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Julehilsen 
på terskelen til 
et jubileumsår
På tampen av enda et 
logeår er blikket rettet 
mer fremover enn i 
retrospekt. Vår loge 
står foran store utfor-
dringer, og mye skal 
tilrette legges innen vi 
på slutten av vårtermi-
nen feirer vår 90-års-
dag.

Vi ønsker brødrene 
med familier god jul og 
et riktig godt nytt år!
Les mer på side 2 og 5

Jazzhistoriker Bjørn Stendahl begeistret brødrene og innbudte 
gjester på logens sosialaften 27. oktober. – Han må komme til-
bake med mer jazz, var dommen etter foredraget. Se side 4

De beste ønsker 
for julen 

og 
det nye året!
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Kjære bror,
På tampen av høstsemesteret er det tid for glede 
og stille ettertanke. Vi har så mye å takke hver-
andre for i året som svinner hen. Vi har så mye 
å glede oss over. Og vi har mye å glede oss til!
Så, først av alt, gled dere, brødre! Gled dere 
til den travle adventstiden. Gled dere til julen. 
Gled dere til det spennende nye året som ligger 
ubrukt foran oss.
Noe av grunnlaget for denne gledens utrop lig-
ger i de mange glade minner vi har fra nær og 
fjern fortid.
Gjennom logeåret 2008 har glade minner byg-
get seg opp og dannet en solid grunnmur for 
videre vekst og samhold i vennskap, kjærlighet 
og sannhet.
Samværet og kontakten med våre etterlatte er en slik kjær grunnstein i vårt loge-
liv. Ved juletider minnes vi denne kontakten gjennom hyggelige besøk, gjerne 
over en liten kopp kaffe og en prat om fortid, nåtid og fremtid.
De faste kultur- og sosialaftenene er andre hjørnesteiner vi med glede besøker 
igjen i våre minner fra året som har gått. Møtet med den unge, friske og talentfulle 
Anna Linh Berg. Det feiende møtet med Bjørn Stendahl om jazzens historie (se 
side 6) – tiden ble for knapp; vi ville høre mer!
Og som en påle står årets 5-logemøte i de kjære minnene for oss som fikk være 
med til Island og oppleve både Sagaøyas natur og øybeboernes kultur.
Det er tid for å takke logebrødre i inn- og utland for året som har gått. Uten dere 
ville livet vært fattigere.
Jeg ønsker dere alle en velsignet julefeiring og ber dere viderebringe de beste 
julehilsener til familie og venner. God jul og godt Nytt År!

OM Svein Juvet

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet.  
Med seg i redaksjonsnevnden har han Per Erik Ask, Geir Bråten og Øystein Johansen.  
Redaksjonen avsluttet 25.11.2009.

Du finner bladet også på internett: 
www.oddfellow.no/loger-leire: St. Hallvard 10
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”Nytt” embedsmannskollegium installert

Foran fra venstre: Storrepr. Nils Petter Stensrud, Eks OM Geir Bråten, OM Svein Juvet, UM Finn Wilsgaard

Bak fra venstre: Sekr. Per Erik Ask, Skattm. Sigmund L Løvold, Kass. John R Lilleland

Kjærlighetens høysang
Om jeg taler med menneskers og 
englers tunger,men ikke har kjærlighet, 
da er jeg bare drønnende malm eller en 
klingende bjelle.

Om jeg har profetisk gave, kjenner alle 
hemmeligheter og eier all kunnskap, 
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, 
men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de 
fattige, ja, om jeg gir meg selv til å 
brennes,men ikke har kjærlighet, da har 
jeg ingen ting vunnet.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten 
er velvillig, den misunner ikke, skryter 
ikke, er ikke hovmodig.

Kjærligheten krenker ikke, søker ikke 
sitt eget, er ikke oppfarende og gjem-
mer ikke på det onde. Den gleder seg 
ikke over urett, men har sin glede i 
sannheten.

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper 
alt og tåler alt.

Kjærligheten tar aldri slutt. 
... 

Så blir de stående, disse tre:  
tro, håp og kjærlighet.

