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w Onsdag er logedag

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torstein Kallåk
OVERMESTER

Gode 
brødre!
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Storrepresentant 
Øivind Vinje

OM 
Torstein Kallåk

Sekretær 
Inge Håkon Gjørva

Skattmester 
Inge Laskemoen

Fung. Eks OM 
Frank Arnesen

UM 
Melvin Henriksen

Det har vært en hektisk, men dog så lærerik 
høsttermin. Vi har hatt gradspasseringer, 
25 års veteranjuveler, holdt innvielse for 
loge 136 Millennium og for ikke å glemme 
Sosialaften som ble vellykket takket være 
brødre som alltid stiller opp.

Vi går nå inn i en høytidstid med fokus på 
familie og tradisjoner. Selv om mangel på 
lys og muligens en anelse stress på nær-
meste kjøpesenter kan virke litt utmattende 
til tider, er dette tiden å nyte gleden 
sammen med familie og venner. 

Tidligere var søndag en dag med fokus på 
ro, ta vare på hverandre, gå en tur i marka i 
stedet for å dra på søndagsåpne kjøpesentre 
med spesialtilbud. Kanskje tidligere tiders 
praksis bør bli en tradisjon vi bør komme 
tilbake til. Tid til hverandre og oppmerk-
somhet kan ofte være mer verd enn en 
innpakket gave.

Når vi ser tilbake på året som gikk, må 
vi nok – forhåpentlig – erkjenne at det er 
mange ting vi angrer på å ha gjort eller 
sagt – eller slett ikke ha gjort. Erkjenner 
vi dette er vi blitt en erfaring rikere. Vi er 
faktisk blitt klokere og bedre og dermed 
har fortidens feil vært oss til stor nytte. For 
det er jo fortiden som har gjort oss til de 
menneskene vi er i dag og det er den som 
skaper vår fremtid.

Til slutt vil jeg trekke frem noen ord fra 
Politimesterens tale til innbyggerne i 
Skomakergata. “Julen er en fin tid, det blir 
mørkere ute og lysere inne i oss”.

Så kjære brødre med familie, 
jeg ønsker dere alle en fredfull 
jul og et riktig godt nytt år!
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w Redaktørens hjørne

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inge Håkon Gjørva
SEKRETÆR

Sekretæren 
informerer
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En fargesprakende høst, 
men ”Nå er det jul igjen”
sang Alf Prøysen, 
og det er det også for vår loge. Dette betyr 
at et nytt år nærmer seg med stormskritt.
At vi snart går inn i år 2017, betyr også at 
embedskollegiet går inn i sin siste fase. Slik 
er det bare.

Hva har så skjedd i høst? 
Som sekretær har jeg hatt gleden av å feste 
logens aktiviteter i 2016 ned i hele 18 
protokoller. 
Vi har gjennomført venneaften, dessverre 
uten resultat, men vi gir oss ikke. Ellers har 
vi hatt mange hyggelige kvelder i logen 
med gradspasseringer på alle nivå,  25 års 
VJ tildeling og en innvielse - men da for en 
annen loge. Vi får i alle fall trening!
Vi har fortsatt med våre 5 min innlegg fra 
brødrene, og videreført presentasjoner 
fra de ulike embedsstolers hverdag. Dette 
synes å ha falt i god jord, og vi vil derfor 
fortsette med dette også neste år.

Fremmøte
Vi har nådd et godt nivå – i skrivende 
øyeblikk er snittet for hele året 37 %. Det 
som er skyggen i det hele, er at det kun er 
en for liten del av våre brødre som står for 
fremmøtene. Vi har ikke lykkes i å få med 

de brødrene som ikke stillet, til å møte. Det 
må vi jobbe videre med.
Et nytt musikksystem er på plass, men 
kommer nok ikke i bruk før på nyåret. 
Dette vil helt klart lette koordinasjonen 
mellom aktører i salen og musikkansvarlig.
Til slutt et oppriktig ønske til alle brødrene 
om en fin førjul, fin romjul og et fint nyttår. 
Snøen er kommet. Kanskje en skitur kan 
gjøre godt for den som ønsker det.

En riktig God Jul 
og et Godt Nyttår!!

Bulletinen

Jeg 

Har dere noe å bemerke på innholdet, 
savner noe eller artikler dere vil sende 
meg er det til: 
pahaugs@online.no

Frank Arnesen er koblet 
noe sterkere til redak-
sjonen på tekstsiden.

Pål Haugs, redaktør
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Ideen om et rådhus innerst i Pipervika ble 
først lansert av arkitekt Oscar Hoff i 1906 – en 
massiv bygning mellom Rosenkrantz’ gate 

og Tordenskjolds gate, og en «utsiktsgate» for å gi 
byen den ofte etterlyste åpning mot fjorden. Hoffs 
plan ble tiet i hjel.

I 1915 ble ideen fanget opp av den nylig avgåtte 
ordfører i Kristiania, Hieronymus Heyerdahl, som 
hadde savnet et representativt rådhus til å motta 
kommunens gjester under Jubileumsutstillingen 
på Frogner 1914. Han tok initiativ til en arkitekt-
konkurranse som fikk inn hele 44 utkast i den første 
av to konkurranserunder. I 1918 forelå juryens en-
delige avgjørelse, og Arnstein Arneberg og Magnus 
Poulsson ble utpekt som vinnere, med et prosjekt 

tydelig inspirert av Stockholms stadshus. Fortsatt 
pengemangel og dårlige tider gjorde at realiseringen 
måtte vente, og i mellomtiden forandret arkitektene 
prosjektet i flere omganger. I 1930 la de frem sitt 
endelige forslag, nå sterkt forandret under innfly-
telse fra funksjonalistiske ideer. Den mest slående 
forandringen fra de tidligere utkastene var de to store 
kontortårnene.

I september 1931 ble grunnsteinen nedlagt, med 
Kong Haakon VII og kronprins Olav til stede, før 
selve byggingen startet i februar 1933. Parallelt med 
byggearbeidene ble den gamle forstadsbebyggelsen 
fra Vika ryddet unna («sanert») for å gi plass. Også 
byens gamle fornøyelsespark Tivoli måtte vike for en 
helt ny reguleringsplan som skaffet tomter for salg 

til oppføring av nye forretningsgårder, et vesentlig 
grunnlag for finansieringen av Rådhuset.

I november 1936 sto hele råbygget ferdig, støpt i 
armert betong og forblendet med håndbanket tegl i 
stort format. Enkelte kontoretasjer kunne tas i bruk 
før krigsutbruddet i 1940. Etter en pause under 
krigen ble arbeidet gjenopptatt, og innflytting i kon-
toretasjene kunne skje i 1947, mens arbeidet med 
utsmykningene ble ferdigstilt. Rådhuset er bygget 
i rød teglstein med to tårn på henholdsvis 63 og 
66 meter. Det østre tårnet har et klokkespill med 
49 klokker. En rekke arrangementer og seremonier 
finner sted i Rådhuset. Den ene begivenheten som 
er sikret internasjonalt mediafokus hvert år, er utde-
lingen av Nobels fredspris.

