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n organisasjon som ikke har evnen til å fornye
seg går en sikker død i møte. Hvor katastrofalt
dette kan gå over tid, har vi tydelig sett i Odd
Fellow Ordenen i USA. Fra å være en slagkraftig og betydningsfull Orden, er den i dag
bare en skygge av det den engang var. I Europa
har vi gjennom flere år sett den manglende evnen til fornyelse
som har preget våre amerikanske brødre og søstre. Dette var
noe av bakgrunnen for å opprette den Europeiske Storloge
med mål om å sikre Ordenens fremtid internasjonalt. Den
negative trenden i USA bare fortsetter, preget av museumsvoktere som ikke ser behovet for å ta de strategiske grep som
må til for å fornye Ordenen. Jeg var invitert til Storlogemøtet
i Finland og fikk god anledning til å diskutere utvikling i USA
med den tidligere leder av Ordenen i USA, Past Sovereign
Grand Master Danny Wood, som også var gjest på møtet.
Blant annet fortalte han at de nå ikke ser seg i stand til å
videreføre leirinstitusjonen og at de regner med å avvikle
leirene i USA. Også i Europa ser vi utfordringene, blant annet
i Ordenen i Tyskland, som har store utfordringer med å overleve. Det er i dag kun i underkant av 800 søstre og brødre igjen
i Tyskland.
De frivillige og ideelle organisasjonene har i dagens
samfunn større utfordringer enn for bare 10 år tilbake. Dette
er en trend vi ser i hele Norden og ikke minst i Norge. De fleste
organisasjoner, i likhet med vår Orden, opplever en stagnasjon
og tilbakegang. Da kreves det at vi har evne til å finne dagens
og morgendagens form og tiltak. Vi må ha evnen til å fornye
for å bevare. Organisasjoner som ikke makter omstillingen
stagnerer. Det gjelder også Odd Fellow Ordenen. Vi må hele
tiden være i utvikling og svare til nåtidsmenneskers behov. Vi
må også hele tiden bygge på våre tidløse verdier. Ordenens
verdier og etikk står seg til alle tider og er kanskje enda mer
aktuelle i dagens samfunn enn de var for hundre år siden, slik
som Sigrid Undset så fortreffelig skrev; «Men menneskenes
hjerter forandres intet i alle dager.»

Skal vi lykkes må vi ta noen strategiske grep, tiltak som i en
konservativ Orden alltid vil bli diskutert og derfor må finne
en balansert form. La meg trekke frem tre strategiske tiltak
Storlogen har prioritert. Styrkelse og ekspansjon der det i
denne perioden er stort fokus både på rekruttering og å beholde nåværende medlemmer. En egen spesialdeputert Stor
Sire har med et eget utvalg fått et vidstrakt mandat til å utvikle
tiltak for å sikre logenes ekspansjon. Dette er forøvrig fyldig
omtalt i egen artikkel. Vi ser allerede at følger logene de foreslåtte tiltak, så får de en positiv medlemsutvikling. Mange er
i god driv, men fortsatt er det for mange loger som har store
utfordringer med tilstrekkelig rekruttering.
Den viktigste faktor for å lykkes med utviklingen i en enhet,
handler om god ledelse. I vår Orden er hver loge avgjørende
for om Ordenen som helhet skal lykkes. Et strategisk grep er
derfor å satse på opplæring og utvikling av logens ledere, i
første rekke Undermester og Overmester. Det er igangsatt et
omfattende pilotprosjekt med fokus på lederutvikling og
lederstøtte i logene. Prosjektet «Den Gode Overmester», skal
gi oss erfaringer slik at vi kan overfor Storlogemøtet i 2018
skal kunne utarbeide et forslag til hvordan lederutvikling skal
gjennomføres i hele Odd Fellow Ordenen i Norge. Det må
gjøres lettere å kunne si ja til en utfordring som UM og OM i
logen, men samtidig sikre et godt lederskap.
Det å holde ritualene i hevd er viktig og må alltid være et
prioritert område. Vi opplever at ritualene er verdifulle skatter
som gir oss impulser og ballast i livet, budskapet og etikken i
våre ritualer er absolutt tidsaktuelt. I de siste årene har
Storlogen hatt som mål å revitalisere leirarbeidet og finne tilbake til kjernen og ikke minst forstå logen og leirens egenart
og verdi. Kvaliteten i fremføring og det rituelle arbeid, er en
forutsetning for alt vårt Ordensarbeid og ikke minst det
personlige utbyttet. Etter å ha vært på leirslagninger i mange
av våre leire, opplever jeg nå stadig flere patriarker og
matriarker som setter pris på de tiltak vi har gjort og har et
godt utbytte av leirslagningene.
Broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire
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JUETREFESTENE I STORTINGSGATEN 28

Julefester «TRIO HEILE
DAGO TI EINDE»
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i vet vel ikke om det
ble holdt julefester i
de første leide Ordenslokalene i Kristiania
fra 1908 til 1912. Men
vi vet at slike fester –
hovedsaklig for barn – ble gjennomført
i «stamhuset» som fra 1912 til 1934 lå i
Kristian Augusts Gade 6. Da Odd
Fellow Ordenen fikk sitt eget hus i
Stortingsgaten 28, flyttet alle over dit i
1934.
Så har det gjennom årene blitt feiret
et utall av julefester, hovedsaklig for
Ordensmedlemmenes barn og barnebarn. En periode syntes som om disse
festene skulle dø ut. Men nå er de fornyet på flere måter. Med assistanse fra
Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen
inviteres det også barn som ikke har
noen direkte tilknytning til Odd
Fellow Ordenen, men som av mange
forskjellige grunner kan ha glede av en
slik fest. Vi lar Stor Intendat Rune
Wennevold komme til orde med hva
som skjedde i år:
«Den årlige juletrefesten for barn,
barnebarn og oldebarn av Odd Fellows
i Oslo, ble avholdt onsdag den 28.
desember i Stortingsgaten 28.
Det startet med velkomstmusikk av
kveldens nisseorkester – Torshov veterankorps – Torshov veterankorps ble
leid inn for å ta seg av det musikalske
og tilrettelegge ringene for juletregange og underholdning av gjestene
før julenissen ankom lokalene .
Etter juletregange ble barn og
voksne underholdt av Trylle-Mette
(Mette Gundersen) i A lobby. TrylleMette hadde et meget fint show –hun
tryllet med duer og kanin osv. – etter
trylleshowet fikk barna lov til å klappe
og kose med dyrene.
Bespisningen til juletrefesten var
boller og julebrus til barna, julekake
kaffe/te til de voksne.
Det ble også servert pølser til barn
og voksne. Etter bespisningen begynte
Torshov veterankorps sitt program før
nissen ankom.
Julenissen ankom i år som tidligere
år våre lokaler i hest og vogn.
Barn og voksne tok i mot og ropte
på julenissen ute ved hovedinngangen
da han ankom. Julenissen ble ledsaget
av barna opp til lobbyen hvor han
delte ut pakker. Julenissen var i år som
i tidligere år en ekte julenisse fra

JULETREFESTENE I STORTINGSGATEN 28

j

5
48

Nittedal, Thorvald Moi.
Samme program ble også gjennomført ved juletrefestene den 29. og
30. desember.
Logene i Oslo delte i år på kostnadene for å lage juletrefest for barn
som har det vanskelig og for barn som
har behov for et lyspunkt i denne
juletiden.
Den 28. desember hadde Kirkens
Bymisjon i Oslo fått ansvaret for å
finne frem til barn som hadde et slikt
behov.
Den 30. desember hadde vi gitt
Frelsearmeen i Oslo ved Home-Start
avdelingene dette ansvaret.
Alle juletrefestene ble gjennomført
etter god gammel tradisjon.
Juletrefestene hadde ikke vært
mulig å få gjennomført uten gode
hjelpere.
Jeg vil takke: Åse Valstad, Finn
Olsen, Jan Jøndal og Carl Otto Ingebretsen for innsatsen.»
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HVOR LENGE UTVIKLES OG FOR
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Under NOFAs symposium i Kristiansand i 2016 holdt professor Frode Thuen et
tankevekkende foredrag som hvordan mennesker utvikler seg, hva som
fremmer og hva som hemmer utviklingen vår. Foredraget ble satt opp for å
være en motvekt mot de mange krefter og meninger som taler for at
mennesker ikke kan eller skal utvikle seg. Det heter jo at «du kan ikke lære en
gammel hund å sitte». Men kan du ikke det?
ARV OG MILJØ

PROFESSOR FRODE THUEN

Den genetiske arven vi har med oss fra
våre foreldre kan vi gjøre lite med.
Derfor har en del humorister satt dette
alvorlige temaet på spissen med «at
noen har vært heldige i valg av foreldre». La oss håpe det beste for oss
alle. Hva vi har med oss i vår genetiske
bagasje er selvfølgelig vesentlig. Den
setter noen rammer. Miljøet er en langt
mer fleksibel faktor. Hvis du opplever
et lite stimulerende miljø, kan dette få
fatale følger for din utvikling. Derfor
kan humoristenes formulering også
godt anvendes på miljøet i det kan man
si at «du har vært meget heldig med
valg av miljø». Det er vel liten tvil om
at vi i en viss grad kan velge hvilket
miljø vi vil oppholde oss i.

trakk frem en annen utviklingsforsker
som gir et helt annet perspektiv på
disse spørsmålene, nemlig den tysk/amerikanske forskeren Erik Erikson(1902-1994). Eriksons utgangspunkt er at vår personlighet er under
utvikling hele livet, men at man gjennom åtte-ni stadier kan bli påvirket på
en måte som enten er heldig eller
uheldig, alt etter hva man ønsker seg i
livet. Vi skal se litt på disse stadiene og
hva Erikson legger i dem. Dette blir
både en skjematisk og generell oversikt. Stadiene skal gi inspirasjon til å
tenke, og ikke virke som en fasit.
1. Tillit eller mistillit
Det første stadiet i livet lærer barnet
om omgivelsene som gir grunn til
tillit eller mistillit. Her spiller samspillet med moren en stor og grunnleggende rolle. I vår tid med økende
deltakelse fra farens side i omsorgen
for og oppdragelsen av barn er
denne grunnleggende opplevelsen
at omgivelsene gir trygghet og
nærhet basalt viktig. Erikson har gitt
stadiet navnet HÅP.
2 Selvbestemmelse eller skam og tvil

TO UTVIKLINGSMODELLER
Lenge var Sigmund Freuds (18561939) utviklingsmodell ganske enerådende. Den ble av mange tolket som om
at dine grunnleggende disposisjoner
ble lagt ferdige ganske tidlig i livet.
Dermed ble det vanskelig å snakke om
livslang læring og «to elevate the
character of man».
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På dette stadium som Erikson kaller
VILJE, prøver barnet ut sin egen
evne til mer selvstendig virksomhet.
Dette kan foreldrene oppmuntre til
i all sin enkelhet, eller hemme. I
dette stadiet skal barnet finne ut
hvem det er i forhold til alle andre
det møter på sin vei.
Initiativ eller skyldfølelse
På dette stadiet vil barnet prøve å
gjøre ting som det ikke har kunnet
før. Barnet skal møte verden for å
vise hva det duger til, og merker
raskt hva andre mener om hva det
gjør og presterer. Et stikkord her er
HENSIKT.
Selvbevissthet eller underlegenhet
Den unge skal nå sammen med
andre prestere noe i hjem og skole.
Her spiller det mye inn hva voksne
gir av tilbakemelding, ikke minst
lærere.
Hvordan omgivelsene ser på personen som presterer, gir personen selv
styrket selvbevissthet, eller det
motsatte. Et stikkord for dette stadiet er KOMPETANSE.
Identitet eller rolleforvirring
Den unge skal oppleve seg selv i et
større miljø, blant fremmede, i skoleverket og arbeidslivet. Viktige
skapermål skal svares på. Hva skal
jeg med livet mitt? Hva egner og
duger jeg til? Et stikkord fra Erikson i dette stadium er TROFASTHET.
Intimitet eller isolasjon
I det første stadium som voksen skal
man finne ut av hvordan man
fungerer blant andre voksne, det
annet kjønn, og for noen hvordan
man etablerer en familie med ansvar
for både seg selv og andre. Makter
man de intime relasjoner, eller søker
man heller isolasjon? Et stikkord
her er KJÆRLIGHET.
Utvikling eller stagnasjon
Som voksen får man flere områder
som skal beherskes, prioriteres eller
forsømmes. Man får en opplevelse
av sin arbeidskarriere, familiekarriere og livsløp. I alle disse
karrierene kan man oppleve enten
utvikling eller stagnasjon. Erikson
har gitt OMSORG som stikkord for
dette stadiet.
Integritet eller fortvilelse
Når alderdommen kommer får alle
et lengre perspektiv på livet hvor
man kan telle både sine nederlag og
sine seire. Man kan gjøre seg fortrolig med det man har opplevd og
være takknemlig for det, eller se på

PROFESSOR FRODE THUEN
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ANDRES VI?

det med en form for fortvilelse. Her
er KLOKSKAP et stikkord.

HVA ERIKSON FORTELLER OSS
De fleste vil nok mene mye forskjellig
om hva som sies i en slik kort fremstilling av et menneskes liv. Eriksons
intensjon er ikke å fortelle oss «den
hele og fulle sannhet», men å se etter
utviklingstrekk både hos andre og oss
selv. Det er selvfølgelig dramatisk for
et menneske hvis man alltid møter
andre mennesker med mistillit. Da har
man virkelig en utfordring å streve
med.
Det er også ille om man går omkring og føler skam ved det man er og
det man gjør.
Erikson viser oss i hvert av disse stadiene den gode side i utviklingen. Og
han viser oss den negative siden i utviklingen.

ODD FELLOW ORDENENS UTVIKLINGSPERSPEKTIV
Da dette temaet ble tatt opp på
NOFAs symposium i Kristiansand
2016, var det for å bevisstgjøre at Odd
Fellow Ordenen gjennom sine grader,
budord og verdier skal være en positiv
utviklingsimpuls for alle medlemmene.
Eriksons positive liste ser slik ut:
• tillit
• selvbestemmelse og selvstendighet
• initiativ og energi
• selvbevissthet og selvrespekt
• identitet og trygghet
• empati og altruisme
• selvutvikling og livsglede
• integritet
Ser vi på denne listen, ser vi at den
er full av begreper som rommer mye
av det vi kan kalle «det gode liv».
Ordene beskriver de velutviklede og
harmoniske menneskene som skaper
gode ringvirkninger omkring seg, som
møter sine medmennesker med åpent
sinn og som er åpne for et positivt samspill med sine omgivelser.
Ikke alle er så heldige at de lever
opp i slike dannede miljøer. Det oppstår en del uheldige påvirkninger
underveis.
Men om man skulle ha blitt hemmet
på et av disse punktene i sin livsutvikling, skal Ordenslivet gi impulser
til «å rette opp att alle feil i frå igår» for
å sitere Prøysen. Og det har vi alle
muligheter for hvis vi er oss bevisst at
«livet alltid ligger foran oss».
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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NORSK ODD FELLOW AKADEMI

15.–18. JUNI KAN VI
ØNSKE VELKOMMEN TIL
ODD FELLOW AKADEMIETS
5. SYMPOSIUM
I DISTRIKT 10 OG
ARRANGØRSTEDET GJØVIK!
PÅMELDING:
oddfellow.no•logg på•se under fane akademiet•symposium

P R O G R A M
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LØRDAG 17. JUNI:
ANTREKK: LOGEANTREKK (KORT)
PENT ANTREKK (LEDSAGERE/IKKE MEDL.)
09:00
VELKOMMEN TIL GJØVIK
ETISK REFLEKSJON/MUSIKK
KORT ORIENTERING OM ODD FELLOW ORDENEN I
HEDMARK OG OPPLAND
V/DSS JOHNNY LUND
14:30–15:00 OG DSS BJØRG KARIN HOEL
PAUSE. KAFFE M/LITT Å BITE I, FRUKT, VANN
15:00–16:00 09:30–10:15
FOREDRAG V/1. AMANUENSIS EINAR ØVERENGET AKADEMIETS TALE
TEMA: ETISKE TRENDER I DAGENS NORGE V/PRESES STOR SIRE MORTEN BUAN
FREDAG 16. JUNI:
ANTREKK: LOGEANTREKK (KORT)
PENT ANTREKK (LEDSAGERE/IKKE MEDL.)
13:00–13:30
ÅPNING AV SYMPOSIET
13:30–14:30
FOREDRAG V/PROFESSOR LARS SVENDSEN
TEMA: ETISKE TRENDER I DAGENS SAMFUNN

16:10–16:35 10:15–11:00
REBEKKA- OG HEIDMORK-KORENE PAUSE. KAFFE/TE
DIRIGENT ARVID RENVÅG
11:00–12:00
17:35: FOREDRAG
AVMARSJ TIL FJELLHALLEN V/OM ELLEN M. FROM, 1 SCT.A.SUNNIVA
OM HANS EMIL RATVIK, 139 KONG HAAKON
18:00–19:00 TEMA:
FJELLHALLEN VERDIARBEID OG ETISK BEVISSTGJØRING I
OMVISNING LOGENE
TOTEN JANITSJAR
ANTREKK: DAGLIG/CASUAL 12:00–13:00
GRUPPESAMTALER – ORDENSMEDLEMMER
19:30–21:30
SKIBLADNER 13:00–14:00
ARVID RENVÅGS BAND SPILLER NÅR VI KOMMER LUNSJ
OMBORD•SERVERING AV MAT 14:00–14:45
ANTREKK: DAGLIG/CASUAL GRUPPESAMTALER – ORDENSMEDLEMMER

NORSK ODD FELLOW AKADEMI

j

NYTTIGE OPPLYSNINGER: VI MØTES FREDAG 16. JUNI PÅ QUALITY HOTEL STRAND. MED GOD DELTAGELSE FRA SØSTRE OG
BRØDRE M/EVT LEDSAGERE VIL VI DISPONERE HELE HOTELLET. PRISEN FOR SYMPOSIET ER KR 2450,- (FRA FREDAG KL 1300 TOM
FESTMIDDAGEN LØRDAG). PRISEN ER LIK FOR DELTAGERE OG LEDSAGERE. HOVEDTEMA FOR ÅRETS SYMPOSIUM: ETISKE BETRAKTNINGER OM
SAMFUNNSUTVIKLINGEN. ALLE FOREDRAG ER ÅPNE FOR LEDSAGERE. BETINGELSE FOR Å DELTA ER SOM TIDLIGERE: ORDENSMEDLEM ME/EVT
LEDSAGER. PRINSIPPET ER SOM TIDLIGERE: «FØRST TIL MØLLA. . .» TIL MAKS 200 DELTAGERE.
PÅMELDINGSFRIST: SØNDAG 23. APRIL (HVIS DET IKKE ER FULLTEGNET TIDLIGERE). ETTER 23. APRIL MÅ AKADEMIETS SEKRETÆR KONTAKTES FØR EVT PÅMELDING. FAKTURA SENDES UT I UKE 17 (24. APRIL. . .) FAKTURAEN SENDES TIL DELTAGER, IKKE
LOGE/LEIR HVOR DISSE SKAL BETALE. DET VIL IKKE BLI ANLEDNING TIL Å MELDE SEG PÅ DELER AV SYMPOSIET.