Men størst blant dem er kjærligheten.

(Apostelen Paulus)
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Jazzens historie i gammel jazzkafé

- Bror Thore Schøyen skal ha mye av æren for at Bjørn Stendahl kom til vår loge for å 
dele sin kunnskap om jazzens historie med oss, sa Fung Ex Om Geir Bråten, da han og 
OM Svein Juvet takket for fargerikt innhold på vår sosialaften 27. oktober i Den grønne 
sal. Bror Thore var forhindret fra å møte.

Det ble svingende toner 
fra 20-tallet og muntert 
tilbakeblikk på det nor-
ske samfunn, slik det ble 
fremstilt i pressen og dens 
reaksjoner på jazzens inn-
treden, da jazzhistorikeren 
Bjørn Stendahl øste av sin 
brede kunnskap på logens 
sosial aften 27. oktober.

I det lydhøre publikum 
satt blant andre Ex Om 
Per Gulbrandsen og kunne 
bekrefte at nettopp her ble 

det spilt jazz i gamle dager. 
Da var Den grønne sal 
nemlig jazzkafé - Kaba og 
Einars Sisseners Hjørne var 
i denne etasjen!

Men ellers var det mye nytt 
og mye ukjent i Stendahls 
foredrag. Tiden ble bare så 
alt for knapp, og vi ville 
høre mye mer. Kanskje får 
vi ham til å komme tilbake?

Sikkert er det at han kan det 
meste. Han er en av landets 
jazz-guruer.

Hans hovedverk er de tre 
bøkene om norsk jazzhis-
torie fra starten og frem til 
1960, skrevet sammen med 
Johs. Bergh: ”Jazz, hot & 
swing”, ”Sigarett Stomp” og 
”Cool, kløver & dixie”.

Aftenens lotteri innbragte 
kr 4.922 til inntekt for 
logens utadvendte arbeid. 
I fjor støttet vi Fransiskus-
hjelpen og Sirius- prosjektet 
på Radium hospitalet.
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Jubileumsår med mange godbiter

Festloge i juni
Fredag 4. juni er det duket for festloge og marke-
ring av Loge nr 10 St. Hallvards 90-årsjubileum. 

Vår loge ble stiftet 
15. mai 1920. Vi er 
således en av landets 
eldste loger og har 
all grunn til å feire 
jubileet sammen med 
ledsagere og gjester 
fra inn- og utland.

Det er trygt å si at 
feiringen av vår loges 
90-årsjubileum starter 
allerede 15. desem-
ber med julemøte og 
forventninger til årets 
siste begivenheter og 
de mange tirsdager ut-
over vinteren og våren 
frem mot selve dagen, 
15. mai.
Vårterminens første møte 
er 12. januar. Og så går det 
slag i slag med rapporter, 

regnskap og det tradisjonel-
le Info-møtet 9. februar, der 
også Distrikts Stor Sire er 
med og presenterer grunn-
tankene bak Odd Fellow 
Ordenen.

Mandag 15. mars er vi igjen 

invitert til vår datterloge, 
Kongsten i Fredrikstad, der 
den tradisjonelle Sjøfarer
aftenen går av stabelen 
(bildet til venstre).

Vi får besøk av loge nr. 
10 Viken til vår kulturaf
ten, 16. februar, der den 

kjente sangeren Anne Lise 
Gjøstøl (bildet over) har 
lovet å varme oss med sin 
glade stemme. Her gjelder 
det å invitere med seg fami-
lie og venner!

