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dd Fellow Ordenen er en verdibærende
Orden. Vårt etiske fundament og våre ver-
dier er kjernen i vår virksomhet. Nettopp
derfor blir vår evne til å etterleve og
praktisere verdiene så vesentlig i vår hver -
dag. Målet må være at verdiene skal ligge

i «ryggmargen» slik at vi lever som vi lærer. Dette skjer ikke
av seg selv. Det må en kontinuerlig innsats til. Vi er alltid på
vei og vi kan alltid bli bedre. Det er viktig å forsøke å holde
verdiene levende og skal vi lykkes må vi skape rom for re-
fleksjon og diskusjon. Her har den enkelte søster og bror i
Odd Fellow Ordenen et stort ansvar. Våre verdier er tidløse.
Med det mener vi at våre verdier og vår etikk gjelder til alle
tider. Selv om samfunnet rundt oss er i stor endring, erfarer
vi at vårt verdigrunnlag basert på medmenneske lighet,
toleranse, respekt og fellesskap er like gyldig i dag som for
200 år siden.

På Norsk Odd Fellow Akademis Symposium på Gjøvik,
var verdier, trender og utvikling i samfunnet et hovedtema.
Våre eksterne foredragsholdere Lars Svendsen og Einar
Øverenget hadde begge inspirerende foredrag til refleksjon
og ettertanke. Begge berørte den tiltagende individua -
liseringen i dagens samfunn. Det er kanskje også en av de
mest radikale endringene i det moderne samfunn, en trend
som spesielt gjør seg svært sterkt gjeldende i de skandin-
aviske landene. Et annet utviklingstrekk som står sterkere i
dag, er ønsket og ansvaret om å realisere seg selv. I tillegg
kan man si at vi lever i en kultur hvor stadig flere primært
er opptatt av ansvaret de har for seg selv og mindre av an-
svaret de har for andre enn seg selv. Et utviklingstrekk er
også at det snakkes mindre om den enkeltes ansvar men i
tiltagende grad om den enkeltes rettigheter. 

Det er i dette samfunnet vi skal søke å fremme Ordenens
idealer med medmenneskelighet, toleranse og respekt. Vår
Ordens budskap sier oss at det er nødvendig å lytte til vår

egen samvittighet som veiviser i disse vanskelige spørsmål.
«Den Gyldne Leveregel» som vi på hvert møte blir minnet
om, er toleransens grunnlov. Når du sier at «alt hva du vil at
andre skal gjøre mot deg, skal også du gjøre mot dem», har
du samtidig sagt at det den andre representerer er like
verdifullt som det du selv representerer. Du kan ikke si at
du prøver å leve etter Den Gyldne Leveregel og samtidig
ikke akseptere at andre har meninger og en annen
virkelighetsoppfatning enn den du selv har. Men det betyr
ikke at du skal akseptere og godta et mål som bryter med
det samfunn vi ønsker å bygge. Lars Svendsen ga et godt
innspill til Ordenens aktivitet og møter. Han fremhevet at
samfunnet har behov for møteplasser med etisk refleksjon
og ettertanke, hvor vi kan snakke om betydningen av å
gjenvinne tanken på at det finnes borgerdyder og borger-
plikter og at vi skylder hverandre noe som medmennesker
og medborgere. Etikk handler ikke bare om å unngå
moralske overtramp, men mer grunnleggende om å skape
en identitet for å være, føle, og handle på bestemte måter,
en karakterdannelse. For å si det med vår gamle visjon,
«Elevate the character of Man», utvikle personligheten til
hver søster og bror. De verdiene man forsøker å realisere
er bestemmende for hvem man er. Det er den debatten vi
må ta fremover: Hvem skal vi være, både som individer og
samfunn? I våre loger har vi en møteplass, et rom for
egenrefleksjon der vi kan stille oss og reflektere over hva vi
vil med vårt liv og hvilke verdier som er viktige for den
enkelte av oss. Odd Fellow Ordenen er, med sine verdier og
sin etikk, mer aktuell enn noen sinne.