01.06.2016

En fin sommeravslutning for logen. Historisk tilbakeblikk i Oslo Rådhus 
og et velsmakende måltid i restaurant Gamle Rådhus.

’’
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Norge i en storkrig - Om kvelden den 8. april var 58 tyske krigsskip med nesten ni tusen 
soldater på vei mot norskekysten. Dessuten sto jagerfly, bombefly og ulike transportfly klare 
med flere tusen fallskjermsoldater. Hitler hadde planlagt en «lynkrig». Angrepet skulle skje om 
natta, og når folk våknet om morgenen den 9. april, skulle landet være på tyske hender.
Da krigen brøt ut i Europa i september 1939, ble det børstet støv av gamle planer fra forrige 
verdenskrig. Kriseutvalg ble etablert rundt omkring i norske byer. I Oslo var det byens ordfører 
som ledet kriseutvalget. Gassmasker og medisiner ble skaffet til veie. Til og med ble det igang-
satt en innsamlingsaksjon for å skaffe byen et aktivt luftvern. 
Angrepet på Norge - 8. april hadde vært fylt av dramatiske nyheter. Ved den siste nyhets-
sendingen for kvelden klokka 22, hadde folk benket seg rundt radioapparatene og fått med seg 
at britiske miner var lagt ut i norsk farvann tidligere på dagen. Stemningen på byen var likevel 
ganske normal. Kinoer, restauranter, kafeer og teatre hadde fulle hus. 
Etter sjokket med senking av Blücher, inntok tyske tropper Oslo raskt uten at et skudd ble løsnet. 
Rådhuset ble fort okkupert og satt delvis under tysk administrasjon. I løpet av sommeren og 
høst ble det lagt ut nye forordninger og store deler av de ansatte samt ordfører 
ble erstattet av nazistene.

beskytter St. Hallvard og kvinnen 
han forsøkte å redde. Brønnen 
“Odin og Mime” under trappen er av 
Dagfinn Werenskiold og viderefører 
Yggdrasiltematikken fra Werenski-
olds trerelieffer i Borggården.
Rådhusets 2. etasje består av flere 
forskjellige saler. Festgalleriet ligger 
langsetter sjøsiden av Rådhuset og 
har en fantastisk utsikt mot Oslos 
havn og innseiling. Her er utsmyk-
ningen inspirert av Oslos og Norges 
historie og viktigste næringsveier. 
Kunstnerne som har utsmykket dette 
rommet er bl.a. Axel Revold, fresker, 
- maler Kåre Jonsborg og vevarbei-
der av Else Halling.

Odd Fellow-gården pyntet med kongemonogram, 
kongens valgspråk og flaggbannere i forbindelse med 
at kongen kom tilbake 7. juni 1945.

Foto tatt under byggingen av Oslo Rådhus.

’’
En kunnskapsrik og engasjert guide 
tok imot oss. Hun begynte sin 
omvisning i den Rådhushallen som 
benyttes til større arrangementer, 
blant annet utdelingen av Nobels 
fredpris. Henrik Sørensens olje-
maleri Arbeid, Administrasjon, Fest 
pryder Rådhushallens fondsvegg, og 
både maleriet og tittelen oppsum-
merer Råhusets kjerneoppgaver. Alf 
Rolfsens 3 utsmykninger dominerer 
resten av hallen. Okkupasjonsfrisen 
langs hallens østvegg er en skildring 
av okkupasjonstiden 1940-1945. På 
nordveggen vises norsk arbeidsliv 
fra De drivende garn til Skogene i 
øst.  Fresken på bunnen av Rådhus-
trappen er en fremstilling av Oslos 
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Henrik Sørensens oljemaleri Arbeid. Administrasjon. Fest. 
Hele bildet er sammensatt av plater som et puslespill. Munchrommet ble i mange år brukt 

til borgelig vielser.

Det Gamle Raadhus ble bygget i 1641 av råd-
mann Lauritz Hansen, med støtte fra Kong Kristian 
IV, som ga et bidrag på 1.000 riksdaler til oppførel- 
sen av byens første rådhus (1641-1734). I tillegg 
til å være byens første rådhus var bygningen også 
et samlingssted for byens borgerskap, rådgivere 
og andre institusjoner. I de mørke kjellerne ble 
forbryterne kastet etter at de hadde fått sin dom. 
Da rådhuset ble bygget fantes det ikke noe større 
forsamlingslokale i byen og bygningen ga derfor 
den første tiden rom for fester, teaterforestillinger 
og gudstjenester Det finnes dokumentasjon på 2   

brylluper som fant sted i huset i 1664  som kostet 
10 riksdaler hver!
I begynnelsen av 1700-tallet var gården i dårlig 
forfatning, og ble i 1739 solgt på auksjon til gen-
eral Patroclus Rømeling, som restaurerte den. På 
1700-1800-tallet hadde gården forskjellige eiere. I 
1856 ble den solgt til restauratør Matheus Helseth, 
som åpnet restaurant i første etasje. I mars 1983 
overtok Arne Sunde som ny eier av Restaurant 
Det Gamle Raadhus og ønsket velkommen til et 
nyrestaurert lokale hvor det gamle miljøet fortsatt 
var intakt.

Bankettsalen benyttes til større 
mottagelser, lunsjer og middager. 
Her henger portretter av Norges 
kongelige. Willi Middelfart har 
utsmykket fondsveggen med motiver 

fra badelivet i Oslofjorden.
En annen sal er Bystyresalen og her 
kan publikum overvære forhandlin-
gene i Bystyret fra galleriet. Salen 
er halvsirkelformet som retter fokus 

mot ordstyrer og taler. Ordførerens 
podium fremheves av Else Poulsen 
og Else Hallings billedteppe med 
St. Hallvard i sentrum.
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Stemningsbilder fra 
Gamle Rådhus 
Restaurant

Loge 56 JM i Gamle Rådhus 
UM Melvin ønsket alle velkommen til restaurant 
Gamle Rådhus og sommeravslutningen. Etter en 
lang og interessant omvisning på Råhuset og en 
spasertur opp til restauranten smakte det utmerket 
med både mat og drikke. UM leste litt historie 
også om dette stedet. 
Det ble som vanlig sunget og UM ønsket OM 
Torstein Kallåk en fin sommer fra alle brødrene.

En begivenhetsrik sommeravslutning.



deltar i spillene. Slik var også opplev-
elsen denne gang. Det er kanskje ikke 
alltid like enkelt for recepiendene å 
få med seg alle inntrykkene under de 
forskjellige seremoniene i OF. Det er 
trolig først når man selv ser de med 
egne øyne at tingene faller på plass. 
Men OM` s belæring er svært viktig 
for forståelsen av gradenes budskap.

