasienter som kommer fra distriktene. 
 
Men dette koster penger. Selv om arbeidsinnsatsen er gratis så skal det noen kroner til for 
innkjøp av mat etc, Derfor var det at entusiastiske brødre og søstre fra logene ALBERT 
SCHWEITZER og URANIA lanserte et program som de kalte "ÆREFRYKT FOR LIVET", 
hvor samtlige loger i Oslo ble invitert til å delta. Programmet fikk full tilslutning fra Stor Sire. 
Så vidt vites fikk det også tilslutning fra samtlige Overmestere, som presenterte prosjektet i 
sine respektive loger. 
 
Programmet startet 18.april og sluttet med en konsert av meget høy klasse, kalt "Ærefrykt for 
livet" i Oslo konserthus den 26.april. Stor Sire Harald Thoen avsluttet det hele med en fin 
presentasjon av Odd Fellow Ordenen og rettet en varm takk til til de søstre og brødre som 
hadde stått i spissen for dette viktige humanitære tiltak 
 
Fasit:  1. Ikke det økonomiske resultat som man hadde håpet på, men dog en fin sum. 
          2. Anslagsvis kun 3 - 4 % av Oslo's Odd Fellows deltok. 
          3. Prosjektet fikk ikke en fullverdig forhåndsdekning i media, inklusive vår ordens 
              medlemsblad. 
          4. Ordenen ble synliggjort i samfunnet på en positiv måte. 
          5. Man høstet mye lærdom som kan brukes ved neste korsvei. 
          6. Vi lærte også at vi Odd Fellows spenner fra den brennende entusiasme til det 
              mer likegyldige. 
 
Undertegnede takker spesielt Eks OM Georg Uhlmann for hans dristige, vel forberedte 
og gjennomførte program, - sammen med sine medarbeidere i begge loger bør han være stolt 
over det de fikk til. 
 
Med Ærefrykt for livet !  
 
Oddmund Reppe   
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    ÆREFRYKT FOR LIVET 
 
var barnets navn og tiltaket sprang ut av bror Georgs panne på samme måte som klokskapens, 
besinnelsens og det åndelige klarsyns gudinne  Pallas Atene sprang ut av Zevs hode. 
Gudinnen kom fiks ferdig iført rustning og det hele. Nå er ikke Georg noen guddom og barnet 
som kom var på ingen måte fiks ferdig og klar til innsats, men ideen som fødtes tok liv og var 
på ingen måte en abort. 
 
Det lyktes foreldrene ,- logene Nr. 2 Urania og Nr. 132 Albert Schweitzer ved forenede 
krefter å skape ideen om til en realitet og i noen heseblesende dager ble Den Gamle Loge, 
Konserthuset og Stortingsgaten 28 rene fødestuen med arrangementer som kom på løpende 
bånd. Og grunnlaget ble lagt for å presentere Ordenen overfor omverdenen på en måte som 
må sies å ligge i tiden med en blanding av kunst og  kultur, markedsplass og ideforum noe for 
barn og meget for voksne, for kvinner og for menn. 
 
Dette var kanskje spiren til en årlig Odd Fellow festival?  
 
 Jeg vet at ikke alt gikk som håpet av initiativtakerne, de fikk ikke den oppmerksomhet og det 
gjennomslag som var ønsket, - det kom ikke så mange på arrangementene som ventet og 
inntektene ble heller ikke som forutsatt, men slik jeg forstår det gikk denne første anstrengelse 
i alle fall med et brukbart overskudd økonomisk sett. 
 
Nå bør det som er gjort evalueres både med tanke på hva som gikk bra, det som kunne vært 
bedre og det som slett ikke gikk og hvorfor. Dette var første gang og ingen kunne vente at alt 
skulle gå knirkefritt, men sett fra utsiden så alt ut til å fungere selv om kanskje noen av 
tilbudene konkurrerte innbyrdes. 
 
Jeg vil bare si,- vel blåst, gratulerer og velkommen igjen. 
 
Sverre N. Haug   
 
 
 
 
 

 

Odd Fellow Ordenens formål er på ingen måte noen hemmelighet, og det er absolutt en fordel 
at samfunnet kjenner til Ordenens symbol - De Tre Kjedeledd - som står for; Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet sammen med Ordenens eldgamle Budord som befaler oss å; besøke de 
syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. Dette er de grunnpilarer 
Ordenens arbeid hviler på - et formål til beste for samfunnet selv.  
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Det Gode Vennskaps Grad 
 
OM Espen Rud med brr som den 16. april ble forfemmet til 
Det Gode Vennskaps Grad. 
Br Torstein Kallåk fra Loge nr 56 Johan Middelthon (fra 
venstre), OM Espen Rud, Tommy Strøm fra Loge nr 132 Albert 
Schweitzer og Henry Jacobsen fra Loge nr 2 holdt tale på 
vegne av fadderne, og ønsket alle til lykke med den nye 
graden. 
 
