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L E D E R

Karsten Isachsen skrev for mange år siden en artikkel i et ukeblad som
vel er like aktuel idag.

Talende taushet

Jeg vet om minst en ting du ikke kan: Du kan ikke ikke-kommunisere!

Å kommunisere betyr å formidle tanker og holdninger til et annet
menneske. Det er masse kommunikasjon i en familie, i et klasserom på
skolen, på en arbeidsplass.

Noen velger å snakke ganske mye. De formidler hele tiden til sine omgivelser hva de føler, tenker eller mener. Andre behøver sjelden gjette
hva de står for, de sier det med ord.

Av og til kan man oppleve at et menneske velger å være taus. Hvis det
er i en større gruppe merkes det knapt. Men hvis gruppen er liten, for
eksempel på fem-seks personer, vil det raskt registreres av de andre
om en i gruppen forholder seg taus.

Tausheten vil, hvis den varer, skape ganske mye usikkerhet hos de
andre. Det spørsmålet alle vil stille seg er: «hvorfor er han/hun så
taus?» Det er sannsynlig at den som velger å være taus etterhvert vil
få mest oppmerksomhet fra de andre. Men de vil trolig skjule det.

Noen vil prøve å unnskylde den tause. «Han/hun er sikkert usikker,
har kanskje problemer.»

Det vil knapt slå noen at den tause er den sterkeste i gruppen. Men
det kan godt være sant. Det krever stor styrke å gjennomføre en taushet i en liten gruppe hvor alle ellers sier noe.

Enkelte vil fristes til å tro at den som velger taushet ikke kommuniserer. Det er helt feil. Det er minst en ting et menneske ikke kan: Det er å
ikke-kommunisere.
Riktignok har den tause valgt å avstå fra ord. Men det er mange muligheter igjen!

Ved væremåte, ansiktsuttrykk og kroppsholdning kan mye sies! «Jeg
liker meg ikke sammen med dere. Jeg kjeder meg. Det dere snakker
om finner jeg ganske uinteressant. Jeg har mine tanker om dette, men
jeg velger å holde dem for meg selv.»
Sjansen er der for at den tause etter hvert vil dominere gruppen og
kanskje ødelegge den. Det kan etter hvert bli vanskelig å fortsette en
fri samtale med den tauses ordløse anklager i luften.

Når det inntreffer en konflikt i et hjem eller på en arbeidsplass, kan
det være at den ene part velger taushet. Da blir det nesten umulig å
arbeide seg gjennom konflikten.
Men å være taus er ingen passiv tilstand! Å velge taushet er et myndig
og virkningsfullt valg! Og tro ikke at du trekker deg ut av en konfliktsituasjon hvis du velger å holde munn. Alle de følelsene du har vil likevel sive ut av deg. Tausheten er på den måten aldri vellykket. Skuffelse, irritasjon eller usikkerhet vil nødvendigvis sive ut. Gjennom øynene, gjennom en fort innhentet ansikts bevegelse, gjennom din måte
å sitte på.
Det fins en tid til å tie og en tid til å tale. Men det finnes ingen tid til
ikke å kommunisere i det hele tatt. Ikke før du er død. Da først tar
kommunikasjonen også slutt.

Denne artikkel ble lest i logens «fem minutter» 8. sept. 1997.
Astrid Lindegaard
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SEKRETÆRENS SPALTE

Nye søstre høsten 2016

12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016

Karine Johansen Aamot
Gunn Mathisen Molvik
Trine Mette Zetterlund

Jubilanter våren 2017

04.01.1967
02.02.1947
20.02.1947

Line Inger Schi
Anichen Karin Sørby
Mona Kolstad Wold

Nye brødre høsten 2016

50 år
70 år
70 år

Anne-Jorunn Elvestad
Berit Ellinor Karlstad
Jorun Øksne Altenborn
Solveig Hunstad
Liv Berit Johansen
Lena Utsigt Karlsen

Jubilanter våren 2017:

Magne Kviserud
Magne Røed

23.03.1967
05.06.1957
14.05.1942
04.06.1957
15.06.1937

Roar Hanson
Terje Borgersen
Øyvind Ladim
Petter Bogen
Hans Kristian Foss

Veteranjuveler våren 2017:

02.02.
18.05.

80 år
60 år

75 år
70 år
70 år
70 år
80 år
75 år

Vi gratulerer!

SEKRETÆRENS SPALTE

01.09. Geir Nilsen
01.09. Per Ivar Karlsrud
01.09. Finn Einar Lunde
27.10. John-Cato Eknes
Gjenopptatt:
01.09. Olav Burås

14.01.1937
26.02.1957

26.02.1942
01.03.1947
16.04.1947
07.05.1947
16.05.1937
10.06.1942

Odd Martin Skarpholt
Frank J. Johansen

50 år
60 år
75 år
60 år
80 år

40 år
25 år

Vi gratulerer!

God Jul!

Kjærlighetsvisa

Av Halfdan Sivertsen (siste vers)

Redaksjonen

Og når æ kryp te køys og frys på beina,
og du har lagt dæ før mæ og e varm.
Så vet du æ e liten å aleina,
og låne mæ litt dyne og ei arm.
Og dagen den e viktig og den krev oss,
men natta den e din min og nu.
Ingen e så go’ som du da,
ingen e så go’ som du.

i Nore-N ytt

ønsker alle medlemmer
av Odd Fellow

en riktig god jul,
og et fredfylt,

godt nytt år 2017.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Kari Ymbjørg Tallaksrud til minne

Så er enda et ledd av vår søsterkjede falt ut. Vår kjære Eks OM
Kari Ymbjørg Tallaksrud døde
fra oss på Edw Ruuds Sykehjem
23.07.2016. Hun ble begravet ved
Mysen kapell 04.08.2016.
Hun ble født 24.12.1931 på Lørenskog, hvor hun også vokste
opp.
Hun giftet seg med Erik i 1954
og ble utdannet adjunkt og var
engasjert i skolen hele hennes yrkeskarriere. Hun fikk en sønn og
senere to barnebarn som hun var
meget glad i.
Søster Kari var det første medlem i vår loge, og hun var medlem i 53 år!
Hun var en aktiv dame som nøt
stor tillit i logen. Hun utførte
med stort engasjement og orden

oppgaver som Sekretær, Ceremonimester, Undermester ,
Overmester og Ex Overmester.
Senere ble det også tillitsverv i
leiren.
Søster Kari var med å stifte en
Rebekka forening i Spania.
I fire år var hun med i nominasjonsnevnden i Det Norske Rebekkaråd.
Det ble også flere begivenheter i str Karis logeliv. Vi nevner:
Birgittaspillet, vennskapslogene
i Nykøping og i Finland.
Jeg vil huske hennes entusiasme
og klingende latter.
Jeg husker også hennes kloke
ord og oppfordring:» Vi går inn i
logesalen for å få, og vi går ut av
logesalen for å gi!»