Under kveldens møte var vi så 
heldige å ha besøk av Distriktsråd 
Nr 18 Nord-Møre og Romsdal med 
7 storrepresentanter. Disse var på 
«studiebesøk» i Stortingsgt. 28 og 

det var spesielt hyggelig at de valgte 
vår loge som sentrum for aftenens 
begivenheter.

Ikke overraskende ble dette en aften 
av godt, gammelt merke, og som det 
står i stilen til guttungen: «...og vi var 
alle enige om at det var en hyggelig 
tur.»

Men vi sier: «En hyggelig aften i 
vår loge med en ny bror som er blitt 
tildelt DEKG.»

Men den er samtidig kanskje den 
mest givende med sitt klare og 
forståelige budskap. Dette fikk vi 
anledning til å tenke litt over onsdag 
19. oktober da br Terje Andersen var 
denne grads recepiend. En bror som 
absolutt møter når han kan, og ser ut 
til å ha funnet seg godt til rette i vår 
loge.

Det er en fornøyelse å følge sere-
moniene i 56JM når vår CM Espen 
N. Larsen tar regien med sikker hånd. 
Det er aldri tvil om noe og sikkerhet-
en brer seg behagelig blant de som 
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DEKG er trolig den 
mest krevende av våre 

gradspasseringer
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En innvielse er en innvielse og en 
god opplevelse selv om vår egen 
loge denne gang ikke hadde en re-
cepiend. Dette til tross gjennomførte 
embedskollegiet og embedsmennene 
innvielse onsdag 26. oktober. Loge 
Millennium ønsket vår bistand for en 
av deres nye brødre. Og det fikk de - 
naturligvis. Som vanlig krever dette 
en god del forberedelser og timing 
der CM og OM i hovedsak bærer 
den største byrden. Og den bar de til 
gagns!

Den nye bror ble innviet i en feilfri 
seremoni og de involverte høstet 
velfortjent heder for dette under 
ettermøtet. Fadder og på samme tid 
storrepresentant fra loge Millenium 
gratulerte, takket pent og håpet på 
en litt tettere forbindelse mellom 
våre loger i fremtiden. Blomster ble 
overrakt og det ble skålt både for ny 
bror og våre loger. Til slutt kunne 
han opplyse at Millenium hadde fått 
litt mer fart på rekrutteringen og 
dermed Venneaften. Dette var noe 

våre brødre forhåpentligvis la seg 
sterkt på minnet. Vi har Venneaften 
18. januar 2017. Som alle vet går 
tiden fort. Snart er vi der.

Onsdag 22. mars bør målsetningen 
være å kunne innvie ihvertfall 4 nye 
brødre i vår egen loge.

Det er opp til deg!

En innvielse gir 
grobunn og spire 

til logelivet
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Gode bror, du har lang fartstid i logen. 
Hva var egentlig årsaken til at du valgte 
logelivet for nær sagt 50 år siden? Synes du 
stemningen eller atmosfæren i logen har 
endret seg i vesentlig grad i løpet av denne 
tiden? Og i tilfelle hvordan? Dersom du 
som en av vår loges nestorer skulle gi 
noen råd til dagens og også til fremtidige 
embedskollegier, hva ville disse gå ut på?

Livet består ofte av tilfeldigheter. I 
perioden 1964 – 69 tjenestegjorde jeg 
ved Skipskontrollen i Ålesund. Dette var 
i en periode da man hadde et uforholds-
messig stort antall totalforlis blant våre 
ringnotsnurpere når de var fullastet 
underveis inn fra feltet. Det ble holdt 
flere sjøforklaringer og mange teorier og 
forklaringer ble presentert, uten at man 
kom til bunns i problemet. Selv hadde 
jeg mine egne meninger, men som 
offentlig tjenestemann måtte jeg være 
forsiktig med bastante påstander.
Men en morgen, under et intervju med 
Ålesund Radio, tillot jeg meg å snakke 
om menneskelig grådighet i sin almin-
nelighet og overlasting av skip. Utpå 
formiddagen samme dag fikk jeg besøk 
på kontoret av en gammel fiskeskipper 
og pioner ved navn Johan Remmen 
som hilste med følgende ord: «God dag 
Reppe, jeg hørte deg på radio i dag og 
jeg er helt enig i det du sa. Jeg tror du 
kan bli en god Odd Fellow».
Jeg måtte si som sant var at jeg aldri 
hadde hørt om Odd Fellow. Der og da 
fikk jeg en leksjon som utløste en viss 
interesse, og den 17. april 1967 ble 
jeg medlem av Loge nr. 7 Ragnvald 
Mørejarl, med Johan Remmen som 
min fadder. Samme år ble jeg beordret 
tilbake til Oslo hvor jeg ble medlem av 
Johan Middelthon.

Når jeg ser tilbake fra denne tiden og 
fram til i dag, er det meget jeg kunne ha 
snakket om, men siden jeg har e n viss 
sjanse til å bli femtiårs jubilant til våren, 
vil jeg ikke snakke så meget nå.
Når det gjelder ditt spørsmål om stemnin-
gen eller atmosfæren nå i forhold til for 
50 år siden, tør jeg si uten forbehold at 
jeg føler den samme tilhørighet nå som 
før og jeg trives minst like godt. Når jeg 
nå om noen uker fyller nitti år, skulle 
man kanskje ha forventet en viss avstand 
mellom aldersgruppene, men det har ikke 
skjedd. I min loge føler jeg meg hjemme 
som en del av en stor familie.
Å gi råd til dagens og fremtidens embed-
skollegier? Hvem er jeg som tør gi råd til 
friske, aktive embedsmenn?
Logens embedsmenn forholder seg til 
de regler og muligheter som utgår fra 
Storlogen og det er ikke gitt Overmester 
anledning til å fravike regelverket.
Jeg har med stor glede registrert at 
vårt viktigste arbeid, vårt forhold til ritu-
aler og seremonier, er inne i en god peri-
ode. Dog savner jeg initiativ fra logens 
øverste ledere til å bidra til et nærmere 
forhold til brødrenes ledsagere og deres 
øvrige familie. På dette område var vi «så 
meget bedre før».
Så har vi det til stadighet tilbakevendende 
tema, rekrutteringen. Det er en oppgave 
som stiller krav til hver enkelt bror og er 
ikke begrenset til embedskollegiet.
Alt i alt kjære bror redaktør: Jeg trives 
i Loge Johan Middelthon bedre enn 
noen sinne og jeg gleder meg hver gang 
jeg har anledning til å møte.

Kjære brødre, GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Etter drøye 6 år i vår loge har du sikkert 
meninger om mye. Tror du det er av-
gjørende for vår loges fremtid om vi kan 
gjøre ettermøtene mer attraktive?

Ja, men jeg tror selve logemøtet er 
like viktig. Det er viktig å beholde 
spenningen mellom det høytidelige 

logemøtet og det muntre, avslappede 
ettermøtet.
Kanskje en idé å forberede aktiviteter 
til ettermøtet i større grad?

