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L E D E R

En hyllest til livet ...
En sommer er over – med lavtrykk i bøtter og spann!

VÆR SÅ GOD HØST!

– Grener med knallrøde rognebær bøyer seg raust over oss i skogen.
En stor bugnende rogn må vel være noe av det mest sjenerøse som fin-
nes.

DET ER HØST!

Grip sekken, turstøvlene og legg ut på et lite eventyr.
Ikke noe sted kan man oppleve storheten, åpenheten og stillheten som
i skogen og på fjellet.
La naturen få legge sin hånd på ditt sinn – senk skuldrene for en helg i
ren nytelse.
Alt du fikk tid til å reflektere over underveis. Man rister av seg små-
borgerligheten og lummerheten i en himmel så høy, og i en luft så klar
og ren at det nesten gjør vondt i de urbane lungene våre.
Å legge seg i lyngen i stillhet er å vaske hodet. Der og da kjenner du
ånden av Theodor Casparis ”Norge mitt Norge” gli inn i ditt indre. –
Det er da du takker Gud og skjebnen for at de ville deg så vel og at du
ble innbygger av et så vakkert og spennende rike.
Naturen er en uuttømmelig inspirasjon – ikke minst i møte med årsti-
dene som gir oss påfyll – og evighetsøyeblikk.

Naturen gir oss en strålende ramme, men hva med den indre bagasje?

Et kjent sitat er Stig Johanssons aforisme: “Alle dessa timmar som
kom och gikk. Inte visste jag at dom var sjølva livet!”
Hva ble dagene fylt med?
Sikkert mange gode opplevelser, mange gleder, varme ord og noen
skuffelser og sorger. Bagateller som ikke betydde noe ble blåst opp til
urimelige dimensjoner – slik er det nok for mange av oss både privat, i
yrkessammenheng og vel også i logesammenheng.
La oss bli mer bevisste på det å være medmenneske slik at vi kan bli
positive bidragsytere i samfunnet og dempe vår iver etter markedsfø-
ring og synlighet.
Vi har dessverre lett for å ”kle inn” både budskap og utfordringer i
den drakt som passer oss best.
Det kan være nyttig å sitere Piet Heins noe pessimistiske gruk: ”Av
folk blir fler og fler – og fler, men mennesker laves ikke mer.” Heldig-
vis har de fleste av oss bedre erfaring i møte med mennesker i våre liv.

Ta høsten inn i stuene – opplev energien fra denne overflod og
skjønnhet.
Fargene på høstens vidunderlige blader og bær er en fest.

Iaktta flotte stjernehimler, spre glede, varme og lys i høstkveldene.
Det er nå som livet er vårt. Vi har fått en stund her på jorden.
Nyt dagene og hverandre. Ha en herlig høst og førjulstid!

Con amore
Lise Holme
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Per Sannum var født 2. juni 1927
og døde 29. september 2009.
Han ble begravd i en fullsatt kir-
ke 6. oktober.

Han ble innviet i vår Orden 18.
februar 1982. Forfremmet til Det
Gode Vennskaps Grad 5. mai
1983, fikk Den Edle Kjærlighets
Grad 2. februar 1984 og Den
Høye Sannhets Grad 29. novem-
ber 1984. Han ble tildelt 25 års
VeJu 22. februar 2007.
Per var ekte Trøgstad-gutt. Her
levde han hele livet. Han var
kjøpmannsønn, og vokste opp
på Skjønnhaug. Men Per ville
ikke bli kjøpmann, han ville bli
bonde. Han ivret for at forel-
drene skulle overta gården Bak-
ker fra morens familie, hvilket
de gjorde 1946. Her ble han bo-
ende sammen med kona Inger
og barna Gunn, Nils og Kari.
Per var en dyktig bonde, og
kjøpte også inntil nabogården
Jenseg før han overdro gården
til neste generasjon.

Han hadde et allsidig interesse-
felt og arbeidet i mange år innen
forsikring ved siden av gården,
først som agent og senere som
distriktssjef. Han arbeidet også
en periode som politikonstabel i
Askim. Men det var fritidsinte-
ressene som tok mest tid. Han
spilte i korps i 26 år, og alt i 1954
begynte han i mannskoret som
tenor. Helt til det siste gledet
han mange med sangen, ikke
minst vår loge. Han utga også
kassett og cd. Den største inter-
essen var imidlertid idretten.
Som skihopper, kombinertløper
og ikke minst som forballspiller.
Han var utdannet skiinstruktør,
og det sies at han har lært en hel
generasjon å svømme. Gjennom
årene ble han tildelt en rekke
ærespriser. Han var formann i
Østfold Idrettskrets og satt i sty-
ret i skigruppa hvor han etter
hvert ble leder for trimgruppa.
Etter at Pershytta ble bygd på
Trøgstad Fort, blir den besøkt av
mange på søndagene.

Per fikk en knekk da Inger døde
tidlig. Han traff etter hvert Anne
som han flyttet sammen med i
1990 da sønnen Nils overtok
gården. Han fikk en ny knekk
da Nils døde 2001. Selv om
helsen sviktet, var han aktiv til
det siste. Han møtte i styret i
skigruppa, administrerte Pers-
hytta og satt i redaksjonskomite-
en i Heimen og Bygda.
Vi lyser fred over Per Sannums
minne.

Jan Isaksen

Per Sannum til minne

Det var med sorg vi på logemø-
tet 15. oktober mottok den triste
meldingen om at bror Kjell
Næss døde om morgenen sam-
me dag. Med Kjell Næss sin
bortgang har loge Håkon Hå-
konson mistet nok en bit av
grunnfjellet. Kjell Næss var født
28. juli 1925. Han ble innviet i
vår orden 22. april 1965. Han
har hatt mange embeder i logen.
Han har vært Sekretær, Under-
mester, Overmester og Storre-
presentant. Allerede i 1973 ble
han kallet til leiren. Han mottok
40års veteranjuvel i 2005, og
hadde ved sin bortgang tjent lo-
gen i 44 år. Å tjene logen var
nettopp det Kjell gjorde. Å møte
så ofte en kan var for han en
selvfølge. Hans siste logemøte

var bare en måned før hans død.
Kjell var alltid korrekt og opp-
tatt av at seremonier og grad-
spill skulle framføres på en le-
vende og pen måte. For oss som
kom med i logen langt senere,
var Kjell en god samtalepartner.
Hans innspill, råd og forklaring-
er ble alltid gjort på en positiv
og trygg måte overfor oss nye.
Hans væremåte i logen var all-
tid positiv. Han var blid og opp-
tatt av hvordan andre brødre
hadde det. Det var aldri nei i
hans munn når han ble bedt om
å gjøre en innsats. Hans innlegg
eller kommentarer på ettermø-
tene var ofte på rim. De fleste av
oss vil for alltid huske hans
muntre takk for maten taler på
rim.

Om Kjell betydde mye for vår
loge så var det gjensidig. Logen
var også en del av hans liv
gjennom 44 år.
Fred med bror Kjell Andreas
Næss sitt minne.

Kjell A. Næss til minne

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg



S E K R E T Æ R E N S S P A L T E

Jubilanter:
13.12.2009 Ida A. Lind 80år
07.01.2010 Anne Lise G. Pettersen 75år
30.01.2010 Reidunn Grefslie 70år
21.03.2010 Oddrun Korsvik Kure 60år
09.04.2010 Eva Jahren 70år
03.05.2010 Jenny C. Eek 95år
07.05.2010 Solveig Gundelsby 85år
14.05.2010 Elsa Marie Våler 80år
18.06.2010 Anne-Mari Lunder 75år

VETERANJUVELTILDELINGER:
40 års Veteranjuvel tildeles høsten2009:
Anne-Mari Lunder, innviet i vår Loge 22.09.1969
Randi Karlsrud, innviet i vår Loge 08.12.1969
Tildelingen vil finne sted 14.12.2009

Veteranjuveler som tildeles våren 2010:
Gerd Ebba Smestad , innviet 18.01.1960,

tildeles 50 års Ve.Ju. 24. april 2010

Anny Synøve Heggen, innviet 11.02.1985,
tildeles 25 års Ve.Ju. 8.mars 2010

Veteranjuvel som tildeles høsten 2010:
Unni Gangnæs, innviet 11.05.1970,

tildeles 40 års Ve.Ju. 23.august 2010
VI GRATULERER!

Nye søstre:
9. november 2009 ble to nye søstre innviet i vår
Orden.
Inger-Lise Kåen Haugen, Mysen. Fadder er s. Inger
Stenshol.
Nina-Christin Aaseby, Askim. Fadder er s. Åse
Karin Røsand.
Vi gratulerer!
FEST V/NYTTÅR 11.01 2010.

Jubilanter våren 2010
28. februar Kjell Gunvald Holum 80 år
31. mars Svein Arne Hellerud 60 år

Veteraner våren 2010
7. mars Asbjørn Nedregård 25 år

SEKRETÆRENS SPALTE
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B EGRAV DE DØDE

Det var med stor sorg vi fikk be-
skjed om Inger Lises bortgang
den 24.10.09.
Hun sovnet rolig inn på Løken-
tunet i Askim etter et kort syke-
leie.
Inger Lise ble født 12.07 1926, og
ble 83 år gammel.
Søster Inger Lise ble innviet i
vår Orden 26.04 1965. Hennes
fadder var s. Anna Brønn.
De første årene delte hun på å
være Organist sammen med an-
dre.

Hun var OM i perioden 1981-83,
og hun var Rådsrepresentant fra
1990-94.
9. mai 2005 ble hun tildelt 40 års
Veteranjuvel, og hun var med-
lem i Leir nr. 2 Borg.
Inger Lise har vært en aktiv lo-
gesøster og flittig til å møte så
lenge helsen tillot det.
Vi savner henne, men takker for
gode minner. Vi lyser fred over
s. Inger Lises minne i Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet.

Ester og Ingrid

Inger Lise Tørholen til minne
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30. september var det fest på
Nore. Da ble Per Karlsrud hedret
med at det var 50 års siden han
ble tatt opp i Odd Fellow. Det
møtte 48 brødre fra egen loge, tre
gjestrer fra Loge nr. 30 Grimkjell
og en fra Loge nr. 100 Olav Ha-
raldsson denne kvelden. Etter se-
remonien i logesalen som ble le-
det av DSS Rolf Berg-Nilsen og
fung. Stor Marsjall Endre Rød-
ven, var det festmiddag med svi-
nestek på menyen. Maten hadde
Brødrene Frank Johansen og
Arne Sørby ansvaret for, mens
privatnemnda serverte.

Etter maten var det taler og
blomsteroverrekkelser. Først ute
var DSS Rolf Berg-Nilsen som tok
utgangspukt i Vennskap – Kjær-
lighet – Sannhet. Han sa at Per
hadde vært meget delaktig i Hå-
kon Håkonssons fremdrift. Idag
er han også meget aktiv i logen.
Per har alltid hatt ordet i sin makt
og kunnet glede brødrene med
flotte taler og dikt. DSS Rolf had-
de med de beste hilsner og blom-
ster fra Stor Sire og en stor takk
for et engasjement gjennom 50 år.

Overmester Hans Kristian Foss
fortalte at Per satt i besøksnemn-
den da han skulle innvies i logen.
Og at Per siden den gang hadde
tatt godt vare på han. Per er tro-
fast og lever etter beste evne opp
til logens idealer. Han har store
krav og har stor glede av å hjelpe
til. Han gløder og ivrer for å hol-
de logen i ære. Han er et godt ek-
sempel på en bror som møter så
ofte han kan. OM overrakte
blomster og en stor takk fra egen
loge.

Bror Jon Altenborn hilste fra bror
Paul Evensen, som dessverre var
syk og derfor ikke kunne være
tilstede denne kvelden. Men Jon
hadde tatt på seg oppgaven med
å hilse og overrekke blomster fra
bror Paul. Bror Jon fortale at rett
etter at han ble tatt opp, fikk bror
Per 25 års Vetranjuvel og han
tenkte at er det virkelig brødre

som har vært med så lenge. Men
nå har også han vært med i 25 år
og har hatt mye glede av de
mange tankekors som Per har
kommet med i disse år. Og det er
bra at du tør si ifra hvis det er
noe du ikke liker.