Så er enda et ledd av vår søsterkjede falt ut.
Ann Karin Torper døde 3. august 2016, 77 år gammel. Hun
hadde vært syk ganske lenge,
men var litt lettere mellom vonde perioder. Et inngrep, som de
trodde skulle hjelpe henne, gikk
dessverre helt feil.
Ann Karin var ekte Askimjente –
bodde her hele sitt liv. Hun giftet
seg tidlig med sin Jan og de fikk
nesten 60 år sammen.
Familiekjær – med masse å gi til
sine nærmeste. Hun fikk en
sønn, en datter og 5 barnebarn,
som betydde alt for henne!
Ann Karin var en trofast og god
venn. Hun viste omtanke og
hjelpsomhet for medmennesker i
fritid og arbeid.
Hun hadde egen forretning i
flere år: «Vesken» i Askim. De
siste årene var hun til god hjelp

på Løkentunet.
Ann Karin var Rebekkasøster i
39 år. Hennes fadder var moren,
Alfhild Finholdt. Sin 25 års Veteranjuvel mottok hun 12.september 2002 og undertegnede hadde
den glede og ære å tildele henne
den. Det var litt spesielt, for Ann
Karin fikk 25 års Veteranjuvelen
til sin mor, som døde i 1996.
Vi var mange i Askim kapell den
12. august for å ta farvel. Vi fikk
være med på en meget varm,
personlig og verdig avskjed.
Mannen Jan, sønnen Per Ove og
eldste barnebarn Anders ga oss
et bilde av en god, snill og omtenksom – uerstattelig midtpunkt i livet deres. Hun var alltid så pen og velstelt, for hun likte å pynte seg. De delte sine
nære minner.
Det var en sterk opplevelse for
oss, som var der.

Vi lyser fred over søster Kari
Ymbjørg Tallaksruds minne.
Reidun Lie Larsen

Ann Karin Torper til minne

Våre tanker går til familien, som
har mistet sin kjære.

Vi lyser fred over søster Ann
Karin Torpers minne.
Liv Berit Johansen

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt
nr. 1–2017 er 15. april.

hjelp dine medmennesker der du kan
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25 års Veteranjuvel til Eks OM Harald Rømuld

En god, positiv og pliktoppfyllende Bror har blitt tildelt sin 25
års Veteranjuvel.

Eks OM Harald Rømuld ble opptatt i vår Loge 25. mai 1991 og
fikk tildelt Den Høye Sannhets
Grad 5. mai 1994.
Han ble kallet til Leiren 6. april
1999 og tildelt Patriarkgraden og
3. april 2001 tildelt Den Kongelige Purpurgrad.

Bror Harald har vært veldig positiv i sitt logearbeid og har bekledd mange verv og oppgaver
som han har utført på en god og
pliktoppfyllende måte.
Fra 1995 til 1999 Cermonimesters
høyreassistent, 2001 til 2005 Cermonimester, Undermester 2005
til 2007, Overmester 2007 til 2009
og Fungerende Eks OM 2009 til
2011.
Ble tildelt Storlogegraden 6. mars
2010.
Videre har han hatt oppgaver i
forskjellige nevnder:
Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon, Nominasjonsnevden og
Undersøkelsnevden.

Hans fadder Br. John Altenborn,
fremhevet på ettermøtet at han er
stolt over å være hans fadder.

Harald Rømuld ble født i 1942 i
daværende Værran kommune på
Fosen.
Som 14- åring flyttet han ut for
skolegang på Steinkjer Offentlige
Landsgymnas og videre Skogskolen i Steinkjer.
Etter dette kalte militæret med rekruttskole på Steinkjer. Senere tjeneste i Kirkenes hvor han opplevde mye fin natur og friluftsopplevelser.
I 1966 forlot han Trøndelag for å
studere ved Høyskolen i Ås.
Etter studietiden har han jobbet
mye med skog og nevner spesielt
Skogeiersamvirket.
Etter ca. 3 år i Drøbak, hvor han
og hans kone bygde hus, flyttet
de til Askim i 1979 og bosatte seg
på konas hjemgård, Bekkevard.

Fra venstre: OM Per Chr. Frøshaug, dagens veteranjuvelmottager Eks OM
Harald Rømuld og Logens Storrepresentant Kåre Mons Bye.
Etter jobb i Oslo og daglig pendling med tog, valgte han å pensjonere seg som 62-åring.

Bror Harald valgte ikke å sette
seg rolig i godstolen.
Det har vært arbeidsoppgaver på
gården, det har vært fritids- og
organisasjonsoppgaver.
Etter mye kontor og inneoppgaver i sitt arbeide har han satt stor
pris på praktisk arbeid og frivillig
innsats.
Han ramser opp:
Leder i skogeierlaget og bondelaget i Askim, besøksvenn på Løkentunet, dugnadsinnsats på ute-

områdene på Museumet i Askim
i 15 år.
Mener videre at frivillig arbeid er
viktig og nødvendig og fremhever spesielt Frivillighetssentralen
sin innsats.
Videre liker han å reise sammen
med sin kone, dette gir gode opplevelser for begge.
Jubilanten er veldig opptatt med
å holde seg i aktivitet, veldig viktig mener han bestemt.
Hver tirsdags morgen ved sekstiden har han gjennomført svømming/trening ved Østfoldbadet i
Askim siden det ble åpnet.
Gjennom årene har det vært en
«gjeng» som også har gitt hverandre mye sosialt.
Det gjenspeiler seg at Bror Harald er en friluftslivets mann.
Han har tre barn som har gitt han
sju barnebarn, alle disse har fått
en solid porsjon erfaring i friluftsliv under hans påvirkning og
ledelse.
I samarbeide med barnebarna har
det blitt bygget en gapahuk på
gården, det har blitt satt opp ca.
40 fuglekasser bare for å nevne
litt. Tradisjon er at når barnebarna fyller 5 år får de en kniv, etter
opplæring av bruk.

Den alltid blide veteran Eks OM
Harald Rømuld.

NORE- NYTT gratulerer med tildelingen av 25 års Veteranjuvel.
Helge Rindal

oppdra de foreldreløse
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Opprettelse av sangkor i Loge Håkon Håkonsson

Startmøte 11. juni 2016
Til samlingen denne dagen var
det fremmøtt 12 brødre fra Losjen. Der iblant var også vår
Overmester, Undermester, samt
representanten fra Nore Nytt.

Br. UM Knut Arne Bodal ønsket
velkommen og åpnet møtet.

Som gjest var kantor Vidar Hansen invitert, for mange et velkjent
navn i korsammenheng. Han var
forespurt om å være musikalsk
leder og dirigent for et eventuelt
kor.

Planlegging for korøvelser og reportoar. Fra venstre: Organist Vidar Lillestrand, kordirigent Vidar Hansen og Bjørn Raadahl.

Det var stor interesse for å dra i
gang vårt eget kor i logen. Det
ble etter hvert enighet om å starte, litt forsiktig, i første omgang
som et prosjekt. Så vil tiden vise
hvordan det utvikler seg, og om
vi etter hvert vil kunne bli et permanent kor.

at øvelser i regulære former kan
starte.
Første delmål må være en julekonsert, som bør kunne fremføres på logens juleavslutning. Dersom det kommer en forespørsel,
kan det tenkes at koret også kan
fremføre samme konsertprogram
ved loge Cecilies juleavslutning.