Hvordan skal vi klare å få brødre av 
vår loge til å møte oftere?

Det virker som om entusiasmen for 
vår loge akkurat nå kunne vært bedre. 
Da hjelper i alle fall ikke moralisme, 
masing eller krisebeskrivelser. Vi må 
ikke glemme at logen konkurrerer med 
mange andre aktiviteter på brødrenes 
prioriteringslister. Jeg tenker at det ideel-
le ville vært om en greide å gjennom-
føre møtene på en slik måte at brødrene 
etterpå gikk hjem med tanken “Dette var 
for meg et virkelig givende og trivelig 
møte. Dette er viktig”.

Gjennomsnittsalderen i 56JM er 65 år. 
Hvilken strategi skal til for å få yngre 
brødre inn i logen?

Logen bør bruke sosiale medier i 
langt større grad. Det er nemlig der de 
unge er og derfor er dette et tidsriktig 
treffsted.  Jeg har fått mange fine nye 
brødre i Odd Fellow som jeg setter 
stor pris på å lære og kjenne. Jeg blir 
ydmyk av tanken av å få lære av et 
så gammelt brorskap som har bestått 
tidens tann. I Odd Fellow ser jeg frem 
til å bli mer ydmyk ovenfor andre og 
meg selv. 

Du har nå fått din DEKG. Hvilke inntrykk 
sitter du igjen med etter disse seremoniene?

Disse ritualene som jeg har vært 
igjennom så langt virker underlige, 
men også interessante for en ung 
mann. Mye uvant ordbruk og sym-
bolikk har jeg sett og hørt. Ser frem 
til nye logemøter og ny lærdom som 
jeg kan ta med meg videre på livets 
vei. Takk for alle fine opplevelser og 
takk til alle mine nye brødre i OF. 
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Inge H. Gjørva og Inge Laskemoen tildelt 
Den Kongelige Purpurgrad 09.11.2016

NYTT 
FRA

Per Christian Sommerfelt
Det var med vemod og sorg at vi mottok 
beskjeden at vår kjære venn og bror Per 
Christian Sommerfelt hadde forlatt oss 

torsdag 13.10.2016 etter lengre tids 
sykdom. Han ble 80 år.

Vår bror ble innviet i loge 56 JM 
11.02.1998 med vår br Paul Karl 

Lassen som fadder. Han ble opptatt i 
Leir Nr. 1 Norge 09.02.2005.

Br Per Christian var meget aktiv og 
engasjert i logearbeidet inntil sykdom-

men forhindret ham i å komme til logen.

Mitt kjennskap til br Per Christian går 
tilbake til 1949 da vi begge var medlem-

mer av Oslo Røde Kors Hjelpekorps. 
Han var meget sosial og vi ble fort kjent 
med hverandre. Gjennom vår virksom-
het i Hjelpekorpset fikk jeg mange gode 

opplevelser og gode minner. 
Vår br Per Christian var en kjernekar, 

en man virkelig kunne stole på.

I løpet av årene opparbeidet 
han seg en virkelig god matkunnskap. 
Det var en kulinarisk nytelse det han, 

serverte når vi kom til selskap hos ham.
Det var alltid en glede å treffe 

br Per Christian for han var alltid i godt 
humør og hadde alltid en god historie 

eller en god replikk på lager.

Jeg er glad for å ha vært 
br Per Christians venn i 67 år!

Vi lyser fred over 
br. Per Chr Sommerfelts minne.

Br. Halvor Bjørn Reimert

Skattmesterens juleønske
Det nærmer seg jul, og det er mange tradisjoner som krever 
både forberedelser og deltagelse de neste dager og uker.
En av disse forberedelsene dreier seg om ønskelister. 
Øverst på Skattemesterens ønskeliste finner vi ønsket om at alle brødrene har 
innbetalt sin medlemskontingent, og at Skattmester i sin årsrapport tidlig på 
nyåret kan rapportere at regnskapsposten for utestående medlemskontingent 
er kr 0,-.
På den samme skattmesterens ønskeliste er det en sak man aldri vil finne: Opp-
gaven med å ringe til brødrene og minne om manglende innbetalinger. Stort sett 
går det ganske greit med kontingentinnbetalingene. Skattmester sender ut faktura 
direkte fra Ordenens administrative system Fokus. I den grad e-post lister er i 
orden vil disse fakturaene nå medlemmene på en grei måte. Skattmester sender 
ferdigutfylte innbetalingsblanketter til noen av brødrene, dels fordi enkelte ikke har 
e-post mens andre kan ha praktiske problemer med å håndtere denne nymotens 
måte å betale på. Antallet ferdigutfylte innbetalingsblanketter er overkommelig for 
Skattmester slik det er nå, men det er enklere både med utsendelse av innbetal-
ingsvarsel og senere med regnskapsarbeidet når elektronisk betaling brukes.
Det kan være mange ulike årsaker til at kontingent ikke blir betalt i tide. Den mest 
typiske er trolig at innbetalingsvarselet blir lagt til side «på vent», og så blir det 
glemt. Og det er en rekke andre udramatiske årsaker til forsinkelser. Det blir 
derfor nødvendig for Skattmester å sende ut betalingspåminnelse til de aktuelle. 
Det kan også inntreffe at brødre får betalingsproblemer på grunn av sin pri-
vatøkonomiske situasjon. Vit da at vår loge kan hjelpe i slike situasjoner. Det er 
viktig for den enkelte brors medlemsstatus at kontingenter er innbetalt. Møterett 
og stemmerett er f.eks avhengig av at man er «Godstående», og det innebærer i 
praksis at medlemskontinger må være betalt.  
Har man betalingproblemer kan man ta kontakt med OM som vil bidra med å 
finne en løsning.

Som nevnt innledningvis har Skattmester et sterkt ønske om at medlemskontin-
genter blir betalt innen oppgitte frister, men det er noen andre ønsker som står 
høyere:

Et ønske om en Gledelig Jul og et God Nytt År til alle brødrene.

Inge Laskemoen, Skattmester
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Vi har vandret i logen og funnet et sted
hvor vi høster fra visdommens bord.

Våre tanker og drømmer har senket seg ned
til en verden hvor Vennskapet gror.

Tar vi Kjærlighet med
finnes Sannhet et sted,

kanskje bor vi til slutt i en verden av fred.
Vi har sverget en ed med vår ære i pant.

Vi har sverget til det som er sant.

La oss rekke en hånd
i vår gavmilde ånd,

 til de mange hvis hverdag er grå.
Vi skal seire til sist,
selv om livet er trist.

Bakom skyen er himmelen blå.