15:00–15:45 13:00–14:00
AKADEMIETS TIME LUNSJ
ORIENTERINGER/PROSJEKTER M. M.
16:00–16:30
16:00–16:30 KÅSØR. OVE RØSBAK, FORFATTER
KÅSØR. OVE RØSBAK, FORFATTER
19:00
19:00 DET SERVERES EN APERITIF I HALLEN FORAN
DET SERVERES EN APERITIF I HALLEN FORAN PLENUMS SAL
PLANUMS SAL
19:15
19:15 ODD FELLOW KORET GJØVIK SYNGER
ODD FELLOW KORET GJØVIK SYNGER OF-KANTATEN. DIRIGENT NILS-ERIK LISTER
OF-KANTATEN. DIRIGENT NILS-ERIK LISTER
20:00
20:00 FESTMIDDAG
FESTMIDDAG ANTREKK:GALLA, BUNAD, SMOKING, MØRK
ANTREKK FOR MEDLEMMER: GALLA DRESS, KJOLE
KULTURELT
TALER SØNDAG 18. JUNI:
09:30
LEDSAGERPROGRAM SEREMONIELL SAMLING
(IKKE-MEDLEMMER) FOR ALLE ORDENSMEDLEMMER SOM ER
LØRDAG 16. JUNI: DELTAGERE PÅ SYMPOSIET.
LEDSAGERNE KAN DELTA PÅ ALLE FOREDRAG ANTREKK: GALLA U/REGALIE OG HANSKER, MED
INSIGNIER
10:00–13:00
GJØVIK GÅRD - MUSTAD. VERT MED LOKAL- ETTER SAMLINGEN:
HISTORISKE KUNNSKAPER. SHOPPING SISTE UTSJEKK FRA HOTELLET
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ODD FELLOW AKADEMIET

PILOTPROSJEKTET

«DEN GODE OVERMESTER»
Av Lasse
Hegge

Pilotprosjektet Den Gode Overmester er et lederprosjekt som har til hensikt å støtte og utvikle
logens Overmester. Dette i erkjennelse av at
Overmesters ledelse av logen er den viktigste

faktor for en god utvikling av logen. Lykkes vi i den
enkelte loge, lykkes Odd Fellow Ordenen i Norge. Prosjektet vil omfatte revidering av nominasjonsprosessen,
et mentorprogram, lederutvikling og kommunikasjon.
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ilotprosjektet er forankret
i Ordenens verdigrunnlag
og etikk som står sentralt
i opplæringen og omfatter:

Medmenneskelighet
Toleranse
Gjensidig respekt
Felleskap
Store deler av prosjektet gjennomføres regionalt i fem regioner
lokalisert til Nord- Norge, Midt- Norge,
Vest- Norge, Sør- Norge og Øst- Norge.
Prosjektet baseres på «Stor Sires
Grunnsyn på Ledelse» og er et prosjekt i regi av Norsk Odd Fellow Akademi, Institutt for ledelse.
Pilotprosjektet gjennomføres for
UM andre året i funksjon som UM og
første året i funksjon som OM.
Pilotprosjektet består av 54 søstre
og brødre som kommer fra 46 forskjellige loger.
20 loger er direkte med i pilotprosjektet med sin UM likt fordelt med 10
Rebekkaloger og 10 Odd Fellow loger.

I de 20 logene har UM allerede tiltrådt
nominasjonsnevnden etter dispensasjon gitt av Stor Sire. Åtte loger fra
Steinkjer, Levanger og Bergen er med
på en utvidet pilotering av nominasjonsprosessen, hvor det viktigste er
direkte valg til OM samtidig som de
velges som UM.
Følgende føringer er gitt for innhold
i de Regionale samlinger:
1. Den rituelle leder
Stemmebruk – Ta plass – Verdighet,
høytidelig og antrekk – Bygge autoritet
2. Den administrative leder
Handlingsplan – Delegere – følge
opp – Kjenne handlingsrommet,
rammefaktorene – Lover, forskrifter, sirkulærene
3. Den operative leder
Skape den gode stemning – Problemløsning – Konflikthåndtering
4. Forbilde
Egen opptreden – Innad – Utad –
Kommunikasjon
I tillegg skal den enkelte UM selv
velge temaer som går på egenutvikling,

utvikling av den enkeltes loge samt
etisk forankring iht «Stor Sires Grunnsyn på ledelse» som er det sentrale
dokument for Ordenens utøvelse av
ledelse.
Ledelsesmodellen ble presentert av
Stor Sire Morten Buan.

REGIONALE SAMLINGER
Den Gode Overmester gjennomføres
i dag ute i de fem regionene. De fagansvarlige med assistenter sammen
med mentorer leder og gjennomfører
den regionale delen av prosjektet.
Prosjektet gjennomføres med fire
halvårlige regionale samlinger og avsluttes våren 2018.
Det er et mål for gjennomføringen
å ta vare på den regionale kompetansen som tidligere er opparbeidet
i arbeidsgruppene i det felles Svensk –
Norske prosjekt Ledelse.
Undermestrene skal blant annet
sette opp en personlig utviklingsplan
og de styrende momenter for planen
omfatter:
• Utviklingsområder til UM som HM

ODD FELLOW AKADEMIET
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selv velger å fokusere på ut i fra en
ledelsesmodell.
• Logens utviklingsområder som UM
mener er viktig.
• Ønskes med i utviklingsplanen
– Styrkelse og ekspansjon – venneaften
• Logens indre liv – kultur – ettermøtet – broder/søstermåltidet –
trivsel
• Ritualene – seremoniene – Utviklingsplan
Prosessen skal ende opp på den siste
samlingen med «min lederplattform»
som skal være «følgesvennen» videre
for ham/henne som OM.

REGION NORD
Deltagere fra Region Nord er
• OLAV M. JENTOFT, EKS OM FAGANSVARLIG
LOGE NR. 106 BODIN
• RUNE PAUL BERG, STORREPR FAG. ASS
LOGE NR. 144 MARMOR
• LIV INGER BJØRNSTAD, UM
UM REBEKKALOGE NR. 40 PROVIDENTIA
• LILLIAN HOLSTAD, EKS DSS MENTOR
REBEKKALOGE NR. 131 HAVØRNA
• KRISTIN SCHRØDER UM
UM REBEKKALOGE NR. 131 HAVØRNA
• LAILA KRISTIANSEN, EKS OM MENTOR
REBEKKALOGE NR. 109 SILDRE
• KARL L. HELSKOG, UM
UM LOGE NR. 68 LANDEGO
• TOR ARNE STRAND, STORREPR MENTOR
LOGE NR. 149 BØRVASSTIND
• LEIF KÅRE SØRENSEN, UM
UM LOGE NR. 106 BODIN
• BJØRNAR BERG. EKS OM MENTOR
LOGE NR. 147 ELIAS BLIX
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REGION MIDT
Deltagere fra Region Midt er:
• ANNE-BERIT WANDERÅS, EKS HM FAGANSVARLIG
REBEKKALOGE NR. 14 DAGMAR
• JØRGEN GRINDE‚ BR FAG.ASS
LOGE NR. 133 OTTO SVERDRUP
• GUNNHILD ELDSTAD TRONSLIEN, UM
UM REBEKKALOGE NR. 39 SIGNI
• INGJERD GRØTAN, EKS OM MENTOR
REBEKKALOGE NR. 86 ANGELIICA
• BRIT SYNNØVE KJØNSTAD, UM
UM REBEKKALOGE NR. 129 ST. BRICTIVA
• LIV RAGNA ELDEN,EKS OM MENTOR
REBEKKALOGE NR. 58 GUDRUN

BARE TYNNE NÅLER
Det er så tynt, lyset.
Og det er så lite av det.
Mørket er stort.
Det er bare tynne nåler,
lyset i en endeløs natt.
Og det har så lange veier å gå

DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

gjennom så ødslige rom.
Så la oss være varsomme med det.
Verne om det.
Så det kommer igjen i morgen.
Får vi tro.
Rolf Jacobsen
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• TERJE KRISTIAN KJØNSTAD,UM
UM LOGE NR. 114 TORD FOLESSON
• ERLING SÆTHER, EKS OM MENTOR
LOGE NR. 76 STIKLESTAD
• GUNNAR BÅDSVIK, UM
UM LOGE NR. 133 OTTO SVERDRUP
• ARILD WANDERÅS, EKS OM MENTOR
LOGE NR. 44 STEIN

REGION VEST
Deltagere fra Region Vest er:
• JENS JØRGEN JENSEN, STORREPR. FAGANSVARLIG
LOGE NR. 50 BERGENSIANA
• EVA MARIA LIM, UM FAG. ASS
REBEKKALOGE NR. 27 DEBORAH
• GYRIL GAASØ, UM
UM REBEKKALOGE NR. 5 DE SYV STJERNER
• EVA STRANDENES, STORREPR. MENTOR
REBEKKALOGE NR. 27 DEBORAH
• WENCHE BOLAND, UM
UM REBEKKALOGE NR. 57 RØSSLYNG
• REIDUN LILLEBØ-HANSEN, EKS OM MENTOR
REBEKKALOGE NR. 5 DE SYV STJERNER
• ATLE SANDE THORSTENSEN, UM
UM LOGE NR. 25 SAM JOHNSON
• CONRAD GEIR CLAUSEN, EKS OM MENTOR
LOGE NR. 21 FRATERNITAS
• DAG-ERIK DAHLSLETT, UM
UM LOGE NR. 50 BERGENSIANA
• HANS HENRIK TØSDAL, EKS OM MENTOR
LOGE NR. 25 SAM JOHNSON

REGION SØR
Deltagere fra Region Sør er:
• SELLE MARIE HORNTVEDT, DSS FAGANSVARLIG
REBEKKALOGE NR. 7 DE HVITE LILJER
• DAG-RUNAR PEDERSEN, DSS FAG. ASS
ODD FELLOW LOGE NR. 89 SKAGERAK
• WENCHE HUNSBEDT SVINDLAND,UM
UM REBEKKALOGE NR. 7 DE HVITE LILJER
• ANN-CECILIE STORM KJENNER, EKS OM MENTOR
REBEKKALOGE NR. 122 AMALIE
• GLORIA EGE SYVERTSEN, UM
UM REBEKKALOGE NR. 122 AMALIE
• JORUN INGER RAKEL OS, STORREPR. MENTOR
REBEKKALOGE NR. 92 DRONNING AASA
• GEORG ANDREAS SVINDLAND, UM
UM LOGE NR. 72 ETERNA
• THORMOD LARSEN, EKS OM MENTOR
LOGE NR. 125 RYVINGEN
• STEINAR OSMUNDSEN, UM
UM LOGE NR. 103 LISTER
• FRANK ELLEFSEN, EKS OM MENTOR
LOGE NR. 89 SKAGERAK

REGION ØST
Deltagere fra region Øst er:
• RUNAR GJERALD, BR FAGANSVARLIG
LOGE NR. 132 ALBERT SCHWEITZER
• KIRSTEN AARVAAG STORAKER, EKS OM FAG. ASS
REBEKKALOGE NR. 47 VICTORIA
• TONE ANITA SETERSETER BORGE, UM
UM REBEKKAOGE 132 DRONNING SOPHIE

• HELGA NABBEN, EKS OM MENTOR
REBEKKALOGE NR. 63 SINCERITAS
• BRITT EVA HAALAND, UM
UM REBEKKALOGE NR. 65 TERESA
• LISE PÅLVANG, EKS OM MENTOR
REBEKKALOGE NR 1 SCT.A SUNNIVA
• FRODE RINGSTAD, UM
UM LOGE NR.32 VIKEN
• SVEN ATLE JOHANNESEN, EKS OM MENTOR
LOGE NR. 20 FR. NANSEN
• PER CHRISTIAN BACKER. UM
UM LOGE NR. 67 CASTRUM
• SVEIN HANSSEN, STORREPR. MENTOR
LOGE NR. 122 GYLDENBORG
Informasjon om pilotprosjektet Den
Gode Overmester legges ut på Odd
Fellow Ordenens hjemmesider.
Pilotprosjektet og Ordenens verdigrunnlag og etikk er forankret i:
Medmenneskelighet
Toleranse
Gjensidig respekt
Felleskap
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REGION ØST

Jeg er ikke optimist
for jeg tror ikke at alt vil gå bra.
Jeg er heller ikke pessimist
for jeg tror ikke at alt vil gå galt.
Men jeg er håpefull
for alle mennesker fortjener en fremtid.
Václav Havel,
President, filosof

Adams barn er hverandres lemmer,
De er skapt av samme stoff.
Når skjebnen påfører ett lem smerte,forblir de andre ei i ro.
Evner du ikke å vise medynk med andres
sorg,fortjener du ikke å bli kalt
menneske.

DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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OM VENNEAFTEN, STYRKELSE OG EKSPANSJON

Dette er dessverre situasjonen for
embedskollegiet i en del av våre loger
når det nærmer seg Venneaften. Oppgaven føles vanskelig og til og med
nesten umulig for noen loger som har
strevet uten å få tilstrekkelig
medlemstilgang i flere år på rad.
HISTORISKE FAKTA OM MEDLEMSUTVIKLINGEN DE SISTE 15 ÅR:
Det har vært en negativ medlemsutvikling i Ordenen siden 2002. Vi har
sett en nedgang i antall innvielser og
samtidig en økning i antall utmeldelser.
Et tredje aspekt som påvirker
medlemsutviklingen negativt er at
gjennomsnittsalderen har blitt høyere
og dette gjenspeiler seg i tallene for
naturlig avgang. Antall innvielser som
i 2002 lå på nesten 1100 har de siste
årene ligget på rundt 800 og antallet
utmeldte har i samme periode økt fra
ca. 450 til rundt 700 de siste 8 årene. I
2009 gikk vi fra en tidligere økning i
antall netto medlemmer pr. år til en
reduksjon i antall medlemmer i
Ordenen og slik har det fortsatt siden.
Stor Sire Morten Buan opprettet
derfor Storlogens Utvalg for Styrkelse
og Ekspansjon (SUSE) under ledelse
av Spesial Deputert Stor Sire Per Arild
Nesje i oktober 2014 for å ta tak i utfordringen og arbeide målbevisst med
å forsøke å endre denne negative
trenden.

FOKUS PÅ MEDLEMSTILGANG
OG NY VENNEAFTENMANUAL
Storlogens Utvalg for Styrkelse og
Ekspansjon første fokusområde har
vært å arbeide med å øke tilgangen på
nye medlemmer til logene. Som et ledd
i denne satsingen har det blitt utarbeidet et nytt opplegg for informasjonsmøtene i Ordenen som fikk
navnet Venneaften. En første utgave
av denne manualen ble testet ut av en
del loger som et pilotprosjekt i 2015 og
etter mange og gode tilbakemeldinger
fra disse logene ble Venneaftenmanualen lansert for en landsomfattende
uttesting i 2016. Nå har nesten alle
logene i landet gjennomført en eller
flere Venneaftener.
Økt fokus på å invitere og innvie
nye medlemmer sammen med bruken
av den nye manualen har gitt gode resultater. Antallet innvielser pr. år har
økt fra ca. 800 de siste 5 årene til 953 i
2016, dette er svært positivt. Og når vi
ser på tallenes tale for alle loger ser vi
tydelig at det er mange nå som begynner å gjøre det bra. Omtrent 60%
av alle logene har bra eller veldig bra
medlemstilgang i 2016 mens de resterende 40% av logene fremdeles har for
liten medlemstilgang.
Det blir nå en oppgave fremover å
forsøke å få de logene som ennå har
for liten medlemstilgang opp på et tilfredstillende nivå samtidig som de
logene som har gjort det bra i 2016

HJELP! – V

Venn

TEKST: SDSS PER ARILD NESJE

klarer å fortsette den gode innsatsen.

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES
Vi har tatt noen grep for å lage et konsept som de fleste liker og som vi
mener er bra rent pedagogisk for at
gjester som kanskje treffer oss for
første gang skal føle ro, tilhørighet og
forhåpentligvis vekke en interesse for
å bli en del av vårt felleskap.
Dette er viktig, men det er ikke
dette alene som gjør at en loge lykkes
med medlemstilgangen. Det aller
viktigste er at logen klarer å få til en
positiv energi og holdning rundt dette
å rekruttere nok gjester til å komme på
Venneaften. Det må være et fokus på
dette hele året med et ekstra trykk de
siste 2 månedene frem til hver Venneaften. Dette kan være krevende.
Det er en balansekunst mellom å være
en hyggelig pådriver uten å irritere
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eaften
sine medsøstre og brødre samtidig som
alle må ta et ansvar og virkelig gjøre en
innsats for å finne gjester å invitere
med seg. Løser man denne utfordringen så viser alle erfaringer at logen
ganske snart vil få en positiv opptur.

OM STORLOGENS UTVALG FOR
STYRKELSE OG EKSPANSJON:
Det er viktig for Ordenen å bygge våre
tiltak på kunnskap. Derfor har SUSE
startet et stort arbeide med å bearbeide og analysere medlemsstatistikken for både Rebekka- og Odd
Fellow logene i Norge. Vi startet med
å utvide statistikken med etableringsår,
beliggenhet for Ordenshus og antall
møter i måneden, slik at vi etter hvert
kan se om slike kriterier spiller inn på
utviklingen. Men i første omgang er vi
mest interessert i å se hvordan antall

innvielser, avganger og netto tilvekst
påvirkes av en del sentrale kriterier
som medlemmenes gjennomsnittlige
alder, logenes alder, distriktstilhørighet, antall møter osv.
Vi leter etter sammenhenger som er
signifikante, og som kan være viktige
for utformingen av Ordenens arbeid
innenfor Styrkelse og Ekspansjon.
Som vår første øvelse tok vi for oss
Odd Fellow-logene i Norge. Vi analyserte om medlemsalderen hadde
noen innvirkning på hvordan logene
rekrutterer, hvor stor avgang de har
(ekskl. dødsfall og overganger), og til
slutt hvilken netto tilvekst/avgang de
hadde i 2016 (inkl. dødsfall og overganger).
Vi delte logene inn i tre grupper
etter gjennomsnittsalder på medlemmene: 54-59 år, 60-65 år og over 66 år.
Resultatene var både svært tydelige og
overraskende. Logene med høyest
gjennomsnittsalder taper på alle
fronter, og de med de yngste medlemmene vinner. På grafen vises trendene
tydelig. Den yngste gruppen har best
rekruttering, lavest avgang og høyest
tilvekst. Den eldste gruppen har lavest
rekruttering, høyest avgang og desidert
dårligst netto utvikling. Det siste er
naturlig nettopp på grunn av den høye
alderen, men det gir disse logene ekstra god grunn til å snu en utvikling som
ellers blir selvforsterkende. Det finnes
selvsagt unntak, men i hovedsak er reDE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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sultatene ikke til å misforstå. I tiden
fremover kommer vi i vårt arbeid til å
gå dypere inn i vårt utmerkede statistiske materiale med sikte på å identifisere andre sammenhenger som kan
hjelpe oss med å utforme enda bedre
strategier for styrkelse og ekspansjon i
årene fremover.

VENNEAFTENMANUALEN OG
VEDLEGGENE LIGGER NÅ PÅ NETT
Venneaftenmanualen er oppdatert basert på logenes tilbakemeldinger i
2016. Manualen og vedleggene ligger
nå på nettsidene våre tilgjengelig for
alle medlemmer.
Man trenger bare å logge inn med
sitt brukernavn og passord og så gå inn
på Adm. hjelp så kommer overskriften
Venneaften opp. Her ligger også informasjon om hvor forslagene til Quiz
ligger og referanse til videre informasjon om Venneaften i Ordenens
Sirkulærer.
Erfaringer fra Odd Fellow loge nr.
19 Thule i Tromsø:
Loge nr. 19 Thule har det siste halvannet året vært særdeles aktive og
jobbet på en inspirerende måte i forhold til å avholde Storlogens nye
Venneaften. Dette har båret frukter
for logen. Ved vår innvielse i mai 2016
hadde vi historiske 10 resipiender på
samme kveld. Noe som bød på utfordringer i forhold til logesalens størrelse!