Første sangmøte ble berammet til
25. august klokken 17.30, da selvfølgelig på Villa Nore. Da kommer Vidar, og prosessen med å
bygge opp koret starter. Håpet er
at det møter opp flere brødre, slik

Nore-Nytt ønsker lykke til videre!
Helge Rindal

Som leder/organisator ble utpekt
Br. Karl Øvrebø, sammen med Br.
Bjørn Raadahl. Disse to skal til å
begynne med ha et møte med Vidar Hansen for å plukke ut noter/sanger som kan være passende å begynne med.

På Logemøte 29. september opplyste Br. Karl Øvrebø at det er i
underkant av antall medlemmer
for å kunne få til et godt kor.
Oppfordring til brødre: Vennligst meld interesse!

Korets leder Karl Øvrebø og i bakgrunnen ser vi Odd K. Buraas.

Grasrotandel

Til medlemmene i Cecilia og
Håkon Håkonsson
Logene oppfordrer sine medlemmer om å begunstige logen sin ved spill i regi av
Norsk Tipping.
Norsk Tipping overfører da
5% (grasrotandelen) av spillbeløpet til vår loge.

Cecilias organisasjonsnummer er: 988 920 053.

Håkon Håkonssons organisasjonsnummer er: 989 036 262.

Her fra en øvelseskveld.

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Sommermøte for Loge Cecilia 2016, den 6. juni

Turen i år gikk til Hvaler der vi
fikk både åndelig og legemlig
føde. 60 feststemte damer entret
en stor buss som var leid inn til
vår sommertur. Første stopp var
Hvaler kirke der vi ble ønsket
varmt velkommen av kirkeverge
de siste ni årene Ingerid Dean, og
til toner fra en gregoriansk melodi. Kirken på Hvaler er en romansk stenkirke, trolig påbegynt
ca. 1000 til 1100 år e.Krf, og i forhold til andre kirker fra vikingtiden er det en stor kirke med
usedvanlig tykke murer. I 1950
ble det startet store arkeologiske
utgravninger under kirken, noe
som avdekket at kirken trolig står
oppå et forhistorisk bygg eller et
gudehov. Det ble funnet rester etter gamle trekister og en betydelig myntsamling, også utenlandske mynter. Mange av damene
bemerket at det var en betydelig
høydeforskjell på gulvet ved alteret og ved inngangen, ca. 40cm.
Om det er symbolsk eller praktisk fikk vi ikke noe svar på, men
det heter vel å gå opp til alteret,
og så er veien ut nedover. Vi beundret også en katekismetavle fra
tidlig 1600 og en altertavle fra
1700 tallet, samt døpefonten som
er av gotlandsk kalkstein og tidfestet til år 1200. Dåpsfatet er
støpt i nederlandsk messing fra
1700 tallet. Den flotte, gamle kir-

Besøk i Hvaler kirke. Randi Arnesen fant ut at
hennes tippoldefar var døpt i døpefonten i kirken.
Under ser vi vår guide Ingerid Dean.

ken på Hvaler er stadig i bruk.
Etter omvisningen gikk turen til
Første Reis på Skjærhalden hvor
vi fikk servert husets fiskesuppe.
En aldeles nydelig suppe som
inneholdt det meste av havets delikatesser, servert i de dypeste
tallerkner jeg noen gang har sett.
Etterpå fikk vi eplekake med is
og kaffe. Stemningen var stor, og
”skravla” gikk høyt. Fornøyde
damer entret bussen for hjemtur
kl. 22.55. Takk for et minnerikt og
flott sommermøte.
Sunne Maurtvedt

God stemning under besøket på «Første reis».

BESØK DE SYKE
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Sommermøte i Håkon Håkonsson – på Bamsrudlåven

Undermester Knut Arne Bodal
ønsket gjestene velkommen ute
på tunet ved Bamsrudlåven. Den
2. juni var en varm og solfylt
kveld. Etter velkomsten ble vi geleidet opp låvebrua og inn på låven. Der oppe sto rømmegrøt,
spekespyd og rød saft klar til oss.
I Høna bar kunne de som ønsket
det få kjøpe annet drikke.
Bamsrud er en liten gård på 100
mål og kom inn i slektens eie i
1871. Sagnet sier at gården ble
ryddet i middelalderen etter
svartedauen av en stor mann som
ble kalt Bamsi, slik ble navnet
Bamsrud skapt. Det har vært drevet allsidig husdyrproduksjon siden den gang. I 1963 startet Karen og Erling Kristian Bamsrud
oppbyggingen av gården etter
mange års forfall. I 1988 overtok
Eva og Rune Klufterud som ønsket å kunne leve av den lille gården. Hus ble satt i stand og drifta
har blitt utvidet helt fram til i
dag. I 2010 ble hønehuset modernisert og nå er det 7500 frittgående høner på Bamsrud. I 2013
startet iskremproduksjonen, og
melk og egg blir til italienskinspirert iskrem. Nå er neste generasjon Klufterud på full fart inn i
gårdsdrifta.
Kveldens måltid ble innledet
med diktlesing av Grethe Øvstegård Bodal som satte en fin stemning i låven. Praten gikk høyt
under måltidet og da er det fint

Diktlesing som gir fin stemning.
Grethe Øvstegård Bodal og UM
Knut Arne Bodal.

Deltakerne på Håkon Håkonssons sommermøte ble ønsket velkommen på tunet.

at det er høyt under taket i låven.
Undermester introduserte så
Rune Klufterud som hold et inspirerende foredrag om gården,
dens historie og eiernes ønske om
å skape en trygg og spennende

arbeidsplass for seg på gården.
Det har ført til at det i dag er 4-5
årsverk på gården.
Han avsluttet med den siste nyvinningen – iskremproduksjonen.
Og isen smakte vi på, tre forskjellige typer som dessert og det
smakte godt.
Undermester rundet så av hele
kvelden med bursdagssangen for
Bror Bjørnar Andreassen som
også feiret 25 års bryllupsdag dagen før. Så takket han for kvelden
og ønsket oss vel møtt til høsten.
SOS

Driver av Bamsrudlåven, Rune
Klufterud, fortalte om gården og produksjonen.

En av våre nyeste brødre Bjørnar
Andreassen jubilerte på sommermøtet.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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SANNHET

Ettermøtet med Svein Olav Agnalt

Svein Olav Agnalt logebror og
ordfører i Skiptvet kommune
innledet med en historisk
gjennomgang av hvordan kommunestrukturen i Norge har variert siden kommuneloven ble innført i Norge i 1838 med 340 kommuner. Senere har antallet økt til
747 for så å synke igjen til dagens
nivå.
Et grunnleggende element i dagens kommunereform er at kommunesammenslåing skal bygges
på frivillighet. Skiptvet kommune har så lang sagt at de vil stå
alene.
Agnalt hadde flere spørsmål til
innholdet i reformen: Hva skal
kommunen gjøre, hvilke oppgaver skal de ha? Hva med fylkene/regionene, hvilke endringer blir det her? Oppgavene er
uavklarte. Det blir spennende å
se hva som skjer når stortinget i
2017 skal bestemme det endelige
resultatet.
SOS

Agnalt kåserte om kommunesammenslåing historisk
og i dag. Til slutt et takkens
bevis fra vår UM K. Bodal.