Tekst, Oddmund Reppe, illustrasjon, Pål Haugs



Mange vil sikkert mene det! For i 
vår loges ånd er det akkurat denne 
kvelden vi legger grunnlaget for vår 
humanistiske gjerning. Gjennom et 
godt fremmøte, en utstrakt giver-
glede ispedd et lite håp om egen 
gevinst fylles loddbøkene med eget 
og andres navn. Og før trekningene 
handler vi årelodd til lyden av «vårt 
eget lykkehjul».  Ikke rart at dette 
kan betegnes som årets høydepunkt i 
loge 56JM.

Det var god stemning blant brødre 
og gjester fra første øyeblikk, noe 
som ble forsterket under en hyggelig 
seanse i logesalen. OM gledet seg 
over fremmøtet og med kloke ord 
fra Eyfemius så langt tilbake som i 
1927 var forsamlingen klare for «Det 
Store Loddsalget». 

Og visst gikk det unna med salget. 
Gevinstene syntes å være populære: 
Det alltid fristende EX OM-bordet, 
gavekortet på sykkel og andre kort 
hos gullsmed,  restauranter, Vin-
monopol og praktiske og hyggelige 
premier donert av brødrene selv. 
Alt dette til et glass musserende eller 
Mozell til potensielle kunder!

Sosialnemnda bød som vanlig på 
luftige smørbrød med godt drikke, 
og snart overdøvet lyden av CM`s 
eget medbrakte lykkehjul lyden av 
kniver og gafler. Etter dette kan man 
spørre om hvorvidt vi i fremtiden 
trenger å bære rundt på et industri-
elt produsert lykkehjul! Svaret er 
nei. Kulepenner, lommelykter, og an-
dre småsaker fant veien til lykkelige 
vinnere og sjelden har stemningen 
stått høyere i taket enn i B-lobby!

Den avsluttende 
trekningen ble 
objektivt foretatt av 
trekkemaskinen, og 
trolig gikk alle hjem 
med en eller annen 
gevinst i lomme eller 
pose denne kvelden.

Til slutt en stor takk og honnør til 
alle givere, loddselgere, loddkjøpere, 
«CM’s lykkehjul» samt Sosialnemn-
den med UM i spissen. 

For Redaksjonen ble dette en ufor-
glemmelig aften i godt selskap med 
brødre og våre hyggelige og gavmil-
de gjester.

PS: Denne innsatsen resulterte i 
kr. 22.710.- samt bankgiroinnbetal-
ing på kr. 4.000.-, totalt kr. 26.710.-.
Vel blåst og takk til alle!
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Er Sosialaften årets 
høydepunkt i vår loge?
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Et innlegg i Norsk Odd-Fellow Blad fra 1923

Er våre utfordringer?

“Jeg vil gjerne gjennem vor haandskrevne avis spørre Bbr. om de tror, deres opgave 
som faddere er færdig, naar har  fulgt kandidaten gjennem 0 graden?

Nei Bbr.

Vi ser til stadighet, at nye Bbr. der har passert indvielsesgraden,  ikke besøker logen,
før de skal ha – grad og saa igjen naar de skal ha = grad o.s.v.

Dette er i de fleste tilfælde uten tvil vedk. fadders skyld.

Jeg mener fadderne har pligt paa sig tirl at passe paa, sin kandiaat, undervise han 
i bekjendtgjørelsesmaaten før møterne, gjerne gi ham besked naar logen har møte 

i den grad, han har anledning til at komme forestille han for Bbr.  og i det hele verne om 
den nye kandidat med varme indtil han selv kan ta, sig frem eller indtil han skjønner, 
at kandidaten føler at han saavel inde i logen som efter møterne er sammen med Bbr.

Det er ganske individuelt for de forskjellige kandidater hvor længe fadderen maa 
verne om dem, nogen finder sig straks tilrette, andre senere og vi maa ogsaa være 
forberedt paa at enkelte aldrig finder sig tilrette; men hvordan det nu er og ikke er 
saa har i alle tilfælde fadderne og deres omsorg for de nye kandidater meget at si.

Til de faddere dette naar vil jeg gjerne faa lov til at si:

Vern om Deres kandidater!”
s. v. K. s.

Rd. 

Innlegg fra Storarkivar Knut Aslak Wickhmann
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Br. Terje Christoffersen

Den gang da
I begynnelsen av 1970-årene arbeidet jeg for firma 
C. Frimann Dahl som solgte verktøy og billakk til 
bilbransjen. Vi hadde gode markedsandeler i Sør-
Norge, og nå var det et ønske å utvide vår horisont. 
Jeg fikk i oppdrag å opprette et forhandler nett 
i Nord Norge. Dette ble en spennende tid i mitt 
arbeidsliv.
Nord Norge har lange avstander og det var godt å 
vite at Widerøe Twin Otter fantes. Den humpet meg 
fra byer til steder mellom fjell og fjorder. Vær og 
vind var også veldig varierende som gjorde at det 
var spennende om jeg i det hele tatt kom fram dit 
jeg skulle.
Jeg tilbrakte mye tid både på fly, ferge og leie av 
bil. Jeg kunne være opp til 3 uker borte av gangen.
Det var bare SAS og Widerøe som fløy på Nord  
Norge, og den gang kostet en flybillett t/r  Oslo 
Tromsø noe over kr. 4000. I dag flyr jeg til Malaga 
t/r i underkanten av kr. 800.
Nordlendingene var veldig imøtekommende og 
hyggelige og selvfølgelig gjestfrie.
Det var viktig for meg å finne ut hvordan jeg raskt 
kunne bli godtatt av nordlendingene, for på den 
tiden var søringene ikke bestandig så godt likt.
Det ble så bra at et bilfirma i Tromsø satt en hel 
kveld og fortalte meg hvor fint det var å være 
medlem av Odd Fellow.
Og det var på den måten jeg ble medlem av Loge 
56 Johan Middelthon.  
Med fadder helt oppe i Tromsø og med kostbare 
transportutgifter var min fadder ikke tilstede på min 
innvielse, men en bror av loge 56 Johan Middel-
thon, Kjell Schei, ble for meg en slags fadder.
Jeg fulgte opp mottoet MØT SÅ OFTE DU KAN, 
og det var så å si hver gang så sant jeg ikke var 
på reise i arbeides medfør, men da besøkte jeg 
andre loger på min reise. Etter hvert fikk jeg andre 
oppgaver i firmaet og ble mer hjemme.
Kom raskt inn i privatnemnden som den gangen 
bestod av 7 personer. Vi hadde for motto å gjøre 
jobben vår så godt vi kunne. Ethvert brodermåltid 
var en høytidsstund ved bordet. Noen ganger 
pyntet vi bordet med tyll i forskjellige farger, 
3-armet lysestaker med hvite lys. På sommeren 
pyntet vi med friske blomster noe som en bror fikk 
til en rimelig penge av en blomsterforretning. På 
høsten var vi ute og plukket høstblader, og til jul 
hadde vi granbar. 
Denne gjengen av brødre ble gode venner og vi 
hadde det veldig moro også i privaten.  
Logen ble for meg en livsstil, og da OM Frank 
Schrøder kom og spurte meg om jeg ville være 
Inspektør følte jeg at det var en ære å bli spurt. Jeg 
svarte selvfølgelig ja. Det var høytidelig å gå og 
tenne lysene på alteret med sterke kontraster av 