Det var Bror Jan Eriksen som tak-
ket for meget god mat, svinestek,
og da var det lett å takke for ma-
ten. Han filosoferte så over gri-
sens liv og levnet, fra eldre tid og
fram til i dag. «En stor takk til
grisen, og en skål for grisen og en
skål for jubilanten».

Etter middagen forflyttet brø-
drene seg til salongen hvor det
var kaffe og bløtkake.

Per Karlsruds tale ved tilde-
lingen av 50 års Veteranjuvel
Bror Distrikts Stor Sire, bror OM,
embedsmenn og mine brødre
Aller først vil jeg takke for en vel
gjennomført sermoni.
Til orientering nevner jeg at når
jeg ble opptatt var vi 3 recipien-
der; Erik, Tore og meg. Det var
bror Henry Aamodt som var OM.
Lokalene var Festiviteten i Sarps-
borg.
Det er to begivenheter i mitt liv
som har satt dype spor og gitt
mitt liv et helt annet perspektiv.
Det ene er mitt ja til min kjære
Randi. Det andre er mitt ja til å bli
en Odd Fellow.
Min fadder var H. E. Hansen.
Maken til ambassadør for Odd
Fellow skal du lete lenge etter.
Han var en ualminnelig snill
mann og var en av de ledende
ved etableringen av vårt Ordens-
hus. Det var sikkert ingen tilfel-
dighet at hans datter Turid og ek-
temannen Tore var meget aktiv
ved vårt nybygg.
For øvrig har jeg i mitt lange liv
som Odd Fellow bror møtt mange
brødre som har gitt meg mange
hyggelige og fine opplevelser. Det

kunne i denne sammenheng vært
fristende å ta et tilbakeblikk. For
det er jo slik at jo eldre vi blir jo
mer blir vi kanskje opptatt av ti-
den som har gått. Vi søker etter
årsaker til at livet ble slik som
det ble. Ingen kan bortforklare
merkene eller sårene vi igjennom
tiden er blitt påført. Vi er imidler-
tid ikke bare et produkt av forti-
den. Det skjer da noe med oss til
stadighet. Vi møter nye utfor-
dringer og gjør nye valg.
Husk vår beste innsats er ikke det
vi har gjort, men det som ligger
foran oss. Jeg vil derfor heller se
litt framover og peke på det jeg
mener står sentralt.

Jeg tar utgangspunkt i vår formål-
sparagraf som dere alle kjenner.
En formålsparagraf som preger
oss og framfor alt krever hele vår
viljestyrke.
Dens sentrale punkt er kjærlighet
og det er kanskje det viktigste ele-
ment i vår lære. Den binder oss
sammen i et givende fellesskap.
Den står sentralt i alle våre grader.

oppdra de fore ldre løs e

50 års Veteranjuvel til Per Karlsrud

Bak til venstre OM Hans Kristian
Foss og fung. Stor Marsjall Endre
Rødven. Foran Per Karlsrud og DSS
Rolf Berg-Nilsen som tildelte juvelen.
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I Troskapsgraden er det ingen tro-
skap uten kjærlighet. I Vennskaps-
graden står også kjærligheten
sterkt. Et gammelt ordtak sier at
fra en vennskaps hånd er en stein
et eple. I Sannhetsgraden sier jeg
som Wergeland: I ditt hjerte og
ikke i din panne finner du det
sanne. I Kjærlighetsgraden møter
du kjærligheten selv. Den ønsker
ikke noe for sin egen del. Den vi-
ser den totale uselviskhet og lig-
ger på et så høyt nivå at det er
vanskelig å fatte det hele. Jeg skal
ved et par eksempler forsøke å
anskueliggjøre begrepet nærmere
og siterer i den anledningen et av-
snitt fra Lukas evangeliet.

En mann gikk ned fra Jerusalem
til Jeriko, og han falt blant røvere,
som både kledde ham av og slo
ham og gikk bort og lot ham ligge
halvdød. Men det traff seg så at
en prest drog samme vei. Han så
ham, gikk like forbi. Likeså kom
en levitt forbi. Han gikk frem og
så ham, og gikk like forbi. Men en
samaritan som var på reise, kom
dit hvor han var, og da han så
han, ynkedes han inderlig, og han
gikk bort til ham og forbandt hans
sår og helte olje og vin i dem, og
han løftet ham opp på sitt dyr og
førte ham til herberge.

En historie full av spenning som
du kanskje trekker litt på skul-
drene av. Presten og levitten var
sikkert også innstilt på å hjelpe,
men de våget ikke. De ville ikke
ofre sitt eget ve og vel eller kan-
skje de var seg selv nok. Jeg vet
ikke om vi kjenner oss igjen her. I
hverdagen er det i alle fall lett å
utsette et besøk eller tjeneste fordi
det i øyeblikket ikke passer eller
er ubeleilig. Uttrykket passer ikke,
er lite passende i Odd Fellow
sammenheng. Samaritanen var,
selv med røvere i nærheten, villig
til å hjelpe og eventuelt ta de ube-
hagligheter som måtte komme.
Det måtte være spennende. En
slik handling oser av kjærlighet.
Det andre eksemplet jeg vil nevne
ligger også noe tilbake i tid. Jeg
tenker på Frans av Assisi, Rik-
mannssønnen som på 1200 tallet
ga fra seg sin posisjon som rik-

mannssønn og ofret alt han eide
for å tjene sine medmennesker.
Bedre eksempel på nestekjærlig-
het er vanskelig å finne. Jeg gjen-
gir noen av hans bønner som
langt på veg kan minne om vår
lære.

La meg bringe forlatelse der urett
er begått. La meg bringe kjærlig-
het der hatet råder. La meg skape
enighet der uenighet råder. La
meg bringe lys der det råder mør-
ke. Han nevner videre at det er
ved å gi at en får. Det er ved å tilgi
andre at en selv blir tilgitt.

Eksemplene viser samsvar
mellom idealene og virkelighe-
tens realiteter. De viser også tyde-
lig nestekjærlighet, og da neste-
kjærlighet som krever eller koster
noe og det er viktig å legge merke
til.

Mine eksempler går langt tilbake i
tid, men er etter mitt skjønn like
aktuelle i dag. Det bekymrer meg
når jeg av og til hører at vi er for
dårlig tilpasset tiden. Jeg er klar
over at vår verdidebatt er full av
motsetninger, uro, angst ,håp og
optimisme , men i denne
sammenheng er det ikke noe galt
å være litt konservativ. Det betyr
en viss forsiktighet med foran-
dring fordi en går ut ifra at tidli-
gere brødres kunnskap og erfa-
ring kan ha noe for seg. Husk nes-
tekjærlighet er i dag som i går det
samme enten du er ung eller gam-
mel.

Det blir fra enkelte hold nevnt at
vi bør være mer synliggjort, og da
går jeg ut i fra på linje med andre
foreninger. For det første er vi ing-
en forening. Det er viktig å legge
merke til. For det andre hvis vi er
svært opptatt av å markere oss
kan det gi grobunn for sjølgodhet
eller selviskhet, og det er ikke nes-
tekjærlighet.

Jeg mener at troen på Odd Fellow
går gjennom gode og meningsfyl-
te gjerninger og ikke gjennom fine
ord og oppslag. Jeg tenker mer på
det barmhjertige sinnelag. Det
som på en umiddelbar måte gir

seg uslag i handling og som igjen
maner til ettertanke og engasje-
ment både her, hjemme og på ar-
beidsplassen.

La meg tilslutt i en kort setning
summere opp det jeg har sagt.
Overvind det onde med det gode
selv om det skulle koste noe, men
du må tro på det. Husk det sen-
trale er ikke hvor god du har
vært, men hvor god du vil bli.

Det ble mange subjektive vurde-
ringer, men etter 50 år må det
være tillatt å ha bestemte mening-
er. Jeg vil takke alle som har vært
med på å sette farge på denne da-
gen, og jeg ønsker kollegiet lykke
til med framdriften av vår loge,
slik at vi alle finner engasjement
og utfordringer i vårt brorskap.
Takk for oppmerksomheten og
tålmodigheten.

Vita for br. Eks OM Per Karlsrud
Innviet i Loge nr. 62 Håkon
Håkonsson og tildelt:
Troskapsgraden

21. september 1959
Den Gode Vennskaps Grad

5. mai 1960
Den Edle Kjærlighets Grad

12. januar 1961
Den Høye Sannhets Grad

6. september 1961

Embeder i Logen:
Inspektør 1962 – 1964
OM V. Assistent 1968 – 1969
Arkivar 1970 – 1971
Ceremonimester 1976 – 1977
Sekretær 1977 – 1979
Undermester 1983 – 1985
Overmester 1985 – 1987
Fung. Eks OM 1987 – 1989
Storrepresentant 1999 – 2003

Kallet til Leiren og tildelt:
Patriark Grad

4. oktober 1966
Den Gylne Leveregels Grad

5. mars 1968
Den Kongelige Purpurgrad

8. april 1969

Tildelt:
25 års Ve.Ju. 25. oktober 1984
40 års Ve.Ju. 23. september 1999
Storlogegraden: 1988.



Besøk hos en 25 års
Veteran
I anledning den forestående tilde-
ling av 25 års Veteranjuvel til Eks
OM Eva Jahren, var undertegne-
de på besøk hos s. Eva.

Hun er født 9/4-1940 i Våle i
Vestfold – hvor hun også vokste
opp og virket som kontormedar-
beider ved forskjellige etater.

S. Eva giftet seg i 1966 med Tore
Jahren fra Mysen, og de flyttet
etterhvert til Våler i Østfold hvor
de bodde i 20 år. De har en datter
og to barnebarn.

S. Eva ble opptatt i Loge nr. 66
Milka 22/5-1984, og der fungerte
hun både som Inspektør og Sek-
retær. Under samtalens løp kom
det frem at symaskinen hadde
vært en kjær hobby for henne.
Da Loge Milka feiret 25 års jubi-
leum i 2008, var s. Eva en selvføl-
gelig gjest, og i jubileumsheftet
ble det nevnt at da draktene til
spill ble fornyet og sydd – sam-
men med søstre fra Loge Semper
Ardens, var det s. Eva som var
primus motor i dette arbeidet.

Ekteparet Jahren flyttet imidler-
tid til Mysen i 1998, og da meldte

s. Eva overgang til vår loge, og
her har hun innehatt embeder
som UM, OM og Eks OM. Hun
var aldeles ukjent på stedet, og
derfor ble det sosiale og inklude-
rende fellesskapet som logen byr
på en god hjelp i det å få et nett-
verk på et nytt sted. Hun trives
godt på Mysen og i Loge Cecilia
og sitter igjen med bare positive
og gode minner.

Det er ingen tvil om at s. Eva har
vært og er en god ressursperson
for vår loge. Hun er et trofast
ledd i vår søsterkjede, og vi tak-
ker henne for alt arbeid hun har
nedlagt for Ordenen og ønsker
henne mange gode og aktive år
fremover.

Randi A.

Ny 25 års Veteran i
Loge nr. 31 Cecilia
Søster Anne Jorun Elvestad ble
tildelt 25-års Veteranjuvel den 12.
oktober 2009.
Hun forteller til s. Anne-Lise Pi-
wowarski i et intervju at hun
hadde hørt om logen før hun ble
medlem. Det var s. Guro Lie som
forespurte henne og som ble hen-
nes fadder. Innvielsen fant sted i
1984.
S. Guro Lie var mye ute og reiste
i embeds medfør, og Eks OM Elsa
Hansen ble hennes reservefadder.
Ved tildelingen av 3. graden i
1986 var det s. Ester Børresen
som var Overmester.
S. Anne Jorun hadde sitt første
verv som Ytre Vakt. Siden ble
hun Kasserer. I to perioder var
hun logens Inspektør. Hun syn-
tes embedet var krevende, men
hun lærte mye. S. Anne Jorun
har et fadderbarn i logen som he-
ter Hilde Dahl.
I dag er s. Anne Jorun leder for
Søstertreffet som er første man-
dag i måneden.