Kjærlighet

Kjærlighet er den eneste nøkkel som passer i paradisets
porter.
Det ligger et stykke av paradiset i ethvert smil, i ethvert
godt ord, i enhver vennlighet
mot en annen.
Det ligger et stykke paradis i
ethvert hjerte som blir en havn
for et ulykkelig menneske,
i ethvert hus som blir et hjem
med brød og vin, med litt
menneskelig varme og en
sang om aftenen.
Det ligger et stykke paradis i
enhver oase hvor kjærlighet
blomstrer og menneskene
igjen er blitt mennesker for
mennesker, er blitt i familie,
er blitt brødre og søstre for
hverandre.
Dikt av Phil Bosmans,
fra boken «Jeg er glad i deg».

EMBEDSMENN I HÅKON HÅKONSSON: Einar Sunde har gått inn som
sekretær etter at Jan Isaksen ble alvorlig syk. Han har heligvis blitt mye bedre
nå. Foran fra v.: Storrepresentant Kåre Mons Bye, OM Per Chr. Frøshaug og
UM Knut Arne Bodal. Bak: Fung. Eks OM Per Olav Eek, Sekretær Einar
Sunde, Skattmester Halvor Kure og Ceremonimester Øyvind Hanssen.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Odd Fellow tur til Riga

Tidlig om morgenen tirsdag 23.
august startet reisen mot Latvia
og Riga. Vi var 41 deltakere, brødre med ledsagere, søstre og
noen til. Arrangør for turen var
vår erfarne turarrangør bror Knut
Ivar Tveten. Forventningene til
turen var høye hos samtlige deltakere og praten gikk lett på vei
mot Gardermoen.
Vel gjennom innsjekking på automat, sikkerhetskontroll (uten belter, sko og smykker), taxfree
(hvor kvikklunsjen koster 10 kr
mer enn i butikken hjemme ???),
litt mat og drikke, gikk vi om
bord i flyet på vei mot Riga.
Riga er hovedstaden i Latvia og
ligger innerst i en stor havbukt i
Østersjøen og grenser til Estland i
nord, Litauen i syd, Russland i
øst og Hviterussland i sydøst.
Byen Riga er en havneby som ligger en kort strekning inn i eleven
Daugava. Latvia ligger i den
nordøstlige delen av den europeiske lavlandssletta, de høyeste
områdene ligger bare noen få
hundre meter over havet. De baltiske landene har noe av den finest dyrkningsjorda i Europa og
skogbruk (50% er dekket ev skog)
og jordbruk er den viktigste næringsveien i Latvia.
Litt ut på ettermiddagen sjekket
vi inn på Tallink Hotel Riga i Elizabetes 24. Et moderne hotell
som ble åpnet i 2010 sentralt beliggende bare fem minutters spasertur fra Gamlebyen i Riga. Der
fikk vi servert en lett lunsj etter
innsjekking.
Fritiden fram til neste post på
programmet bruket vi til å se oss
om på hotellet og i gamlebyen.
Kveldens opplevelse var besøk i
middelalder-restauranten Rozengrals i Gamlebyen. Planen var å
spasere sammen med en guide til
restauranten. Men det kom
tunge skyer over himmelen og vi
hadde ikke gått mange meter før
regnet datt ned. Nesten ingen av
oss var forberedte på regn så vi
søkte ly i portrom og under markiser. Der sto vi til Knut Ivar og
guiden hadde skaffet drosjer.

Vi fikk skikkelig regnvær, men det ga seg fort. Stemningen i kjellerrestauranten vi spiste i var god og folk koste seg.

Frihetsmonumentet måtte tas i øyesyn.

BESØK DE SYKE
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Engasjert guide under en stopp i parken foran operaen.

Da sluttet det selvfølgelig å regne. Men vi var ganske våte da vi
ankom restauranten.

Restauranten var innredet i
middelalderstil og servitørene
var kledde i tidsriktige klær. Det
var et utsøkt måltid og vi koste
oss.
Etter måltidet spaserte vi tilbake
gjennom gamlebyen.

24. august
Dagens program startet etter frokost med en guidet spasertur
gjennom Gamlebyen. Turen gikk
gjennom parken med kanalen
som omkranser Gamlebyen, vi
passerte Operaen i Riga og så kanalbåtene som tok med turister
på rundtur på kanalen.
Kanalen ble i sin tid gravd ut
som beskyttelse mot fiender. Av
samme grunn ble husene i Gamlebyen bygget i stein mens husene utenfor ble bygget i tre slik
at de kunne settes fyr på hvis de
ble angrepet av fiender. Guiden
fortalte at de hadde satt fyr på
trehusene en gang det ble observert store støvskyer et stykke
unna. Senere viste det seg at det
var en stor flokk med kveg.
Vi gikk forbi broen med tusenvis
av hengelåser som kjærestepar
har heng fast der, i troen på evig
kjærlighet.
Vi passerte Frihetsmonumentet
som etter frigjøringen i 1993 er
blitt et viktig symbol for det Latviske folk. Bygget i 1935 for å ære
soldater drept under den latviske
uavhengighetskrigen (1918-20)
Monumentet anses for å være et
viktig symbol for Latvias frihet,

selvstendighet og uavhengighet.
Det er soldater som holder vakt
på dagtid og nesten daglig er det
folk der og legger ned blomster.
I gamlebyen gikk vi inn i Valnu
ilea /Valnu gaten med store kasernebygninger, mot kruttårnet
som nå er krigsmuseum videre i
smågatene forbi St.Jakobskatedralen, Latvias arkitekturmuseum, Latvias kunstmuseum og
videre til Dome Kathedralen og
Dome torget.
Så var det lunsj like ved i restauranten Salve. Her fikk vi fire små
glass med forskjellig lokalt drikke. Tranebær likør 21%, Mocca likør 30%, Karvebrennevin 40% og
til slutt Riga Balsam 45%. En servitør fortalte om
innholdet i

glassene, om hvordan det lages
og brukes. Vi smakte oss
gjennom alle og jeg tror de fleste
syns det meste smakte godt.
Så brukte de fleste tiden fram til
middagstid på å se seg om i
Gamlebyen,
Kl. halv åtte var det duket for
middag i restaurant Folkkubs ala
Pagrabs i Gamlebyen. Der spiste
vi Dundagas royal stroganof og
hadde en meget hyggelig aften
med musikalsk underholdning
av servitørene.

25. august
Vi våknet til sol og fint vær og
møtte en uthvilt og blid gjeng til
frokost. Programmet for dagen
var busstur til Sigulda. Byen ligger ca en times kjøretur (50 km)
innover i landet mot nord-øst.
Sigulda ligger i Vidzeme regionen og omtales som Latvias svar
på Sveits. Dette er ikke på grunn
av høye fjell, men på grunn av regionens dalfører og noen åser/
fjell i et ellers helt flatt land.
Høyeste punkt i Baltikum er ca
300 moh. Sigulda er kjent for sine
grotter og slott og har et rikt aktivitetstilbud og regionen kalles nå
for senter for ekstremsport i Baltikum.
Vi hadde med svensktalende
guid som var meget kunnskapsrik og interessant. Hun gikk

Slottet i Sigulda med den flotte parken rundt.
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gjennom Latvias og regionens
historie, kultur, geografi og næringsliv. Hun pratet mye og for
noen ble det nok litt for mye.
Men hun gjorde jobben sin veldig
bra.