Med broderlig  hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

STOR SIRE HAR ORDETi

EN 
VERDIBÆRENDE

ORDEN
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ODD FELLOW AKADEMIETS SYMPOSIUM 2017i
ETHVERT SYMPOSIUM 
HAR SIN ÅPNING
Presis kl. 1300 fredag 16. juni startet
Symposiet 2017 på Strand Hotell i
Gjøvik. Åpningen ga oss følelse av å
komme til det rotekte Norge. Bror av
loge nr. 37 Voluntas, Tormod Brufladt,
åpnet Symposiet ganske spektakulært.
Hans høyst originale bidrag var å blåse
«Valdresmarsjen» på ekte neverlur. Et
mer rotekte instrument enn neverlur
skal man vanskelig finne hvis man da
ikke skulle spille på munnharpe.

Etter denne gjallende åpningen,
hilste Akademiets Preses, Stor Sire
Morten Buan den tallrike forsam-
lingen velkommen til arbeid og fest i
tre dager.

Deretter ble ordstyreroppgaven gitt
til Storrepresentant Ragnhild Lybekk
og DSS Johnny Lund som begge loset
forsamlingen gjennom et omfattende
og rikholdig program. Ragnhild Ly-
bekk hadde for sikkerhets skyld tatt
med seg en fløyte for å minne eventu -
elle innledere som glemte tiden med å
spille en trudelutt. Foredragsholderne
var så disiplinerte at vi ikke hørte en
fløytelåt fra henne under hele
Symposiet.

Som seg hør og bør var også Gjøviks
ordfører, Bjørn Iddberg, til stede og
presenterte med varme, stolthet og
glede Gjøvik som en levende og driftig
by. Det var nok mange som etter denne
presentasjonen angret på at de ikke
hadde satt av en dag eller to etter
Symposiet for å ta byen og omegnen
nærmere i øyesyn.

HVERT SYMPOSIUM 
HAR SITT HOVEDFOKUS
Odd Fellow Ordenen er en verdibærer.
Verdier har mange aspekter. I det
første symposiet i Trondheim ble
verdiledelse satt i sentrum gjennom
professor dr. philos. Janne Haaland
Matlarys og oversykepleier Marie
Aakres foredrag. I Tromsø ble ulike
sider ved ritualer og deres forståelse
underkastet analyser gjennom fo-
redragene til professor dr. theol. Jone
Salomonsen og Eks Stor Kapellan
Rolf Nordenstam.

I år ble samfunnsutviklingen sett
gjennom filosofenes øye valgt som
hovedtema ved å rette blikket mot hva
filosofien kan fortelle oss. Først ut var
professor i filosofi, Lars F. Händler
Svensen (f:1969). Hans tema var «Eti -
ske trender i dagens samfunn». I løpet
av vel en klokketime trakk han de
store linjer i det etiske verdibildet i
landet. Selve de etiske grunnmøn -
sterene synes å være forholdsvis stabilt
over år. Men det finnes en rekke myter

om dette mønsteret og disse verdiene.
Og det er en del utviklingstrekk som
både gleder og skremmer. Deltakerne
fikk en akademisk forelesning av beste
merke som bragte det hele ned på
jorden og viste at etikk og verdier i et
samfunn best sees nedenfra. Fo-
redraget vil i sin helhet bli tatt inn i
Norsk Odd Fellow Akademis Årbok
for 2017.

ARISTOTELES «OM SJELEN»
Etter denne åpningen, fortsatte 1.
amanuensis Einar Øverenget (f: 1964)
med temaet «Etiske trender i dagens
Norge». Han startet opp med å drøfte
hva det vil si å være et menneske. Med
utgangspunkt i filosofen Aristoteles
(384-322 f. Kr.) og hans verk «Om
sjelen», pekte Øverenget på at vi
mennesker er utstyrt med noe så ene-
stående som autonomi – evnen til å
velge og bestemme. Mennesket må
hele tiden foreta valg. At vi da kamu-
flerer disse valg i en rekke talemåter og

handlinger, er en helt annen sak. For-
samlingen satt igjen med en rekke aha-
opplevelser som nok ikke går i
glemmeboken med det første. Med et
oppkomme av fortellinger, situasjons-
bilder og illustrasjoner tegnet Øver enget
opp for oss mennesket som et velgende
vesen og ikke nødvendigvis bare et offer
for omstendighetenes tilfeldige spill.