S. Anne Jorun drev i mange år
egen frisørsalong. I dag er hun
også leder for en eldreklubb på

senteret der hennes mor bor.
Hun er glad i musikk og dans.
S. Anne Jorun har sjelden fravær
fra logemøtene. Hun forteller at
hun har hatt mye glede av logen.
Henne vita er som følger:
Innviet i loge nr. 31 Cecilia

08.10.1984
Den Høye Sannhets Grad

14.04.1986
Embeder i logen:
YV 1987-89
Kasserer 1989 91
Insp. 2005-07
» 2007-09

Leir:
Troens grad 25.03.1992
Barmhjertighetens grad 25.01.1995
Det var s. Anne Joruns fadder,
Eks Rådspresident Guro Lie som
tildelte sitt fadderbarn 25 års Ve-
teranjuvelen i en høytidelig sere-
moni i vår vakre logesal.
Hun knyttet avslutningsvis noen
gode og varme ord til den nye
Veteranen.
De øvrige embedsmenn bidro til
at kvelden nok vil bli et sterkt,
varig minne for s. Anne Jorun.
Under søstermåltidet takket hun
sin fadder og mintes sin reserve-

Forts. nederst neste side.
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Tildeling av to 25 års Veteranjuveler i Loge Cecilia

Anne Jorun Elvestad sammen med
OM Reidun Lie Larsen og fadder
Eks RP Guro Lie.Eva Jahren, her som UM.
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25.05.09 feiret Loge CECILIA Re-
bekkainstitusjonens 100 års dag
med en Festloge for egne søstre.
Festlogens vakre rituale ble fulgt,
og i tillegg leste Storrepresentant
Lena Utsigt Karlsen bror Stor Sires
tale i anledning jubileet. Det ble
også fremført et vakkert tablå,
hvor en eldre søster, Eks Stor Sekr.
Liv Berit Johansen, førte en av våre
nyere søstre, Anne Haakaas, rundt
i salen hvor vi fikk belæring om
Rebekkainstitusjonens historie i fra
begynnelsen i Amerika og i Norge,
og til sist om vår egen Loges histo-
rie. Det var et nydelig spill som be-
tok oss alle. Vår Organists musikk
høynet det hele. Jeg tror alle søs-
trene gikk beriket ut av salen.
I spisesalen var det dekket vakre
bord, som alltid. Søster UM gratu-
lerte oss alle med dagen på vegne
av søster OM, og fordi vi feiret Re-
bekkainstitusjonens 100 års dag
anmodet hun søster Eks Rådspre-
sident Guro Lie om å utbringe en
skål for Hans Majestet Kongen.
Deretter sang vi Kongesangen.
Søster OM Gunvor Egeberg leste
prolog for dagen forfattet av Eks
OM Rita Heidel, Loge nr. 65 Tere-
sa. Storrepresentant Lena Utsigt
Karlsen ønsket så å utbringe en
skål for Rebekkainstitusjonen, og

denne ble rettet til Eks Rådspresi-
dent Guro Lie.
UM ga oss menyen for dagen: Lak-
sefilet med poteter og agurksalat.
Senere ville vi få kaffe og marsi-
pankake i salongen. Under målti-
det ble sangen ”Våre idealer”
sunget. Måltidet ble avsluttet med
en Takk for maten-tale ved søster
Eks OM Unni Gangnæs.
Under kaffen ble vi underholdt
med sang av søstrene Anne Flo-
eng, Evy Nøkleby og Tove Præst-
hus, akkompagnert av vår Orga-
nist Solveig Gundelsby.
OM ba så søstrene Turid Mohrsen
og May Sørby komme frem til hen-
ne, og hun overrakte dem hver sin
fine innrammede diplom med takk
for alt det arbeidet de har lagt og
legger ned for Logen. Dette fikk de
stående applaus for. Vel har mange
gjort mye, men disse to er i en sær-
klasse.
Ellers gikk praten lystig, og stem-
ningen var varm og god, og kvel-
den ble rundet av med sangen:
”Snart slukkes lys og lampe”.

Vi takker alle de medvirkende for
en flott, minnerik kveld! Kari S.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

––––––––––––––––––––––––––––––
Forts. fra foregående side.

fadder, avdøde s. Eks OM Elsa
Hansen. Hun dvelte ved de
mange og gode minner gjennom
årenes løp og ga uttrykk for sin
glede over det gode søsterfelles-
skap vi finner i Loge nr. 31 Ceci-
lia. S. Eks OM Anne Kirsti Kristi-
ansen leste en varm hilsen fra s.
Hilde Dahl som dessverre ikke
hadde anledning til å være tilste-
de.
Til sist ble den nye 25 års Vetera-
nen overrakt vakre blomster fra
logen av s. OM Reidun Lie Lar-
sen.
Søstermåltidet og det påfølgende
sosiale samvær i salongen ble sik-
kert ledet av s. UM Ellen Haarr
Nuttall. U.G.

Rebekkainstitusjonens 100 års dag

De to som mottok heder for sin innsats i arbeidet med det nye logehuset: til
venstre Turid Mohrsen og May Sørby. I midten OM Gunvor Egeberg.

REDAKSJONS-
KOMITE
I NORE-NYTT
f.o.m. nr. 2-2009:
For nr. 62
HÅKON HÅKONSSON:
Halvor Kure,
Telf: 69884967 / 93083524
mail: hakure@gmail.com

Jan-Egil Skaug Isaksen,
Telf :69826437 / 92225519
mail: janisaksen@ymail.com

For nr. 32 CECILIA:
Unni Gangnæs,
Telf. 69891077 / 91835004
mail: ugangnae@online.no

Rigmor Løes,
Telf. 69894005 / 97980536
mail: rig-s-lo@online.no

Gunn Sandvig,
Telf. 69826613 / 95819585
mail: sarsandv@online.no
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i kk e uts et t å b e søke en syk

15. juli i år var en spesiell dag for
undertegnede – sikkert også for
min fetter Per Olav Eek og hans
Lene Marie.
Han hentet sin mor, Rebekkaloge
nr. 31 Cecilias Eks OM Jenny
Christine (Lillemor) Eek
på”Løkentunet” i Askim, for at
hun skulle få se ”nye” NORE.
Hun har ikke vært i logen på
mange år, men vi snakker masse
om ”Rebekka” og gamle minner
når jeg besøker min kjære tante
og fadder. Hun har fulgt meg
hele livet og betyr enormt for
meg.
Det var en sterk opplevelse for
oss alle. Det ”nye” huset gjorde
inntrykk på henne, men møtet
med logesalen igjen, var nok det
spesielle. Hun gjenopplevet store
øyeblikk ved de forskjellige ”sto-
ler”. Det var vemodig, men godt
å følge henne rundt.
Søster Lillemor Eek har vært lo-
gesøster i 46 år og har hatt store
oppgaver i ”Cecilia”, men også i
Rebekkaleir nr. 2 BORG. Leiren
ble instituert for 25 år siden og
hun var vår første Hovedmatri-
ark. Ved leirens 25 års jubileums-
fest 30. september i år fikk hun
mange ”godord” for sin ledelse i
de første årene. Humøret som

kjennetegner henne ble også
nevnt.
Hun kunne dessverre ikke være
tilstede, men ble hedret med
blomster i sitt nåværende ”hjem”
og en ”25 års beretning” hvor alt
det store arbeidet som er nedlagt,

blir beskrevet. Dette satte hun
meget stor pris på.
En ting vet jeg – vi skal fortsette å
snakke og ”mimre” om Rebekka
når jeg er hos henne!

Liv Berit Johansen

Per Olav Eek, sittende Lillemor Eek, Liv Beit Johansen og Lene Marie Eek.

En spesiell dag!

Mine to år som OM er avsluttet.
Når jeg ser tilbake på de siste
fire årene, først som UM dernest
som OM, har jeg fått være med
på en utfordrende, innholdsrik
og spennende periode i Loge Ce-
cilias historie. Jeg må få takke for
den tillit jeg ble vist da Logen
forespurte meg om disse embe-
der.
Jeg ble innviet i Loge nr. 63 Sin-
ceritas på Lillestrøm våren 1986.
Det var min svigerinne søster
Gunhild Stensby som var min
fadder. Min mann og jeg flyttet
til Trøgstad i 1992, og jeg ble
overført til Loge nr. 31 Cecilia.
Siden jeg selv har opplevet to

ganger å være ”ny” i en loge, har
det vært viktig for meg å se de
nye søstrene i logen vår. Rekrut-
teringen har vært god disse
årene, og de nye skal føle seg
velkomne.
Det har vært ivrig dugnadsånd
og godt samarbeid hver loge for
seg, men også begge loger i fel-
lesskap.
Det har vært besøk av Stor Sire
flere ganger, mange Veterantil-
delinger og innvielsen av Villa
Nore – ja, den var et eventyr fra
virkeligheten. Det følger et stort
ansvar i å forvalte denne stor-
slåtte gaven på en god måte.
Men det er likevel innmarsjen av

søstrene i logesalen jeg vil huske
best. Den skaper en følelse av
høytid hos meg. Som OM har jeg
følt stor ydmykhet når jeg har
stått på stolen og fremført alt det
fine innholdet i ritualene. Det
forretningsmessige går som re-
gel greit, men det etiske budska-
pet er så viktig, ordene så inn-
holdsrike.
Jeg vil takke for all støtte og om-
tanke jeg har fått fra søstrene.
Det har betydd mye for meg. Til
slutt vil jeg få ønske det nye kol-
legiet og alle embedsmenn lykke
til med oppgavene!

Trøgstad 28.10.2009
Eks OM Gunvor Egeberg

Tanker ved et skifte



Åshild Røsting 90 år
Den første er Åshild Røsting med
fødselsdato 19. august 1919.
Hun ble født i Askim, giftet seg
med Erling Larsen fra Mysen,
men tok senere familienavnet
Røsting. De bodde flere år i Oslo.
De fikk tre barn. Åshild var an-
satt i Triers bokhandel i 12 år.
I 1982 skulle de flytte tilbake til
Mysen, og da skjedde det brått at
hun mistet mannen sin. Heldig-
vis hadde de gode venner her
ute, og det varte ikke lenge før
Åshild ble medlem i Sanitetsfor-
eningen og Dameklubben
”Idun”. I 1985 ble hun medlem i
Loge Cecilia med OM Martha
Solberg som fadder. Det betyr at
søster Åshild til neste høst blir 25
års Veteran.
Søster Åshild møtte så ”ofte hun
kunne” i mange år, men dårlige
knær og bruk av krykker stoppet
henne på gamle Villa Nore. Der
var det bratte trapper og trange
ganger.
Hun har bare gode minner fra sitt
logeliv, så vel høytidsstundene
inne i logesalen som de hyggelige
ettermøtene.
”Jeg er glad i min Loge! Den har

virkelig gitt meg så mye. Og nå
kan jeg jo igjen komme inn på
møter i det flotte nye huset. Der
er det god plass til rullestolen.
Siden jeg nå bor fast på Edwin
Ruuds Omsorgssenter, er det
vanskelig med drosjeskyss på
kveldstid. Så jeg går helst når det
er Søstertreff.
Jeg har vært lite med i ”besty-
relsen” av logen. Var Assistent
hos UM en periode, og så har jeg
vært med i noen spill. Alle spil-
lene er så flotte!” –.
Det henger en pose på en stol, og
i den ligger et vakkert heklet sjal.
Det er nesten ferdig og skal leve-
res til neste Julemesse (heldig den
som får det).
Ellers er lesing av bøker søster
Åshilds store hobby. Hun er en
flittig låntager ved Eidsberg
Bibliotek.
”Til 90 års dagen min fikk jeg en
taletelefon. Den vil familien min
at jeg skal bruke til å fortelle om
”gamle dager”. Jeg husker godt
og har mye jeg kan gi videre.
Men jeg vil skrive også, for jeg
må bruke hendene mine. Dette
skal jeg begynne med nå i høst.”
Det er en lys stemning i rommet
til søster Åshild på Edwin Ruuds.

Hun håper å få en egen omsorgs-
leilighet, men trives godt slik hun
har det nå også. Hun ber oss hilse
til alle søstrene i Loge Cecilia.
Vi gratulerer henne med den sto-
re dagen, og OM Gunvor Ege-
berg gir Jubilanten en god klem
og vakre logeblomster. Så får vi
servert kaffe og Idunkake ved et
nydelig dekket bord inne i stua
på avdelingen.

R.L.