Første stopp
Slottet i Sigulda ble bygget i 1878
i Neo-gotisk stil og ligger nå i
Gauja Nasjonalpark. Det var
lenge privateid og har byttet eiere
flere ganger. Tyskerne brukte det
til hovedkvarter for Nord divisjonen og senere brukte russerne det
til rekreasjonshjem for høytstående statsansatte. Fra 1993, året
da Latvia igjen ble herrer i eget
land, har administrasjonen for
denne regionen hatt tilhold her.
Et flott sted med en velstelt park
rundt.

Grotten
Andre stopp var ved en kjent
hule, Gutmanis hule. Hulen hadde en kilde hvis vann hadde helbredende virkning. Så nå vil ingen av oss som tok vann i ansiktet
få flere rynker. Hulene er nevnt i
legenden om Turaida rosen.

Tredje stopp var Turaida slott
Slottets eldste og meste fremtredende byggverk er et stort restaurert tårn i rød murstein. De
eldste delene av slottet er fra det
13. århundre. Fra tårnet er det en
fantastisk utsikt over Gauja elven

Grottebesøk. Her var en bekk/dam med helbredende vann.

og dalen. Et annet høydepunkt i
parken er en sjarmerende enkel
kirke fra 1750 og et minnesmerke
over Turaida rosen, en lokal
skjønnhet og legende. Et populært reisemål for nygifte, og et
symbol på evig kjærlighet.

Med alle disse inntrykkene ble
det godt å komme til Aparjods
for å spise lunsj. Etter en deilig og
avslappende lunsj gikk turen tilbake til hotellet.
Kveldens program var middag
på Monterosso i Gamlebyen, en
fasjonabel restaurant hvor vi hadde vår egen sal i 2 etasje. Deilig
tre retters middag.Br. Kåre Mons
Bye var toastmaster og ønsket

Desember

Imponerende tårn i Turaida, i dag
museum.

alle velkommen. Etter middagen
var det flere som tok ordet og
takket Seniorgruppa og spesielt
Knut Ivar Tveten for en flott
planlagt tur. Br. John Altenborn
takket Knut Ivar, på alles veiene,
for alt arbeidet han har hatt med
planlegging og forberedelser til
turen. Her var ingenting overlatt
til tilfeldighetene. Det erfarte vi
til fulle under turen. Gjennomtenkt og interessant program og
godt med tid til egen aktivitet eller avslapning mellom programpostene.
Så ruslet vi rolig tilbake til hotellet etter en ny fin dag i Riga.
SOS

Gammel melodi (Å jul med din glede)

Når dagen er mørkest,
så vet vi en sang,
vi hilser den alle velkommen,
som barna har ønsket så mang en gang,
ti tusener ganger velkommen.
Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler.
Så glad er vi.
Så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen
og neier og bukker.

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Allehelgensdag i Mysen kirke

Mange hadde møtt opp for å
overvære Allehelgensgudstjeneste i Mysen kirke, 35-40 fra Odd
Fellow. Prost Elisabet Yrwing
Guthus foresto liturgien og med
dåp og nattverd ble det en hyggelig og lang gudstjeneste. De aller
fleste av våre medlemmer, ledsagere og enker forflyttet seg til logehuset for kirkekaffe og kringler.
Brødrene som sto for «kaffen» ønsket velkommen på trappa, og det
ble fort en god og lun stemning i
salongen.
Midtveis i arrangementet holdt
vår bror Jan Isaksen et lite kåseri
om gravskikker fra tusener av år
før Kristus og frem til vår tid. Jan
stiller alltid opp og er interessant
å høre på.
Ved avslutningen ønsket OM Per
Chr. Frøshaug takk for dagen – og
vi håper alle «skled» vel hjem på
den nykomne snøen.
Svein H.

Logehuset Villa Nore og Mysen kirke i bakgrunnen. Fotos: Svein Hellerud.

Kringle og kaffe smakte godt på en «hustrig» dag. Fra v. Kåre Mons Bye,
Eldbjørg Frøshaug, Per Chr. Frøshaug og May Sørby.
De fremmøtte koste seg og her er
Synnøve Forvik, Evald Forvik og
Randi Grefslie.

De besøkende var lutter øre når Jan
Isaksen foredro om gravskikker.

Enkene møter trofast opp på Allehelgensdag. Denne søndagen møtte fra v.
Aslaug Eriksen, Randi Karlsrud, Astrid Nedregaard, Randi Arnesen og
Gyda Næss.

BESØK DE SYKE
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Tradisjonen tro ble det rakfisklag i nr. 62

Brødrene i HH samlet seg tradisjonen tro til nytt rakfisk lag
torsdag 17. november.
Vi har gledet oss lenge til å
smake på årets rakfisk. Er den
like god som i fjor?

Knut Arne Bodal (t.h.) sammen med
Ola Skadsheim (t.v.)var ansvarlig for
mat med tilbehør. I midten en god
hjelper, Per Ivar Karlsrud.

Br Knut Arne Bodal og br. Ola
Skadsheim har hatt det viktige
ansvaret for rakfisken og nødvendig tilbehør. Slik arbeid kan
kun overlates til ihuga rakfiskspisere. På bordet ble det satt
fram lefser, flatbrød, kokte poteter, rødløk, vanlig løk, rømme, kokte egg og rødbeter. Bordene var pyntet med røde roser.
Der var en spent gjeng som stilte seg i kø ved matbordet.
Brødrene koste seg og nøt maten i fulle drag. Fisken var av
det milde slaget og ikke spesielt
utfordrende å spise. Den smakte godt.
Etter at maten og drikke var
fortært var det flere som hadde
gode og historier å dele med

Mild og god rakfisk og delikat dekket bord. Bilder: Svein Oshaug.

Hyggelig med god service fra damene i Cecilialogen.

brødrene. Latteren runget.
Kvelden ble avsluttet i salongen med kaffe og konfekt.
Det er spesielt hyggelig at loge
Cecilia stiller opp med servitører og oppvaskhjelp på slike arrangementer. Stor takk til damene for utmerket arbeid og
hyggelig service.

Damene fikk stor takk for flott service.

Juletradisjoner fra Stor-Elvdalen

omkring 1920 var det vanlig i Stor-Elvdal at folk
som reiste til kirke, hadde med seg juledram.
Juledans ble holdt på gardene. Det var ikke varm
mat på disse festene, men utpå natta var det lefse,
tynnkake og øl og brennevin. Punsj var mye
brukt, og punsjbollen ble sendt rundt både titt og
ofte. Ved nattskjenken måtte en ta en to–tre digre
drammer på en gang. Første dansen etter nattskjenken var vanligvis pols.

En levning etter gammel tid er å gå julebukk. Det
var opprinnelig en alvorlig skikk.

– Julebukken skulle alltid ha dram eller øl. Det er
sannsynlig at det har med en gammel offerskikk å
gjøre. Julebukken hadde, og har ofte fremdeles,
med seg en gammel sekk til å ha «gavene» i – for
julebukkene får jo enda med seg et eller annet når
de går igjen.