15
48

i

OM VENNEAFTEN, STYRKELSE OG EKSPANSJON

16
48

Ved vår Venneaften i september 2016
hadde vi 4 gjester, hvor 2 ble innviet i
november. Vi avholdt Venneaften igjen
onsdag 8. februar i år, hvor vi hadde
hele 11 gjester tilstede. Fremtiden for
loge Thule ser lovende ut.
Hvordan arbeider loge Thule i forhold til dette? Mye av hemmeligheten
ligger i at embedskollegiet må være engasjert i opplegget. Er embedskollegiet
engasjert, blir brødrene engasjert. Deretter må vi holde engasjementet oppe.
I forhold til Venneaften, starter logen
tidlig i forhold til sine påminnelser til
brødrene. Det går påminnelser ut fra
bror Sekretær opptil 2 måneder før
Venneaften, som gjentas med regelmessige intervaller, deretter minner
Overmester i møtene i forkant om at
Venneaften er forestående. Dessuten
spiller sosiale media en stor rolle, og

via vår hemmelige Facebookside
skapes det også engasjement og
påminnelser, ikke bare til Venneaften
men samtlige av våre møter. Vi var
heldige ved vår innvielse i mai 2016, å
få inn brødre med en gjennomsnittsalder på 36 år. Dette har også skapt
synergieffekter i logen ved at de fremsnakker vår Orden og logen vår i sin
omgangskrets.
Som en av våre aller ferskeste
brødre Werner Røsler sier det, i forhold til Venneaften sin betydning:
«Min egen Venneaften kan enkelt oppsummeres slik. Min kone sa jeg kom
hjem med verdens største smil, jeg
skinte som en sol og jeg snakket nonstop om hvilken fantastisk aften jeg
hadde hatt i logen. Odd Fellow verdiene som man hører om i logesalen
kommer virkelig til sin rett under

brodermåltidet. Som gjest føler man
seg virkelig velkommen og broderkjærligheten er til å ta og føle på».
Erfaringer fra Rebekkaloge nr. 25
Irene i Oslo:
Rebekkaloge nr. 25 Irene ble instituert i 1960 og har i dag 121 medlemmer med en gjennomsnittsalder på ca
70 år. Vår loge er en hyggelig , varm og
arbeidsom loge hvor grunnverdiene
står i sentrum.
Vi er også nysgjerrige, så da vår
Storrepresentant høsten 2014 kunne
meddele at vi fikk anledning til å delta
i Pilotprosjektet for Venneaften, tok vi
utfordringen, og har ikke angret på det.
Vi inviterte med venner, familie,
kollegaer, eldre og yngre. De måtte
ikke melde seg inn , men vi ville gjerne
vise våre venner hvordan vi har det en
logekveld, pyntet i vårt svarte loge-
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antrekk annenhver torsdag . Vi ønsket
å gi dem et lite innblikk i det som vi
opplevde som et godt sted å være.
Resultatet ble at på vår første
venneaften den 12.mars 2015 hadde vi
27 gjester! Etter denne Venneaftenen
ble det innviet 6 nye søstre i 2015. Vi
hadde fulgt oppskriften og den virket!
For venneaften 2016, som gikk av
stabelen 10. mars 2016, fulgte vi
manualen på samme måte som første
gang. Prosjektansvarlig var Storrepresentant og en ny 3. gradssøster. De informerte i logesal og på ettermøtene.
En av våre nye 3. gradssøstre hadde
ansvaret for utsendelse og oppfølging
av korrespondansen sammen med
søster Sekretær. Hun hadde også oppgaven med å oppmuntre søstrene,
minne dem på at nå nærmer Venneaftenen seg og oppfordre søstrene til å

invitere gjester og i tillegg være en
hyggelig pådriver.
Den 10. mars 2016 kom det 15
gjester. Mange av disse var invitert av
søstrene som ble medlemmer på forrige venneaften. På ettermøtet hadde
vi enkel servering og praten gikk livlig.
Mange spørsmål svirret i luften og
søstrene svarte det de kunne. En av de
yngste søstrene våre holdt et lite innlegg om sine opplevelser som ny søster.
Det tror jeg virkelig gikk hjem hos
gjestene.
Søster Storrepresentant og S&E var
vel forberedt og hadde med søknadsskjemaer som ble gitt ut til de som
ønsket det. Denne gangen fikk vi 12
søknader. I etterkant var S&E også på
besøk hos nye søstre og potensielle
søkere. Vi tror at nøkkelen for vårt
lykkelige resultat er:
DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Venneaften 2015 gav oss yngre
søkere som ble innviet. Når så venneaften i 2016 opprant var det deres
venner og kolleger som var gjester. At
nye søstre ønsker sine venner med i
fellesskapet betyr noe for hele logen.
Vi blir stolte, vi tar det som et bevis på
at vi har en levende, åpen og inkluderende loge.
Til slutt: Venneaften er ikke en «engangsforeteelse». Logen må jobbe kontinuerlig med fokus på å finne og
invitere nye gjester for å sørge for kontinuerlig fornyelse.
Rebekkaloge nr 25 Irene anbefaler
alle loger å ta Venneaften i bruk som
et verktøy i rekrutteringen. Det virker!
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ARTIKKELFORFATTER Tore Berger, loge
nr 120 Colin Archer.
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GOD SERVICE
ER GOD ODD
FELLOW ÅND

Ikke sjelden, og sannsynligvis med
rette, får vi høre at Ordenen ikke er
flink til å sette sine verdier og etikk
inn i en dagliglivets ramme. Det har
alltid vært en utfordring. Vanskeligheten ligger i at det er ganske
umulig å sette verdier inn i alle
mulige situasjoner. Det må det
enkelte medlem selv gjøre, ganske
enkelt fordi livet er så mangfoldig.
Tore Berge setter i dette innlegget
likhetstegn mellom Odd Fellow
Ordenens verdier og det å være aktiv
i et serviceyrke.

S

om ivrig servicearbeider
kan man ikke unngå å sette
mennesket i fokus, medarbeider som gjest eller
kunde. Den viktigste ressurs i en servicebedrift er
nemlig som i livet ellers – den levende
organismen av kjøtt og blod. Parallellene til Odd Fellow Ordenen er stor
for den gjennomsnittlige servicemedarbeider. Du skal hilse din gjest/
bror, du bør gi et smil av hele deg selv,
du skal lytte, være rådgiver og ellers
være behjelpelig og omtenksom.
Service er basalt nok en utspringer av
de tre kjedeledd – vennskap, kjærlighet
og sannhet. Ikke da at man nødvendigvis skal bli venn eller kjærlig med dine
gjester, likevel: Å bry deg, vise oppriktighet, være vennlig og selvsagt opphøye det i sannhet. Så god service er
altså Odd Fellow og motsatt. For som
en Odd Fellow kan man heller ikke
levere dårlig service, det minner vi
hverandre om ved alle møter og
sammenkomster. Service er nemlig
ikke bare gjest og medarbeider, det er
og gjest til gjest, medarbeider til medarbeider. Glem heller ikke de små
hverdagsøyeblikkene, hvor man holder
opp en dør, vinker frem i trafikken
eller rett og slett bare gir noen et smil.
Etter 28 år med servicearbeid i alle
former og farger har man da sett mye.
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På hotell, danskebåt, kroer og cruiseskip. Hele tiden har servicebegrepet
vært bakteppe, hele tiden med fokuset
på det gode mennesket og gjesteopplevelsen. Man kan ikke tillate seg en
dårlig dag på jobb, som en artist går
man på scenen eller i manesjen og skal
prestere. Prestere til beste for deg, gjest
og kunde. Som en profesjonell servicemedarbeider er det selvsagt mitt mantra. Høflighet, vennlighet, lyttende, fagvinkling og løsningsorientering. Det er
noen av kodeordene i en servicemedarbeiders hverdag. Tråden til Odd
Fellow Ordenen er åpenbar. En av
mine favoritthistorier kommer fra det
forjettede land, USA, den gang presidenten het Bush senior, muligens
junior. Flyselskapet Virgin Atlantic er
åsted, en travel forretningsmann er
hovedperson. Mannens favorittfrakk lå
igjen på gaten, det er like før avgang og
han innser i flyvertinnens svar og beklagende øyne at frakken er en saga
blott. Ved ankomst London står en representant for Virgin Atlantic med
mannens frakk i hende! En umulig
situasjon? En frakk i tidsreise! Svaret

var såre enkelt. Flypersonalet brukte
sine kontakter og fikk frakken med på
en konkurrerende Concorde flyvning.
Serviceverdenen har således på mange
måter ingen sperrer. Da var det nok
verre for familien jeg selv møtte for
noen år siden. En av mine kelnere fikk
et «takk» da hun ryddet vekk tallerkenen til en ung håpefull jentunge på
en 7-8 år. «Du skal ikke takke henne,
det er jobben hennes dette!» kom det
kjapt fra den håpefulles mor. Folkeskikken og hverdagshøfligheten hoppet over en generasjon i den slekten
med andre ord! Service er ikke alltid
enkelt, men det er sjeldent vanskelig.
Det handler om trivielle ting, de små
øyeblikkene. Det vet vi som er både
servicemedarbeidere og Odd Fellows.
«Sannhetens øyeblikk» sa Jan Carlzon, mannen som revitaliserte SAS på
det glade 80-tall. «Sannhetens øyeblikk», møtet mellom to mennesker i
en service-situasjon. Hvert eneste
møte er viktig, hver eneste situasjon er
essensiell for den gode opplevelsen.
Gode svenske poeng der. God service
er nemlig det ugripelige dog beDE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

gripelige – det mellommenneskelige.
For mange Ola og Kari er god service
objektivt i form av en gratis kaffe etter
en middag eller et par medfølgende
sokker til den nykjøpte dressen. En
vaffel til hundre kroner, servert med
smilende velkomst og kanskje en
taffelhistorie om vaffelens historie,
versus en gratis vaffel servert av en
taus grinebiter, er fortsatt bare en
vaffel. Det er servicemedarbeideren
som utgjør differansen i servicehandelen der medarbeider møter
gjesten.
Ett av mine livsmotto er: «Møter du
noen uten smil, gi dem ditt.» Så neste
gang du møter på en grinete kelner, en
uinteressert selger eller en nonchalant
servicemedarbeider, så kan du i hvert
fall trøste deg med at han er nok ingen
Odd Fellow.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,
Broderlig hilsen
Tore Berger
loge nr 120 Colin Archer
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Den første norske Odd Fellow loge så
dagens lys i Stavanger 26. april
1898. Den kom «som lyn fra klar
himmel», og døde langsomt etter fem
års virke. Så ble den tent igjen – i
Kristiania denne gangen, 18. februar
1908. Allerede 28. mai 1909 ble så
den første Rebekkaloge, nr 1 Sct.a
Sunniva instituert, også den i Kristiania som Oslo het frem til 1925.
Det ble to loger på elleve år.
ORDENENS TRANGE FØDSEL I NORGE
Det var mange motkrefter for den som
ønsket seg Odd Fellow Ordenen til

Norge. Det var så godt som ikke noen
som følte at det var behov for den. Det
fantes allerede to Ordener av vidt forskjellige slag i landet. Den ene var den
eksklusive Frimurerordenen med
svenskekongen som Stormester. Den
andre var den folkelig og fremadstormende Godtemplarordenen som
kjempet for avholdssaken. På sitt
største, omkring 1920, hadde IOGT om
lag hundre tusen medlemmer i Norge.
Noen har ment at IOGT var en faktisk
sperre for Odd Fellow Ordenen. Det er
i alle fall en hypotese man ikke skal avskrive.
I Stavanger var Gustav Olaus
Abrahamsen den ene ildsjelen som

brant for Ordenens fremme. Han brant
mye og kraftig, selv om motstandskreftene var overveldende. Den andre
ildsjelen i Kristiania var Fredrik Christian Wolff. Uten disse to, hadde historien vært annerledes og beklageligvis
verre. Det er en historiens og
skjebnens ironi at begge forlot Odd
Fellow Ordenen i 1913 da det hele begynte å lysne.

1913 BLIR FORLØSNINGENS ÅR
Å ha fått til to loger på femten år kan
ikke kalles noen suksess. Det var Rebekkaloge nr. 2 Urania som var først
ute med å bli instituert 18. april 1913.
Da viste en opptelling at vi hadde én
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Odd Fellow loge og hele to Rebekkaloger i landet. Det har ikke
skjedd før eller senere. Og allerede 15.
november samme år, i 1913, kom den
andre Odd Fellow logen, nr. 2 Eidsvold.
Dermed var antallet loger fordoblet
på mindre enn ett år. Den Danske
Storloge som den gang var den overordnede myndighet over de norske
logene, gledet seg sikkert over dette.
Men samtidig så man klart at for å
danne en norsk Storloge, måtte landet
først ha minst to Odd Fellow loger og
minst én Odd Fellow leir. Og med den
veksten som hadde skjedd så langt,
skulle man være ganske kraftig optimistisk for å kunne fastslå en dannelse av Storloge i overskuelig fremtid.

KATASTROFEN
1914 var de sterke motsetningers år.
For det første kom Grunnlovsjubileet
omkring 17. mai. Det ble et kraftpatriotisk jubileum med en verdensutstilling på Frogner Hovedgård hvor
hele verden – håpet vi i alle fall – skulle
rette blikket mot dette lille landet i
nord.
Ikke før var jubelen og sjåvinismens
sterkeste trekk dødd ut, før verden
havnet i den første verdenskrig. Krigens grelle spor er fortsatt å finne i
menneskers og slekters historie, og i
kunsten, ikke minst i romaner som
«Intet nytt fra Vestfronten» av Erik
Maria Remaque. Krigens gru lammet
det meste, men sveiset også de fire små
logene i Kristiania sammen til et nytt
og ukjent fellesskap.

EN ORDENSEMISSÆR I SÆRKLASSE
I 1910 utnevnte den danske Stor Sire,
Petrus Beyer, Eks Overmester Samuel
Johnson til Distrikts Deputert Stor
Sire for Norge. Det skulle Beyer ikke
ha gjort. I det egalitære Norge fant
«noen» det meningsløst med et slikt
embede i en Orden med bare to loger.
Samuel Johnson fant kritikken så belastende at han trakk seg fra dette embedet.
Men mens krigen raste, reiste han
mer enn noen annen rundt i Norge og

agiterte for opprettelsen av loger i
Norge. Det samme gjorde medlemmer
både av loge nr. 1 Norvegia og nr. 2
Eidsvold. Mange logebrødre drev forretninger og handel som førte dem ut
på reiser over hele landet, ikke minst
langs kysten.
Men vi fratar neppe noens ære ved
å fremheve Samuel Johnsons reisevirksomhet. Selv uten embede som DDSS,
var han en emissær i særklasse. I tillegg
var han en taler av rang. Begge egenskapene hadde nok Stor Sire Petrus
Beyer oppdaget og ønsket å gjøre
nytte av til Ordenens beste.

DE FEBRILSKE ÅRENE FRA 1918
Året 1918 – før verdenskrigen var
slutt – ble det instituert tre Odd
Fellow loger i tre byer, nemlig Stavanger, Bergen og Trondheim.
I året 1919 kom det ytterligere fire,
en i hver av byene Kristiansund,
Ålesund, Haugesund og på nytt i
Stavanger. I tillegg fikk Kristiania sin
første leir, nr. 1 Norge.
Ved utgangen av 1919 hadde Norge
ni Odd Fellow loger, to Rebekkaloger
og en leir. Det manglet altså en Odd
Fellow loge for å få dannet en egen
Storloge i Norge.
Når nå veksten hadde vært så enestående på så kort tid, ble resultatet
at på selveste Hallvardsmessedagen,
15. mai 1920, fikk Kristiania sin tredje
Odd Fellow loge ved institueringen
av loge nr.10 St. Hallvard.
DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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Dermed lå veien formelt åpen for
å få dannet en norsk Storloge.

DEN STORE SELVSTENDIGHET
En norsk Storloge var nok i norsk
folkepsykologi mer enn en Storloge. Vi
hadde som nasjon vært i union med
Sverige og Danmark i Kalmarunionen
fra 1397, vært innlemmet som en del av
Danmark fra 1500-tallet og i personalunion med Sverige fra 1814. Å få sin
egen Storloge smakte nok bedre for
Norge enn for eksempelvis Danmark
og Sverige som fikk dette i henholdsvis
1884 og 1895.
Dagen Den Norske Storloge ble instituert var 7. august 1920. Den som sto
for institueringen var den danske Stor
Sire, Petrus Beyer, assistert av en rekke
danske Storembedsmenn og med en
rekke gjester fra Sverige.
De som ble valgt var:
Stor Sire
Samuel Johnson
Dep. Stor Sire
Gustav Eriksen
Stor Sekretær
C. S. Habberstad
Stor Skattmester
Joh. Haavaldsen
Stor Sire Samuel Johnson utnevnte
umiddelbart tre Storembedsmenn:
Stor Marsjall
O. Caspersen
Stor Kapellan
Albert Sande
Stor Vakt
J. I Jensen
Og dermed var Den Uavhengige
Norske Storloge på plass.
Det første ordinære Storlogemøtet
ble holdt i Kristiania 22. og 23. november 1920.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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DISTRIKT
NR. 16
SOGN OG FJORDANE

DISTRIKT NR. 16:
SOGN OG FJORDANE
INTERVJU MED: DSS LEIF ARNE MIDTBØ
– Hvor lenge er det siden
ditt distrikt ble opprettet
Av Kjell- og hvor lenge har du vært
Henrik
Distrikts Stor Sire?
Hendrichs – Opprettelsen av distrikter i Odd Fellow Ordenen
startet allerede da vi fikk egen
Storloge i 1920. De første distriktene kom jo der hvor det ble
opprettet loger. Det skjedde i
første rekke i byene langs kysten.
Og Sogn og Fjordane er ikke kjent
for mange og store byer.
Fra den første logen i Sogn og
Fjordane ble stiftet i 1958, hørte
patriarkene fra Sogn og Fjordane
til leir nr. 3 Patria i Bergen. Jeg ble
selv tatt opp i leir nr. 3 Patria 9.
mai 1987.
Jeg har dessverre ikke datoen
for når Distrikt 16 ble opprettet,
men jeg har protokollen for de
første årene og den viser at første
møte i Distriktsrådet for Distrikt
16 var 22. november 1992.
Jeg har vært DSS siden 24.
august 2011. Den første som
hadde embedet (DDSS som det
het den gangen) var Johan Øren
fra loge nr. 58 Høyang Bjørn.
– Hvor mange loger har du i ditt
distrikt, når ble den eldste stiftet
og når ble den yngste stiftet?
– I mitt distrikt har vi nå fire loger
og en leir.
Arbeidet med å få til en loge i
Sogn og Fjordane startet med at
logebrødre fra loge nr. 25 Sam
Johnson i Bergen, med Mikael
Aksdal i spissen, fikk dannet en
broderforening i Høyanger 13.
mai 1950. Den fikk for øvrig
navnet«Pr Ardua ad Astra». Resultatet av dette ble den første
logen i distriktet, som var loge nr.
58 Høyang Bjørn i Høyanger og
ble instituert 21. mai 1958. Dess-

DSS Leif Arne Midtbø.

Foto: Arne Glomdal

Intervju med
Distrikts Stor Sire
Leif Arne Midtbø
verre måtte logen i Høyanger
legges ned i 2013. Den siste logen
var Loge nr. 104 Gloppang på
Sandane som ble instituert 13. juni
1981.
Leiren i Distrikt 16 er Leir nr.19
Fjordane som ble instituert 31.
oktober 1987.
Den gangen Odd Fellow Ordenen var ny i Norge, var den enda
mer en fremmed fugl i vårt fylke.
Ikke minst var det en sterk klassedeling i industrisamfunnene i
distriktet.
– Hvordan har medlemstilveksten
i distriktet vært i de senere år, og
ser du noen spesielle utfordringer
i denne forbindelse?
– De siste årene har medlemsveksten i de ulike logene vært
varierende. Noen loger har klart å
få til en jevn tilgang på brødre,

mens andre har slitt mer. De siste
par årene har tilveksten økt noe
igjen.
Vi opplever nok at det kan være
vanskelig å rekruttere yngre til
logene, noe som kan skyldes høy
gjennomsnittsalder på logebrødrene. På den annen side blir jo alle
medlemmer ett år eldre for hvert
år som går. Stadig jevn tilvekst er
vel det beste både for loge og de
nye brødrene som kommer inn.
Alle skal jo tilpasse seg et logeliv,
og det er for de fleste noe ganske
annet enn de er vant til fra før av.
– Har ditt distrikt noen spesielle
utfordringer i forhold til andre
distrikter du kjenner til, og
hvordan løses eventuelt disse?
– Jeg kjenner dessverre ikke de
andre distriktene godt nok til å ha
noen konkret formening om det.
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HP Arne Lesto, Leir nr 19 Fjordane.