Solveig Bergholtz
90 år
En klar og fin høstdag tar under-
tegnede seg en tur for å besøke
Solveig Bergholtz.
Smilende står hun på trappa og
tar imot, hvem skulle vel tro at
denne damen snart skal runde de
90 år?
I stua står pianoet hvor Solveig
bruker mye av sin tid, musikalsk
som hun er. Musikken har fulgt
henne gjennom hele livet.

I Rakkestad vokste hun opp i et
godt musikkmiljø. Faren og bro-
ren spilte og selv begynte hun å
spille 6 år gammel. Hun hadde
tenkt å ta musikkutdannelse,
men så kom krigen og satte en
stopper for det. Istedet ble det
handelskole og kontorjobber.
Men i 1939 hadde hun en vennin-
de som debuterte, og da ble det
til at også Solveig startet med pi-
anoundervisning i Oslo.

Videre forteller hun: ”Det hadde
seg slik at for mange år siden var
jeg med i en lesesirkel sammen
med Valborg Aarstad, Oddbjørg
Jørstad og Regine Norling. Alle
disse var logesøstre og det ble til
at også jeg fikk interesse av å
være med i Loge Cecilia, Regine
er forøvrig min fadder.

Logen har i alle disse årene gitt
meg så mye, ja, jeg kan ikke få
sagt hvor mye den betyr for meg.
Løftet er veldig fordringsfullt og i
logen er det som å komme inn i
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Åshild Røsting og OM Gunvor Egeberg.

Cecilia har denne høsten tre søstre som fyller 90 år!

hj e l p d ine medmennesker der du kan
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en annen verden. Her har vi alle
lovet å være så bra som mulig.
Det sorte antrekket er med på å
skape ro og høytid, noe som vi så
absolutt trenger. Det må heller
ikke røres ved ritualene og ting-
ene må gjøres korrekt”, sier hun.
”Jeg vil også nevne en logesøster
spesielt, det er Jenny Christine
Eek. Hun er "Mor Logen" for
meg.”

”Innvielsen fant sted i 1975 og da
bindet ble fjernet inne i logesalen
følte jeg meg med en gang hjem-
me, det var ikke noe fremmed.
For jeg er oppvokst med IOGT og
var med i barnelogen der.
Men følelsen av musikken var
helt spesiell! Særlig når jeg ble til-
delt Veteranjuvelen og Synøve
Grefsli og Anna Lundeby nynnet
ved siden av: det var som om to-
nene fløt imot meg!”
Loge Cecilia har i mange år hatt
gleden av å høre hennes spill og
hun var Organist i årene 1993 til -
95, men vikarierte mer eller min-
dre hele tiden etter disse årene.
Dessverre sviktet hørselen etter-
hvert, og da var det ikke så en-
kelt å få det til lenger.

Solveig er ikke så ofte å se på
våre ordinære møter lenger, men
Søstertreffet blir prioritert. Der

har hun god kontakt med eldre
søstre hvor hun føler samhørig-
het. Dessuten er disse treffene på
dagtid og det passer henne best.
Hun er fortsatt med i besøkstje-
nesten i Røde Kors, og de som
bor på Edwin Ruud og Fossum
har gleden av å høre henne spille
der.

Familien betyr mye for Solveig,
hun har to sønner, fire barnebarn
og det sjette oldebarnet er under-
veis. Selv om de fleste bor i Oslo
har de også hytter og hus i Rak-
kestad og er ofte innom. Dessu-
ten blir telefonen ofte benyttet.

På hennes 90-årsdag, 23. oktober,
skal familien samles hos hennes
eldste sønn som bor på Malmøya.
Der blir det familiefest for flere
generasjoner .....

Gunn.

Mary Birgitte
Præsthus 90 år
En av Loge nr. 31 Cecilias eldste
søstre fyller 90 år den 01.11.2009.
Hun kan se tilbake på 23 års
medlemskap idet hun ble opptatt
i logen den 13.10.1986.
Hennes mann, Åge Præsthus
som selv var bror i Loge nr. 62

Håkon Håkonsson, ønsket sterkt
å få oppleve sin hustru som Re-
bekkasøster. Mary som var en en-
gasjert og opptatt dame på så
mange hold vegret seg da hun
syntes at det allerede var for
mange ting som opptok hennes
tid og tanker. Åge døde i 1986 og
Mary forteller at det var under
hans bisettelse i Eidsberg kirke at
hun fikk en opplevelse av at han
gjentok ønsket. «Der og da
bestemte jeg meg for å søke om
opptagelse i Loge nr. 31 Cecilia.
En helt merkelig opplevelse der
og da», forteller Mary ettertenk-
somt.
Kari Tallaksrud ble hennes fad-
der. Rebekkainstitusjonens 3.
grad fikk Mary tildelt den
26.09.1988.

Marys pikenavn er Brattås. Hun
vokste opp på bruket Nyland
langt ute i Eidsbergbygda sam-
men med mor, far og 2 søsken.
Området går også under
kallenavnet «Fiskærbygda», en
betegnelse som henger igjen fra
en svunnen tid.
Faren var fløter på Glomma, –
lensekrabbe – som det het på
folkemunne. Et skikkelig karyrke
som så mange menn ellers fra
gardene langsetter elva in-
nehadde i tillegg til gardsdriften.
Ikke ufarlig å være fløter og slett
ikke alle kunne svømme.
Moren var syerske, kokke og tid-
vis «jordmor». En sterk, dyktig
og viljekraftig liten kvinne som
døde noe før hun fylte 100 år.
Faren som var dyktig svømmer
og stuper lærte tidlig sine barn å
svømme i Glomma. Det var nok
en nødvendighet med elva som
nabo, arbeids- og lekeplass.
Vi barn var aldri redde for å fer-
des på elva med båt, forteller
Mary. Hun hadde selv jevnlige
roturer alene over til gardene på
Skiptvetsida av elva med tøy som
moren hadde sydd til gards-
folkene der.
Barneskolen var Thy skole og
Mary forteller at det ofte var
strevsomme turer for ei lita jente
gående til fots fra Nyland opp
Kari og Haugerbakkene fram til
skolen. En time tok det.

Solveig ved sitt kjære piano.
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Hjemveien likedan. På vinteren
tok hun skia fatt når forholdene
tillot det. Etter endt barneskole
skulle hun begynne på om-
gangsskolen som den tida holdt
til på forskjellige steder på Slitu.
Det ble dessverre aldri noe om-
gangsskolen på Mary. Hun ble
alvorlig syk, fikk pleuritt d.v.s.
tuberkulose. 21 år gammel ble
hun sendt til Mesnalia for å
kures, som hun sa. Der ble hun 1
år før hun dro hjem til Nyland og
moren som sørget for at datteren
fikk det beste stell, – god mat og
masse frisk luft. Mary frisknet til
og har senere ikke merket noe til
sykdommen.
I ungdomsårene lærte hun av sin
mor søm og kokkestell. Det kom
til god nytte senere i livet skulle
det vise seg.

Etter hvert traff hun sin Åge. De
giftet seg lille julaften 1943. Som
nygifte bodde de først i en liten
lærerleilighet på 2 rom og
kjøkken på Kirkefjerdingen skole.
Da skolen trengte leiligheten selv
etter et par år, fikk de tilbud om å
bo på Høie skole. Der bodde den
lille familien i 1 år. Åge jobbet i
Oslo hos en fetter av seg som
drev møbelbutikk. Han bodde
alle ukedagene borte fra kone og
barn. Derfor krevde mor og
bestemor Brattås at datteren og
barnebarna skulle flytte til henne
på Nyland. «Nei, sånn kan du
ikke ha det, Mary», sa mor Brat-
tås.
På Nyland bodde de så en 3 års
tid. Deretter ble livet for Mary,
Åge og barna en omflakkende
tilværelse noen år. De bodde en
kort tid på Skaltorpbråtan, så 14
år på Grønnerhuset ute ved Eids-
berg stasjon. Nye år i en
borettslagsleilighet i Mysen før
de kjøpte huset i Tittutveien 9.
Der skapte de for seg og sine 4
barn, Tove Maria, Wenche, Her-
man og Solveig et vakkert og
gjestfritt hjem. Åge arbeidet som
regnskapsfører for Østfold Bil-
ruter og var en aktiv og sam-
funnsengasjert mann. Han fikk
dessverre etter hvert en åresyk-
dom som medførte store og
varige plager med bena. Lenge

spedde Mary på fami-
lieinntekten med sø-
marbeide, men alt nat-
tarbeidet det medførte
slet på humøret. Hun
ga seg med det og fikk
jobb hos Oddbjørg og
Mikael Jørstad da de
startet opp på Villa
Nore. Fra 1969 arbeidet
hun i butikken hos K.
A. Mysen inntil en
hjerneblødning krevde
at hun tok det mer
rolig. Da hun frisknet
til, påtok hun seg
lørdagsjobbing i bu-
tikken samt sømarbei-
de for kundene.

Mary kan se tilbake på
et samfunnsengasjert
liv på høygear.
Allerede 13 år gammel
var hun med å starte
pikeforeningen «Den
lille hjelper» som
strikket og broderte til inntekt for
misjonsarbeidet. Foreningen op-
phørte først for et par år siden.
Mary forteller at hun i mange år
var sekretær for puddelklubben i
Østfold. Hun var sekretær i Eids-
berg Pensjonistforening i 7 år. Så
ble hun valgt som leder av
samme forening. Et verv hun in-
nehadde i nye 7 år. Også dame-
klubben Idun fikk glede av
henne. Der var hun et engasjert
medlem i 20 år.

Mary kom med i det første styret
for Frivillighetssentralen i Eids-
berg i 1995 og ble en aktiv med-
hjelper i stort og smått. Så ble
hun i 2002 valgt inn som
varamedlem til styret for pen-
sjonistforbundets avdeling Øst-
fold og endte opp som nestleder
der i ca. 7 år. Hun var
styremedlem i Østfold fylkes el-
dreåd i 2 perioder og ditto i Eids-
berg Eldreråd.
Mary viser stolt frem et diplom
som anseelsesmessig henger
høyt. Der står det skrevet: «Hed-
ersbevis tildelt Mary Præsthus
for fortjenestefullt virke for
Norsk Pensjonistforbund Øst-
fold».

I en alder av 90 år er Mary
Præsthus fortsatt en sprek dame,
men ryggen krangler ikke så lite
sier hun. Det får så være, men
åndsmessig er hun mer
oppegående enn mange yngre. Å
intervjue henne var som å bevege
seg bakover i historien og til en
annen tid. Et rikt levet liv, med
mye slit kan hende, men ikke
hørte vi henne klage over det. Nå
arbeider hun med å skrive ned
sitt liv på papiret til glede for et-
terslekten.
Mary kan glede seg over at
døtrene Tove Maria og Wenche
Torild begge er Rebekkasøstre i
Loge nr. 31 Cecilia. Tove Maria
innviet i 1988 og Wenche Torhild
Tangen i 1991.

Vi gratulerer deg Mary Præsthus
med 90-årsdagen den 01.11.2009
og håper du må få beholde din
positive livsholdning og ånd-
sevne dine dager til ende.

U.G.

Mary Birgitte Præsthus.

Om kjærlighet
Penger er nyttig, men den
kjærligheten, oppmerksomheten og
omsorgen vi gir andre er det aller
viktigste. Mor Teresa
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OPPDRA DE FORE LDRE LØS E

8. juni ble ca. 60 blide og turstem-
te damer ønsket velkommen av
Søsterskillingen ved Åse Karin
Røsand på bussen til Røed Gård
på Jeløya.
Det ble en busstopp i Svindal, der
vi fikk servert ost, kjeks og vin,
noe som smakte fortreffelig. Så
gikk turen videre mot Moss, og
på bussen ble det delt ut sanger.
”Nå skal søstre ut å farte. Nå skal
søstre ut på tur, og da passer det
å starte med en ”liten en” på lur.
Selv om Røed Gård ut på Jeløy er
det endelige mål, tar vi her en
stopp i bussen for å ta en liten
skål!”
På Røed Gård ble vi ønsket vel-
kommen, og det ble omvisning
på området. Først og fremst Gart-
neriet, hvor det bugnet av blom-
ster og planter. Det var et skue
for seg selv.
Vi var også en tur i Sjokoladefa-
brikken, der vi kunne kjøpe
”hjemmelaget” sjokolade.
Siden var det servering i ”Potet-
kjelleren”, nydelig koldtbord
med hjemmelaget brød, vin og
mineralvann. Alt smakte kjempe-
godt. Stemningen var det ikke
noe å si på. Det ble sunget, og
noen hadde vitser på lur.
”Vi tilhører en Loge, og vi kjen-
ner den så vel:
Rebekkalogen i fra Villa Nore.
Vi er`ke best. Vi er`ke størst, men

her vi heve vil vår røst:
Og si at Søsterkjeden er det sto-
re.”