OPPTAKTEN TIL 
EN INNHOLDSRIK ETTERMIDDAG
Etter en kvalitetsdose med god filosofi,
var turen kommet til korsang. Både
Gjøvik og Hamar står i en god Odd
Fellow kortradisjon og Rebekka- og
Heidmorkkorene fra «andre sida» var
med på å gi dagen en ny dimensjon.

Fjellhallen på Gjøvik er verdens
største i sitt slag. Den ble laget til De
Olympiske Leker i 1994. I dag brukes
den til en mengde aktiviteter av sports-
lig, kulturell og organisatorisk virk-
somhet. Hallen er et ingeniørkunst- 

DET FEMTE AKADE

Et strålende symposium med noen regnskvetter til Norsk Odd Fellow Akademi
ble instituert i 2011. Allerede i 2012 holdt Akademiet sitt første årlige
symposium i Trondheim. Etter dette fulgte symposier i Bergen, Tromsø, Kris-
tiansand, og nå i 2017 på Gjøvik. Første året var det mer enn 140 deltakere,
og i de siste årene har et øverste antall på 200 deltakere blitt ettertrykkelig
sprengt. Stadig flere Ordensenheter prioriterer å sende sine ledere til
symposiet for at de skal få et stimulerende påfyll og en inspirasjon til videre
arbeid.

Nye medlemmer i Norsk Odd Fellow Akademi.
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stykke som samler interesserte og
studerende fra hele verden.

Fra Fjellhallen gikk turen rett ned til
Mjøsas strender hvor Skibladner lå for-
tøyd og ventet. Hele veien fra opp-
holdet på Fjellhallen og ned til Mjøsas
strender hadde Toten Janitsjarorkester
satt fart i forsamlingen med sitt flotte
spill.

Så skulle hele forsamlingen om bord
i den nå 161 år gamle hjuldamperen
Skibladner. Alle ønsket jo strålende sol
fra skyfri himmel. Før vi forlot Gjøvik
fikk vi også demonstrert hva Rednings-
selskapet gjør når en person faller over
bord i Mjøsa. For fulle sirener kom
Redningsselskapets båt på Mjøsa og
reddet den «frivillige skipbrudne» på
forbilledlig vis. Med to hundre
mennesker om bord var det også en
trygghet at Redningsselskapets hurtig -
båt fulgte med Skibladner på hele
turen. Dette var en god demonstrasjon
av nytten ved Landssaken. 

DAGEN MED 
DE INTERNE REFLEKSJONER
Det begynner nå å bli en viss tradisjon i
Storlogens arrangementer at dagen
starter med en etisk refleksjon. Lørdag
morgen ble disse refleksjonene frem  ført
av Elin og Nils-Erik Lister led saget av
vakker musikk.

Så ble de to distriktene ved Mjøsa
presentert av henholdsvis DSS Bjørg
Hoel og DSS Johnny Lund.

I alle symposiene fra 2012 til i dag
har Akademiets Preses holdt en stort
anlagt tale. Den skisserer grunnlaget for
Norsk Odd Fellow Akademis begrunn-
else og eksistens. Gjennom sine
nærmere 300 års tilværelse har Odd
Fellow Ordenen tilpasset seg det sam -
funnet den er en del av. Den startet
under den begynnende industrielle
revolusjon hvor behovene var helt
annerledes enn i dag. Ordenen ble en
umåtelig suksess i USA på 1800-tallet

nettopp fordi den ga datidens men -
nesker noe de manglet og trengte. Nå
teller vi år 2017 hvor samfunnet ser full-
stendig annerledes ut. Skal Odd Fellow
Ordenen være noe for men nesker i dag
og i fremtiden, må den også gi
mennesker noe de mangler og trenger.
I 2015 trakk Den Europeiske Storloge
opp noe av Odd Fellow Ordenens
grunnverdier i et moderne samfunn.
Disse er:
• altruisme – dedikert menneskevenn-

lighet
• gjensidig respekt
• toleranse
• fellesskap

OM OSS SELV
Så var tiden inne til å sette fokus på det
daglige arbeid i loge og leir. Overmester
fra Rebekkaloge nr. 1 Sct:a Sunniva,
Ellen From, og Overmester fra Odd
Fellow loge nr. 139 Kong Haakon,
Hans Emil Ratvik, hadde laget et felles
foredrag med temaet: «Verdiarbeid og
etisk bevisstgjøring i logene».