Juledagen skulle tjenerne være med til kirke, og til

(Sagn og Saga fra Storelvdalen – Hans S Hanssen)

HJELP DE TRENGENDE
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Cecilias julemesse 2016

Lørdag 19. november arrangerte
loge 31 Cecilia julemesse på
Nore.
Tradisjonen tro var det stor kø
ved døra da den ble åpnet. Folk
strømmet inn.
Mange hadde kurs mot kakebordet. Der bugnet det av kaker,
bakst og andre godsaker. Men det
varte ikke lenge. Etter et kvarter
var mye solgt. Populært!
Salgsvarene fikk også «bein å gå

på». Det var masse fine produkter å velge i, og mange havnet i
handlekurvene.
Gevinstbordet inneholdt det meste, og loddsalget gikk som smurt.
Privatnevnden sto som vanlig for
kaféen. Risengrynsgrøt, sveler og
rundstykker sto på dagens meny.
Mange hygget seg rundt bordene
og praten gikk lystig.
Trekningen startet ca. kl. 14, og
mange fikk med en gevinst hjem.

En stor takk til alle søstre som
har bidratt med varer til salgsbordet, kaker, gevinster, eller på annen måte.
Julemessa vår er populær.
Det kom inn om lag kr 90.000,–.
Tone Bjørnstad

Svelesteking på kjøkkenet.

Noe for enhver smak på salgsbordene.

Noe å bite i for kjøpelystne julemesse-besøkende på Nore.

Tenn et lys

Mel.: En skulle vøri 4 år i romjulen …

Det skulle ha vært snø og hvitt på marken,
det skulle ha vært frost og måneskinn,
Vi skulle tent et lys og hatt på sparken
og kjørt i vei med glade, røde kinn.
Men alt er svart, det stormer og det regner,
at julen snart er her blir nesten glemt.
Vi stresser og vi handler for det meste,
og alle gaver til de små blir gjemt.
Det skulle ha vært fred i hele verden
det skulle ha vært mat på alles fat,
og stjernen skulle ledet oss på ferden
mot fred og frihet og kamp mot hat.
Vi tenner lys for den som savner gleden,
lar regnet være tårer for en venn.
Så takker vi for friheten og freden
og julen vi får feire nå igjen.

I avdelingen for bakst gikk det unna som «varmt hvetebrød».

Flott gevinstbord til lotteriet
som ble en stor
suksess.
Alle bilder:
Svein Oshaug.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Søstertreff

Vi har hittil i år hatt 6 Søstertreff,
i tillegg deltok vi på Regionalt
Søstertreff i Sarpsborg 12. mai.
2016.

Gjennomsnitt har 22 søstre deltatt, men ny REKORD for antall
frammøtte søstre ble satt 3. oktober, da var vi samlet 27 søstre!
Hittil har vi med nød og neppe
greid oss med å dekke 3 bord,
men heretter må vi dekke 4
bord – det er en glede!

Vi møtes kl. 12 og samles i salongen hvor praten går livlig fra
første stund. Formann Anne Lise
åpner møtet og vi går igjennom
aktuelle møtesaker. Så flytter vi
oss til vakkert dekkede spisebord
hvor vi får servert snitter (som
smøres av kasserer på morgenkvisten), kake og kaffe. Vi prater
masse, synger sanger vi er glade i
og etter formiddagens høydepunkt, loddtrekning, takker
Anne Lise for i dag (ca. kl. 14) og
ønsker alle vel hjem.

Vi har alltid mye å prate om på
Søstertreff, men vi er også svært
glade i gode sanger og når noen
kan bidra med et dikt eller et kåseri eller andre betraktninger, blir
det alltid godt mottatt.

I mars 2017 er det valg. Vakgkomiteen innstiller.
Nåværende styre:
Leder Anne-Lise Foss
Sekretær Anne Lise Nilsen
Kasserer Magnhild Moe
Styremedlem Kari Aasgård (Vara
May Loe Trippestad)
Styremedlem Anne-Jorunn Elvestad (Vara Frøydis Alvim)
Valgkomitee: Anne-Jorunn Elvestad og Kari Aasgård.
Kari Aasgård

Den første jobben!

Det jobbes med å lage god mat til ettermøtet.

Instruksjon i å bære tre fat.

Dukene skal rulles pent opp på rull.

Med godt samarbeid går selv
tunge løft greit.

Ikke lenge etter at jeg ble tatt opp
i Logen, fikk jeg det første ærefulle vervet som medlem i privatnevnden. Vi har 4 grupper i
Håkon Håkonsson som fordeler
møtene oss imellom. Vi må således i «ilden» 4-5 ganger i året.
Som «førstereisgutt» var det første møtet med privatnevnden veldig hyggelig og sosialt. Praten
gikk lett og jeg ble fort bedre
kjent med de andre medlemmene. For meg var det en fin
måte og bli tryggere på «personene» i de svarte dressene.
Det har tatt litt tid å bli kjent med
alle oppgavene og detaljene
rundt borddekkingen og oppvasken. Å ha oversikt over hvor alt
er: duker, brikker, lysestaker,
t-lys, blomstervaser, vinkarafler,
akevittglass, for ikke å glemme
salt og pepper. Kaffetrakter’n skal
stå på 9 og det skal være tannpirkere på bordet. Men gåten er: forklærne – hvor er de?

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Så lærer man å dekke bord. To
fingerbredder fra bordkanten og
inn til tallerken, to fra tallerken til
kniv og skje, og så skal glassene
stå på linje ….
Ryddingen og oppvasken går veldig greit, ikke så mange regler å
lære her. Så var det plutselig en
ny oppvaskmaskin – hvem kan
bruke den? Vi skyller glass og
stabler fat og brett og kjører bestikket to ganger. Rutinene setter
seg fort, etter et par runder i privatnevnden går alt som smurt.
Siste spørsmål før vi er ferdige:
hvor er nøkkelen til søppelkonteineren og hvem skal vaske
klutene?
SOS

•

SANNHET

JUBILANTER

2 Borg hvor hun har hatt verv
som h. ass. Yppersteprest, h. ass.
Hovedmatriark og Ytre vakt.
Vi ønsker Martha mange gode år
fremover med barn, barnebarn
og venner, hyggelige hverdager
og fine avvekslinger med reiser
og flotte opplevelser.
Turid Mohrsen

Martha Kind – 80 år

Den 20.06.1936 kom Martha Pernille til verden på Evenskjer i
Troms fylke.
Der vokste hun opp med mor, far
og lillebror Kurt.
Etter barneår og skolegang kom
Ola Kind inn i hennes liv, og de
bosatte seg i Harstad. Ola var yrkesoffiser, og det førte med seg
en del flytting rundt om i landet
– etter Harstad fulgte Oslo, Stavern, Bodø, Harstad igjen, Andøya og Trondheim.
Etter hvert kom 4 barn, tre jenter
og en gutt, og da Ola ble tilsatt
som batterisjef ved Trøgstad batteri 1970 bestemte de seg for at
det var nok flytting.
De kjøpte hus og er blitt godt etablert i bygda, men i 1977 pakket
de bilen og tok med yngstedatter
Siv og kjørte ned til Midt-Østen
hvor Ola skulle jobbe for FN som
observatør i et år.
Martha ble tatt opp i Logen
13.12.82, hun har fungert som
OM h. ass., Ytre Vakt og Inspektør. Hun er også medlem i Leir nr

May Rakel Loe
Trippestad 80 år

May ble født i Rakkestad
19.07.36, hennes pikenavn var
Torper. Etter at foreldrene ble
skilt flyttet hun som 12 åring til
sin tante og onkel Marie og Einar
Nøkleby i Båstad. I og med at det
var en May til i familien Nøkleby
fikk hun tilnavnet Store May.
Hun fikk da sin skolegang på Søpler skole. Hun flyttet i 1952 sammen med Nøkleby familien til
Mysen. Etter at de flyttet til Mysen tok hun Handelsskolen.
Etter skolegangen jobbet hun noe
i butikken hos sin onkel før hun
giftet seg med sin Thor i 1957.