Røed Gård er en kulturperle for
hele familien, der man kan opple-
ve Gitarverkstedet med hånd-
bygde strengeinstrumenter, Ga-
ver og Interiør, Glasshytte, Hånd-
laget sjokolade, Mamen Galleri,
Antikk i stabburet, Designklær

og Gartneriet med mange driv-
hus.
Da familien Mamen kjøpte går-
den i 1975, bar eiendommen preg
av stort forfall. Etter mange års
restaurering av hus og hage, samt
nytenkning fremstår gården i dag
som en kulturperle til glede for
store og små.
Tusen takk for en veldig hyggelig
tur og takk til Søsterskillingen
som la det så fint opp for oss. Vi
fikk en uforglemmelig sommer-
tur. NB! Bussen ble full av planter
og blomster som søstrene hadde
kjøpt med seg.

May L.T.

Cecilia på Sommertur 8. juni 2009

Besøk i gartneriet på Røed gård,
Jeløy, Moss.

Til høyre: Søsterskillingens styre etter
et vellykket arrangement.

Stopp underveis med servering.



Da Søstertreff i Loge Cecilia skul-
le arrangere fellestreffet for Øst-
fold-logene denne gang, var vi
alle enige om at årstiden og vårt
praktfulle ordenshus tilsa, at her
måtte vi være. Derfor kunne vi
den 4. mai – i flott vårvær – øn-
ske 64 gjestende og 19 egne søs-
tre velkommen til Mysen-byen og
Villa Nore.

Møtet startet kl. 11.30, og menyen
besto av snitter, kaker og kaffe el-
ler te, og pris p.p. var kr. 150,-.
Søstrene fikk tildelt hver sin
pinne med ulike farver, og de
skulle da finne plass ved bord
med samme farve. På den måten
greide vi å blande søstre fra de
forskjellige logene – noe som vis-
te seg å være vellykket.

Leder s. Anne Jorun Elvestad øn-
sket velkommen til bords, og vi
sang søstersangen – med ny vri
for anledningen, akkompagnert
av vår Organist s. Solveig Gun-
delsby. Stemningen var upåkla-
gelig, og vi koste oss med deilige
snitter fra Thorilds Catering.

S. Anne Jorun ga så ordet til s.
Guro Lie. Hun orienterte litt om
Loge Cecilia og det nye Ordens-
huset. Det gamle huset ble etter
hvert nokså slitt og trangbodd.
Spørsmålene var mange. Hva
skulle man gjøre med det? Red-
ningen kom i form av en gave fra
et logeektepar fra Mysen, nå bo-
satt i USA. S. Guro leste så prolog

ved Innvielsen av nye Villa Nore,
skrevet av en logebror. Her får vi
faktisk høre hele den utrolige his-
torien, som førte til at vi, Loge
Cecilia og Loge Håkon Håkons-
son, sitter som eiere av dette flot-
te Ordenshuset.

S. Guro ble takket for flott frem-
føring, og så kunne vi kose oss
videre med kaffe og kaker fra
søstrenes hjemmebakeri. Inn-
gangsbilletten fungerte som lodd,
og alle blomstene på bordene ble
loddet ut. Som avslutning sang
vi ”Vennesang”. Deretter gikk vi
inn i logesalen, hvor vi fikk gle-

den av å høre vakker orgelmu-
sikk av vår kjære Organist. Det
var en flott avslutning på et hyg-
gelig samvær disse formiddagsti-
mene, og neste år ble vi ønsket
velkommen til fellestreff i Sarps-
borg.

Randi Arnesen
ref.
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Felles Søstertreff for Østfold på Villa Nore

Søstrene koste seg med snitter og kake.

Nemnd for Omsorg – Loge Cecilia
(Tidligere nemnd for sykebesøk)
Nemnden for 2009 – 2011 er:
S. Astrid Lindegaard Askim 69881296
S. Anne Ingeborg G. Teig Knapstad 69922304
S. Reidunn Grefslie Mysen 69893494
S. Laila Fimland Båstad 69828126
S. Tove Ekman Askim 69882271

Nemnd for Omsorg – Loge Håkon Håkonsson
(Tidligere nemnd for sykebesøk)
Nemnden for 2009 – 2011 er:
Eks OM Harald Rømuld Askim 69 88 35 64
Eks OM Torfinn Jørgenrud Sp.berg 69 83 77 15
Br Knut Wangberg Ørje 69 81 17 57
Br Tor Glasø Eidsberg 69 89 10 10
Br Arne Henning Sørby Trøgstad 69 82 50 89

Logenes nemnder for Omsorg

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

VENNSKAP • K JÆRL IGHET • S ANNHET

Kjærlighet
Kjærlighet er den sterkeste kraft i
verden, og likevel den mest ydmyke
som tenkes kan.

(Mahatma Gandhi)
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ODD FELLOW - 62 HÅKON HÅKONSSON - 31 CECILIA 
ENKEL BRUKERVEILEDNING FOR WEB/INTERNETT 

Odd Fellow Ordenen har som kjent sine egne websider som inneholder masse informasjon. 
 

Det har også våre 2 loger. 
 

Det er ikke alle som er fortrolig med å bruke dette verktøyet 
og vi gir her en kort innføring i hvordan den brukes. 

1. Start nettleseren. 
For eksempel:  
Explorer 
 

2. I adressefeltet skrives inn: 
http://www.oddfellow.no 
 

3. Da får du opp denne forsi-
den til Odd Fellow i Norge. 
 

4. Her kan du klikke deg inn 
på forskjellige sider i den 
grå øverste linjen. 
 

5. For å komme til de forskjel-
lige loger/leire klikker du 
på: Loger/Leire 

1. Her kan du velge hvilen 
loge eller leir du ønsker 
informasjon om. Flere har 
sine egne hjemmesider. 
 

2. Skal du hente opp sidene til 
for eksempel 
Håkon Håkonsson  
eller Cecila:  
Klikker du på navnet 
Da kommer forsiden fram. 

Da får du opp siden under 
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ODD FELLOW - 62 HÅKON HÅKONSSON - 31 CECILIA 
ENKEL BRUKERVEILEDNING FOR WEB/INTERNETT 

Vi bruker som regel ordet lenke eller link til de forskjellige sider. 
 

Det vil si at når du fører musepekeren over ett ord i menyene så hender det at musepilen endres 
til en hånd - og klikker du - så får du opp en ny side. 

I tilfellet under ønsker vi å se på Nore Nytt 

1. Vi klikket på Håkon Hå-
konsson og da kom denne 
siden fram. 
 

2. I spalten på venstre side ser 
du under 62 Håkon Hå-
konsson hva vi har lagt inn. 
Bl.a. Møteprogram, Em-
bedskollegiet, Seniorgrup-
pa, Nore-Nytt, Meny 
 

3. Vi vil se på Nore-Nytt og 
klikker på den lenken. 

1. Her kan vi så klikke på det 
nummer av Nore-Nytt vi 
ønsker. 
 

2. Da startes normalt et pro-
gram automatisk på din PC 
som gjør at du kan lese bla-
det. 

3. Hvis ikke må du installere 
et program som leser pdf-
filer.  
Vanligvis Adobe Acrobat. 
Dette er et gratisprogram 
som kan lastes ned fra net-
ter. 
 

4. For å komme ut av denne 
siden og tilbake til siden du 
ser til venstre må du klikke 
bakoverpilen på nettleseren. 

Da får du opp siden under 
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ODD FELLOW - 62 HÅKON HÅKONSSON - 31 CECILIA 
ENKEL BRUKERVEILEDNING FOR WEB/INTERNETT 

Dersom du ønsker å gå tilbake til foregående side/sider 
kan det være lurt å benytte bakoverpilen i nettleseren. 

 
Kontaktpersoner vedr. våre web-sider er: 

Loge 31 Cecilia: Eva Bakurowitz. E-mail: bakuro@online.no 
Loge 62 Håkon Håkonsson: Egil Ingar Karlsen. E-mail: eg-i-kar@online.no 

1. Vi klikket på Seniortreff og 
da kom denne siden fram. 
 

1. I spalten til venstre på siden 
kan få opp møteprogram, 
velkommen og kontaktper-
soner ved å klikke på len-
ken. 

Siden under er Cecila sin og har ikke så mange undersider som Håkon Håkonsson 



Lørdag 28. november ankom 99
festkledde mennesker Villa Nore
for å feire vår loges 50-årsdag. Det
var brødre med ledsagere, de fles-
te søstre, samt gjester fra Oslo,
Sarpsborg og Sverige. Fra Storlo-
gen møtte Stor Skm. Bjørn-Erik
Hansen, fra Leiren DSS Rolf Berg-
Nilsen, fra 30 Grimkell OM Ørnulf
Gundersen, fra Sverige
Distr.president Gudrun Nyberg og
Eks.DSS Gøsta Cedulf fra 78 St.
Sigfrid. Fra 31 Cecilia møtte OM
Reidun Lie Larsen.

I døren ble vi ønsket velkommen
av OM Hans Kristian Foss og br.
Bjørn Smeby. Festsalen var pyntet
med langbord og hvite duker. Det
ble en høytidelig seremoni i loge-
salen ledet av OM Hans Kristian
Foss, sammen med UM Kåre
Mons Bye, Kapellan Per Chr. Frøs-
haug og Fung.Eks.OM Jan Grefs-
lie. Vi fikk høre Odd Fellow Orde-
nens historie, og det var solosang
av Br. Øivind Svendsby, med Or-
ganist Jørn Vidar Lillestrand ved
tangentene.
Br. Svein Hellerud ønsket velkom-
men til bords i festsalen, og ga or-
det til Stor Skm. Bjørn-Erik Han-
sen som utbrakte Kongens skål,
før vi sang Kongesangen, med s.
Solveig B. Gundelsby ved flygelet.
Br. Svein Hellerud overlot så ordet
til kveldens toastmaster UM Kåre
Mons Bye som gratulerte 62 Hå-
kon Håkonsson med dagen, tak-
ket for en fin seremoni og ønsket
alle en hyggelig kveld. Deretter
fikk vi kveldens prolog, flott skre-

vet og framført av Eks DSS Frank
Lind som også utbrakte logens
skål.
Etter å ha sunget velkomstsangen,
ble maten servert. Til forrett ble
det servert skalldyrsymfoni
m/toast, og som hovedrett, for øv-
rig servert to ganger, marinert kal-
kunbryst Provence m/sopp-saus.
Etter første servering var det kul-
turelt innslag med sang av br. Øi-
vind Svendsby og s. Solveig B.
Gundelsby ved flygelet.
Da hovedretten var over, ble det
åpnet for kveldens taler. Første ta-
ler var Stor Skm. Bjørn-Erik Han-
sen. Han gratulerte med dagen og
takket for invitasjonen, for deret-
ter å referere litt fra logens historie
fra 1959 og fremover. Takk til våre
forgjengere, men vi må også tenke
på framtiden, og at det stilles krav
til oss som logemedlemmer. Stor-
logen håper på utvikling av logens
kreativitet. Mellom land, grupper
og religioner er det stadig konflik-
ter, og det er viktig å vise toleran-
se.
Han overrakte en plakett med

hilsen fra Stor Sire, og utbrakte en
skål for Loge nr. 62 Håkon Hå-
konsson.
OM Reidun Lie Larsen gratulerte
fra 31 Cecilia, og takket for samar-
beidet som var blitt enda bedre et-
ter at det nye huset var innviet.
Hun overrakte to femarmede lyse-
staker som gave. Fra vår venn-
skapsloge 78 St. Sigfrid i Nässjö i
Sverige, overbrakte Eks DSS Gøsta
Cedulf gratulasjoner og hilsninger
fra logen. OM Thomas Ericson
overrakte logens bordfane og
blomster, og utbrakte en skål til ju-
bilanten. OM Ørnulf Gundersen
fra vår moderloge 30 Grimkell
takket for invitasjonen. Han følte
seg som en mor som besøker sitt
barn som står støtt på egne ben og
er blitt en livskraftig 50-åring. En
spesiell gratulasjon til brødrene
som stiller opp for logen og tar an-
svar. Han hilste også fra 34 Fred-
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Loge nr. 62 Håkon Håkonsson 50 år

i kk e uts et t å b e søke en syk

Gjestene ønskes velkommen. Om Hans
Kristian Foss ønsker Eks RP Guro Lie
velkommen. Til høyre br. Bjørn Smeby.