 

 
 
OM utbrakte en skål for våre nye brødre av Det Gode Vennskaps 
grad, og ønsket br Bjørn Reymert til lykke med hans 80 års dag  
24. mars. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
Ved brodermåltidet gikk passiaren livlig mellom brødrene.  
 

 
Br Tommy Strøm holdt sin første tale i logesammenheng.  
Han takket for den flotte seremonien, som han så for seg. Han 
hadde fått mange nye venner og brødre i dag, og syntes det var 
spesielt flott at han her ble møtt med samme vennlighet som i sin 
egen loge. 
 
På vegne av de tre resepiendene sa han ”tusen takk” til alle som 
hadde gjort dette til en så fin kveld. 

 
 
 
Br Georg Uhlman orienterte om prosjektet ”Ærefrykt for livet” 
som skulle finne sted påfølgende helg og orienterte om de 
forskjellige arrangementene. 
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Redaktørens hjørne 
 
Sommeren er her, og forhåpentligvis får vi en varm og fin sommer i år. 
 

Selv var jeg så heldig å få en ”tjuvstart” på sommeren ved 
å tilbringe 14 dager før påske i Puerto Rico – Gran 
Canaria. Som mange av brødrene vet er det en Logeklubb 
der, med møter hver onsdag kveld. Sammen med min 
kone, som er Rebekkasøster, var vi så heldige å få delta på 
to av deres i møter. Det er ved slike anledninger en ser 
hvor stor Odd Fellow Ordenen er, og der kan vi møte 
medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark. Da vi har en 
felles interesse er det lett å komme i kontakt, og sitte å 
kose seg med maten, sammen med søstre og brødre.  
 
Vi som tilhører loge Johan Middelthon er ganske sikre på 
å møte kjente, da vår br Jan P. Christiansen nå er 
Nestleder i klubben, og Anne Hals Sekretær. Et besøk i 
Odd Fellow Klubben Tres Encanedados - Tre Kjedeledd 
Gran Canaria anbefales på det varmeste. 
 
 
 
 

 
Redaksjonen håper dere har hatt glede av Bulletinen den terminen som nå er gått. Vi 
ønsker fortsatt tilbakemeldinger med ris og ros, og vi takker alle medlemmene som 
har gitt oss gode bidrag gjennom året slik at Bulletinen kan få et variert innhold. 
 

Jan Arne/Redaktør 
 
 

De 6 viktigste ord: 
Du har gjort en god jobb. 

De 5 viktigste ord: 
Jeg har gjort en feil. 

De 4 viktigste ord: 
Hva er din mening? 

De 3 viktigste ord: 
Passer det deg? 
De to viktigste ord: 
Tusen takk! 
Det viktigste ord: 

Vi.
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KULTURAFTEN 23 APRIL 

 
Arrangementet begynte kl. 1830 med oppmøte 
i Stortingsgata 28, nærmere bestemt oppe i D. 
Totalt 18 personer møtte opp. Flere av 
brødrene hadde tatt med seg "sin bedre 
halvdel". Spesielt hyggelig var det at bror 
Terry med kone møtte opp da det er en stund 
siden han sist var i Logen. Undermester vartet 
opp med snacks og frukt samt diverse drikke. 
Det ble pratet rundt bordene og vi hadde det, 
som vanlig, hyggelig. 
 
Omlag klokken 1930 forlot vi Stortingsgaten 
og gikk i samlet tropp bort til det Norske 
Teateret for å se Tolvskillingsoperaen av 
Bertolt Brecht. Det ble en fin spasertur i det 
flotte vårværet. Vi fant våre plasser høyt oppe i 
teatersalen på radene 17 og 18 med vid utsikt 
over scenen. Det ble så godt som full sal. 
Kulissene var fint laget og alt lå til rette for en 
flott teateraften.  
 
Bertolt Brecht (født 10. februar 1898, død 14. 
august 1956) var en av de mest innflytelsesrike 
tyske dramatikere og poeter i det 20. århundre. 
Han ble født i Augsburg, og flyttet senere til 
Berlin, der han fikk sansen for det moderne 
teater. Han utviklet en ny teaterteknikk kalt 
episk teater (Episches Theater).  
 
I 1933 måtte han rømme landet og begynte en 
lang periode i eksil i Danmark, Finland, 
Storbritannia og tilslutt USA.  
 
Etter krigen flyttet han først til Sveits, og søkte 
om innreisetillatelse til Vest-Tyskland, men det 
ble nektet på grunn av hans kommunistiske 
sympatier. Derfor dro han til DDR, hvor han 
kritiserte regimet etter junioppstanden den 17. 
juni 1953 med sin «Buckower Elegien». Han 
arbeidet ved Berliner Ensemble. Han døde i 
Berlin. 
 