REDAKSJONSKOMITE I NORE-NYTT

Thor var også Mysen gutt og de
bosatte seg på Mysen hvor de
fremdeles bor. De har 3 barn og 4
barnebarn.
Etter at ungene vokste til fikk
May jobb i Barneparken og siden
i Heggen barnehage hvor hun
jobbet til hun ble pensjonist.
Hun har vært med i Mysen Damekor i mange år.
Hennes store interesse har vært å
reise og hun og familien har vært
i mange land.
De har tilbrakt mange uker om
vinteren i Spania.
Hennes hobby er håndarbeid og
hun har strikket og brodert
mange fine ting til julemessa i logen i alle år. Hun har sydd bunader til alle jentene i familien etter
hvert som de har vokst til.
May ble tatt opp i Loge nr. 31 Cecilia 24.04.1995. Hennes fadder
var Randi Jansen.
Hun har virkelig forstått ordene
«møt så ofte du kan». Hun er
også en ivrig søster på Søstertreffene.
Hun har hatt følgende verv i logen: Sekretær, Inspektør, Cermonimesters assistent.
Jeg har ikke tall på hvor mange
utlodninger hun har dratt i gang
til inntekt for Nore SA.
I Leiren nr. 2 Borg har hun vært
Indre Vakt.
Vi kan vel oppsummere med at
May er et JA menneske som logen og leiren har hatt mye glede
av.
80 års dagen ble feiret hjemme i
Bekkefarveien med familien.
Været viste seg fra sin beste side
og dagen ble feiret ute på terrassen.
May Sørby

For nr. 31 CECILIA:
Toril Natrud, Tel.: 913 18 242
E-post: toril.natrud@gresvig.no

For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Svein Oshaug (leder), Tel.: 959 64 190
E-post: joker867000@gmail.com

Grete Sørby, Tel.: 99 54 64 44
E-post: gms2@online.no

Helge Rindal, Tel.: 992 80 443
E-post: helger@getmail.no

Astrid Lindegaard, Tel.: 970 96 116
E-post: astridlinde@hotmail.com

Halvor Kure, Tel.: 93083524
E-post: hakure@gmail.com

hjelp dine medmennesker der du kan
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Nye søstre i Loge Cecilia

Trine Mette
Zetterlund,
født 22 mars
1970 i Oslo. Da
hun var 1 år
gammel flyttet
familien til Askim. Trine er
gift med sin
ungdomskjæreste Michael fra Huddinge ved
Stockholm, og har 2 voksne sønner. Begge er flyttet ut for videre
utdanning. Etter å ha bodd 9 år i
Stavanger, flyttet de hjem til Askim igjen. Trine er utdannet bioingeniør, og jobbet i helsesektoren
frem til 2008.. I de siste 8 år har
hun jobbet hos Klokkemakern i
Askim hvor hun trives godt. På
fritiden er det Askim Speidergruppe som står hennes hjerte
nær, der har hun gjort, og gjør en
kjempejobb. Ellers er Trine flink
til nesten «alt», sying, strikking,
baking, det er ikke mye som kan
stoppe henne. I ferier og andre
fridager blir det også en del reising. Jeg har kjent Trine fra hun

Gunn Mathisen Molvik,
født 23.09.61 i
Askim. Hun er
gift med bror
Ole Morten
Molvik i Loge
Håkon Håkonsson.
Gunn har 2
voksne barn og 2 barnebarn og et
fosterbarn som har bodd hos dem
i 11 år. Gunn er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, og jobber nå
som sekretær i halv stilling ved
Familiens Hus i Askim. På fritiden er hytta på Ullerøy et godt
besøkt sted, sammen med barn
og barnebarn. Etter mange år i
Askim, flytter nå hele storfamilien til et gårdsbruk i Rakkestad.
Sønnen skal drive gården, Gunn
og Ole Morten flytter inn i kårbo-

Finn Einar
Lunde ble innviet i vår loge
den 01. sept.
2016.
Finn ble født i
Askim den
03.10.1965, han
vokste opp, og
bor fortsatt i
Askim, gift,
har en datter og et barnebarn.
Finn startet sitt yrkesliv i firmaet
Gunnar Stenberg Tobakk fra 1987
til 1996 som selger. Finn begynte
så i forsikringsbransjen, fra 1996
til 2006 jobbet vi sammen i Storebrand/IF forsikring. Fra 2006 begynte han i Gjensidige Mysen og
jobber fortsatt der som rådgiver
for landbruk og næringsliv.
På fritiden har Finn tatt flyverutdannelse, privatflyger siden
1987/ flysertifikat siden 1989 i

Follo Flyklubb, Biggles Flyklubb i
Vestby og Rakkestad Flyklubb.
Han har imidlertid latt sitt flysertifikat utgå i disse dager.
Han var aktiv skøyteløper frem
til 1984/85, fra 2007 leder i Båstad
IL Skøyter og fortsatt styremedlem i Østfold Skøytekrets.
Finn er også aktiv sykkelmosjonist, var med på å opprette Smaalenene Sykkelklubb i 2006, leder i
perioden 2006-2008.
Ellers trives han med å tilbringe
fritiden med venner og familie.
På hytta i Sponvika er han så ofte
han kan.
Jeg er sikker på at Finn vil få
stor glede av logen, og at logen
vil få glede av han i årene som
kommer.
Som fadder ønsker han velkommen og lykke til på logevandringen.
Per Chr. Frøshaug

var en liten jente, og jeg er ganske
sikker på at hun vil finne seg til
rette, og vil trives i vår loge. Som
fadder ønsker jeg henne lykke til!
Vigdis Bye

Nye brødre i Loge Håkon Håkonsson

ligen. Hun ser frem til ett rolig,
men spennende liv på landet. Jeg
har kjent Gunn og hennes foreldre i mange år, og er sikker på at
hun vil trives i vår loge. Som hennes fadder ønsker jeg henne lykke til og velkommen til oss!
Vigdis Bye
Karine Aamot
er født 31.
mars 1981 i
Tromsø og
vokste opp der.
Der drev hun
med balett og
hest og her
fikk hun sine
to jenter.
Da jentene var ganske små flyttet
hun til Danmark for å ta sykepleierutdannelse. Det ble hele 9
år i Hirtshals. I juni 2014 pakket
hun sammen møbler, hest, katt og
hund og flyttet med sine jenter til
Båstad. Her trives hun godt. Jeg
tror at Karine vil finne seg godt til
rette hos oss i logen.
Bjørg Skjenneberg