dempende lys av skattmester.
Det var noe stort det å få være en embetsmann. Logen 
ble for meg min andre arbeidsplass og jeg ville utføre 
den så bra som overhode mulig.
Videre gang i logen ble jeg CM høyere og måtte igjen 
ut på gulvet, noe som enkelte brødre følte ikke var så 
enkelt.
Det å føre recipiendene var ikke bare bare, det skulle 
gjøres likt og du skulle holde i armen på en spesiell 
måte. Noen ganger hadde vi opp til 5 recipiender å ta 
vare på.
Men først som CM følte jeg at jeg var kommet dit hvor 
jeg kunne være med å forme logen på en måte.
Til hver gradspassering stod jeg hjemme ved spise-
bordet og leste høyt og pugget slik at alt skulle kunne 
sies utenat. De store gutta med de riktige regaliene 
fulgte nøye med om du glemte noen setninger eller sa 
noe feil. Da kom de etterpå og fortalte hva du hadde 
glemt eller gjort galt. Når jeg kom ned i logen, var 
nervøsiteten og spenningene til å ta og føle på pulsen.
Alle som skulle være med i spillet møtte alltid i god 
tid opp for å øve, i tillegg til de øvelse vi hadde hatt i 
forveien. Det var vanlig å ha minst et par tre øvelses 
dager før dagen.
Dette med grads forfremmelse og dertil hørende spill 
var kjempeinteressant. Det å forstå betydningen av 
innholdet og diskusjonen mellom oss for å kunne 
framføre spillet så naturlig som mulig var en stor 
oppgave vi tok alvorlig.
Etter hvert ble spill så interessant for oss at vi forhørte 
oss i Storlogen om det var andre spill furuten grads- 
spillene som fantes som vi  kunne fremføre i logen. 
Det fantes Smeden, Offergaven og Vennskaps pakten. 
Tre spill.
Disse spillene hadde behov for 12 – 14 skuespillere, 
og faktisk var det ikke vanskelig å få brødrene med 
på dette. 
Det var viktig med riktige effekter til hvert av spillene, 
og var det noe vi manglet skaffet vi oss det.
Vi øvet to ganger i uken nede i logen i 3-4 mnd. på 
hvert spill, og var logen opptatt var vi hjemme hos 
hverandre. Vi tok øvelsene alvorlig, men hadde også 
mye moro. En bror hadde med seg kaffe og hjem-
mebakt bløtkake til nesten hver øvelse. To av disse 
skuespillene hadde en varighet på litt over en time, 
så det var mye å pugge for å kunne fremføre utenat. 
Etterhvert ble vi så froffe at det ble satt opp egne 
logekvelder som vi kalte skuespill aften med invitasjon 
til venner og bekjente og til og med brødre fra andre 
loger. Vi fylte alle sitteplassene i A logesalen og måtte 
sette til ekstra stoler.
Dette ble så kjent at vi fikk invitasjon fra flere Oslo-
loger og logen  på Strømmen, Kongsberg, Sandefjord 
og Horten til stor begeistring, og likte det selv også og 
hadde det veldig hyggelig og morsomt. Storlogen selv 

ble nok også imponert over oss og laget selv en 
skuespillergruppe for leiren.

Nye utfordringer kom, en forespørsel om sekretær, 
som ble etterfulgt av UM stolen.
UM jobben var i likhet med CM veldig utfordrende. 
Vi arrangerte temakvelder hvor vi inviterte prester 
eller politikere som fortalte om dagens aktuelle 
temaer. 
To ganger i året hadde vi bussturer med våre res-
pektive til forskjellige steder og vi fylte hver gang 
en hel buss slik at det ikke var ledige seter.
Selvfølgelig var privatnemden på plass. De hadde 
kjøpt inn rundstykker øl og vin på trelitere som vi 
skjenket i bussen. Det ble høy stemning med dertil 
sanger som ble delt ut under veis. 
En post på programmet var Gutta På Tur. Da 
hadde vi bussturer inn i skauen flere ganger til 
Trollvannshytta og Finnerud med leker som rebus 
kastet på stikka til en fl. rødvin, og vi hadde også 
noen ganger med oss egen grill. Grillmesteren var 
alltid med.
På ettermøtene arrangerte vi aktuelle diskusjoner. 
Disse diskusjonene gikk på hvordan gjøre logen 
bedre.

Alt dette tar tid å kunne planlegge men med 
brødrenes entusiasme og vilje til å hjelpe til gikk 
det veldig bra.

OM er den øverste sjefen i logen og har 
selvfølgelig et stort ansvar for å fylle stunden inne 
med nyttige og interessante innlegg.
OM kunne arrangere ved juletider hvor han 
inviterte rebekkaloger til å spille Lucia og juleevan-
geliet.

EKS OM har selvfølgelig en viktig oppgave. 
Den viktigste er ekspansjon av logen, og gjerne 
komme med kommentarer etter at logen er lukket 
og brødrene har gått ut. Han skal også være den 
som tar seg av nye brødre ute slik at de føler seg 
velkommen i logen. 

Etter endt periode som EKS OM hadde jeg håpet 
å kunne fortsette videre oppover, tror at jeg kunne 
hatt mye å bidra med, og dessverre slik ble det 
ikke.
I stedet har jeg fått lov å nyte livet med å reise. 
Jeg ville aldri ha vært denne tiden foruten.
Jeg har mye hygge å se tilbake på og vil oppfordre 
hver enkelt å være så aktiv som mulig. dDet er først 
da det virkelig blir interessant!

5
min
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Resultatet av avstem-
ningen om ny Landssak 
for Odd Fellow Ordenen 
viste et klart flertall for 
finansiering av en ny 
redningsskøyte. 
Skal vi lykkes kreves 
det et stort enga-
sjement i alle loger i 
gjennomføringen av 
denne Landssaken. Det 
er ett felles mål, men den 
enkelte loge må finne 
sin metode og form for 
å kunne nå dette felles 
målet: I løpet av 3 år 
skal det samles inn over 
kr. 1.000,- pr. loge bror. 
Tilsammen minst 
25 millioner for å få 
retten til å bestemme 
navnet på den nye 
redningsskøyta.

Målet er at rednings-
skøyta skal bære navnet 
Odd Fellow III og skal 
være klar til dåp i april 2019 i 
forbindelse med Ordenens 200 
års jubileum. Skal vi lykkes 
med denne målsetningen, er vi 
avhengig av at alle slutter opp 
om saken.

Det er opprettet en egen lands-
sakskonto der logenes bidrag og 
gaver forøvrig, skal innbetales 
til Landssakskontonummeret: 
1203.43.05313. Det vil bli op-
prettet et eget område på 
oddfellow.no, vår hjemmeside 
med informasjon om Landssaken. 