Vårt fylke er som navnet sier, fullt av
fjorder og fjell alle veier. Det betyr at
det ikke er like lett å ta seg frem som
på flatbygdene. Norge har så forskjellig
geografi og topografi at alle har sine
særegenheter. Disse særegenhetene
kan være en fordel, men også en
ulempe. Våre fordeler er at vi har små
miljøer med gode relasjoner. Men
dermed mangler vi de fordelene av å
ha mange innbyggere som bor tett. Og
slik vil det alltid være. Nå ser det også
ut som om vårt fylke blir slått sammen
med Hordaland i et storfylke. Men det
vil ikke ha noe å si for vår topografi.
Fjordene og fjellene kommer til å være
de samme.
– Hvordan trives du i ditt embede som
Distrikts Stor Sire og hvordan påvirker
dette din oppfatning av Odd Fellow
Ordenen?
– Jeg trives svært godt i embedet. Det
er utfordrende, men svært givende
arbeide. En DSS får svært god kjennskap til Odd Fellow Ordenen og hva
den står for både lokalt og sentralt. En
DSS kjenner Ordenen både på grasrotnivå, og også hvordan den ser ut fra
Storlogens synsvinkel.
Dette helhetssynet er det vel meningen at nettopp vi som DSSer kan
formidle begge veier. Med fire loger og
en leir er distriktet også ganske overÅ VERA I LIVET
Dette: å vera i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og let deg få kjenne deg rik.

DISTRIKT 16 SOGN OG FJORDANE byr på mye vakker natur. Her er et utsnitt fra
den nye utsiktsplassen ved Stegastein, på vei til Aurland.

ODD FELLOW LOGER OG -LEIR I DISTRIKT 16:
LOGE NR.

74

FJORDLENKEN

FØRDE

1966

LOGE NR.

87

HAVEGGEN

FLORØ

1975

LOGE NR.

94

MARTIN LINGE

MÅLØY

1977

LOGE NR. 104

GLOPPANG

SANDANE 1981

LEIR NR.

FJORDANE

19

siktlig. Det gjør arbeidet enklere for en
DSS.
– Er det noe du gjerne skulle ha gjort
for å få Odd Fellow Ordenens etiske
budskap mer og bedre ut i samfunnet?
– Det hadde absolutt vært ønskelig. Jeg
tror nok at våre store landssaker og
blesten rundt den kan ha en innvirkning. Den landssaken vi nå er midt
oppe i, er svært kjent for oss som bor
langs kysten og i fjordene. Redningsskøyter er en viktig del av kystkulturen. En Orden som er verdibærende
må bli kjent blant folk. Da vil det nok
være en stor fordel om det enkelte
medlem tenker over at vi represenOg den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygt
at alle som høyrer til huset
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og aukar den rikdom som finst der fra før
med alt det dei sjølve er.
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terer en rekke verdier i samfunnet, og
disse må vi gjøre andre kjent med.
Det er verken skam eller noe
hemmelig i å være Ordensmedlem.
Det er det stikk motsatte. Derfor
skulle det være lett å fortelle det til
andre. Men det må gjøres på en måte
som faller naturlig for den enkelte av
oss. For meg er det viktig at Ordenens
verdier ikke bare er noe vi snakker om
på logemøtene. Disse verdiene må vi
alle praktisere i dagliglivet. Det er nok
den beste måte å få synliggjort dem på.

Fattig var du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumer gjekk
av tillit og varme som styrkte
kvart band som til livet deg batt,
og let deg få kjenne, når alt blir gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.
Halldis Moren Vesaas

23
48

i

24
48

H. M. KONGENS NYTTÅRSTALE 2016

H. M. KONGENS
NYTTÅRSTALE 2016
– Livet har lært meg at det som er
viktigst for oss mennesker ikke forandres så veldig mye gjennom
tidene, sa kongen i sin nyttårstale.

I

sommer hadde vi et helt spesielt
tre i Slottsparken. Vi kalte det
Ønsketreet. Der ble mennesker
som besøkte parken invitert til å
henge opp sine håp og ønsker for
Norge og verden.
Gjennom hele sommeren blafret
folks ønsker i vinden. Stadig flere kom
til. Grenene på det gamle treet hang
tunge av håpene til barn og voksne,
unge og eldre, nordmenn og utenlandske turister.
For meg var det fint å se at mange
av de ønskene som folket uttrykte falt
godt sammen med mine egne håp og
ønsker for landet vårt og fremtiden.
2016 ble et opplevelsesrikt år fylt av
takknemlighet for oss i Kongefamilien. I anledning vårt 25-årsjubileum
som kongepar opplevde vi norsk
gjestfrihet og varme på sitt aller beste
– gjennom møter med mennesker på
jubileumsreisen langs kysten, og på de
mange hagefestene som ble arrangert.
Dronningen og jeg vil takke varmt
for alle gode minner som er skapt

gjennom dette spesielle året. Et av
mine største ønsker er at vi skal kunne
fortsette å møte hverandre i frihet,
uten frykt og stengsler, uten gjerder
som skaper avstand. Det er en av de
viktigste verdiene i vårt norske, åpne
samfunn.
På en av lappene et barn hadde
skrevet til Ønsketreet, stod det:
«Jeg ønsker at alle blir litt snillere
mot seg selv.»
Det synes jeg var et klokt ønske.
Mange opplever at det stilles så store
krav til dem at de blir psykisk og
fysisk utslitte. Men mitt inntrykk er at
mange av kravene også stilles av oss
selv. Vi sliter oss rett og slett ut ved å
tenke at vi ikke strekker til.
Noe av det aller viktigste for oss
mennesker tror jeg er å få føle at det
er bruk for oss. Å få føle seg nyttig, å
få utrette et godt dagsverk. Mange
som opplever å stå utenfor arbeidslivet, kjenner seg nok igjen i dette.
I år har vi markert 50-årsjubileet
for funnet av olje på norsk sokkel –
med all den velstanden det har skapt
for Norge. Samtidig har mange nettopp innen denne næringen mistet
jobben sin.
Jeg er imponert over all den viljen
O
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til nytenkning og omstilling som jeg
har sett og hørt om dette året.
Et av mine ønsker er at vi skal klare
å se og favne alle de menneskelige ressursene i landet vårt. At alle kan føle
at de bidrar og kjenner seg nyttige –
uavhengig av alder, kjønn, etnisitet
eller funksjonsevne.
Et annet ønske på treet var skrevet
av en jente og en gutt sammen.
«Jeg ønsker at vi gjør det trygt for
kvinner å bo i Norge – og at vi må få
slippe å be om dette flere ganger»,
stod det.
Samfunnet vårt skal være trygt for
alle. Spesielt må vi arbeide for at de
mest sårbare og utsatte beskyttes best
mulig.
I 2015 vedtok verdens ledere de
nye bærekraftmålene for å skape en
bedre verden. Et av målene handler
om å bekjempe vold mot kvinner og
barn. På dette området erkjente
Norge at vi må gjøre en ekstra innsats
i vårt eget land. Skal vi klare å skape
et trygt samfunn for alle, er det viktig
at det blir satt ord på det som foregår,
og at de som har mulighet til å hjelpe,
er kloke lyttere med sterk handlekraft.
I Oppland fylke hadde 4.-7. trinn på
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grunnskolene en oppgave der de
skulle skrive brev til Kongen, som jeg
senere fikk lese. En jente hadde
skrevet i sitt brev til meg: «Det er
viktig å holde på tradisjoner fra
gammelt av, så de ikke blir pakket
sammen og lagt i en støvete skuff».
Et tre er et fint bilde på dette.
Røttene er arv og tradisjoner. Treet
over bakken utsettes stadig for påvirkning som krever vedlikehold gjennom
skiftende årstider og livsstadier. Så
lenge treet lever, graver røttene seg
sakte dypere og dypere ned.
I Norge er mange tradisjoner både
religiøst og kulturelt betinget. Flere av
dem er knyttet til julehøytiden vi
akkurat har feiret. Fra i morgen – 1.
januar 2017 – er Kirken formelt adskilt fra staten. Samtidig markerer vi
at det er 500 år siden reformasjon,
som fikk stor betydning for hele
samfunnsutviklingen.
Det er viktig å være røttene våre
bevisst – og gi nye generasjoner mulighet til å forstå referansene i kulturen vår. Det handler både om
historie, religiøse tradisjoner og fortellinger, myter, eventyr, musikk og
billedkunst.
I enhver kultur, i et hvert land, er

kjennskap til denne arven med på å
gjøre oss helere som mennesker. Det
er en rikdom som hjelper oss til å
kjenne at vi hører til et sted og ikke
lever i et vakuum. At vi har blitt
påvirket og inspirert av de samme
kildene som mennesker som har levd
før oss.
Dette opplevde vi da vi i fjor
inviterte til fler-religiøst gjestebud på
Slottet. Når vi delte tanker, kulturuttrykk og mat fra ulike religiøse
skattkister,
kom
vi
nærmere
hverandre og forstod hverandre
bedre.
Det er mitt håp at vi også i en tid
med stadig nye impulser utenfra gir
plass til å gå inn i vårt eget skattkammer og gjøre innholdet levende,
for oss selv og hverandre. Min erfaring
er at ved å stå trygg i bevisstheten om
egen arv, kan man lettere møte andre
med et åpent sinn.
Dronningen og jeg ble minnet om
vår forankring under jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen 23. juni –
som markerte at det var 25 år siden vi
ble signet nettopp der. Det å få Guds
velsignelse over gjerningen vår – og å
få knele ned der hvor både min far og
farfar tidligere hadde mottatt den
samme velsignelsen, opplevdes som
en stor styrke.
Ungdom gir uttrykk for at de
ønsker stabilitet, tilstedeværelse, ro og
gode samtaler. Det har til alle tider
vært utfordrende å være ungdom. Men
jeg føler oppriktig med unge i dag som
står overfor så mange flere valg og så
mye mer ytre påvirkning og press enn
det som var tilfellet for bare én til to
generasjoner siden.
Midt i dette er jeg dypt imponert
over mange unge. Dere er forbilder
for oss eldre som ikke har klart å engasjere oss nok i temaer som miljø og
fordeling av godene. Mange av
lappene på Ønsketreet – spesielt fra
de yngste – uttrykker håp om mindre
søppel og bedre klima. Den sosiale
bevisstheten og samvittigheten jeg
møter hos mange av dere som er unge
i dag, gjør meg svært optimistisk med
tanke på fremtiden.
Et av de fineste ønskene jeg har
hørt uttrykt gjennom året som har
gått, kom fra en politimann som
jobber med ungdom i trøbbel.
Samtalen mellom ham og en av ungdommene ble gjengitt i Dagsrevyen i
høst. Da den unge gutten mente politimannen bare drømte når han
trodde på en endring for ham og
kameratene, svarte politimannen:
«Kanskje det. Men min drøm
starter med deg.» Da ble gutten stille.
Min drøm for deg.
Hvis vi har gode drømmer for
DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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hverandre, hvis vi vil hverandre vel –
da kan mye magisk skje. Det er godt
for oss å bidra til at andre kan ha det
bra. Både i nærmiljøet vårt, i Norge og
som verdensborgere. En spesiell takk
vil jeg i kveld rette til alle dere som er
i tjeneste utenfor landet – og som
kanskje savner familie og nære venner
akkurat i kveld.
Takk for den innsatsen dere gjør
gjennom diplomati og humanitære organisasjoner, gjennom politiet og forsvaret – for fred, stabilitet, helse og
trygghet for medmennesker.
Kjære alle sammen,
Både Dronningen og jeg fyller 80
nå i dette året vi går inn i. For oss er
det litt uvirkelig. Som så mange eldre
har erfart før oss, føler man seg jo
sjelden så gammel som tallet tilsier.
Det gir oss stor glede å få møte så
mange mennesker som gjør inntrykk
på oss, som gir oss nye ideer, som gir
oss bildet av det nye Norge – med sine
muligheter og utfordringer. Mennesker vi håper og tror skal klare å bygge
landet videre på verdier som tillit,
felleskap og raushet. Mennesker som
vil prege samfunnet vårt med sine
gode krefter og store kunnskap.
Livet har lært meg at det som er
viktigst for oss mennesker ikke forandres så veldig mye gjennom tidene.
Vi trenger noen som bryr seg om oss.
Vi trenger at det er bruk for oss. Vi
trenger å bli sett – og anerkjent – for
den vi er. Vi trenger at noen har tid til
å lytte og være tilstede. Vi trenger å
kjenne at vi er til for noe og noen utover oss selv.
Derfor blir jeg glad for at denne
lappen blafret ytterst på en gren av
Ønsketreet:
«Jeg ønsker et Norge som er rikt i
sitt mangfold, med evne til å elske sin
neste, hvor man kan få være som man
er. Et land med ekte frihet!»
I det nye året håper jeg både Norge,
Europa og verden kan preges av
dette:
At vi som deler denne jorden erkjenner at vi først og fremst er medmennesker.
At vi klarer å samle oss om å arbeide for en sunnere verden.
At vi velger å bekjempe ondt med
godt.
Og fra Ønsketreet i Slottsparken
kommer det et aller siste håp:
«At ønskene på treet må gå i oppfyllelse».
Godt nytt år!
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DISTRIKT
NR. 25
KONGSVINGER
OG ROMERIKE

DISTRIKT NR. 25:
KONGSVINGER OG ROMERIKE
INTERVJU MED: DSS KNUT ANDREAS ØSTBØLL
– Hvor lenge er det siden
ditt distrikt ble opprettet
Av Kjell- og hvor lenge har du
vært Distrikts Stor Sire?
Henrik
Hendrichs – Distrikt 25 Kongsvinger
og Romerike ble opprettet 17.
september 2014 på Kongsvinger. Jeg
er distriktets første Distrikts Stor
Sire. Distriktet ble til ved at man
delte Distrikt nr. 1. Distrikt nr. 1
hadde etter hvert for mange enheter
å ivareta. Etter delingen fikk hvert
av distriktene fem loger og en leir.
Distrikt nr. 25 fikk logene som
tilhørte Kongsvinger og Romerike
(derav navnet) og Distrikt nr. 1 fikk
Oslo logene.
– Hvor mange loger har du i ditt
distrikt, når ble den eldste stiftet
og når ble den yngste stiftet?
– Der er i dag seks loger og en leir i
distriktet. Den eldste er loge nr. 67
Castrum i Kongsvinger som ble instituert 31. mars 1962. Her var det
mange kjente Odd Fellow veteraner
involvert. Odd Fellow Ordenens utbredelseskomite som besto av brødrene Leif og Per Castberg Voss fra
loge nr. 2 Eidsvold. De kom allerede
til Kongsvinger i 1953 for å drøfte
fremtidig logearbeide med brødre
som var innviet i Loge nr. 2 Eidsvold. Brødrene Castberg Voss hadde
sin familie i Kongsvinger og var mye
på besøk hos disse under sin oppvekst. Derfor var det naturlig for
dem å komme til Kongsvinger. En
annen kjent bror, ved navn Johan
Krohn, ble Stor Sire i perioden 1988
– 1994. Krohn kom sterkt på banen
i Kongsvinger da han hadde bosatt
seg i Odalen. Han ble fadder for
flere nye brødre i Kongsvinger og
Odalen. Johan Krohn anmodet om
å få sende en søknad til loge nr.2
Eidsvold om å få opprette en
broderforening med navnet Castrum. Dette ble godkjent og 31. mars

DSS Knut Andreas Østbøll.

Foto: Arne Glomdal

Intervju med
Distrikts Stor Sire
Knut Andreas Østbøll
1957 var broderforeningen etablert.
Akkurat fem år etter ble loge nr. 67
Castrum innviet. Det bør kanskje
nevnes at navnet Castrum betyr festning eller skanse, og at Kongsvinger
Festning ligger på høyden ovenfor
logehuset.
Den første logen på Romerike
ble instituert 11.12 1976 og fikk
navnet Loge nr. 92 Romerike. Loge
Romerike har i dag sitt Ordenshus
på Strømmen. Navnet har den etter
området den ligger i. Moderloge var
loge nr. 2 Eidsvold akkurat som for
loge nr. 67 Castrum.
Det ble knoppskyting på Kongsvinger. Loge nr. 67 Castrum ble
moderloge til loge nr. 122 Gyldenborg, instituert 26.04.1991. Logen
fikk sitt navn etter den første store
skansen som var etablert der hvor
Kongsvinger Festning ligger i dag.

Det ble også en knoppskyting
nede på Romerike. Loge nr. 92
Romerike ble moderloge til loge nr.
146 Raumar som ble instituert
12.12.2003. Logen ble etter hvert
etablert på Øvre Romerike i eget
logehus på Dal. Navnet Raumar er
navnet på Romerike fra Norrøn tid
- Raumariket.
Loge nr. 92 Romerike ble moderloge nok en gang. Det skjedde da
loge nr. 153 Olavskilden ble instituert 14.03.2012. Denne logen
holder også til i Ordenshuset på
Strømmen. Navnet kommer av
Olavskilden som var en drikkekilde
langs den gamle kongevei mellom
Viken og inn i Sverige.
Den yngste logen i vårt distrikt er
loge nr. 156 Kongsleden som ble instituert den 10. september 2016.
«Moderloge» nok en gang ble loge
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DISTRIKTSRÅDET I DISTRIKT 25 består av følgende Storrepresentanter, fra venstre:
Bjørnar Søberg, loge nr. 67 Castrum, Bjørn A. Johnsen, Leir nr.25 Glomma og loge nr. 153
Olavskilden, Bernt Gjøsund, loge nr. 92 Romerike, Per J. Myhre, loge nr. 156 Kongsleden,
Svein Hanssen, loge nr. 122 Gyldenborg. Sittende foran: Distrikts Stor Sire Knut Østbøll.
Ikke tilstede: Bjørn Mattsson, loge nr. 146 Raumar.
Foto: Kjell Bakken
HP Kåre Rogne i Leir nr 25 Glomma.

Foto: Kjell Bakken

nr. 67 Castrum. Loge nr. 156 Kongsleden
er etablert på Årnes i Akershus. Årnesområdet som er et av de største utbyggingsområdene utenfor Oslo. Logen har
sine logelokaler midt i sentrum. Navnet
kommer av den gamle Kongeveien mellom Viken og inn i Sverige.
Leir nr. 25 Glomma ble instituert
14.09.2007 og er altså ti år i år. Leiren ble
skilt ut fra leir nr. 1 Norge på grunn av at
det etter hvert ble mange patriarker i
denne leiren. Prosessen ble satt i gang ved
at det ble opprettet en arbeidsgruppe ledet
av Leir nr. 1 Norges Storrepresentant Ole
Sørli. Etter søknad ble det etablert en leirforening 19.06.2006 som arbeidet frem til
2007 hvor da leiren ble etablert. Leiren har
sitt hovedsete på Kongsvinger og møtene
deles mellom Kongsvinger og Strømmen
annenhver gang. Det er bestemt at alle
gradspasseringer og Embedsmannsinstallasjoner skal gjennomføres på Strømmen.
Leirens navn kommer selvsagt fra Norges
lengste elv, Glomma. Glomma renner
igjennom store deler av leirens geografiske oppland. Leir nr. 25 Glomma har
og har hatt en gledelig utvikling både
med fremmøte og høy kvalitet på møter
og gradspasseringer.
– Har ditt distrikt noen spesielle utfordringer i forhold til andre distrikter du kjenner til, og hvordan
løses eventuelt disse?
– Vi har få utfordringer. Det er korte avstander mellom logene og alle logene har
til dels meget tilfredsstillende Ordenshus.
Samarbeidet mellom logene er også
meget bra. Vi er kanskje ikke så påvirket
av storbyens travle hverdag fordi vi
holder til på mindre steder, hvor de fleste
kjenner hverandre fra før. Det er allikevel
sikkert at noe kan bli bedre.
– Hvordan trives du i ditt embede som
Distrikts Stor Sire og hvordan påvirker
dette din oppfatning av Odd Fellow
Ordenen?