Tolvskillingsoperaen er en musikal med tekst 
av Bertolt Brecht og musikk av Kurt Weill. 
Tolvskillingsoperaen, som av opphavsmennene 
ble betegnet som et «teaterstykke med musikk» 
(Stuck mit Musik), hadde premiere på  
Schiffbauerdamm Teater i Berlin 31. august 
1928. Stykket formidler en sosialistisk,  

 
revolusjonær kritikk av det kapitalistiske 
samfunnet. Tolvskillingsoperaen er egentlig en 
bearbeidelse av John Gays Tiggeroperaen  
(The Beggar's Opera) fra 1728. Teksten var i 
utgangspunktet ganske lik originalen, men 
Brecht forandret teksten på et større antall 
viktige punkter. Blant annet ble sanger 
inkorporert, inspirert av Kipling og Villon 
(Brecht innrømmet senere at han hadde 
plagiert en tysk Villon-oversettelse og latt 
oversetteren få royalties for verket). 
 
Med det overstående for øyet er det lettere å 
forstå bakgrunnen for stykket. Handlingen er 
lagt til Londons fattigkvarter hvor den 
amoralske og voldelige kjeltringen Mack the 
Knife gifter seg med overklassedamen Polly. 
Dette med at handlingen foregår i London 
skyldes forhold forklart over (vi lurte nemlig 
litt på det under forestillingen). 
Stykket er oppsatt med nynorsk tekst.  
 
Aktørene var flinke til å synge men, det var av 
og til vanskelig, i hvert fall for meg, å få med 
meg alt som ble sunget (på nynorsk). Stykket 
er langt og har en rekke sceneskifter. I pausen 
tok Uno og undertegnede en tur ut for å trekke 
litt "frisk luft". Vi var begge enige om at vi var 
fornøyde så langt og at skuespillerne var flinke 
til å synge.  
 
Helt til slutten i siste akt kom på en måte 
hovedkonklusjonen i stykket. Mack the Knife 
står på skafottet med løkken over sitt hode og 
er klar for sin dom. Men, dommen blir aldri 
fullbyrdet. Sammen med massene river man 
ned det bestående og alle samfunnslag 
forbrødres mens man synger at alle skal få en 
lik bit av velferdskaken. Alle blir like og dette 
vises ved at alle skuespillerne skifter kostyme 
til like (grå!!) drakter. 
 
Stykket var ferdig klokken 2245 og vi gikk 
tankefulle hjem etter å ha sett en fin 
forestilling. 
 
Til slutt en takk til bror Undermester for en fint 
arrangert og interessant kulturaften. 

 
Med broderlig hilsen 
Espen Næss Larsen 
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Den Edle Kjærlighets Grad 
 

 
 
Br Øivind Røsjø ble 14. mai tildelt Den Edle Kjærlighets Grad. 
Resepienden (til høyre) sammen med Fadder Bjørn Sommer og 
OM. 
 
 
 

 
OM sa i sin tale til Resepienden at 
nestekjærlighet er viktig, og at vi 
må vise kjærlighet til alle. Vi må 
alltid være medmenneskelige, og 
ikke vente ”til tiden kommer” for 
da kan det være for sent. Han 
gratulerte og utbrakte en skål for 

vår nye bro av Den Edle Kjærlighets grad.   
 
Stor Arkivar Sverre Hjetland minnet om at det er 200 år om noen 
dager siden Henrik Wergeland ble født, og markerte dette ved å lese 
et dikt om Sognefjorden som Wergeland har skrevet. 
 
 
 

 
 
Eks Stor Sekretær gratulerte Resepienden, og spøkte med at ”han 
hadde noe på lomma” til ettermøtene, og denne gangen var det noen ord 
skrevet av Karen Mortenson om hvem din neste er, og det å 
hjelpe din neste; det være barn, voksne, sulten eller gammel eller en som 
lider. 
 
 
 
 

 
 

                 UM opplyste at på foredragsaftenen 
                             til høsten kommer Per Anders Nordengen, 
                             som er en meget bra foredragsholder. 
 
 
Fung Eks OM Jan U Sandal fortalte at Informasjonsmøte 
avholdes 10. september. Det er en fin anledning til å vise 

venner hva Ordensarbeidet handler om, og han oppfordret alle til å begynne allerede nå med å 
finne noen å invitere. 
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Møteprogram – Høsten 2008 

 

Odd Fellow Klubben  
Tres Encanedados - Tre Kjedeledd 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Leder Berit Skjærgård, Nestleder Jan P. Christiansen og Kasserer Anne Hals 
 

Odd Fellow Klubben Tres Encanedados - Tre Kjedeledd Gran Canaria.  
Nordiske søstre og brødre ønskes velkommen til fellestreff. Møtene holdes på Terraza Mar 
Suite i Puerto Rico. Hver onsdag kl. 19.00 i tiden 5.11. – 3.12.08, og 7.01 - 25.03 2009. 
Fremmøte kl. 18.30 Antrekk: Pent sommerantrekk. Enkel servering på ettermøtet hvor også 
ledsager kan delta. Møtene holdes på skandinavisk  
Leder.: Brit Skjærgård Tlf: 0034 928 72 50 08 e-post: hskjaerg@online.no  
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