Kveldens toastmaster, Kåre Mons Bye.

OM i Loge nr. 31 Cecilia, Reidun Lie
Larsen hilste logebrødrene.

Vår egen Eks DSS Frank Lind leste sin
egen prolog skrevet til jubileet (se s. 20).

Stor Skattmester Bjørn-Erik Hansen
skålte for Kongen og hilste fra Stor Sire.
OVER: Vår OM m/plaketten.



riksten, 100 Olav Haraldsson og
Leir 23 Smaalenene og overrakte
en vase med inskripsjoner og en
gavesjekk på kr. 3.400,-. Br. Knut
Ivar Tveten hilste fra Seniorgrup-
pa og gratulerte med 50-årsdagen.
Han overrakte en gave tilsvarende
kr. 100,- for hvert år logen hadde
eksistert, og dette skulle brukes til
et forheng ved skilleveggen.
Så ble det servert dessert, Choco-

late Moelleux Tropic, før vi fikk
tale av OM Hans Kristian Foss.
Han takket gjestene for frammø-
tet, og en spesiell takk til jubi-
leumskomiteen v/brr. Svein Hel-
lerud, Knut Wangberg, Magne
Skadsheim og Bjørn Smeby. Han
takket for flott prolog, sang og
musikk. Videre takket han alle ta-
lere for gaver og gratulasjoner, og
sendte hilsninger tilbake til Stor
Sire, og til de respektive loger.
Takk også til UM for vel gjennom-
ført arrangement. Han oppfordret
også brødrene til å møte på infor-
masjonsmøte i februar, og ta med
venner som kan bli nye brødre.
Det ble utbrakt skål med ønske
om alt godt for logen. Vi sang der-
etter Til Loge Håkon Håkonsson før
UM Kåre Mons Bye delte ut blom-
ster til s. Solveig B. Gundelsby og
br. Øivind Svendsby.
Br. John Altenborn takket for ma-
ten, med en spesiell takk til brr.
Arne Henning Sørby og Frank
Johansen på kjøkkenet og de 10 lo-
gesøstrene som serverte på en ut-
merket måte. Han minnet om ho-
vedretten, kalkun, og trakk paral-
leller til amerikansk Thanksgi-
ving-feiring hvor kalkunen står i
sentrum. Det ble utbrakt en skål
og delt ut blomster til kjøkken- og
serveringspersonellet for vel ut-
ført arbeid.
Til taffelmusikk fra s. Solveig B.
Gundelsby, og også en sang av br.
Øivind Svendsby, satte vi oss ved
småbord og i salongen. Det var
kaffe og konfekt, og for en del av
oss ble det også en avec eller to.
Det var ut i de små timer før vi et-
ter hvert reiste hjem fra en stor-
slått festloge.

Jan Isaksen, ref.
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hj e l p d ine medmennesker der du kan

OM i vår moderloge Nr. 30 Grimkell,
Ørnulf Gundersen, hilste «med glimt i
øyet». Han hilste også fra de andre enhe-
tene i vårt distrikt.

Fra vår svenske vennskapsloge hilste Eks
DSS Gösta Cedulf og logens OM Tho-
mas Ericson og overleverte bordfane og
blomster.

Vårt æresmedlem John Altenborn takket
for herlig mat og berømmet «kokkene».

Våre eminente «kokker», Arne Henning
Sørby og Frank Johansen.

Øivind Svendsby og Solveig Gundelsby
gledet oss med sang og spill.

Gjestene benket ved det nydelig pyntede festbordet.



Det blir feiret så mangt gjennom livet,
åremål, påske, jul eller nyttår
og hva ellers man finner i livsarkivet.
Det lages til fest som riktig forslår.
Men først finne dagen som høver seg best
for hvem vi i dag er samlet for,
om det for vi spørre vår hedersgjest
som nok vil besvare både da og når.
For han er midtpunkt i denne fest.

– Så spør vi deg Håkon, – åpent og frimo-
dig, hvor gammel er du?
En herre som deg må kunne svare litt
kvikt,
Vi mener, – sånn uten å komme i person-
lig konflikt.
Dog minner vi om, det er umulig å snu
din alder og tid frem eller tilbake.
Det er den evige sannhet alle må smake.

Han svarer så vakkert med snev av ro-
mantikk:
Jeg er ennå i min fagreste ungdom
hvor tiden fosser som en våryr storflom.
Kort sagt – min ungdommelige aldersdy-
namikk –.

– Men alderen, Håkon, alderen, år og
dag!
Det er jo derfor vi samles i dette lag.
Ditt svar er muntert, dog litt svevende.
Du må da kunne svare om alderen ek-
sakt! –

– Ja, jeg svarte kanskje litt dvelende,
når det spørres så direkte er jeg på vakt.
Men jeg blir altså femti dette året.
Ser man etter – kan det sees på håret! –

Ja, så men ... Hvor kom du fra og hvem
var din fadder? –

– Mine faddere var brødre fra ”Grimkell”
i Sarpsborg
som vandret på enkle Odd Fellow ladder
for å stifte loge i Mysen, nær Folkenborg.
En loge tuftet på historisk grund.
Det ble alvor i leken fra denne stund.
Det var menn med kraft i ben og armer
som grep fatt i lenken og brakte den her-
til.

– Søster- og brodersymbolet, blank og
gild!
Og med den fulgte Ordet som styrker og
varmer!

Håkon Håkonsson ble navnet.
For meg, kun det beste var godt nok.
Den store konge hadde vist hva han gav-
net.

Han ga meg styrke til å løfte i flokk.
Det hele begynte på ”Orion”
i leide lokaler med sjau og strev.
Snart meldtes kravet om egen bastion.
Jeg søkte rundt i både tale og brev.
Snart ble ”Nore” spesielt interessant,
kontrakt ble skrevet og jeg fikk hus
og kjøkken og sal og nytt møblement!
Det skjedde så hastig, ja nesten bardus.
Og nå kom jeg bedre i gang med mitt ar-
beid
med å leve opp til de høyere idealer,
som går ut på å værne om eget ”jeg”
mot utbredte falske moraler.
Etter hvert kom det fler til broderkjeden
som deltok flittig i dugnadsgleden.
Dog, først er vi bærere av Odd Fellow-
ideen
som er veien til selve Ordens-entreen!

Mange kan navngis i denne historie.
Det nevnes ei navn, men ingen er glemt.
Skjønt to er risset i hjertene gjemt
omgitt av takknemlig glorie.
Det er utsmykningen i vår logesal –
utført av ordensbror Smeby,
berømmet som helt genial.
Han var en bror med en kunstners ry!

Den andre kom rett fra junaiten
medbrakt det utroligste bud
som sitt bidrag til kontingenten.
Og navnet, jo, broder T. Diskerud!
Han er Det nye Nore-produsenten.

Vårt Nore, som betegnes Torggatens
brud!
Han reiste vårt nybygg med nennsom
hånd.
Det gamle var nedslitt og sto for fall.
Nå gjalt det å berge den gode ånd
som er Odd Fellows hellige kall.

Vår loge i dag er et levende samfunn
i slekt med brødre både fjern og nær.
Felles står vi på Odd Fellow grund
i bevisthet om hva vårt motto er,

Vennskap – Kjærlighet og Sannhet
er motto for vårt indre logeliv.
Der gjelder det kun å ligge i tet
Det finnes ei no’ alternativ.
Gjør mot andre du vil andre skal gjøre
mot deg.
Det er den rette og eneste levevei!
– Jeg skal gi av meg selv til min neste
og støtte ham til hans eget beste.

O

Dette er Håkons eget manifest.
Vi tror hvert eneste ord er sant,
og derfor til ære for vår jubilant,
vi reiser oss alle på hver vår kant
og hyller vår kjæreste hedersgjest!

Mine søstre og brødere.
Loge nr. 62 Håkon Håkonssons skål.
Og jeg retter denne til bror Overmester.

Frank Lind.
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Loge nr. 62 Håkon Håkonssons kollegium 2009–2011. Sittende fra venstre Eks
OM Harald Rømuld, OM Hans Kristian Foss, UM Kåre Mons Bye.
Stående fra venstre Sekr. Helge Rindal, Kass. Frank Johansen, Skm. Per-Ola
Halvorsen og CM Egil Ingar Karlsen.

PROLOG
Til Loge Håkon Håkonsson’s 50-års jubileum, 28. november 2009
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Loge nr. 31 Cecilias kollegium 2009–2011. Sittende fra venstre Sekretær Anne
Floeng, OM Reidun Lie Larsen og UM Ellen Haarr Nuttall.
Stående fra venstre Kasserer Inger Johanne Krog Gundersen, CM Oddrun Korsvik
Kure og Skattmester Eldbjørg Frøshaug.

Fra venstre: Insp. Ruth
Buckholm Eide, Ark.

Turid Mohrsen og Insp.
Ass. Anne Ingeborg

Gaasvik Teig.

UM Ellen Haarr Nuttall med assistenter. Til v.: H.
Ass. Grethe Sørby og til h.: V. Ass. Astrid Lindegaard.

Fra venstre: CM H. Ass.
Gretha Buraas, CM
Oddrun Korsvik Kure
og YV Eldbjørg Bingen.
Fravær: CM V. Ass.
Anne-Kristine Løken.

Til venstre: Mus.
ansv. Turid Stokstad,
Mus. ansv. Synøve
Heggen og IV Anne
Kari Lillestrand.

Fra venstre: Kap. Evy
Nøkleby, Org. Solveig
Gundelsby og sanger
Bjørg Skjenneberg.

OM Reidun Lie Larsen i midten. Tilven-
stre på bildet OM H. Ass. Anne-Lise
Foss. Til høyre V. Ass. Berit Karlstad.

Loge nr. 31 Cecilias valgte og utnevnte embedsmenn 2009–2011



I månedsskiftet septem-
ber/oktober gikk turen i år til
Tyskland med 42 deltakere fra
Danmark, Finland, Norge og Sve-
rige. I løpet av mandagen 28/9
kom de fleste til Vadstena. Vi ble
innkvartert på Birgittasøstrenes
gjestehjem. Etter en guidet rund-
tur i byen og en enkel middag ble
det vist en film om Birgitta og or-
denen.

Tirsdag 29/9. Stod opp grytidlig
og avreise kl. 06.30. Som så
mange ganger tidligere satt Gun-
nar Falk ved rattet og sønnen Da-
niel (egentlig tannlege) var med
som annenfører og kona Kerstin
sørget for både kaffe og mat
under turen med hjelp av Ylva,
Jane og Gudrun, og sjefen Gun-
nar Jivegård hadde alt under
kontroll. Med to sjåfører var det
ikke noe problem med hviletider
på de lange dagsetappene. Med
korte stopper i Jønkøping, Mal-
mø og Kastrup var alle deltaker-
ne på plass og turen fortsatte til
Gedser og ferje til Rostock og i ri-
melig tid var vi framme i Berlin
og senga.