ODD FELLOW LOGER OG -LEIR I DISTRIKT 25:
LOGE NR. 67
LOGE NR. 92
LOGE NR.122
LOGE NR.146
LOGE NR.153
LOGE NR.156
LEIR NR. 25

CASTRUM
ROMERIKE
GYLDENBORG
RAUMAR
OLAVSKILDEN
KONGSLEDEN
GLOMMA

Jeg er glad for at jeg takket ja til å bli
DSS for Distrikt 25, Kongsvinger og
Romerike. Det er en utfordrende og
spennende oppgave, både menneskelig
og som leder. Distriktsrådet er et viktig
forum og det blir mange gode og
fruktbare diskusjoner på våre møter.
Gode tanker og ideer blir videreført via
Storrepresentantene til loger og leir. Vi
følger opp at nye lover, formålsparagrafer
og den slags blir etterfulgt. Det er viktig
at logene har kvalitet på både logemøtene og det administrative arbeidet i
logen. Jeg vil også få fremheve den store
glede det er å få anledningen til å bli enda
bedre kjent med brødre fra forskjellige
loger. Dette er utrolig hyggelig, lærerikt
og inspirerende.
Ordensetiketten er der for å følges. Vi
skal ha det hyggelig på møtene, samtidig
som de blir gjennomført så bra som mulig
på alle plan.
Jeg har vært medlem i OF i snart 40 år
og jeg er svært takknemmelig for at jeg er
en del av Odd Fellow Ordenen.
– Er det noe du gjerne skulle ha gjort
for å få Odd Fellow Ordenens etiske
budskap mer og bedre ut i samfunnet?
– Hver søster og hver bror må være mer
bevisst og åpne om at vi er medlemmer
av Ordenen. Vi kan snakke om det til
venner, naboer, familie og de vi ellers
treffer ute i samfunnet på forskjellige arenaer. Vi er en verdibærende Orden og det
DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

31.03.1962
11.12.1976
26.04.1991
12.12.2003
14.03.2012
10.09.2016
14.09.2007
må vi bli flinkere til å snakke om. Den
nye malen for Venneaften er et steg i
riktig retning for å få Odd Fellow
Ordenes etiske budskap mer og bedre ut
i samfunnet. Vi må bruke de arenaene vi
kan.
Tilstelninger for syke og gamle for å
vise at medlemmer av Ordenen er vanlige mennesker som gjerne vil gjøre noe
for sine medmennesker.
Å gi gaver i lokalmiljøet er også en
måte å synliggjøre Ordenen på.
Vi er kanskje for forsiktige med å
markedsføre vår Orden både sentralt og
lokalt.
Gjennom vår nye landssak har vi store
muligheter til å få ut Ordenens etiske
budskap. Vi må lære av tidligere landssaker. Hva gjorde vi bra og hva gjorde vi
mindre bra for vår Orden og det etiske
budskap?
Vi må bli flinkere til å rekruttere og informere unge mennesker om Ordenens
verdier. UNP kan være en viktig arena for
å vise ungdommen hva OF står for.
Kanskje det bør skrives mer om UNP i
flere fora enn bare på Facebook før og
etter USA-turen.
Det er viktig å tenke nytt for å få ut
Ordenens etiske budskap.
Viktigst av alt er de verdibærende
holdningene som hver søster og hver bror
viser i sitt daglige liv. Det er disse holdninger som får Ordenes etiske budskap
ut i samfunnet.
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OM GAVE I BODØ

Loge nr. 147 har fått sitt navn etter
en svært markant skikkelse i Norge.
Elias Blix het han. Han ble født i
Gildeskål i Nordland i 1836, og døde i
Kristiania i 1902. Han ble teolog og
professor i hebraisk, og var også en
fremragende filolog. Det som gjorde
ham kjent, var nok hans politiske
karriere. Han ble statsråd og var det i
perioden fra 1884 til 1888. Det var
turbulente tider med blant annet innføringen av parlamentarismen i 1884.
Enda mer kjent ble han som sang- og
salmedikter, og har flotte fremføringer av disse sangene og salmene
på nynorsk. Han regnes som en av de
sentrale grunnleggerne av nynorsken.
Hans tre mest kjente er vel

ELIAS BLIX E
MEKTIG SKI

• «Gud signe vårt dyre fedreland»
• «No livnar det i lundar»
• «Barndomsminne frå Nordland»

PENGER TIL REDNINGSSKØYTA
«ODD FELLOW III»
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Loge nr. 147 Elias Blix er ikke noen
gammel loge, men ble instituert i 2004
og har sitt domicil i Bodø. Det finnes
en rekke måter å samle inn penger på.
Noen er gamle og slitte, så her var det
et poeng i finne noe friskt og nytt.
Kunst taler til hjertet når den er god og
ekte. Dermed gikk logen på jakt etter
et kunstprosjekt. Det fant den i samarbeid med kunstneren og grafikeren
Are Andreassen. Andreassen er en
etablert billedkunster som også har et
forhold til redningsskøytene. Logen utfordret Andreassen til å lage et kunstverk – et linotrykk - som kunne selges
i et begrenset opplag og til en overkommelig pris. Are Andreassen sa seg
villig til dette. Premissene ble at
trykket skal mangfoldiggjøres 250
ganger og prisen er kr. 2.800. Dermed
skulle resultatet bli en halv million
kroner.

KUNSTNERENS FORHOLD
TIL REDNINGSSKØYTENE
Avisen Nordland og journalist Siri
Gulliksen har vært med på lanseringen
og forteller i avisen om kunstnerens
forhold til redningsskøytene:
«Loge nr. 147 Elias Blix har nemlig
fått kunstner Are Andreassen med på
laget».
– Jeg turde ikke si nei. Redningsskøyta har jo tross alt berga meg tre
ganger, humrer Andreassen, og minnes
den første med glimt i øyet:
– Jeg var på vei fra Trondheim til
Fleinvær, men rakk ikke hurtigbåten.
Så der sto jeg da, med ei kasse øl. Litt

Grafiker og kunstner Are Andreassen.

på spøk spurte jeg mannskapet
ombord på redningsskøyta om de
kunne skysse meg utover. Siden de
allikevel hadde et ærend der, fikk jeg
haik. Og jammen fikk ikke ølkassa
plass også.
Losje 147 Elias Blix fikk kunstner
Are Andreassen med på dugnad for ny
skøyte. Det er mannskapet også glade
for.
De andre gangene var imidlertid
ikke like artige, en av dem ombord på
en sjark som var gått på grunn – også
dette utafor Fleinvær. En historie som
kunne endt annerledes – dersom ikke
redningsskøyta hadde kommet til unnsetning.
Are Andreassen har derfor laget et
trykk som skal selges i 250 eksemplarer til inntekt for den nye redningsskøyta.
– Jeg tok utgangspunkt i et bilde av
den nye båten. Og la til fart og
dramatikk som det jo ofte blir her
oppe, forklarer han.
Fotohuset Johnson bidrar med innramming.

ER DET BEHOV FOR
REDNINGSSKØYTENE?
Avisen Nordland synes det var relevant å stille noen spørsmål om det er
bruk for redningsskøytene i dagens

Foto: Tom Melby

samfunn. Vi gir igjen ordet til journalist
Siri Gulliksen:
Det kan Trond Johansen, skipsfører
på RS Ruth Opsahl, skrive under på:
• Denne redningsskøyta er fra 1989 og
har tjent sin misjon. Og med en oppdragsmengde på landstoppen,
trenger den å byttes ut, sier han og
utdyper:
• Bare siden 10. januar har vi vært
ute på 27 oppdrag.
• Den nye båten er en vann-jet, i
motsetning til RS Ruth Opsahl som
er propelldrevet.
• Det betyr at den har bedre bevegelighet og – ikke minst – høyere
fart, forklarer han videre.
• Gamlebåten kan presses opp i 27
knop. Den nye kommer lett opp i 36
knop og har en toppfart på 40. Forskjellen illustrerer han slik:
«Nå kommer vi oss til Landegode før
Sea King-en. Med den nye båten, når
vi til Kjerringøy før dem», illustrerer
han.

HVA HAR DE FOREGÅENDE
ODD FELLOW I OG II GJORT?
Igjen lar vi Avisen Nordland komme til
orde for å gi svaret på dette.
«Odd Fellow Ordenen har tidligere
donert to redningsskøyter, RS «Odd
Fellow» og RS «Odd Fellow II». Disse

OM GAVE I BODØ

R EN
KKELSE

j

Denne gangen er kunst signert Are Andreassen (nummer to forfra) en del av dugnadsplanene. Foran: Jann-Viggo Urud i losje 147 Elias
Blix. Bak på landgangen: Reidar Granan og Terje Nordheim (Elias Blix). Nede på kaia: Trond Johansen – skipsfører, Nils Strømsvik –
overstyrmann, Trond Arild Andersen – maskinsjef og Rolf Erik Stenersen, daglig leder.

reddet til sammen 111 mennesker på
sjøen og hjalp over 6000 fartøy i løpet
av sine driftsår. Begge skøytene var i
tjeneste i 30 år, og var stasjonert flere
steder langs kysten. Det er ventet at en
ny skøyte i Ulstein-klassen vil kunne
være et effektivt redningsverktøy i
minst 30 år.»

«KJÆRLIGHET OPPFINNSOM
GJØRE . . »
Dette er en gammel og god formulering som nå viser sitt sannhetsgehalt. Det er få som kan tvile på at
loge Elias Blix har en kjærlighet til det
arbeid redningsskøytene gjør. Og derfor har vel oppfinnsomheten blomstret.
Stor heder til en kreativ loge, og stor
heder til en engasjert kunstner, og
store gratulasjoner til kjøperne og eierne at et trykk som blir laget med
tanke på å hjelpe mennesker i nød. Er
du interessert i å kjøpe et trykk kan du
henvende deg til:
• Jann-Viggo Urud
91602289
jvurud@gmail.com
• Reidar Granan
90186465
reidagr@online.no
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

BARNDOMSMINNE FRA NORDLAND
AA EG VEIT MEG EIT LAND
LANGT DER UPPE MOT NORD,
MED EI LYSANDE STRAND
MILLOM HØGFJELL OG FJORD.
DER EG GJERNE ER GJEST,
DER MITT HJARTA ER FEST
MED DEI FINASTE, FINASTE BAND.
Å EG MINNEST, EG MINNEST
SO VEL DETTE LAND!
DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

ELIAS BLIX

29
48

i

OM PROSESSEN MED DE TRE KJEDELEDD

DET UMULIGE TAR BARE

Jon Esben Johnsen, førtrykk etc
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De siste sytten årene har Norsk Odd
Fellow Blad eller De Tre Kjedeledd
som det nå kalles gjennomgått en
rivende utvikling. Fra å være et
sort/hvitt hefte har vi nå fire farger
på hver eneste side, og sideantallet
er øket flere ganger.

F

ørst fra 24 til 36 sider, og
videre til dagens utgave
med 48 sider. Før hadde
vi utgivelse åtte ganger i
året, nå utgis De Tre
Kjedeledd fire ganger i
året. Samme sideantall, men færre utgivelser på ett år, altså. Vi har også
tegnet om layouten flere ganger, før
dagens utseende så dagens lys i 2010.
Det er særlig to mennesker som har
vært delaktige i disse utgivelsene. Den
ene er Stor Redaktør Kjell-Henrik
Hendrichs, som i år feirer sitt 54-års
medlemskap i Odd Fellow loge nr. 1
Norvegia. Mange i Ordenen kjenner
ham som en sentral person både i sin
egen loge, andre Rebekka- og Odd
Fellowloger og i Storlogen. Han har
vært og er skrivende redaktør i Norsk
Odd Fellow Blad og De Tre Kjedeledd
siden 1997, altså i 21 år.
Den andre er Jon Esben Johnsen,
typograf «i bunn», også han medlem i
Odd Fellow loge nr. 1 Norvegia. Han
ble innviet i november 1997. Her forteller han våre lesere om prosessen
med De Tre Kjedeledd.
– Jeg hadde jo fått Norsk Odd Fellow

Knut-Aslak Wickmann, sekretær

Blad i posten noen ganger, og visste
etter hvert at Stor Redaktør KjellHenrik Hendrichs både skrev og
«brakk om» bladet. Jeg følte meg klar
for å gjøre en innsats som kom mange
brødre og søstre til gode, og med faget
mitt som typograf i bunnen var det
klart at her lå det muligheter. Etter litt
frem og tilbake startet vi som et team i
2000.

PRODUKSJONSPLANEN
Det starter med at vi har fire datoer å
forholde oss til i løpet av et år. Portoen
har i dag blitt så kostbar at det er
nødvendig å ha Posten Norge med på
laget, og da lager vi en produksjonsplan som settes opp mellom Kanselliet
og Posten Norge. Dette oppsettet er
det av største viktighet at blir overholdt, ellers blir det SVÆRT kostbart.
Det betyr at vi har fire datoer å forholde oss til. Datoene for utgivelse av
nummer 1, 2, 3 og 4. Da vet vi at vi skal
arbeide med kommende utgivelser i
visse perioder på året. Dette er viktig
mht forutsigbarhet og andre planlegginger.

TEKSTEN
Det første som skjer foran hvert
nummer er at redaktøren lager en disposisjon over stoffet til kommende utgave. Da vet jeg hvilket stoff/artikler
som skal inn og kan gjøre forberedelser til dette. Etter hvert kommer all
tekst som neste nummer skal inne-

Å lese korrektur er dessverre ingen spøk!

holde på plass som Word-filer. Disse
filene formateres og brekkes om i
QuarkXPress, som er ombrekkingsprogrammet vi bruker for å produsere
De Tre Kjedeledd.
Når det gjelder tekst har jeg en bønn
til alle som skal skrive artikler til De
Tre Kjedeledd: pass på ordmellomrommene! Kun et ordmellomrom mellom hvert ord. Det er slett ikke alle
som praktiserer denne enkle regelen.

BILDENE
Og vi ser selvfølgelig på bilder og illustrasjoner som skal brukes. Da blir
min oppgave å fremskaffe bildene vi
ikke har, enten ved å fotografere selv,
scanne eller fremskaffe på annen måte.
Det er ikke få besøk jeg har hatt på
biblioteker og diverse kontorer for å få
tak i nettopp boken som inneholder
BILDET.
Alle bildene som brukes i bladet går
gjennom en prosess i bildebehandlingsprogrammet Photoshop for å formateres og optimeres for trykk. Det er
viktig at bildene vi bruker i bladet er
av beste kvalitet. Dette betyr at filene
til bildene må være så store som mulig,
altså inneholde så mange pixler som
mulig. Så kan jeg ta bildet ned i størrelse samtidig som skarphet og fargegjengivelse beholdes. Jeg får ofte tilsendt bilder som har dårlig skarphet
eller på annen måte ikke holder god
standard. Da greier jeg som regel ikke
å få til et bra resultat, fordi «man kan

OM PROSESSEN MED DE TRE KJEDELEDD

LITT LENGER TID!

Bjørn Backe, etikkering etc
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TEKST:
JON ESBEN JOHNSEN

Artur Broks, vår mann på trykkeriet i Latvia.

ikke lage gull av gråstein». Når et bilde
skal brukes på trykk må oppløsningen
være opptil fire ganger så høy for å få
et bra resultat.
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KORREKTUR
Til slutt har vi 48 sider med tekst og
bilder klare, og da starter korrekturlesingen.
I de siste årene har vi brukt kansellimedarbeider Torill Evjen Solli som
verdifull støttespiller som hjelper til
med korrekturlesing. I tillegg leser
både redaktøren og jeg selv. Det leses
mao korrektur av opptil tre personer
for hvert nummer av De Tre
Kjedeledd. Men det å lese korrektur er
ingen spøk, og selvfølgelig hender det
at det blir både ortografiske og andre
ergelige feil.

KONVERTERING/PDF
Når alle ergerlige og ortografiske feil
behørlig er rettet, gjenstår det å konvertere dokumentet til en trykklar
PDF. I løpet av de siste årene har
denne prosessen blitt bedre og bedre,
og jeg nøler ikke med å utrope Acrobat
Destiller til å være den grafiske bransjes nyttigste program og redskap. Kort
fortalt gjør dette programmet vårt blad
De Tre Kjedeledd om til en høyoppløselig og trykklar datafil hvor all tekst
og bilder beholder sitt opprinnelige utseende når det skal lages trykkplater.
Og så sender vi pdf´en av De Tre
Kjedeledd på FTP-server over til

United Press – Odd Fellow Ordenens samarbeidspartner - topp moderne og leverer alltid varene!

trykkeriet i LATVIA! Og en snau uke
senere befinner opplaget seg på pall på
Posten Norge og blir via HAMS og
Bjørn Backe (som sørger for adressering og ettikkering) utsendt til hver
søster og bror. En temmelig teknologisk og fiffig produksjonsgang –
DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

når alt går som det skal. Hvis ikke alt
går som det skal – er helvete løs! Det
er ingen hemmelighet at redaksjonen
er stolte av det arbeidet vi gjør. Vi har
blitt et kjempebra team og tar alle utfordringer på strak arm. Det UMULIGE tar bare litt lenger tid!
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HAR VI EN GYLD
I VÅR TID?
Eks Overmester Erik Holmen.

Foto: Jon Esben Johnsen
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Sitter man ute en tidlig vårmorgen, på
den tiden når solen jager de første
deler av morgendisen bort, når
småfuglene har sine korøvelser i tretoppene, når svarttrosten synger som
klarest, når naturen viser oss sin fantastiske form og sitt fargespill, når kaffen
smaker som best og når adagioen Kol
Nidrei av Max Bruck har akkurat den
passende lydstyrke i et utrolig vakkert
samspill med omgivelsene, ja da har
«morgenstunden gull i munnen».
Kanskje er det i slike øyeblikk hvor
eksistensens estetiske innhold er
maksimert, ja kanskje er det i slike
øyeblikk de gode dyder fant veien til
menneskesinnet. Kanskje er det i slike
øyeblikk at menneskeoppdragelsen og
dannelsesarbeidet starter. På ny og på
ny. Ja, kanskje er ikke estetikken og
etikken så lang fra hverandre som vi
vanligvis tror.

HVA ER GANGBAR ETIKK?
For å kunne mene noe om dagens
etikk, er det nødvendig å finne ut av
hva som er den tradisjonelle etikk og
ikke minst hva den ikke er. Vi må klargjøre hva vår tradisjonelle etikk har
som hensikt og hvordan vi kan avgjøre
hva som er etisk godt. Vi må erverve
kunnskap om hva som bestemmer våre
moralske handlinger. Er det følelser,
egoisme, makt eller er det noe utenfor
oss selv som bestemmer.
Dette er spørsmål som omtrent alle
filosofer med respekt for seg har uttalt
seg om. Men den som sannsynligvis har
vært mest klar og logisk er antikkens
Aristoteles. Han er den som mest tydelig forklarer sammenhengen mellom
den virkelighet som etikken omhandler og den handlingsmetode som
den samme virkelighet ber om. Aris-

toteles er grunnmuren for det meste av
det som er sagt om etikk i de
påfølgende to tusen år. Det er, i hovedsak, to elementer som Aristoteles
legger frem som avgrenser hva og hvor
etikk har sin relevans og videre to elementer som Aristoteles legger frem
som avgjørende for å forstå om den etiske handlingen kan betraktes som
god, både i sitt innhold og sitt mål.