Hver loge utnevner en egen lands-
saksansvarlig som skal ha 

ansvaret for kommunikas-
jonen med Storlogen.

Odd Fellow Ordenen er nå 
godkjent som organisasjon 

der gaver og bidrag gir rett til 
skattefradrag. Dette gjelder 

beløp på kr. 500 ,- eller 
mer pr. år og hver loge 
vil bli bedt om felles 
innrapportering etter et 
eget opplegg. 

I forbindelse med 
Landssaken oppfordres 
logene til å lage inntekts-
givende arrangementer 
som også gir synlighet 
og kan bidra til å gjøre 
Odd Fellow Ordenen 
mer kjent.

Du finner alt om 
Landssaken på hjemme-

siden www.oddfellow.no

Her finner du oversikt over hvilket 
Banner/Seil, Beachflagg, Roll-up du 
kan kjøpe og som beskriver Lands-
saken. Det ligger også en kort film om 
Redningsselskapet og en 
PowerPoint presentasjon. 
Ta kontakt på nettet.

Vår loges ansvarlige:
Br. John Thomas Bjørkmann.

Sammen skal vi bygge redningsskøyta 

«Odd Fellow III» 
Din gave redder liv.

Vi trenger 

din hjelp!
Sammen skal vi bygge 

redningsskøyta «Odd Fellow III». 

Din gave redder liv.

Kontaktperson i Redningsselskapet:

Janna Myerscough Aarvik, 

Mobil: 47 61 06 02. 

E-post: janna.aarvik@rs.no

Odd Fellow Ordenen

Stortingsgt. 28, 0161 Oslo 

Telefon: 22 83 92 40 

E-post: odd.fellow@oddfellow.no
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Redningsselskapet -  

Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 - 2019.

Resultatet av avstemmingen om ny landssak for Odd Fellow Ordenen viste et klart 

resultat der finansiering av en ny redningsskøyte ble valgt som formål.  Skal vi lykkes så 

kreves det et stort engasjement i alle loger i gjennomføringen av denne Landssaken. 

Det er ett felles formål men der den enkelte loge må finne sin metode og form for 

å kunne nå ett felles mål om over tre år, å samle inn over 1000,- kroner pr. medlem. 

Tilsammen må vi samle inn minst 25 millioner for å få retten til å bestemme navnet på 

den nye redningsskøyta.

Målet er at den nye redningsskøyta skal bære navnet Odd Fellow III og  skal være klart 

til dåp i april 2019 i forbindelse med Ordenens  200 års jubileum. Skal vi lykkes med 

denne målsetningen er vi avhengig av at alle slutter opp om saken.

Det er opprettet en egen landssakskonto der logenes bidrag og gaver for øvrig, skal 

innbetales til Landssakskontonummeret:  1203.43.05313. Det vil bli opprettet et eget 

område på Oddfellow.no, vår hjemmeside med informasjon om landssaken. Hver loge 

vil bli bedt om å utnevne en egen landssaksansvarlig som skal ha ansvaret for kommuni-

kasjonen med Storlogen.

Odd Fellow Ordenen er nå godkjent som organisasjon der gaver og bidrag gir rett til 

skattefradrag. Dette gjelder beløp på 500 kr,- eller mer pr. år og hver loge vil bli bedt om 

felles innrapportering etter et eget opplegg. I forbindelse med landssaken oppfordres 

logene til å lage inntektsgivende arrangement som også gir synlighet og kan bidra til å 

gjøre Odd Fellow Ordenen mer kjent.

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet 

og Sannhet

Morten Buan 

Stor Sire.

Landssak 2016-2019

Odd Fellow Ordenen



Rolf Wespestad og Lars Atle Skorpen
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Å oppleve en tildeling av to 25 års 
Veteranjuveler er en spesiell opplevelse 
for brødre med langt kortere fartstid i 
logen. Tankene vil ofte gå tilbake i tid 
og brødrene vil være opptatt av å høre 
om dagene den gang. «Hvordan var det 
å være fersk logebror i begynnelsen av 
-90 årene? Var logemøtene virkelig mer 
innholdsrike enn idag og var fremmøte-
prosenten høyere dengang»?

Denne aftenen i salen ble en opplevelse. 
Stor Sire Morten Buan var fadder 
til br Lars Atle Skorpen i 1991 og 
foresto seremonien sammen med 

DSS Espen Rud, SDSS Per Arild Nesje 
samt fungerende Stor Ma Øivind Vinje. 
Dette teamet fra vår egen loge sørget for 
en uforglemmelig opplevelse for alle  
– ikke minst for våre 2 veteraner. De 
viktige ordene om Rettferdighet, Mot, 
Måtehold og Visdom fra stolene gjorde 
inntrykk. Og et viktig budskap var at 
deres logeliv ikke stopper her. Det er nå 
det begynner!

På ettermøtet holdt SDSS Per Arild 
Nesje en tale til Veteranene på vegne 
av Stor Sire som dessverre ikke kunne 
delta på ettermøtet. Stor entusiasme, 

tydelig engasjement og solid fremmøte 
var aktuelle stikkord. I sin tale på vegne 
av begge Veteranene understreket br 
Lars Atle at medlemsskapet som loge-
bror hadde hatt og fremdeles har stor 
betydning. For ham var opplevelsene 
inne i logesalen det som hadde betydd 
mest opp gjennom årene. Han mintes 
tidligere, men også nåværende bautaer i 
56JM, og nevnte bl.a. brr Erik Fuglseth, 
Frank Schrøder, Sverre Haug, Odd-
mund Reppe, Per Arild Nesje, Øivind 
Vinje og Sverre Hjetland. 
Til slutt hevet han glasset og utbrakte en 
skål for vår loge og dens fremtid.
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Stor Sire Morten Buan 
fikk også en spesiell 
opplevelse på denne 
dagen. Han møtte tre av 
sine “fadderbarn.”
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Siden br Jon Thomas ble innviet 18. 
november ifjor har han vist stor inter-
esse for logen, vært aktiv og dyktig i 
Privatnemnden og ikke minst har han 
hatt meget godt fremmøte. I tillegg er 
han 100% å stole på. Det var derfor 
ingen tvil i embedskollegiet om at han 
nå skulle tildeles DEKG. 
Og slik ble det.

Onsdag 30. november var denne bror 
midtpunktet både i logesalen og på 
ettermøtet, vel 1 måned etter at br 

Terje Andersen ble tildelt sin grad. 
Man kan ofte si at selv ved tildeling 
av samme grad 2 ganger i året er det 
nødvendig med øvelser. Men denne 
gangen var den forrige frisk i minnet 
og de medvirkende løste sine op-
pgaver på beste måte. Med et relativt 
godt fremmøte tett under 30 brødre 
ble det en god opplevelse.