Onsdag 30/9. Rundtur i Berlin
med dyktig guide – en Gøteborg-
dame som hadde bodd 40 år i
Berlin. Vi fikk med oss muren og
Checkpoint Charlie, Riksdagshu-
set, Unter den Linden, Alexan-
derplatz, Potzdamer platz, Bran-
denburger Tor og den nye norske

ambassade. Men det som gjorde
mest inntrykk, var besøket på
plassen hvor nazistene 10. mai
1933 brente bøkene til en mengde
jødiske forfattere. Ved minnes-
merket som ble bygd i 1994/95,
er det på en bronseplate gjengitt
et sitat av Heinrich Heine. Her
oversatt til norsk: Dette var bare et
forspill. Der hvor man brenner bøker,
brenner man til slutt også mennes-
ker. Dette skrev Heine i 1820, 120
år før annen verdenskrigs utryd-
delsesleire!
Om kvelden møttes vi i Logenes
felles ordenslokale. Det var fest-
loge for søstrene i Rebekkaloge
Elisabeth og deretter for både
brødre og utenforstående i Bero-
lina-Loge.
Deretter inviterte svenskene til
felles måltid for alle med med-
brakt svensk koldtbord.
Kvelden fortsatte med hyggelig
samvær med tyske søstre og brø-
dre i de hyggelige lokalene.
Torsdag 1/10. Etter frokost fort-
satte turen sørover. Ved Lützen
stoppet vi ved Gustav Adolf Ka-
pellet som er reist av Sverige til
minne om Gustav II Adolf som
falt i det blodige slaget ved Lüt-
zen i 1632. Senere fortsatte turen
til Bamberg hvor vi ble tatt imot
av OM Martin Krebs ved det
praktfulle hotellet Residenzs-
chloss Bamberg. Bamberg er en
gammel by ved Regnitz en liten
sideelv til Main og har båtforbin-
delse vestover til Rhinen og Bre-

men og østover til Donau. Vi fikk
en interessant omvisning i den
gamle bydelen med ingen ringere
enn Hochmeister (Stor Sire) Wal-
ter Kuttelwascher som guide. Vi
beundret den vakre bebyggelsen
ved elva, vandret gjennom trange
gater og endte til slutt oppe ved
Bambergdomen som ble bygd i
årene 1000 til 1200, en basilika
med med to kor og fire tårn.
Om kvelden var vi av Frankenlo-
ge No 12 von Bayern invitert til
festloge for søstre, brødre og
ikkemedlemmer. Da logelokalene
i Bamberg er relativt små, var
møtet lagt til ordenslokalene i
Fürth ca 7 mil lenger sør ved
Nürnberg. Her var det også søs-
tre og brødre fra andre tyske lo-
ger. Bl.a. traff vi Friedhelm Dam-
mers fra Bayerische Friedens
loge i Dachau, en gammel bekjent
som ofte har vært med på turene
i Skandinavia.
Etter en fin festloge samlet vi oss
til fellesmåltid med svenske og
tyske spesialiteter og hyggelig
samvær. I turens eneste regnvær
var vi langt på natt tilbake på ho-
tellet i Bamberg, og ingen hadde
noe imot å ligge litt lenger neste
dag.

Fredag 2/10 fikk vi bekreftet at
hotellet var i virkelig toppklasse.
Til frokost var det også helt na-
turlig at det ble servert champag-
ne til den som måtte ønske det!
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Odd Fellowturen 2009

Hyggelig samvær etter logemøter i Odd Fellowlokalene i Berlin.

I den gamle bye Bamberg fikk vi en
interessant omvisning med den tyske
Stor Sire Walter Kuttelwascker som
kunnskapsrik og dyktig guide. Bak
ham står vår turleder Gunnar Jive-
gård.



På vegen sørover stoppet vi i den
idylliske landsbyen Gnadenberg
litt øst for Nürnberg.
Her var det en kafe med herlige
mennesker som Gunnar og flere
av damene tydelig kjente godt fra
før. Vi fikk kaffe og apfelstrudel
og kunne strekke på beina ved
omvisning i gamle klosterruiner.
Neste stopp var München med
Oktoberfest. Vi hadde hørt om
festen før, men kunne vanskelig
forestille oss dimensjonene. Alle
bryggeriene hadde sine telt hvor
det ble servert mat og øl og øre-
døvende ompamusikk. Kari og
jeg havnet i teltet til Augusti-
ner-Brau hvor det visstnok var
plass til 7000 gjester. Vi fikk slå
oss ned ved et bord hvor det var
to ledige plasser. Nærmest satt et
ungt tysk par med ei 4-årig jente
og i den utstrekning det var mu-
lig i støyen, fikk vi vekslet noen
ord med dem og fikk tatt noen
bilder. Vi trodde vi hadde bestilt
små glass øl til maten, men på
grunn av støyen ble det liters
krus. Mette og utørste fikk vi
oppleve folkelivet i et par timer.
Her var boder og tivoli i massevis
og folkemasser i stadig beve-
gelse. Utrolig nok kom alle til
bussen til avtalt tid og så gikk
ferden videre over Dachau til den
vesle klosterbyen Altomünster
med det gamle Birgittinerkloste-
ret hvor vi ble innkvartert i gjes-
tehusets enkle klosterceller.

Lørdag 3/10 våknet vi til strå-
lende sol og Barockes Marktfest
Altomünster og 350 Jahre Brauer-
zunft Altomünster, eller på norsk
fantastisk markedsfest og 350-
årsjubileum for Bryggerlauget i
Altomünster. Her var det farge-
rikt opptog, fantastiske kostymer,
utendørsteater med varierende
program, sang og folkedans, små
og store spisesteder, boder for ut-
stillinger og salg, kurvbinder og
kniplerske. Ellers var alle forret-
ninger stengt, men apotekeren
åpnet en liten stund for oss slik at
vi fikk smake på og kjøpe hans

utmerkede klosterlikør. I to døgn
var den gamle bydelen avstengt
for all biltrafikk. En utrolig opp-
levelse!

Søndag 4/10 ble det en ekstratur
for de som ønsket det, til Berch-
tesgaden og Ørnereiret. Her var
det en fantastisk utsikt over flotte
fjellområder og Salzburgtraktene
og turen med spesialbussene
både opp og ned i rasende fart i
skarpe svinger og bratte fjellsider
kan ikke beskrives.

Mandag 5/10 startet heimturen
som en rein transportetappe til
hotell i Hamburg. Det går fort på
motorvegen, men også i Tyskland
kan vi oppleve overraskelser i
forbindelse med vegarbeider. Litt
nord for Hildesheim tok det såle-
des en time å forflytte seg 10 kilo-
meter! Tirsdag fortsatte turen
nordover med handlestopp i Hei-
ligenhafen og ferje Puttgarden -
Rødbyhavn. På Kastrup tok vi
farvel med våre danske venner,
og i Malmø var det flere svensker
som fant det hensiktsmessig å
forlate oss. Vel framme i Vadste-
na var den store avskjeden. Noen
fortsatte med egne biler, men
Kari og jeg var glad for å kunne
overnatte på det hyggelige pen-
sjonatet Solgården før vi satte
kursen vestover.

Magne Skadsheim
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Fra oktoberfest i München. Vi fikk plass ved siden av et hyggelig ungt tysk
par med en datter på 4 år. Teltet til Augustiner-Baäu rommet 7000 gjester.

I den idylliske gamle klosterbyen Altomünster var det fantastisk markedsfest
over to dager. Bydelen var stengt for biltrafikk og overalt var det fargerike
opptog, sang og folkedans, salgsboder og utallige spisesteder.
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Oscar Wilde:

Det er ikke de fullkomne,
men de ufullkomne
som har behov for kjærlighet.

Mahatma Gandhi:

Kjærlighet er den sterkeste
kraft i verden,
og likevel den mest ydmyke
som tenkes kan.

Phil Bosmans:

Du kan være lykkelig
i en fattig hytte med kjærlighet
og ulykkelig i den flotteste villa
– uten kjærlighet.
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Ja nå er vi allerede i oktober måned og
vi kan se tilbake på 2 års drift av det
nye huset.

Lokalene er blitt populære til fest og
bryllup. I 2009 har huset vært bortleid
nesten hver helg hele året. Det er også
mange som har tinget på lokalene i
2010 og 2011.
Det er fint at lokalene blir så mye bort-
leid, men dette har også sine baksider.

I våres oljet vi tregulvene og det blir
ikke lenge til vi må gjøre dette igjen.
Dette er en jobb som krever mye forar-
beid med nedskuring og til sist oljing.
Vi var mange på dugnad da vi gjorde
dette i våres.

Et annet problem ved så mye bort-
leie, er orden på kjøkkenet. Til tross for
at vi har skrevet den ene instruksen et-
ter den andre, er det håpløst med at de
ikke legger ting tilbake på riktig plass.
Det er mange av oss som har brukt mye
tid på å rydde og vaske på kjøkkenet.

Utearealet har vært veldig pent i vå-
res og sommer. Først blomstret alle tu-
lipanene og etterpå har alle sommer-
blomstene som Johnsen forærte oss
stått i flott skue. Her har seniorgruppa
gjort en fin jobb i hele sommer. Nå i
høst er det også kommet bark på vollen
mot kirken samt at det er plantet hekk
mot parkeringsplassen bak huset.

”Leikestua” er malt i samme farge
som kirken og dette ble veldig fint.
Bakveggen på gamle huset er også malt
i samme farge som resten av huset og
dette ga et mye penere helhetsinntrykk.

Vi i styret i Nore BA føler at vi snart
er i mål med huset. Det gjenstår litt i
kjelleren i gamle huset, og dette skal
begge logene ta på dugnad nå i høst.

Når det gjelder økonomien greier vi
nå fint å betjene de utgiftene vi har på
huset samt renter av lånet på ca. kr.
2.000.000,–.

Begge logene har vedtatt at alle brø-
dre og søstre skal innbetale kr 1.000,–
pr. år i 5 år, til nedbetaling av gjeld.
Dette vil medføre at vi skal greie å ned-
betale halvparten av gjelden før vi be-
gynner å betale avdrag.

Både loge Håkon Håkonsson og loge
Cecilia har nå sendt ut fakturaer.
Det har kommet tilbakemeldinger på
dette fra noen av våre medlemmer,
men de fleste er positive.

Styret i Nore BA har besluttet at det
fra nå av ikke skal betales leie ved min-
nesamvær på ”Villa Nore” etter søstre
og brødre i logene Cecilia og Håkon
Håkonsson.

Styret i Nore BA vil takke for at det
er så mange som stiller til dugnad både
inne og ute slik at vi kan holde utgif-
tene nede. Vi har fått et fint hus som vi
alle skal være med på å holde i orden.
Det som også er fint med dugnad er at
vi blir mye mer sammensveiset.

Dette var litt om hva som har skjedd
i 2009.

For styret i Nore BA, May Sørby

Villa Nore
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Vi var 23 deltagere, Seniorer med
ledsagere på denne dagsturen, som
gikk med grensebussen i grense-
kommunene.
Turen startet fra Villa Nore kl.8.45
med en gjeng "glade fjes" og god-
morgen handtrykk.
Første etappe gikk via Rakkestad
og Strømsfoss til Furulund Cafe i
Aremark, hvor kaffe og rundstyk-
ker ventet på oss.
Under turen gjennom Rakkestad
ble vi guidet av Odd Burås, som
fortalte småhistorier om de flotte
gårdene vi passerte.
Før vi kom til Strømsfoss, hadde vi
Linnerudkleppen, en av Østfolds
høyeste punkter opp til venstre for
oss. Deretter gikk det raskt mot
Aremark og kaffe.
Under pausen hørte man samta-
lene og latteren fra glade deltagere.
Det hele toppet seg med en mor-
som historie fra Per Karlsrud, den
gikk som følger:
Gutten ropte på moren sin," MOR
NÅ HØRER’N BESTFAR MYE
BERE", – – – "ÅSSEN DA?"
"JO NÅR TOLA SLO NED I BRYG-
GERHUSET, SA’N BESTFAR – – –
KOM INN!"
Så bar det videre i det fine landska-
pet. Vi kom nå fram til veiskille
"Tolvsby/Stora Lee", og her ligger
gamle Arestad prestegård (Arestad
kommer fra Aren nå Aremarksjø-
en).
Hovedbygningen som er på 230 m2

ble reist tidlig på 1700 tallet. Går-
den var i sin tid Aremarks største,
med 860 mål dyrket mark og 2470
mål skog. Hagen er et ba-
rokk/renessanse anlegg med løv-
trær, fruktrær og grusganger ned
til lysthuset i strandkanten av Are-
marksjøen.
Aremark historielag har tatt på seg
oppgaven med å vise frem og ved-
likeholde bygning og hageanlegg.
Prestegården er innredet med mø-
bler fra 1700 og 1800 årene i for-
skjellige stilarter.
Støpejernsovnene var svært flotte
og sikkert nødvendig da dette hu-
set var i daglig bruk, de trengte
faktisk 14 favner ved i året til opp-
varming og matlaging. Av alle kle-
nodier vi så, la jeg spesielt merke
til et maleri med ordspill rundt or-
det TROR.
Guidene var svært flinke, de fortal-
te historiene rundt de forskjellig

prestefamiliene og tjenestefolk som
hadde levd i prestegården i de siste
par hundre år.