LITT FRA ARISTOTELES
To elementer som definerer hva og
hvor etikken gjelder.
1. Etikk som tilhører vår virkelighet er
menneskesentrert (antroposentrisk).
Handlinger som ikke vedrører mennesker er ikke å betrakte som etiske
handlinger. Handlinger som er produksjon (lage ting, kunst) har ikke et
etisk innhold.
2. Det gode, eventuelt det onde, som
en etisk handling medfører er i tid
og rom nært den utførte handling.
Tidsspennet for konsekvensforutsigelse og dermed for ansvar er kort.
Området hvor den etiske handlingen har sitt virke er lite.
To elementer definerer om handlingen er etisk god samt dens mål.
1. Man må ha praktisk kunnskap og
praktisk visdom for å kunne dømme
om en handling er etisk god (Phronesis). For å oppnå Phronesis kreves en
egen tidligere opparbeidet erfarings-

kunnskap relevant for den aktuelle
situasjon. Men denne egne erfaring
må ikke bli brukt dogmatisk. Den må
samkjøres med andres erfaring som er
ervervet i situasjoner av tilnærmet
samme karakter. Andre mennesker er
i denne sammenheng kun de som kan
betraktes som «gode forbilder».
I tillegg til erfaringene postulerer
Aristoteles en sterk samforstand med
de spesifikke dyder som også inngår i
phronesis. Her menes, i hovedsak, de
fire kardinal dyder; visdom, mot, måtehold og rettferdighet, men vi kan også
ta med oss de tre teologiske dyder, tro,
håp og kjærlighet (barmhjertighet).
Tilsammen skal egne erfaringer, de
gode forbilders erfaringer som har
relevans i den aktuelle situasjon samt
dydene danne bakgrunn for å oppnå
den riktige klokskap og kunnskap til
anvendelse i utøvelsen av godt skjønn
og god dømmekraft.
2. Generelt vil alle være av den oppfatning at en rett etisk handling må
være god. Aristoteles gir en klar definering om hva som skal være med i
godhetsbedømmelsen. Han krever at
en etisk handling, for å bli bedømt god,
må være et gode for den som handler
samt for den som handlingen rettes
mot og tillike for det samfunn begge
tilhører. Dette er det samlede mål for
en handling som Aristoteles setter opp
for at den skal være etisk god. Aris-
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Platon
Sokrates
Aristoteles
toteles legger en sterk føring på at det
som er godt for mennesket også er
godt for samfunnet og visa versa. (Det
gode liv).
Aristoteles legger til grunn at bedømmelsene over en handling må være
preget av fornuft, men også av følelser.
Følelser kommer inn gjennom dydene.
Han hevdet at dersom et etisk valg
ikke inneholder følelser er det et
mindreverdig etisk valg. Det er derfor
et visst grunnlag for å kalle dette for
«dydsetikk». Det er dydene som styrer
etikken ved fornuft tuftet på riktig visdom og riktig kunnskap.
Den avgrensningen som Aristoteles
gjør om hva etikk er og på hvilke områder etikken gjelder.
De første to punktene har mer eller
mindre stått uendret frem til opplysningstiden. I dag er dog etikken utvidet
til også å gjelde handlinger ovenfor
naturen, både den ytre og indre natur.
Det han sier om etikkens erkjennelses mulighet, dens godhetsbedømmelse og mening.
De andre to punktene har vært et
diskusjonstema i alle år. Det er blitt
hevdet at hans metode for bedømmelse er for generell og nærmest blir
intetsigene og at den ikke gir noen
handlingsveiledning. Derom strides de
lærde.
Så man kan spørre seg: Kan vi ha
kunnskap i moralske spørsmål som

forteller oss hva som er en god handling? Er det mulig å erkjenne det
moralske gode? Hva er det som bestemmer hva som er det moralske
gode? Her har et utall av ulike filosofer
uttalt seg.
Det er imidlertid noen toneangivende filosofer som jeg tror er
egnet til å si noe om vår tids etiske innhold eller mangel på sådann. Her
sikter jeg til Friedrich Nietzsche på den
ene ytterlighet og Emmanuell Levinas
og Knud E. Løgstrup på den andre. På
hver sin måte er disse kanskje de mest
toneangivende som et utgangspunkt
for en diskusjon om vår tids etikk.
Nietzsche med herremenneskets
egendefinerte etikk og de to andre som
nestekjærlighetens og menneskevennens profeter.

OG SÅ LITT FRA NIETZSCHE
Nietzsche satte opp en etikk som forutsatte at «Gud er død». En påstand
som ikke bare representerte hans egen
holdning til spørsmålet om Guds
status, men like mye til hans oppfatning av hva et økende antall mennesker rundt ham i hans samtid mente.
På denne basis reiste han med en skarp
penn spørsmålet:

DERSOM GUD ER DØD
ER DA ALT TILLATT?
Gud, eller det høyeste vesen, hadde jo
historisk vært dommer og rettesnor for
utformingen av etiske spørsmål. Er all
tradisjonell etisk tankegods bare tull
og til hinder for den menneskelige utfoldelse? Vel, Nietzsche mente kanskje
det.
I alle fall hevdet han at det var den
fremadstormende naturvitenskapen
(og til dels noen av de politiske verdiDE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

plattformer) som var hovedårsaken til
at mennesket mer og mer tvilte på
Guds eksistens. Nietzsche mente at
mennesket sakte men sikkert erstattet
Gud som en etisk dommer og rettesnor
og isteden søkte å finne en etisk mening og mål gjennom naturvitenskapen
og politikkens kunnskaper. De søkte et
fast, evigvarende og altomfattende
etisk mål basert på disses erklærte
sannheter. En slags evighetsresept for
hva som er den rette etikk.
For Nietzsche var imidlertid en slik
tanke et falsum. Og ifølge Nietzsche er
det dette falsum som særpreger «slavemennesket». Når Nietzsche kaller
dette for et falsum er det menneskets
iboende higen (begjær) etter å forstå
sin metafysiske virkelighet som han
mente forble ubesvart, slavemennesket
fant beklagelig nok ikke noe svar på
spørsmålene:

HVOR KOMMER VI FRA – HVORFOR
LEVER VI – HVILKEN MENING HAR
VÅRT LIV?
Det er her Nietzsche tar frem begrepet «herremennesket». Herremennesket har gjennomskuet dette falsum
og lager sin egen verdimessige skala.
Herremennesket er, som individ, en
selvskaper av egne livsverdier og etablerer dermed sine egne svar på de mer
eksistensielle spørsmål. Man kan
muligens si at «herremennesket» ikke
er opptatt av etikk i ordets forstand
eller moral i en sosial mening.
Herremenneskets selvskapning av verdier er dog for Nietzsche den rette
verdihorisont, en individuell verdihorisont som herremennesket tilpasser til
sitt behov for livsutfoldelse. Dette som
en kontrast til den etiske tomhet han
mente at slavemennesket, gjennom
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den kollektive vitenskapelige kunnskapshorisont, søkte å lene seg mot.

ET MOTSVAR TIL NIETZSCHE
På den motsatte siden har vi moralfilosofer som Emmanuell Levinas og
Knud E. Løgstrup som, i god Aristoteles ånd, hevder at etikk er grunnleggende medmenneskelighet. Ego
(jeg'et) mottar, ikke fra noen, heller
ikke fra den annen, men gjennom en
transcendental appell fra noe om å ta
vare på den annen. Denne appell eller
fordring oppstår uten at ego (jeg'et)
har villet det eller kan frasi seg det, og
jeg'et kan ikke reise noe krav om
gjenytelse fra alter (den annen). Fenomenets appell/fordring baseres på at
egoet viser en uinnskrenket tillit til den
annen. Appellen/fordringen er oppstått av det faktum at ego har et liv og
er til. Det er livet selv som kommer
med appellen/fordringen. Løgstrup
sier det på denne, flotte måten: «Selv
er vi ikke grunden til vort liv, oss er det
kun givet at tage ansvaret for, hvad vi

er og har». Som vi forstår, det er aldri
på tale eller noe krav om at «den
annen» skal handle på samme måte.
Levinas og Løgstrup sier at vår etiske
handling skal lystre appellen/fordringen og ikke i det hele tatt ha i
tankene en gjenytelse.
Der hvor Nietzsche, gjennom herremennesket, søker å skape, frembringe
eller oppfinne livsverdier i en ellers
(etter Nietzsches mening) etisk og
verdimessig tom verden, sier Løgstrup
og Levinas at vi må opparbeide et
blikk for hva som allerede er der. Livsytringer og fenomener som allerede er
der. Livsytringer som tillit, barmhjertighet, nestekjærlighet og empati m.m.
som er tilstede som fenomener med
innebygget medmenneskelighet fra et
transcendentalt noe.

HVOR STÅR VI I
ETISK HENSEENDE I VÅR TID?
På hvilken måte kan vi prosjektere de
to ytterligheter til dagens etiske situasjon? For det første; I det etiske of-

fentlige rom har dagens samfunn på
mange måter erklært at «Gud er død».
Sannheter som postuleres av ulike
religiøse og kulturelle grupper makter
ikke samfunnet å samordne. De konstruerer i stedet en ny plattform for
verdinormer basert på den gjeldene
politiske virkelighet. Thomas Hobbes
(1588-1679) var tidlig ute med begrepet «kontraktetikk». På god Hobbes
metode setter samfunnet opp lover og
regler som må betraktes som en kontraktbase mellom individet og samfunnet. Disse har stort sett en form av
negativisme, kontrakten sier hva som
ikke er lov, hva som ikke er godtagbart.
Disse lover og regler er sterkt knyttet
opp til de vitenskapelige sannheter,
samt til de gjeldene politiske målsettinger. Jeg vil derfor, i dette tilfellet, benytte begrepet «verdi» og ikke etikk.
Selv om noen vil si at dette skillet er
semantikk, vil jeg fremheve at det her
ligger en beskrivelse av forskjellen
mellom det gode og det rette. Kontraktetikken med sine verdinormer
som rettesnor foreskriver å gjøre det
rette. Følger man bare samfunnets
lover og regler gjør man det rette. Med
en dydsetisk forståelse er dette ikke
nødvendigvis det gode. Den individuelle og transcendentale etikk som
Løgstrup og Levinas fremhever krever
at vi ikke bare skal gjøre det rette, men
også det gode.
I vårt samfunn har det offentlige
rom imidlertid langsomt flyttet grensene. Samfunnet krever stadig oftere at
dydsetikken – ofte ispedd religiøse
overtoner – kun skal eksistere i den
private sfære. I det offentlige rom
svekkes dydsetikken og erstattes gradvis med en samfunnskontrakt som
baserer seg på verdinormer, eller som
jeg tenderer mot å si, en «lov og regel»
kontrakt.

DE UKLARE OG
OVERLAPPENDE FORHOLD
Nå skal jeg ikke underslå at i våre lover
ligger det sterke dydsetiske elementer.
Men der hvor en ren dydsetikk, i den
grad den inneholder riktig sinnelag,
blir mer fleksibel og kan tilpasse seg,
der er verdinormene i det offentlige
rom mer statisk og har vanskeligheter
med å tilpasse seg hurtig nok til nye
situasjoner. Vi ser hvordan mange samfunn krakelerer under de globale
fattigdoms- og flyktningstrømmene.
Lov og regelsamfunnet har kanskje for
mange hensyn det skal ta? Det skal
ikke bare ta vare på det etiske innhold
som tross alt ligger i våre lover, men
også lovmessige rettigheter som nødvendigvis ikke alltid er etisk fundert.
Når Nietzsche definerer slavever-
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etikk» det ganske så kontant:
«Det er og blir en ulempe å ikke
være født, ikke være tilstede, ikke utgjøre noe mer håndfast enn en potensiell og kun forestilt fremtidig eksistens, hva angår å tale og forsvare sin
egen interesse og sine egne rettigheter.»
Sannsynligvis innebærer dette, i
denne sammenheng, at elementer som
økonomi samt politisk, kulturelt og
religiøst retthaveri må nedprioriteres i
vurderingen av en nåtidig handlings
fremtidige etiske gyldighet.
Om dette er en korrekt forståelse
kan sikkert diskuteres. Men uansett er
dette et grunnlag for å hevde at vår tid
er så annerledes at en ny og mer utvidet etisk ramme bør fremmes.

HVA SKAL SÅ
ODD FELLOW ORDENEN GJØRE?
dens etikk (dagens samfunn?) som et
falsum og innfører herremennesket
med egenbestemte verdinormer er vi
kanskje nærmere dagens offentlige
rom enn vi liker å tro.

HVOR ER VÅRT ANSVAR
FOR FREMTIDEN?
I sin roman «A tale of Two Cities» begynner Charles Dickens slik :
It was the best of times, it was the
worst of times.
Kanskje er dette en adekvat beskrivelse av vår tid. Samtidig som vi
kan glede oss over de vitenskapelige
fremskritt som vi kan nyte godt av,
opplever vi en økende engstelse for at
de samme fremskritt truer menneskets
integritet samt muligens vår klodes
fremtid. Krig og sult med tilhørende
massive folkevandringer samt de klimamessige utfordringene er i dag
påtagelige. Men også vår indre natur,
mennesket selv, vil ofte kunne føle seg
utsatt og truet av bioteknikkens
anmarsj.
Filosofen Henrik Syse tegner opp i
sin bok «Veier til et godt liv» to tidslinjer.
En tidslinje som beskriver den økonomiske og teknologiske utvikling, og
en annen som beskriver vår etiske og
moralske beredskapsevne. Tradisjonelt
har disse to tidslinjer en liten faseforskyvning i tid. Den etiske linjen er noe
før i tid i forhold til den naturvitenskaplige. På denne måten kunne mennesket legge sine etiske og dermed
moralske vurderinger til grunn før den
ontologiske handling fant sted. I dag
går imidlertid den vitenskapelige og
økonomiske utvikling så fort at vi ikke
makter å følge med i den etiske tidslinjen. Etter som utviklingen går ras-

kere og raskere vil våre kollektive
handlinger miste den nødvendige etiske bedømmelse over både nåtidens
og fremtidens konsekvenser.

NOEN TANKER
FRA EN ANNEN FILOSOF
Som tidligere nevnt hadde den tradisjonelle etikk en konsekvens som lå
nært opp til selve handlingen i rom og
tid. Samtidig var etikken bare gjeldene
ovenfor andre mennesker. Den ikkemenneskelig verden var etisk stum og
dermed etisk nøytral. Filosofen Hans
Jonas (1903-96) har i sin bok «Ansvarsprinsippet» tatt opp den begrensning
som antikkens etikk har i dagens
samfunn. Han har laget et eget «kategorisk imperativ». Han uttrykker dette
imperativet slik:
«Handle slik at virkningene av din
handling er forenlig med et permanent
fremtidig menneskelig liv på jorden.»
Ifølge Jonas må vi utvikle en nærhetsoverskridende ansvarsetikk. I vår
tid må det være den ubestemte fremtiden som fastsetter ansvarets horisont
og ikke nåtiden. Også etikkens antroposentriske begrensninger fremstår
som uegnet som en fremtidens ansvarsetikk. Genteknologien reiser jo et
kraftig varsko og ber om nye etiske
grenseoppganger for de omformende
inngrep vi i nåtid kan gjøre i mennesket selv. Vi må utvikle en etikk som
tar hensyn til mennesker som enda
ikke er født, til andre levende arter
som hittil har vært erklært etisk
stumme, samt til den ytre natur. Så
langt har vi stort sett latt disse fremtidige objekter bli representert av
nålevende mennesker. I denne sammenheng refererer filosofen Arne
Johan Vetlesen i sin bok «Hva er
DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Så kan man spørre om dette er noe som
vår Orden skal legge seg i?
Er dette noe som vedrører oss?
Ordenens etiske rettesnor er i all
hovedsak en dydsetikk.
Vi har jo den gyldne leveregel som
mal for vår etikk.
Den gyldne regel ligger også delvis
som basis i kontraktetikken som vår offentlighet orienterer seg etter, og den
har vært menneskets ledesnor i flere
tusen år.
Levinas og Løgstrup er jo blitt forvist
til den private sfære, men deres tanker
lever dog i vår Orden hvor naturligvis
alle overleverte forskrifter til en «nestens etikk» – om rettferdighet, tro, håp,
nærhet, tillit osv. er gjeldende.
Men dette er kun i den nære intime
umiddelbarhet, i den nære daglige sfære
for mellommenneskelig samkvem.
Dessverre, kan man kanskje si, er denne
sfæren i ferd med å bli sprengt og overskygget av den voksende kollektive
virksomhet der nærhetssfæren ikke
lenger er tilstrekkelig.
Dersom vi mener at offentligheten
trenger en ny etisk ramme for å ta bedre
vare på enkeltmenneskets dydsetiske
begjær, samt på fremtidens konsekvenser av dagens handlinger, er våre
Ordensmedlemmer en del av denne offentlighet.
Vår Orden har i dag en klar dydsetikk som sin rettesnor. Den gyldne
leveregel sitter i førersetet. Jeg har
ingen svar på tittelens spørsmål.
Jeg har ingen berettiget mening om
hvorvidt vi som Ordensmedlemmer må
søke etiske begrep som går utover den
gyldne leveregel.
Jeg har bare en tvil om vi i dag har
det etiske lys riktig innstilt både i det offentlige rom, men også i vår Orden.

35
48

i

ODD FELLOW HISTORIE

SAMUEL JOHNSON OM
JAMES LOT RIDGELY

I Norsk Odd Fellow Blad nr. 7/1925 forteller Stor Sire Samuel Johnson noe
om sine kilder for forståelsen av og kunnskaper om Odd Fellow Ordenen. En
datidig viktig kilde var Svensk Odd Fellow Tidning som holdt et usedvanlig
høyt kunnskapsmessig nivå. Han må også ha lest Ridgelys originalverker, noe
som var høyst uvanlig på den tid.
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Samuel Johnson trekker frem James
Lot Ridgely (1807-1881) som kanskje
den viktigste faktor til at ikke Odd
Fellow Ordenen forsvant som så
mange andre av datidens paralleller.
Ridgely var jo den som virkelig formet
«en verdibærende Orden» uten at begrepet ble brukt. I den prosessen, som
kalles «den europeiske transformasjon», hvor Ordenen langsomt ble
omdannet fra datidens behov for hjelp
og selvhjelp, til et etisk påvirkningsverksted, er det internasjonalt ingen
som kan gjøre James Ridgely rangen
stridig. Og i Norge er det Samuel
Johnson som la Odd Fellow-skuten på
riktig kurs. Les nøye denne artikkelen
av Samuel Johnson. Her skytes den
håpløse formuleringen som har ødelagt så mye – intet skal legges til og
intet skal trekkes fra – sønder og
sammen. Ordenen må hele tiden være
i utvikling og svare til nåtidsmenneskers behov. Men den må også hele
tiden bygge på de tidløse verdier.
Lykke til med lesningen!
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

Vort verks teori.