På ettermøtet ble det som vanlig nytt 
godt av Privatnemndens arbeid og 
recepienden ble verdsatt både i ord og 

toner. Som vanlig er det en utstrakt 
sangglede i vår loge og mandige, 
og tilsynelatende «ungdommelige» 
stemmer lar høre fra seg. 
Ofte benytter vi kreative Oddmund 
Reppes tekster og det må sies at disse 
fremføres i vår loge med en viss 
stolthet. Stor takk til denne bror!

Og med det ble det fortsatt en 
hyggelig aften i salongen.

DEKG ble tildelt 
br John Thomas Lindeberg 
Bjørkmann
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Dato Sal Grad Merknad offisiell

11.01. B 0  Arbm.

18.01. D 0  Venneaften

25.01. A 0  Arbm.

01.02. B 0 :  XX Regnskap / rapport 
   fra nemnder

15.02. C 0  Instr. 

22.02. D  Kulturaften med ledsager

01.03. A 0 – +  Gradspassering 
   EX OM Aften

15.03. B 0 :  + Gradspassering 3. grad

22.03. A 0 +  Innvielse / Galla

29.03. C 0  XX  1. nominasjon / 
   Privatnemdas aften

19.04.  A 0  50 Ve. Ju. Galla

26.04.  0 = + Besøk loge 40 Vern, Horten

03.05. D 0  XX  2. nominasjon / 
   Arbeidsmøte

24.05. B 0 :  XX  Valg

31.05.  Klba. Sommermøte 
   med ledsager

2017 1. HALVÅR

JUBILANTER 1. HALVÅR 2017
13.02.47 Maroni, Dag 70
21.02.37 Wespestad, Rolf Magnus  80
22.02.57 Lund, Asgeir  60
12.03.47 Thorkildsen, Bjørn  70
12.04.47 Rebnord, Arne 70
 23.04.37  Lien, Ralf Willy  80
07.07.57 Kallåk, Torstein 60
24.07.57  Andersen, Terje Gunnar  60
15.08.42 Eckhoff, Bjørn 75
 26.09.32  Bøhlerengen, Svein 85
29.11.57 Volden, Terje 60
25 ÅRS VETERANJUVEL
Juel, Hans Næss  10.02.92
Rasmussen, Hans Christian 10.03.92
50 ÅRS VETERANJUVEL
Reppe, Oddmund 17.04.67

Foreløpig program for våren 2017
Se nettsiden for eventuelle endringer

Nyttårsløfter   

I romjulsdrøm av Alf Prøysen så heter det «når unga har kledd seg ut med masker og kømmi julbokk 
tel et bæssmorhem», ja, så er romjula snart over og et nytt år står for tur. Så sier du kanskje: jeg har 
ikke rukket noen ting i år! Dette året har gått alt for fort. Det er nyttårsaften. Den siste dagen i året. Og 
du begynner å tenke tilbake på det året som snart er over, på de løftene du ga deg selv for et år siden. 
Nyttårsløftene. Vel, så kom du deg ikke til treningssenteret i år heller. Og de ekstra kiloene ligger der 
fremdeles. 

Hvorfor driver vi med disse løftene ved årets slutt? Tradisjonen stammer egentlig fra de gamle romerne 
og guden Janus, guden for overganger. Starten på januar ble et naturlig tidspunkt for å se seg tilbake 
og fremover. Det kunne vi jo for så vidt gjort når som helst. Men også i dag er nyttårsaften et øyeblikk 
der hele samfunnet stopper opp i overgangen mellom det gamle og det nye året. 

Så kan man spørre: Er det sånn at misnøyen med oss selv hoper seg opp mot nyttår? Vel, hele desem-
ber er jo en lang serie med fristelser og utskeielser der gode vaner ryker og misnøyen kan hope seg 
opp. Generelt sett ønsker nok de fleste å forbedre seg selv på en eller måte. Noen er kanskje opptatt av 
å gjøre noe med f.eks. kropp og utseende. Det sier nok noe om tidsånden at ønskene handler om egoet 
vårt. Men for de fleste blir nok nyttårsforsettet et ekte ønske om å starte på nytt med blanke ark. Noen vil 
tilbake til gode vaner. Andre innser at misnøyen med et problem er overmodent og at en ønsker å gjøre 
noe med det.

Hva er så de vanligste nyttårsløftene? 
 1. Trene mer  2. Slanke seg  3. Slutte å røyke  4. Bli best til…  5. Være lykkelig

Ganske mange holder faktisk forsettene sine hvis de gjør det riktig. Ifølge en amerikansk undersøkelse 
holdt rundt halvparten løftene sine etter et halvt år, mens en av fem stadig gjorde det etter to år. 
Så kan en stille spørsmålet. Er det tilfeldig hvem som lykkes? Nei, og det er interessant. De som holder 
ut over tid har nemlig tre ting til felles:
 - de er bevisst sin viljestyrke
 - de trener viljestyrken sin som en muskel og 
 - de sørger for å minne seg selv på hvor utholdende de er

De som lykkes holder bl.a. oversikt over seirene sine og alle fristelsene de har motstått og belønner 
seg selv når de har gjort noe bra. I tillegg er de bevisste på å styre unna fristelsene.

Ikke så avansert, sier du? Nei, men det er dette stayerne gjør. Og det er uansett ikke nok å ønske en 
endring. Ønskene må på en måte være overmodne. Vi må tenke: Nå. Nok er nok!  De som ikke har 
følelsen av at noe virkelig haster, kan ha prøvd flere ganger uten å lykkes. Da har det ikke vært viktig 
nok.

Foruten manglende motivasjon, er det to ting som går igjen hos løftebryterne og som gjør at noen 
«går på trynet?» De bruker mye tid på å kritisere seg selv når de «sprekker», og de bedriver ønske-
tenkning kombinert med bagatellisering. De kan f.eks. tenke: Før sommeren, slutter jeg sikkert å røyke.

Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig og gå på nederlag etter nederlag, men jeg tror ikke at det gjør stort 
med dem som gir opp. De har jo ikke investert så mye i nyttårsforsettet. Noen slikker kanskje sine sår 
og sier, bedre lykke neste gang. Andre er mer bevisst, lærer kanskje av sine feil og prøver på nytt.

Samtidig må vi ikke glemme at et godt liv henger veldig nært sammen med hvordan vi har det med 
våre nærmeste. Og at det å gjøre noe for andre også er en vei til lykke.

Vi har lagt nyttårsaften bak oss og du har kanskje gått ut med ambisiøse forsetter i år også til tross 
for at du kanskje ikke klarte det i fjor. 

Men, det er viktig å være stolt. Du har tross alt kommet deg gjennom både opp- og nedturer. Du må 
være den du vil være og den du er mest komfortabel med å være. Men husk: Om du ønsker endringer 
i livet, varige endringer, har du nå fått oppskriften på hvordan du kan få til det. 

Godt nytt år!
MELVIN HENRIKSEN 24.11.2016