Det var tid for å fortsette til
Strømsfoss hvor vi fikk anledning
til ta en titt i "Møllerens hus", som
nå var ominnredet til butikk med
alt fra gammelt verktøy og rariteter
til kunsthåndverk og gammelt
stentøy. Dit tror jeg mange kom-
mer til å reise igjen.
Vi var nå klare for omvisning på
Strømsfoss mølle. Kanalbyggeren
E. Soot har ansvaret for at det ble
bygd sagbruk, garveri, fargeri og
ny mølle.
Mølledrift har det vært her siden
1300 tallet, dagens mølle har vært i
drift fra 1896–1966.
Vi ble vist og forklart hvordan de
forskjellige maskinene virket, og
en av kværnene ble startet slik at
de som ønsket kunne få med seg
en prøve av sammalt hvete.
Her som på prestegården ble vi
guidet av en dyktig omviser.
På loftet over møllemaskin etasjen
var det stilt ut fotomontasjer fra
kanalbyggetiden pluss en serie bil-
der fra hevingen av "den gamle"
Turisten fra Femsjøen.
Selve restaureringsarbeidet av fer-
gen var skikkelig dokumentert
med detaljerte bildeserier. Herrene
Ulven og Volberg har stått for kost-
nadene i dette sammenhenget, 45
millioner sies det å ha kostet.

Så dro vi videre, denne gangen
mot Ørje og videre til Rødnes kir-

ke. På turen passerte vi "Farmen",
filmsted for TV serien ved samme
navn, vi passerte Stikleveien, som
er kjent som Smuglerveien før vi
passerte Ørje, deretter Kallak og
endelig ved målet Rødnes kirke.
Her stod Martin Nakkim klar til å
gi oss historien om denne gamle
Østfoldkirken.
Rødnes kirke ble oppført tidlig på
1300 tallet. Opprinnelig var den en
17 m lang steinkirke med 1 m tyk-
ke vegger, bygget var i romansk
stil.
I årene 1703–1709 ble kirken byg-
get om og forlenget med 5,5 m. og
klokketårn i bindingsverk ble byg-
get. Her henger 2 klokker, en i
middelalder stil og en som er mer-
ket 1588.
Døpefonten er fra 1700.
Ved siden av prekestolen henger
det en sort tavle med navn og
funksjonstid for alle kirkens sogne-
prester fra 1550 (etter reformasjo-
nen) til nåtiden.

Turen begynte nå å gå mot slutten,
vi var på vei igjen.
Vårt siste mål var Lund gård i
Marker, hvor langbordet var dek-
ket for oss.
Vertskapet ønsket oss velkommen
inn i storstuen hvor det ble servert
en deilig middag med dessert og
kaffe.
Et par timer senere var vi tilbake
ved Villa Nore, og takket hveran-
dre for en fin turdag.

Sekr. Knut Ivar

Senior-møte/utflukt 27. august 2009

Uten mat og drikke .....

i kk e uts et t å b e søke en syk
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Noen tanker om kr. 1000,00!
I det siste har jeg blitt snakket til
av noen søstre om de berømte kr.
1000,00, som vi er pålagt å betale
i fem år.
Det er blitt sagt: ”Jeg melder meg
ut, er ikke interessert i å betale
dette!”
Mine tanker går da til vår stem-
merett! Vi har full anledning til å
si NEI på våre Logemøter.

Jeg stemte nei til dette forslaget,
men aksepterer at det ble ja.
Logen betyr mye mer for meg
enn å få medhold i min stemme.
En ting er jeg uenig i: Saken kun-
ne ha blitt behandlet litt annerle-
des. Jeg tenker at dersom vi had-
de fått et brev først med forsla-
get, hadde vi fått anledning til å
tenke over saken og møtt bedre
forberedt på Logemøtet når det
skulle stemmes.

Men kjære dere som vil slutte
p.g.a. kr. 1000,00. Tenk om igjen!
Hva betyr Logen for deg? Mitt
svar har jeg gitt her. Jeg er glad i
Logen vår. Håper at jeg også ser
dere kjære søstre og brødre igjen i
Logen!

Hilsen i Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet

fra søster Ruth Buckholm Eide

Hva betyr Logen for deg?

« M E N I N G E R S M O T »
”MENINGERS MOT”: Her kan brødre og søstre sende inn tanker de har, betraktninger, synspunkter
m.m. de ønsker å dele med andre eller gi videre noen gode ord de har funnet et sted.
Redaksjonen håper at medlemmene vil sende inn stoff til den nye spalten, underskrevet med navn og beskjed om
det ønskes at navnet skal stå på trykk.
Stoffet kan sendes til.: b. Halvor Kure. E-post: hakure@gmail.no

s. Rigmor Løes. E-post: rig-s-lo@online.no – eller leveres direkte til en av oss.

Den 9.november 2009 var det
Innvielse av to nye søstre i Loge
nr. 31 Cecilia, Inger-Lise Haugen
og Nina-Christin Aaseby.
Etter en nydelig seremoni inne i
logesalen gikk vi til festpyntet
dekket bord.
De nye søstrene ble spesielt øn-
sket velkommen av UM og deret-
ter sang vi: Vel møtt, du søster
kjære.
Etter måltidet holdt OM tale til
de nyinnviede hvor hun presiser-
te at nå var de innlemmet i søs-
terkjeden og minnet også om vik-
tigheten av det str. UM avslutter
med inne i logesalen: Møt så ofte
du kan.
Fadder Inger Stenshol holdt så en
fin tale for sitt fadderbarn og likeledes Åse Karin
for sitt. Begge de nye søstrene fikk også i gave
logenålen med de tre kjedeledd av sine faddere.
Åse Karin leste også tre vers om visdom ifra
«Gule blomster».
Deretter sang vi, Begynn i ditt eget indre.
De to nye søstrene holdt så en tale sammen hvor
temaet var: 2 damer på vei.
Kasserer Inger Johanne Krogh Gundersen overle-
verte så informasjonsmappene og Anne Ingeborg
Gaasvik Teig takket for deilig mat.
Så var det kaffe og hyggelig prat i salongen etter
nok en fin logekveld. G.S.

Nina-Christin Aaseby, født 6.
april 1961. Vokste opp i Askim,
men flyttet som 3-årig til Hemnes
i Høland. Som tiåring flyttet fami-
lien til Gansdalen, der foreldrene
fortsatt bor i dag. For 4 år siden
flyttet Nina-Christin tilbake til sin
hjemby. Hun er nå samboer og ste-
mor til 2 herlige barn.
For tiden arbeider hun i på Planta-
sjens kjedekontor på Kjeller, men
håper på jobb i nærområdet. Dette
fordi hennes avdeling flyttes til
Stockholm sommeren 2010.
Nina-Christin håper på mange
gode år sammen med dere i logen.
Hun håper å kunne tilføre humør
og glede.

Inger-Lise Kåen Haugen f. 250755 vokst opp på
Mysen. Etter å ha vært bosatt i Finnmark og Åle-
sund i ca. 25 år bor hun nå på Mysen. Gift med
Lars, til sammen har de 5 barn og 8 barnebarn.
Jobber som servicetorgleder i Trøgstad kommune.
Interesser: Jobber som hjelpeverge for mindreårige
asylsøkere på Mysebu, hun har sammen med sin
mann et lite privat prosjekt i Vest Afrika (Gambia).
Reiser så snart de har anledning, gjerne til Afrika.
Ellers er hun veldig glad i å lese spesielt historie
og om andre kulturer.
Vår og sommer er hun glad i å jobbe i hagen og
tar gjerne i et håndarbeide i høst/vinterkvelder.

Innvielse i Loge nr. 31 Cecilia

Bak fadderne Inger Stenshol og Åse
Karin Røsand. Nye søstre Inger-Lise
Haugen og Nina-Christin Aaseby.



Tenn et lite lys i mørket. Tenn et lite håp om fred.
Hele verden får i gave – barnet som blir sendt hit ned.

Vi ønsker alle brødre og søstre en riktig god jul!

Årets sommermøte ble lagt til
Smaalenenes Bru ved Glomma og
Mørk Golfbane. Først kom vi frem
til Smaalenenes Bru. Der fikk vi se
deler av ei bru på begge sider av
Glomma. Bak oss så vi to sorte hull,
tunellen mot Krosby.
Vår Undermester Foss ønsket vel-
kommen til dette informasjonsmøte
om Smaalenene Bru. Foss takket de
to representantene fra Mesta for at
vi fikk komme og få informasjon
om prosjektet.
De kunne fortelle at de nå har holdt
på 1 år og bruen vil være ferdig om
ca. 1 år. Ventes å tas i bruk når
veien på begge sider blir ferdig, litt
utpå høsten 2010.
Bruen som sådan er en liten bru ca.
300 meter og en tårnhøyde på 80
meter, men komplisert. Den største
utfordringen har vært brufunda-
mentene. Det som var mest utfor-
drende var det ene fundamentet
som står på fjell 23 meter under
vannivået. Fundamentet har en dia-
meter på 9 meter. Ser vi på Sanne-
sundbruen så er den ca 1500 meter,
men en enklere bru.
Så vi over på Spydebergsiden og
bredden på bruen, så skulle man
ikke tro at det ikke ville bli plass til

4 felt. De håpet på at de hadde målt
riktig.
Denne type bru heter skråkabelbru.
Bruen vil bli et landkjennemerke
med det høye tårnet som kablene
fra begge sider festes til. Når broen
er ferdig, skal den utsmykkes med
en utsøkt belysning.
Fra Krosby (der hvor motorveien
slutter i dag) og frem til bruen lig-
ger det en 950 meter lang tunnel.
Den nye parsellen er ca. 8 km lang
og er budsjettert med kr 910 mill.
hvor bruen er på 173 mill. av disse.
Men komplisiteten i bruprosjektet
tilsier at den vil komme på over 200
mill.
De som bygger bruen er et tysk fir-
ma. Dette firma har bygget mange
bruer i Norge, og Mesta er meget
fornøyd med samarbeidet.
Da det var slutt på spørsmålsstil-
lingen takket Foss for en glimrende
informasjon. Så gikk turen til Mørk
Golfbane syd i Spydeberg hvor vi
skulle få testet egenskapene på
golfslagene.
Etter ankomsten holdt Knut Tveten
en demonstrasjon på hvordan et
golfslag kunne gjøres. Deretter
prøvde en del av deltagerne seg på
det. Det ble vekslende resultat, men

en god underholdning ble det.
Deretter møtte vi opp i restauran-
ten hvor vi fikk en god informasjon
om Mørk Golfklubb av daglig leder
Peder Mørk. Han kunne fortelle at
det var ikke lett å få tillatelse til å
bygge en golfbane. De har holdt på
fra ca 1980 til 2001 til det nivå som
anlegget ser ut i dag. I 1990 var det
bare 15 golfbaner i Norge. I dag er
det 188 golfbaner i Norge.
Til Mørk Golfbane har det gått med
ca 650 mål. Det aller meste har vært
skog. Når det gjelder arbeidsplas-
ser så er det 5,5 personer i jobb i
sommerhalvåret på banen.
Etter denne informasjonen fortalte
Knut Tveten om hvordan det var å
være en golfspiller. Det gikk fra å
spille med de forskjellige jern og
klubber til handicapsystemets opp-
bygning. Dette greide du bra Knut.
Før, under og etter Knuts muntre
fremstilling av omfanget rundt en
golfspiller fikk vi servert snitter og
kaffe så mye vi orket. Dette smakte
bra.
Jeg må si at kvelden var vellykket.
En takk til arrangørene.

Erling

Sommermøte i Håkon Håkonsson 11. juni 2009

Brukarene på begge sider av elven er klare og tårnet skal støpes. Våre to «guider» fra Veivesenet informerte godt.