Efter James L. Ridgely
aade som Norges StorSire og som redaktør av
Norsk Odd-Fellow Blad
noterer jeg med overordentlig glæde, at
Svensk Odd-Fellow Tidning i sit nummer for indeværende
maaned gjengir følgende fremstilling,
som forlængst er skrevet og offentliggjort i Amerika av den av vor ordensfædre, som jeg anser for den utvilsomt
mest klarsynte og dyktige av dem alle,
den suveræne storloges første
storsekretær og største historiker, den
inden ordenen verdenskjendte advokat
James L. Ridgely, som var født i 1807 og
døde 16/11 1881. Som det vil sees, har
allerede br. Ridgely indseet, at hvad der
er vor ordens virkelige væsen og
indhold, skal ikke og kan ikke holdes
hemmelig for menneskeheten, men bør
tvertimot bli saa bekjent som mulig,

B

Ridgely skriver følgende:
Kun i indvielsesgradens ceremonier
fremstiller vi den gamle mystiks
hemmelighet:
Den gamle historie om døden og
dens lærdomme, dens sorg, dens frykt
og dens tvil, dens slaveri og lænker, som
maa gi plads for udødelighet, haap,
glæde, frihet og kjærlighet. I arbeidsgraderne forlater vi denne ægytiske og dionysiske
fremstillingsmaate.
Vi
tilstræber der ikke lenger at vite uten at
handle; naar vi søker kundskap, sker det
kun for at lære dens grundsætninger, og
naar vi lærer grundsetningerne, skjer
det kun for at opnaa værdien av deres
resultater. Vi gaar ikke omkring som de,
der først og fremst søker efter lys, men
forutsætter, at vi allerede er oplyste. I
forværelse, likesom for alteret, bekjender vi vor Gudstro. Og efter at vi
har anropt den guddommeliges naade
og forsyn om hjælp, har vi simpelthen at
lære vor plikt.
Indvielsen forbereder os for undervisning, og undervisningen er altid
praktisk. Vore grader har saaledes til
hensikt skridt for skridt at utdanne en
arbeider og sætte ham til passende virksomhet. Behandlingsmaaten er paa
samme tid malende og undervisende.
Den nyoptagne får se verden som et felt
for sin virksomhet; han ser verden nedsænket i ondskap, de fattige forsømt, de
svake nedtrampende, flertallet under
føtterne av et egoistisk mindretal. Han
finner de flittige uten sysselsættelse, de
syke uten pleie, de forældreløse uten
kundskaper og overlatt til seg selv,
enker i fattigdom, ja til og med de døde
pietetsløst overladt til fattigbegravelsen.
Vore grader avslører denne sørglige tilstand, men angiver ogsaa botemidlet.
Dette botemiddel er broderskap. Det
har kun en eneste form, sammenslutning, kun en eneste grundsætning,
velvilje, en eneste undervisning, fordragelighet, en eneste rang, likhet.
Samtlige arbeidere utgjør saaledes en
helhet, og arbeidet selv er en enhet.
Derfor er maalet at sammenslutte hele
menneskeheten i et omfattende og

kjærlighetsfyldt
broderskap.
Men gradene stiler endnu høyere.
Likesom den dyktige og intellektuelle
arbeider overtræffer de andre i plan og
iverksættelse, saaledes opdrager vi dem,
som hører os til, i de dype
hemmeligheter, som ligger under deres
arbeide. Samhold, ærlighet og iver, indskærpes; dyd og hærlig vandel fremstilles
som speilbilder, og sandheten stilles
som den fælle bærende søile for det
hele. Venskap forbindes med almindelig
velvilje,
og
kjærlighet
med
barmhjertighet. Et fælles sprog og
billedsprog gjør Odd-Fellow til et særskilt folk, og likelydende løfter binder
dem sammen til et varigt forbund.
Efter det her fremholdte har vi intet
at frykte av en sammenligning med
andre. Vi har vor anskuelsesbane, som
andre har sin; vort maal kræver vore
særlige midler, og ingen andre vilde
kunne være hensiktsmæssige for vore
formaal. En Odd-Fellow bør derfor
kunne føle stolthet over sit ritual baade
paa grund av dets originalitet og p.g.a.
dets evne til at bære frukt. Vi befinder
os ikke mellem tørre rødder, men ute i
det klare solskin mellem svaiende trær,
i helt naturlige og skjønne omgivelser.
Her findes skygge og ly, læskende kilder
og saftigt grønsvær. Haver staar i
smilende blomstring, og gyldne frugter
belønner arbeidernes flid.
En populær teori om hemmelige
ordeners beskaffenhet har muligens
vildledet os noget i bedømmelsen av
vort arbeides værdi. Mange har vænnet
sig til at undervurdere det og betragte
det som blot og bare en løs samling av
emblemer og allegorier. Men tvertimot
er altsammen dele av en symmetrisk og
fuldstændig helhet. Det er vistnok
sandt, at denne helhet ikke er bygget
efter nogen paa forhaand fastsat model
og heller ikke er istandbragt samtidig;
men netop heri ligger den største fortjeneste. Odd-Fellow-ship er ikke sprunget
ut som en fuldt færdig skapning; det har
vokset sig frem; ingen enkelt mand har
været alene om at lægge dets plan og
fremstille det færdig; men mange har til
forskjellige tider og under trykket av
dets egen stadige vekst gjort tillæg,
trukket fra og forbedret, indtil hvert
fragment er blit bundet sammen til et
fælles system. Dette bekreftes aller
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sterkest av vort ritual. Ensartede og
oftest identiske følelser var altid de
drivende kræfter.
Odd- Fellowarbeidets krav og arbeidernes lyst til at
gjøre sig gjældende har krævet stadig
finere verktøi, stadig forbedret maskineri, men altid i ét og samme formaals tjeneste. Det er den gamle
sætning om tilbud og efterspørsel, om
behov og tilførsel; men behovet, etterspørselen, har altid gjældt ét og samme
stof. Tankestoffet er altid det gamle;
men fremstillingen sker med stigende
dybde og utførligere motivering; billederne er altid de samme i sit indhold;
men de er stadig blit flere og mére vekslende; emblemerne har samme
karakter, men gir et stadig videre
omfang av illustration; undervisningen
er altid den samme storslagne og enkle,
men den blir meddelt med stadig høiere
formaal for øie og søker, om mulig, guddommelig bekreftelse. Den organiske
sammenhæng
og
rækkefølge
fremtræder ikke altid tydelig; der findes
huller og uformidlene overgange, som
synes at bryte sammenhæng; med et
ord; den logiske traad ligger ikke altid i
dagen.
Men når en ser paa det hele som
moralsk og praktisk undervisning, saa
forsvinder vanskeligheten. Fra det synspunkt sees alt som harmoni. Og da formaalet er at forene mennesker i god

vilje og barmhjertighet, er det slet ikke
skarp logik, som er mest paakrævet.
Vort system kalder paa sjælens
ædleste instinkter for at vække sympati,
skape fælles interesser og først og
fremst fremkalde den himmelfødte
barmhjertlig. Kald det om du vil «utviklingen av vore bedre følelser», og vi
skal være tilfredse med dette utrykk: ti
alle vore «bedre følelser» samler sig i
herskerfølelsen : kjærlighet.
Vi tror ikke paa samvittighetsfuldheten eller nøiagtigheten av nogen
tænkning, som ikke skulde bevise vor
læres fortræffelighet og kraft. Den, som
søker underholdning og intellektuel
sensasjon, er det let at tilfredsstille; men
menneskevennen vil altid gjennomgaa
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vort ritual med stigende interesse og
glæde. Det ulærde menneske skal deri
finde en forfinelse, som ord ikke kan uttrykke, et høit maal, som ingen filosof
kan tilveiebringe, den fattige skal deri
finde veien til hjælp og tilfredshet; den
sorgfulde og fortvilede skal derved
finde venner og trøstere. Vor orden
bringer menneske en rustning, hvori det
blir en værdifuldere borger, et bedre
familiemedlem. Med ét ord; ingen blot
og bar menneskelig anordning er
nogensinde tilveiebrakt, hvorved
mennesket sikrere kan naa frem til sin
egen sande bestemmelse og til gjenfødelsen av vor race.
Tekst: Stor Sire Samuel Johnson
(1861-1928)
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ODD FELLOW ORDENEN I FINLAND

NY STOR SIRE I FINLAND
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Odd Fellow Ordenen i Finland har en
kronglete historie. Det var forsøk på
å danne loger i Finland mens det ennå
var et storfyrstedømme under Russland. Raskt etter at Finland ble egen
republikk i 1917, fikk Finland sin
første Odd Fellow loge i 1925.
Landets svenskspråklige del ble
bæreren av Odd Fellow Ordenen i de
første årene.

D

e finske logene lå
også under Den
Svenske
Storloge
inntil Finland fikk sin
egen Storloge i 1984.
Nå ser vi at det
dannes loger i raskt tempo i de finskspråklige delene av Finland.
Det er også det finske språk som
etter hvert blir det alt dominerende
språket i landet.I Finland har det gjennom flere år vært en god og positiv utvikling av Odd Fellow Ordenen. Det er
den finskspråklige delen av Ordenen
som har ekspandert mens den svenskspråklige delen av Ordenen har hatt en
stagnasjon og tilbakegang.
I Finland er de frivillige organisasjoner underlagt et lovverk som regulerer arbeidsformen. Dette preger også
måten Odd Fellow Ordenen i Finland
er organisert på. Et Storlogemøte er
derfor ganske så forskjellig fra det vi
har forøvrig i Norden. Uavhengig av
antall loger og Storrepresentanter
velges det 20 finsktalende og 20
svensktalende stemmeberettigede representanter og det er kun disse 40
som har stemmerett. De øvrige er observatører med talerett. Dette fører
også til at vedtakene er mer forutsigbare.
Odd Fellow Ordenen i Finland er

Den nye Stor Sire Kai Johansson sammen med sin forgjenger Ex Stor Sire Rabbe Strann.

helt spesiell i sin struktur og i Finland
er søstrene fortsatt organisert under et
eget Rebekkaråd og med en Rebekkarådspresident. Både Rebekkarådet og den Finske Storloge er organisert i to avdelinger, en finsktalende
og en svensktalende. Begge avdelinger
har sine embedsmenn og utvalg.
Ordenens øverste leder er Stor Sire og
med en vise Stor Sire som nestleder.
Kommer Stor Sire fra den finsktalende
del vil vise Stor Sire komme fra den
svensktalende. Den nyvalgte Stor Sire
Kai Johansson kommer fra den finsktalende del av Ordenen.
Det er mange av de samme saker
som skapte debatt som på det norske
Storlogemøtet.
Det var et forslag om å gjøre Kapel-

lanen til et valgembede, dette ble nedstemt, men med en diskusjon om tiltak
for å styrke det etiske innholdet på
logemøtene. Det ble vedtattt iinnført
en nål som markerer 50 års medlemskap. I Finland er det kun to veteranjuveler, en ved 25 års medlemskap
og en ved 40 års medlemskap.
I Finland ble det i 2009 vedtatt å
kjøre innvielsen over to møter og det
ble nå fremmet et forslag om å gå tilbake til ett møte ved innvielsesgraden,
dette ble vedtatt.
Totalinntrykket er at det er god driv
og utvikling i Ordenen i Finland og
med en stabil og god ledelse.
Morten Buan
Stor Sire

DEPUTERT STOR SIRE TORIL GRUNDTVIG SKOUGAARD

HVA ER
ETIKK OG
MORAL?

O

fte sier vi at etikk og moral er to sider av
samme sak, og til daglig bruker vi begrepene om hverandre. Opprinnelig er det
da heller ingen annen forskjell på ordene
enn at det ene stammer fra gresk og det
andre fra latin.
Begge betyr altså skikk, bruk, sedvane og omfatter kort
sagt det å behandle hverandre på en anstendig måte.
Moralen kommer først og fremst til uttrykk gjennom
handlingene våre.
Vi vurderer handlingen ut fra bestemte regler eller
kjennetegn for det som er rett.
Etikken dreier seg om de reglene som styrer vår omgang
med andre mennesker og kommer til uttrykk gjennom
tankene våre.
Ofte sier vi at etikken er læresetningene mens moralen
er måten vi praktiserer læresetningene på.
Vi søstre og brødre lærer gjennom våre ritualer, ordensregler, sirkulærer og ikke minst gjennom Ordensetiketten
hvordan vi både inne i logesalen og ute under søskenmåltidet skal følge visse høflighets- og tiltaleregler.
Ordenen har altså valgt av vi Odd Fellows skal bli
stående ved gamle høflighets- og tiltaleformer og følge tradisjonell etikette for samvær.
Hvorfor kan man kanskje spørre seg?
Er ikke vi søstre og brødre moderne mennesker som skal
følge tidens skikker?
Ja, dette er vel et etisk spørsmål, et spørsmål om å kombinere flere forhold av moralsk betydning for oss
mennesker.
Vi skal øves opp til å vise gode menneskelige kvaliteter
og vi skal ha respekt for andre, samtidig med at vi erkjenner
at som mennesker er vi alle likeverdige, uavhengige av ytre
forhold.
Når vi i vår Orden har blitt stående ved de gamle former,
så er det ikke bare for å gjøre ære spesielt på det mennesket
som innehar et embede eller en viktig posisjon i vår kjede.

Deputert Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard.

j

Foto: Arne Glomdal

Vi vet at uten søstre og brødre som er villige til å påta seg
de mange og vanskelige oppgaver innen våre loger, vil vi
slett ikke kunne opprettholde vår Orden og vårt fellesskap.
Ved våre tiltaleformer viser vi ikke underdanighet, men
respekt og takknemlighet.
Det ligger også viktige oppdragende elementer i våre omgangsformer.
Ved at vi legger vekt på disse verdier, har vi ikke vanskeligheter med å omgås også mennesker utenfor vår Orden
på en respektfull måte.
Skal vår Orden vokse, så er det nettopp at vi alle gjennom
vår opptreden og våre holdninger som er de beste ambassadører for de verdier vi mener å ville ivareta og utbre.
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,
Toril Grundtvig Skougaard
Dep. Stor Sire

UM PENGAR
Ein kann kjøpa seg:

Tenarar, men ikkje truskap

Mat, men ikke mathug,

Gråe hår, men ikkje æra,

Dropar, men ikkje helsa,

Rolege dagar, men ikkje fred.

Mjuke senger, men ikkje svevn,
Lærdom, men ikkje vit,

Skalet av alle ting kan ein få

Stas, men ikkje venleik,

for pengar.

Glans, men ikkje hygge,

Men kjernen; den er ikkje for

Moro, men ikkje gleda,

pengar fal.

Kameratar, men ikkje venskap,
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TIL ETTERTANKE

Fiolinisten
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En kald januarmorgen satt en mann
på en T-banestasjon i Washington DC
og spilte fiolin. I løpet av de omlag
45 min. han spilte gikk over tusen
mennesker gjennom stasjonen, de
fleste på vei til jobb.

E

tter tre minutter la en
middelaldrende mann
merke til musikken.
Han senket tempoet og
stoppet i noen sekunder før han hastet
videre. Etter fire minutter fikk
fiolinisten sin første dollar. En kvinne
kastet noen mynter i hatten han hadde
lagt frem, uten å stoppe, og hastet
videre. Etter seks minutter stanset en
ung mann opp og lente seg mot veggen
for å høre på ham, så deretter på
klokka og begynte å gå igjen.
Etter ti minutter stoppet en liten
gutt opp, men moren trakk han raskt
med seg videre. Gutten stoppet igjen
etter noen meter og snudde seg, men
ble igjen dratt av gårde. Dette ble
gjentatt av flere andre barn, men alle
foreldrene, uten unntak, fikk sine barn
til å haste videre.
Fiolinisten spilte kontinuerlig i 45
minutter. 1097 mennesker gikk forbi
ham, men bare sju stoppet helt opp for
å lytte en stund. Mannen samlet inn
totalt 32,17 dollar. Da han var ferdig,
pakket han stille sammen. Ingen applauderte. Han fikk ingen anerkjennelse i det hele tatt.

Det folk ikke visste, var at mannen
som spilte denne morgenen het Joshua
Bell, og er en av de største fiolonister i
verden. Han spilte et av de vanskeligste stykkene som noen gang er
skrevet. Han spilte også på en fiolin
verdt 3,5 mill. dollar. To dager tidligere
hadde Joshua Bell spilt for et utsolgt
teater i Boston til en billettpris på gjennomsnittlig 100 dollar.
Denne hendelsen var en del av et
sosialt eksperiment arrangert av Washington Post. Man presenterer noe
uvanlig på et offentlig sted og på et
upassende tidspunkt. Spørsmålet blir
da: Oppfatter vi skjønnhet?
I så fall, stopper vi opp for å sette
pris på det?
Gjenkjenner vi talent i en uventet
sammenheng?

Hvis vi ikke har tid til å å stoppe opp
og lytte til en av de beste musikerne i
verden, som spiller noe av den fineste
musikken som noensinne er skrevet,
på et av de vakreste instrumentene
som noensinne er laget…..
Hvor mange andre ting går vi glipp
av, mens vi haster gjennom livet?
Teksten:
Eks DSS Tom Schulz fant denne historien på nettet. Redaktør Hendrichs og
innsenderen ble raskt enige om at historien viser hvor lett det er å gå forbi det
som er av verdi når det presenteres i
uvante og uventende sammenhenger.
Derfor må vi alle skjerpe oss slik at vi
ikke mister skattene i livet på grunn av
manglende oppmerksomhet.

QUIZ OG STATUS

Fakta om Ordenen
• Den første Odd Fellow leir ble instituert 6. juli 1827 i Baltimore,
USA. Den fikk navnet Encampment
No: 1 Jerusalem
• Vår Ordensgren kom først til Tyskland i 1870
• Vår Ordensgren kom til Danmark i
1878
• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Stavanger 26. april 1898
• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kristiania 28. mai 1909
• Den første norske Odd Fellow leir,
nr. 1 Norge, ble instituert i Kristiania
3. november 1919
• Den Norske Storloge ble instituert i
Kristiania 7. august 1920
• Det Norske Rebekkaråd ble instituert i 1933 og fungerte frem til
2001
• Den første norske Rebekkaleir, nr. 1
Oslo, ble instituert i Oslo 26. april
1980

Status
Odd Fellow Ordenen
i Norge har pr. februar
2017:

• 156 Odd Fellow loger
• 132 Rebekkaloger
• 28 Odd Fellow leire
• 26 Rebekkaleire
• 11 741 Odd Fellow brødre
• 10 633 Rebekkasøstre
• Totalt 22 374

Ordensquiz
15 spørsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hvem er nyvalgt Stor Sire i Finland og hva heter den avstroppende?
Når ble den første Odd Fellow loge i Finland instituert?
Når ble Finland en selvstendig republikk?
Når fikk Finland sin Storloge?
Når fikk Norge sin Storloge?
Hvilket land i Europa fikk sist sin egen Storloge?
Når kom Odd Fellow Ordenen til Island?
Hvilken kjent norsk salmedikter har gitt navn til en norsk Odd Fellow
loge?
Når reiste Thomas Wildey fra England til Baltimore?
Hva heter kirken i London hvor Thomas Wildey ble døpt i 1782?
Hva betyr navnet på Beethovens eneste opera, Fidelio?
Når og av hvem ble den engelske frimurerkonstitusjon skrevet?
Hvilken konge regnes som opphavet til frimureriets «svenske
system»?
Hvilken Rådspresident tok initiativet til å opprette en matriarkleir i
Norge?
Hvem var den første Hovedmatriark i Rebekkaleir nr. 1 Oslo?