Hele vårprogrammet er 
gjengitt på side 8.
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Jubilanter 

90 år
Kurt W Haeselich 
Født 08.11.1919, innv 28.01.1975, embeder IV 1977-
1979, CM v ass 1981-1983, UM h ass 1983-1985, Kass 
1985-1987, Sekr 1987-1989, UM 1989-1991, OM 1991-
1993, Fung. Eks.OM 1993-1995, Arkivar 1999-2003, 
Storlogegrad 01.01.1994, veteranjuvel 25 år 01.02.2002  

80 år
Sigurd Krog 
Født 22.03.1929, innv 17.02.1976, embeder Kass 1979-1981, Kap. 1981-1983, Sekr. 
1983-1987, UM 1987-1989, OM 1989-1991, Fung Eks.OM 1991-1993, 
Storlogegrad 01.01.1992, veteranjuvel 25 år 20.02.2001

Thore C. Schøyen 
Født 24.03.1929, innv. 20.05.1958, veteranjuvel 40 år 29.05.2007 

70 år
Johan Nerhus 
Født 17.06.1939, innv. 13.05.2003, embeder YV. 2005-2009 

60 år
Thor O Ekren 
Født 21.02.1949, innv. 28.11.2000, embeder UM.v ass. 2003-2005, SKM. 2005-2007, CM 
2007-2009, OM v ass. 2009-2011

John R Lilleland 
Født 02.05.1949, innv. 11.04.2000, embeder CM. v ass 2003-2005, Insp.2005-2009, 
Kass. 2009-2011

Willy Zakariassen 
Født 10.05.1949, innv. 28.11.2000, embeder CM h ass 2003-2005, Kass. 2005-2006,  
Sekr 2006-2007, UM 2007, Kap. 2009-2011

Geir Bråten 
Født 03.11.1949, innv. 15.05.1990, embeder CM.v ass. 1993-1995, Kass. 1995-1997, 
Sekr. 1999-2001, Kap. 2001-2003, UM. 2003-2005, OM. 2005-2007,  
Fung Ex.OM 2007-2011 
Embeder Leir: 1. Leirvakt 2001-2003, Storlogegrad 15.02.2008
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om et lotteri
Er det på tide å revurdere 
vår tradisjon med utlod-
ninger knyttet til kultur- og 
sosialaftener?

Til disse arrangementene 
inviterer vi også familie og 
venner; det kan bli en god 
del av dem – og ikke alle er 
kjent med vår lotteriform.

De siste par gangene har vi 
fått tilbakemeldinger som 
antyder at det hele kan bli 
noe smakløst – og ta for 
lang tid.

Lotteriene formål er nobelt 
nok: Pengene går til tiltak 
for våre etterlatte.

Men så var det formen.

Hvorfor ikke gjennom-
føre lotteriene på kvelder 
uten gjester? Gjerne flere 
kvelder hver sesong, med 
trekning av én gevinst hver 
kveld og hovedtrekning på 
jule- og sommermøtet?

– Hva synes du, min bror?

Bror Sigmund

Frans av Assisis bønn

Herre gjør meg til redskap for din fred!

La meg bringe kjærlighet der hatet rår.

La meg bringe forlatelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet rår.

La meg bringe tro der tviler rår.

La meg bringe sannhet der villfarelse rår.

La meg bringe lys der mørket ruger.

La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

 

Å Mester!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som 
å trøste.

Ikke så meget å bli forstått som å forstå.

Ikke så meget å bli elsket som å elske!

For det er gjennom at man gir at man får.

Det er ved å glemme seg selv at man finner 
seg selv.

Det er ved å tilgi andre at man selv får til-
givelse!

Det er ved å dø at man oppstår til det evige 
liv!

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

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

Toleranse
Toleranse er en krevende posisjon. Den tole
rante aksepterer mangfoldet og ulikhetene. 
Den tolerante aksepter og kjemper for at 
mange uttrykk skal få plass i det offentlige 
rom. Men den tolerante er hverken nøytral 
eller relativist. Den tolerante er seg sin egen 
tro, overbevisning og sine meninger bevisst, 
men aksepterer like full at selv om man selv 
både er uenig, og endog avskyr andres me
ninger og uttrykksformer, gir man den sam
men rett til å hevde dette og plass til å gjøre 
det som den rett og plass man gir seg selv. 

Å være tolerant betyr verken at du behøver 
å ha sympati for det som hevdes eller noen 
egentlig forståelse for meningen. Men det 
forutsetter det syn at meninger må brytes 
mot hverandre med argumenter og debatt, 
ikke med forbud og kamp.

(Hentet fra www.oddfellow.no/Etikk)

Årets
julegave?