Geir Nilsen
ble innviet i
vår loge den 1.
september
2016.
Han ble født i
Spangreid 7.
april 1959, gikk
på folkeskolen
i Mandal, på
Bugøynes og i
Halden og gjennomførte allmennfaglig linje på Mandal Gymnas i 75-78.
Geir har jobbet innenfor salg i
mange år og har også 3 års erfaring fra ambulansetjeneste. Geir
startet som veileder hos Deltagruppen i 2005 og han har de siste 5-6 årene vært teamleder primært i Mysen.
Geir flyttet til Askim i 2001, han
har vært gift med Inger Lise og
har en voksen sønn og datter.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Geir bor i dag i Hæraveien i Mysen og trives med det.
Geir er ofte i Mandal hvor hans
foreldre bor og der har han også
familie og venner. Spania er også
et yndet sted hvor foreldrene
hans har leilighet.
Geir har gode kunnskaper innen
edb og er svært opptatt av nyvinninger innen edb og apper.
Jeg ønsker Geir hjertelig velkommen som ny bror, og med hans
åpne, humoristiske og utadvente
vesen, så håper og tror jeg at han
vil trives og finne sin plass i vår
loge.
Terje Ekhaugen

Per Ivar Karlsrud begynte i
vår loge 1. september 2016.
Han er født i
Mysen, men
flyttet til
Ydersbotn i
S.Høland som
barn. Her hadde han sin første del av oppveksten, men flyttet
sammen med sine foreldre tilbake til Mysen, hvor han fikk sin
skolegang. Hans bestefar drev
buss og lastebilforretning på
Ydersbotn. I voksen alder overtok han denne.
Per Ivar tok fagbrev som biloppretter og bilmekaniker ved Oslo
Yrkesskole med gode resultater.
Han begynte så sin egen virksomhet på Ydersbotn. Denne
drev han noen år, men ble senere
ansatt i Mysen bil a/s. Her ble
han i mange år. Ved et eierskifte
av Mysen bil a/s, valgte han å
avslutte arbeidsforholdet og begynte hos Ramstad bil. Etter noen
år her fikk han tilbud som yrkesfaglærer ved Bjørkelangen
videregående skole. Her arbeidet
han til han oppnådde pensjonsalder. Han og kona kjøpte leilighet
i Mysen ved siden av Nore, således ble han en selvskreven bror
av vår loge. Som pensjonist nyter
han og familien mye av sin tid på
hytta ved Stora Lee.
Jeg ønsker Per Ivar lykke til som
bror i vår loge.
Tormod Høilund

John-Cato
Eknes ble innviet i vår loge
den 27.okt.
2016.
John-Cato ble
født i Lillestrøm, den
27.01.1975, familien flyttet
til Skjønhaug i
Trøgstad hvor han vokste opp.
John-Cato har bygd seg villa på
Skjønhaug hvor han bor sammen
sin familie.
John-Cato er utdannet i byggebransjen og er i dag prosjektutvikler.

Ellers trives han med å tilbringe
fritiden sammen med venner og
familie.
Med sine 41 år senker han
gjennomsnittsalderen i vår loge
ganske mye.
Jeg er sikker på at John-Cato vil
få stor glede av logen, og det er
mitt håp at han vil delta aktivt i
logearbeidet, slik at logen kan
nyttiggjøre seg av hans egenskaper og evner i årene som kommer.
Jeg ønsker han velkommen til vår
kjære loge og lykke til på den videre logevandringen.
Per Chr. Frøshaug

Det starter i dag!

God morgen til livet, det starter i dag!
De kjenner det enkelt, de taktfaste slag.
Hjertet ditt dunker og pulsen din slår,
Du vet at du lever, en mulighet rår.

Nyt dagen og stunden, ta enkleste vei,
med latter og lek, verden blunker til deg!

Logenes nevnder
for Omsorg
(Tidligere nevnd for sykebesøk)

Søstre og brødre: Nevndene er avhengig av at dere melder fra
når dere vet om medlemmer som er syke eller vil sette pris på et
besøk eller en telefon fra logene.

Loge Cecilia – Nevnden for 2015 – 2017 er:
Str.
Inger-Lise Haugen
Trøgstad
Str.
Vigdis Bye
Askim
Str.
Turid Mohrsen
Mysen
Str.
Wenche Ekeberg
Trøgstad
Str.
Berit Karlstad
Askim

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 2015 – 2017 er:
Eks OM Per-Olav Eek (leder)
Eideberg
Eks OM Hans Kr. Foss
Skiptvedt
Br.
Arne Henning Sørby
Trøgstad
Br.
Øyvind R. Svendsby
Eidsberg
Br.
Tor Glasø
Eidsberg

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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414 23 606
974 85 230
995 05 858
480 69 158
916 17 001

69 88 27 59
69 80 90 16
69 82 50 89
488 45 000
69 89 10 10

Pengegave til Villa Nore

Begge to har arbeidet
et langt liv i skolen,
Kari i barneskolen
mens Erik arbeidet
som realist i videregående skole. Kari avsluttet sin mangeårige
innsats som lærer på
Mysen skole. Men det
var Mysen videregående skole som var
Eriks arbeidsplass i
mange år.

På losjemøte 10.10.16
fikk vi informasjon om
at Erik Tallaksrud på
veiene av sin avdøde
kone og seg selv, ønsket å gi en gave på kr
100 000 til Villa Nore.
Undertegnede tok
kontakt med Erik Tallaksrud, og ble invitert
til Kirkåsen i Mysen.
Han viser meg rundt i
stua med suvenirer fra
Afrika. Det brenner i
peisen og det gir en
lun varme i stua.

Hvilke tanker hadde
de om å gi bort så mye
penger til Logen?
Det var Kari som kom
med ideen og var ivrig
på å få det til: «Vi har
alt – og trenger ikke så
mye, da kan vi gi bort
noe av det vi ikke får
brukt» sa hun.

De har begge to lang fartstid i
respektive Loge 31 Cecilia og 62
Håkon Håkonsson. Erik som
ble tildelt 50 års veteranjuvel
for noen år siden og Kari med
vel 40 års medlemskap i Cecilia.
Både Kari og Erik har innehatt
flere embeter. Erik har vært Distrikts Deputert Stor Sire, utpekt

av Eks HP i leiren. Men den
morsomste «jobben» han har
hatt var CM. Det var mye å
lære utenat, men en utrolig
morsom oppgave.

Kari var aktivt med i Cecilias
svenske vennskapsloge. Herrelogen der hadde egen Eks OMforening og her ble Erik invitert
med. Noe han har hatt mye glede av.

De giftet seg i 1954 og
dro til Namsos og var
der i 6 år. Deretter
bodde de til Askim og
arbeidet der noen år.
En kollega på Askim
videregående skole
oppmuntret Erik til å
søke en ledig jobb i
Etiopia. Han hadde
den kompetansen de
var ute etter. Han fikk
jobben og de tok sjansen og dro
til Afrika. Med mange spennende opplevelser og mange erfaring rikere dro de etter noen
år tilbake og slo seg ned i Mysen. Da var de blitt tre, de hadde fått en sønn mens de var i
Afrika.
SOS

Har du tanker eller synspunkter du synes bør komme frem i Nore-Nytt – ta kontakt med redaksjonskomiteen.
Innspill fra medlemmene vil styrke Nore-Nytt og hjelpe redaksjonskomiteen i dens arbeid.

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 1-2017 er 15. april.
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