SVAR:
1. Kai Johansson og Rabbe Strann
2. 1925
3. 1917
4. 1984
5. 1920
6. Polen
7. 1897
8. Elias Blix (1836-1902) til loge nr. 147 Elias Blix i Bodø
9. 1817
10. St. Botolphs Church
11. Troskap
12. Av presten James Anderson i 1723
13. Kong Carl XIII (1748-1818), adoptivfar til Carl XIV Johan – på norsk
Karl Johan.
14. Margrethe Andersen
15. Arnhild Evjen Deberitz

• Den første Odd Fellow loge i vår
Ordensgren ble instituert 26. april
1819 i Baltimore i staten Maryland
i USA. Den fikk navnet Lodge No: 1
Washington

j
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BRANSJE/FIRMA
KONTAKTPERSON
TELEFON
E-POST
POSTNUMMER
ADVOKATER
Advokatfirma Kvale DA
Jan-Erik Grundtvig Sverre
22 47 97 60
www.kvale.no
0122 OSLO
ANLEGGSGARTNERMESTER
haakon@bjorndal.com
5525 HAUGESUND
Håkon Bjørndal
Håkon Bjørndal
977 92 177
BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
Odd Abbedissen
55 15 40 90
5147 FYLLINGSDALEN
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Kjell Western
32 22 74 00
3400 LIER
BILSALG
Nymo Bil AS
Kjell Nymo
75 50 79 00
post@nymobil.no
8041 BODØ
BRANNSIKRING
www.firesafe.no
0605 OSLO
Firesafe AS
Hege Therese Grønhaug
47 09 110
BRANNUTSTYR
Braco AS
Einar Glenthøj
32 22 66 70
3420 LIERSKOGEN
BUSSTRANSPORT/REISEARRANGØR
Turistbussen Ålesund
Geir Gjerde
70 14 33 16
geir@turistbussen.no
www.turistbussen.no
EIENDOMSMEGLING
Boli a/s
Odd Bjørn Hofstad
928 06 490
obh@boli.no
7715 STEINKJER
FERIE OG FRITID
www.casa-as.no
1617 FREDRIKSTAD
Drømmeboliger i Spania til leie
Terje Olsen
911 08 100
FLIS/MUR/GRAVING/TØMMER/NATURSTEIN/BETONGARBEID
A. Helgeland Betong AS
Audun Helgeland
907 87 001
post@ahelgeland.no
5525 HAUGESUND
GLASSMESTERE
Mandal Glasservice as
Einar Rafoshei-Klev
966 40 665
4516 MANDAL
GRAFISK ARBEID
Njord Kompetanse
Jon Esben Johnsen
948 71 810
1344 HASLUM
HOTELL
Bardu Hotell
Patricia Sørensen
77 18 59 40
9365 BARDU
Mosjøen Hotell AS
Bård Bergrem
75 17 11 55
8651 MOSJØEN
HYBLER/LEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28
Ole Fjelldal
22 01 20 40
0161 OSLO
KRANER OG LØFTEUTSTYR
ola.skrondal@munck-cranes.no
Munck Cranes A/S
Ola Skrondal
915 99 605
MALERMESTER
Velde s Malerservice og Fargehandel
Jan Erik Lima Velde
909 67 115
janerik@veldes.no
4276 VEDAVÅGEN
MURMESTER
Hedmark Murmesterforretning A/S
Einar H. Hernes
62 81 49 23
2212 KONGSVINGER
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS
Tor-Petter Stensland
53 65 19 20
5750 ODDA
REISEBYRÅ
Oppland Arrangement AS
Anders Lunde
61 12 06 00
post@opplarr.no
2890 ETNEDAL
RENSERI/VASKERI
www.marthes.no
7000 TRONDHEIM/7500 STJØRDAL
Marthes Renseri Trøndelag
Sivert Lian Opdahl
406 01 020
RØRLEGGER/VARMEPUMPER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Jens-Petter Engh
35 93 09 00
3917 PORSGRUNN
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger
Arne W. Tindeland
971 81 350
5500 HAUGESUND
Rørlegger Geir Sirnes AS
Christian Sirnes
52 80 60 70
firmapost@geir-sirnes.no
5525 HAUGESUND
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
Jan Jøndal
67 98 05 20
1472 FJELLHAMAR
STORKJØKKENUTSTYR
kjell@storkjokken-service.no
7725 STEINKJER
Storkjøkkenservice a/s
Kjell Bjørnar Wennevik
934 62 550
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde
Kristian Lunde
22 83 05 10
www.tannlegelunde.com
0161 OSLO
TEKNISK GUMMI OG TRANSPORTBÅND
Industrigummi
Kristian Hausken
52 83 80 95
gummihausken@gmail.com 4260 TORVASTAD
TRAFIKKSKOLE
Gerds Trafikkskole a/s
Gerd Johnsen
51 89 31 90
gerd@gerds.no
4013 STAVANGER
Andersen Trafikkskole
Freddy Andersen
901 01 645
5516 HAUGESUND
TRYKKERI
Nils Sund Boktrykkeri A/S
Kjell Selvaag
52 70 33 70
5500 HAUGESUND
UR/KLOKKER
Lervik Ur AS
Knut J. Lervik
52 70 03 50
post@lervikur.no
5528 HAUGESUND
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ANNONSERING • ADRESSEFORANDRINGER •
OPPSIGELSER • ENDREDE PERSONDATA OSV. •
HENVENDELSE TORILL.SOLLI@ODDFELLOW.NO

DE TRE KJEDELEDD
HAR LEDIG PLASS FOR NYE ANNONSØRER!

Opro Produkter AS kan lage merker av det meste: en
skisse, en loge eller et bilde. Vi hjelper firmaer og
andre aktører frem til en tilfredsstillende løsning. Så
snart en stanse har blitt laget, står kunden fritt til å
lage hva de vil: pins, mansjettknapper, anheng,
skjorteknapper og så videre. Vi produserer det meste
av Insignier til Odd Fellow Ordenen, og pleier et
nært samarbeid med Odd Fellow Utstyr.
Ta kontakt for mer informasjon!
opro@opro.no

TRENGER DU NY LIVKJOLE?
ELLER NYTT LOGEANTREKK ?

Gjennom en av Europas ledende produsenter av livkjoler tilbyr vi et kvalitetsprodukt basert
på de beste tilgjengelige materialer i 50 % ull og 50 % polyester. Vi leverer
i str. 46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58. Livkjolen leveres med sort vest og benklær til
kun kr 2.490,- + porto og oppkravsgebyr. Full bytte og returrett.

Bestill på: 24 timers ordretelefon: 62 52 86 66
E-post: post@livkjole.no
Adresse: Livkjole.no, Postboks 6, 2301 HAMAR
www.livkjole.no
Livkjole.no drives og eies av TLC.© 2008-2016. TLC All rights reserved. TLC, Postboks 6, 2301 HAMAR
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ODD FELLOW UTSTYR
ODD FELLOW UTSTYR

Artikler fra

Art. nr. 11088
Gilde kuvertkaraffel
(4 stk. i pakken)
Kr. 720,-
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Art. nr. 11003
Regaliefutteral br.
Art. nr 11004
Regaliefutteral str.
Kr. 295,-

Art. nr. 11025
Rødt slips i silke
m/kjedeledd
Kr. 150,Art. nr. 11085
Pashmina-sjal i ull/silke
m/kjedeledd
Kr 525,-

Art. nr.
11006
Stearinlys
m/kjedeledd
i rødt,
høyde 10 cm
Kr. 35,-

OBS! OBS!
MODERNISERING AV NETTBUTIKKEN TIL ODD
FELLOW UTSTYR!
Nettbutikken til Odd Fellow Utstyr er under fornying og
modernisering. Denne fornyingen er planlagt å tre i kraft fra
og med 01.04.17. Alle privatkunder vil nå måtte betale sine
varer ved bestilling. Privatkunder må bruke et debetkort ved
betalingen. Loger/leire vil fortsatt kunne bestille varer og få
disse levert med faktura.
Odd Fellow Utstyr oppfordrer imidlertid enhetene til å gå over
til bruk av debetkort ved kjøp av utstyr.
Nettbutikken til Odd Fellow Utstyr vil med denne
moderniseringen fremstå som en nettbutikk på linje med alle
andre nettbutikker.
Odd Fellow Utstyr vil bestrebe seg på at leveringstiden fortsatt skal være så kort som overhodet mulig. De artiklene
som i dag har leveringstid er Rebekkaringer og lenkeringer
for søstre og brødre. Disse vil det fortsatt være leveringstid
på, men vi vil prøve å få den ned til ca 2 uker.
Hvite skjorter og livkjoleskjorter i størrelser utenom de mest
vanlige som er størrelser fra 39 – 45, vil det fortsatt kunne
være leveringstid på.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Kjell Bakken
Kansellimedarbeider

ODD FELLOW UTSTYR
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BESTILLINGSLISTE FOR ODD FELLOW UTSTYR:
Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100,- tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges.
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Pris
155,90,90,295,295,35,4110,665,315,530,150,150,155,1 325,945,915,575,205,475,230,590,535,50,2 325,2 415,1 700,-
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225,275,98,158,88,675,395,100,100,100,390,50,525,720,186,25,25,50,150,120,800,150,-

DTK 117

Art. nr. Betegnelse
Antall
10173
Flaggstang for bordflagg/vimpel
............
10176
Båtflagg/gjesteflagg
............
10177
Båtvimpel
............
11003
Regaliefutteral br.
............
11003
Regaliefutteral str
............
11006
Lys m/kjedeledd i rødt høyde 10 cm
............
11019
Memento Mori
............
11002
Regalieveske i kunstskinn
............
11010
Odd Fellow Historie Bind I
............
11020
Slipsnål sølv m/kjedeledd rød emalje
............
11025
Rødt slips i silke m/kjedeledd
............
11026
Sort slips i silke m/kjedeledd
............
11027
Hvit sløyfe Pique
............
11030
Slipslenke m/gull kjedeledd
............
11032
Mansjettknapper forgylt, hvit emalje m/kjedeledd
............
11033
Skjorteknapper for livkjole forgylt, hvit emalje m/kjedeledd
............
11035
Jakkemerke i gull, liten størrelse
............
11036
Jakkemerke sølv/forgylt
............
11037
Belte i skinn m/kjedeledd på spennen
............
11038
Slipsklype
............
11039
Slipsnål sølv/emalje
............
11041
Rebekkafigur i glass
............
11042
Tresokkel til Rebekkafigur
............
11050
Rebekkaring gull m/emalje
............
11051
Lenkering for brødre (oppgi ringmål: ..............)
............
11052
Lenkering for søstre (oppgi ringmål: ..............)
............
For ringer er det ca. 4 ukers leveringstid
11058
Hansker i skinn, hvite, str. 61/2, 7, 7 1/2, 8, 9, 9 1/2, 10 (str. ..........)
............
11059
Hansker i skinn, hvite, herre, geiteskinn
............
11062
Hvite vanter, crepe, dame, one size
............
11063
Vanter crepé, hvite, herre
............
11065
Julekort m/konvolutter, pakke á 15 stk.
............
11066
Livkjoleskjorte, (str. ..............)
............
11067
Hvit skjorte, (str. ..............)
............
For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
11068
Paraply herre, sort m/kjedeledd
............
11069
Paraply dame, sort m/kjedeledd
............
11081
Handlenett m/kjedeledd
............
11082
PC skulderveske m/kjedeledd i rødt
............
11084
Veskeholder m/kjedeledd
............
11085
Pashmina-sjal i ull/silke
............
11088
Gilde kuvertkaraffel 4-pk m/kjedeledd inngravert
............
11089
Kjedeleddnål m/stener
............
11092
Utredning om logesalen
............
11093
Utredning om leiren
............
11094
Odd Fellow Akademiets Årbok, alle årganger
............
11100
Sanger og tekster av Oddmund Reppe
............
11102
Handlenett m/kjedeledd og glidelås
............
11103
Bosweel livkjoleskjorte, (str. ..............)
............
11110
Manchester Unity historiebok
............

i

REDAKTØRENS HJØRNE

KJÆRE
LESER. . .
«Det går seg nok til og vi venner oss nok til det!»
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Slike beroligende ord har vi alltid hørt. Vi trenger nok å
venne oss til en del ting som bare er blitt litt forandret fra
tidligere. Men skal vi venne oss til alt? Svaret er definitivt
nei. Odd Fellow Ordenen har til formål «to elevate the
character of Man!» Det betyr at vi konkret skal bli bedre
og mer menneskekjærlige. Da et det noen ting vi ikke kan
venne oss til, eller skal la passere. Jeg tenker på tre konkrete
ting. Det ene er mobbing, det andre er personangrep og det
tredje er nettrollaktiviteter.
Mobbing tror vi ofte bare skjer i skolen, men er vel så aktuelt i voksenverdenen og over alt hvor vi ferdes. Mobbing
er å angripe en person der man har noe imot personen. Eller
vi angriper en person kun av vond vilje. Det er vel slike ting
som renner fra «de mørke kilder» for å bruke en relevant
boktittel fra forfatteren Johan Borgen. Det kan jo ikke være
noen tvil om at det er mobberen som er og har problemet,
mens det er den som blir mobbet som er offeret, også ofte
et ganske uskyldig offer. Det er mobberen som må forandre
seg.
Personangrep er der hvor man «skyter på pianisten» og
angriper en person i stedet for det hun eller han står for.
Det er neppe en eneste av dem som leser dette som ikke
har begått denne feilen. Der vi mangler gode argumenter,
eller ikke egentlig vet hva vi selv mener, kan vi gå til angrep
på den som fremfører budskapet. Det er angriperen som er
problemet og må gå i seg selv, mens den angrepne er et
uskyldig offer.
Nettroll er et nytt ord og et nytt fenomen. Det er
mennesker som i ly av internetts anonymitet kaster ut sine
mer eller mindre begrunnede beskyldninger mot alt og alle.
Uten noe forsøk saklighet og fakta, bæres de mest hårreisende påstander og konspirasjonsteorier til torgs.
Det som preger disse tre fenomenene er deres lave eller
manglende saklighet. Løst tankespinn, kolportering av løse
rykter og sladder, og skjult og irrasjonell aggresjon helles ut
i det offentlige rom som en stinkende kloakk. Den ene avisredaksjonen etter den andre setter skjerpede krav til hva

Foto:Arne Glomdal

som kan skrives på deres nettsider. Anonymitet er i mindre
grad tillatt nå enn tidligere. Blir noen angrepet, skal man i
det minste vite hvem angriperen er.
Alle Odd Fellow Ordenens medlemmer lever sitt liv i det
daglige, norske samfunnet. Vi blir påvirket av alt det som
rører seg i samfunnet. Vi blir også påvirket av og kan venne
oss til mobbing, personangrep og nettroll. Det letteste av alt
er å tro at det går seg til og at det ikke er så farlig. Men dette
er farlig. Det går på våre holdninger til medmennesker og
hva de blir utsatt for. Fortsatt gjelder Arnulf Øverlands formaning: «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke
rammer deg selv!»
Disse styggedommene – mobbing, personangrep og nettrollfenomenet – forsøpler og ødelegger for enkeltmennesker. For noen kan hele livet legges i grus. Noen tyr til
selvmord på grunn av uvesenet.
Vi som er medlemmer av en verdibærende Orden har all
mulig ammunisjon for å kjempe imot dette. Igjen er det
viktig å huske at ord ikke er nok, men der det trengs, må det
handles. Og i våre egne miljøer må vi si ifra når vi observerer tendenser.
God kamp.

KONTAKTER LANDET RUNDT
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ODD FELLOW ORDENEN I NORGE:
DEN NORSKE STORLOGE:
Stor Sire Morten Buan
storsire@oddfellow.no
Søster Deputert Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard
strdepss@oddfellow.no
Bror Deputert Stor Sire Geir Småvik
brdepss@oddfellow.no
Søster Stor Sekretær Svanhild Sandem
strstorsekr@oddfellow.no
Bror Stor Sekretær Steinar Jansen
brstorsekr@oddfellow.no
Søster Stor Skattmester Vivi S. Uhre
strstorskm@oddfellow.no
Bror Stor Skattmester Paal Østmoe
brstorskm@oddfellow.no
KANSELLIET:
Kansellisekretær Helle Aandahl
Sekretær Torill Evjen Solli
Kansellimedarbeider Kjell Bakken
Sentralbord: 22 83 92 40
Odd Fellow Utstyr: 22 83 92 50
Epost: odd.fellow@oddfellow.no
DISTRIKTSLEDELSE REBEKKA DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
DSS Hanne Marie Bukaasen
Mobil tlf 905 70 887
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Bjørg Haarr
Mobil tlf 913 22 503
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Grethe Evelyn Isdahl
Mobil tlf 18 95 605
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Liv Tefre
Mobil tlf 913 50 997
Distrikt 5 Telemark
DSS Britt Margrethe Lund
Mobil tlf 995 67 847
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Randi Marie Muri
Mobil tlf 930 51 070
Distrikt 7 Østfold
DSS Astrid Westheim
Mobil tlf 901 76 370
Distrikt 8 Vestfold
DSS Greta Gjerde Christiansen
Mobil tlf 986 95 969
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Rut-Guri Langseth Nilsen
Mobil tlf 991 52 830
Distrikt 10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
DSS Bjørg Karin Hoel
Mobil tlf 412 33 369
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Kirsten Kari Melvik
Mobil tlf 901 60 908
Distrikt 12 Finnmark
DSS Agnes Margareth Henriksen
Mobil tlf 932 48 609
Distrikt 13 Salten
DSS Anne-Harriet Kvalheim
Mobil tlf 952 06 766
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Selle Marie Horntvedt
Mobil tlf 915 52 780
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Asgerd Winge
Mobil tlf 975 26 995
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Astri Kleven Sexe
Mobil tlf 977 17 390
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Karin Marie Midthaug
Mobil tlf 913 79 313
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Marit Grinde
Mobil tlf 959 21 669
Distrikt 20 Helgeland

DSS Helga Vargdal
Mobil tlf 415 52 710
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Kari Belgum
Mobil tlf 926 30 126
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Else Margareth Byholt
Mobil tlf 917 08 896
Distrikt 23 Smaalenene
DSS Unni Beate Bergsland
Mobil tlf 995 76 078
Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Lillian Kristensen
Mobil tlf 951 42 698
DISTRIKTSLEDELSE ODD FELLOW DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo
DSS Espen Rud
Mobil tlf 924 05 020
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Ove Gloppen
Mobil tlf 917 32 690
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Ove Kahrs Rasmussen
Mobil tlf 909 27 392
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Kristian Haugan
Mobil tlf 996 99 715
Distrikt 5 Telemark
DSS Helge Einar Djupvik
Mobil tlf 957 92 063
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Terje Selbo
Mobil tlf 924 03 361
Distrikt 7 Østfold
DSS Jon Erik Holm
Mobil tlf 913 27 564
Distrikt 8 Vestfold
DSS Bjørnar Andreassen
Mobil tlf 932 44 440
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Reidar Henningsen
Mobil tlf 958 18 023
Distrikt 10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
DSS Johnny Lund
Mobil tlf 906 34 252
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Leif Arne Larsen
Mobil tlf 900 66 262
Distrikt 12 Finnmark
DSS Jon Holien
Mobil tlf 415 50 266
Distrikt 13 Salten
DSS Magne Henry Pettersen
Mobil tlf 456 17 808
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Dag-Runar Pedersen
Mobil tlf 950 77 110
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Sverre A. Granheim
Mobil tlf 907 66 537
Distrikt 16 Sogn og Fjordane
DSS Leif Arne Midtbø
Mobil tlf 412 65 449
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Odd Gunnar Nygård
Mobil tlf 909 17 887
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Reidar Bjørn Halvorsen
Mobil tlf 911 66 106
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Arild Sirevaag
Mobil tlf 977 22 254
Distrikt 20 Helgeland
DSS Jan Olav Mellingen
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Mobil tlf 996 96 851
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Snorre Østlund
Mobil tlf 905 43973
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Åge Munch-Olsen
Mobil tlf 976 97 391
Distrikt 23 Smaalenene
DSS John Egil Haug
Mobil tlf 918 10 186
Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Torben Magne Knudsen
Mobil tlf 958 52 712
Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike
DSS Knut Andreas Østbøll
Mobil tlf 911 76 351
INTERNETT:
www.oddfellow.no
WEBMASTER:
Kjell Bakken Mob.: 905 88 196
webmaster@oddfellow.no
Odd Fellow Museum og Bibliotek:
Omvisning i Museet eller et besøk i Biblioteket avtales med Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann. Mobil:
911 53 714 eller storarkivar@oddfellow.no
NETTAVISEN:
Redaktør:
Erling Nordsjø Mob: 902 05 998
Nettredaktør oddfellow.no
UTENLANDSKE ODD FELLOW ADRESSER:
Hvis du skal reise til utlandet og vil besøke Odd Fellow virksomhet, går du inn på oddfellow.no.
Derfra klikker du deg inn på «Her er vi». Under denne fanen
finner du «Grupper/Klubber». Der ligger de utenlandske
adressene.
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STORTINGSGATEN 28
0161 OSLO
Ettersendes ikke ved varig
adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

Et dikt til meg selv, og
kanskje noen andre
Du føler ikke mer. Du er blitt nummen
av bildene fra krigen og fra slummen.
Du reiser deg fra sofaen, men kjenner
en lammelse i føtter og i hender.
Du tenker: Er det noe jeg kan gjøre?
Du ber en stille bønn – men lukker øret
for svaret som du visste måtte komme:
Det kreves mer enn hjerter som er fromme,
det kreves mer enn vakre melodier
og mer enn kloke ord som noen sier,
når barn som skulle leke, dør og lider
og omringes av vold på alle sider.
Du vifter bort de dystre tegn i tiden
og sier: Det blir sikkert bedre siden.
Og selv om du til daglig gjør ditt beste
– hvor ofte har du spurt: Hvem er min neste?
Og hvis du skulle svare sant og ærlig:
Når har din godhet kostet noe særlig?
Vi går omkring og tror at vi er rike,
men hjertene blir fattige av sviket.
Du vet du trenger nåde og forvandling
og andres tro og andres ord og handling.
Må alle verdens ledere forstå det!
De trenger, mer enn noen, andres nåde.
Du ber din bønn, du spør hva du kan gjøre.
Det første er at du må se og høre!
Og husk det, når du legger deg i kveld:
Hvert blikk du møtte, kunne vært deg selv.
Sindre Skeie