Med erfaring fra eget omfattende
ordensarbeid tok de for seg en rekke
områder hvor man kan øke verdiar -
beidet og den etiske bevissthet i logene.
Det gjelder så vel i de mer rituelt ori-
enterte møter og i ettermøter og
sammenkomster. Foredragsholderne
gikk ganske konkret til verks og pekte
på at en økt bevissthet på verdier i
første rekke dreier seg om et sys-
tematisk, bevisst og langsiktig arbeid. Et
slikt arbeid er en nødvendighet i en
orden som vil betegne seg selv som en
verdibærer.

NORGE UNDER KRIG
I dette Symposiet fikk vi for første gang
en bred presentasjon av et prosjekt fra
NOFA. Eks Stor Kapellan Arvid
Edvard Fjære og Storrepresen tant Åge
Bern hard Eriksen har i sitt felles pro-
sjekt tatt for seg «Odd Fellow Ordenen
under 2. verdenskrig». Dette er et om-
fattende emne som trenger å belyses.
Forfatterne tok for seg situa sjonen i
Odd Fellow Ordenen slik den utviklet
seg i 1930-årene og frem til krigs-
utbruddet. Neste periode de belyser er
situasjonen fra krigsutbruddet til Odd
Fellow Ordenen ble forbudt og oppløst
i oktober 1940. Men det var aktivitet i
Ordenen også under krigen, selv om
den skjedde under mange slags dekker.
Til slutt avsluttet de prosjektet med en
oppsummering av hva som skjedde med
Odd Fellow Ordenen like etter krigen
og i oppstarten av en ganske eventyrlig
vekst frem til dags dato. Boken kan be-
stilles på arvid.fjare@gmail.com og
koster kr 100,- pluss porto.

MISKE SYMPOSIET

• Stiftelsen i Oslo 18. juni 2011
• Symposium i Trondheim 2012
• Symposium i Bergen 2013
• Storlogemøtet 2014
• Symposium i Tromsø 2015
• Symposium i Kristiandsand 2016

• Symposium i Gjøvik 2017
• Storlogemøtet 2018

• Symposium i Stavanger 2019

NORSK ODD FELLOW AKADEMIS STIFTELSE OG SYMPOSIER
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GRUPPEARBEIDER
Etter disse impulsene ble alle
deltakerne delt inn i en rekke samtale-
grupper med om lag ti deltakere i hver
gruppe og med en gruppeleder. Til
grunn for gruppearbeidet lå Preses
tale, og foredraget om «Verdiarbeid og
etisk bevisstgjøring i logene». Det var
satt av om lag to timer til dette gruppe-
arbeidet. Aldri før har det vel vært en
slik intens samtale i alle kroker og
kriker av Strand hotell på Gjøvik.
Samtlige deltakere er jo dedikerte
medlemmer av loger og leire. Verdi-
arbeidet er jo like aktuelt i leirene som
i logene. Det er ingen skriftlig opp-
summering etter gruppearbeidet.
Grup pe arbeid skal nettopp være en

AKTØRER UNDER SYMPOSIET 2017
STYRINGSGRUPPE:
Rådsmedlem Odd Gulbrandsen, 
DSS Johnny Lund
Storrepr. Ragnhild Lybeck 
Br. Bjørn Brænden, 
Eks DSS, nå HM Lisbeth Wictorsen

VERTINNER:
Ingrid Marie Lesjø
Solveig Edvardsen
Åse Nuvstad Holm
Else Marie Frislie
Brita Høylie
Berit Holte Frøhaug

GUIDE FOR LEDSAGERE:
Asbjørn Holand
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gylden anledning til å komme med
egne innspill og for den systematiske
samtale. Slike samtalegrupper vil være
en gullgruve for enhver Overmester,
enhver Hovedmatriark og Hoved-
patriark. Derfor er det Akademiets
håp og ønske at logene og leirene skal
sende sine ledere til de årlige
symposiene i Norsk Odd Fellow Aka-
demi.

DET GRENSESPRENGENDE KÅSERI
Det er allerede tradisjon for at ar-
rangørene søker å finne en stedlig fo-
redragsholder som kan holde et
foredrag om «noe helt annet». Mange
husker foredraget til professor
emeritus Gunnar Danbolt i Bergen
hvor han med utgangspunkt i pave
Gregor den Stores ledervisjoner fant
lange linjer fra Kjøtthallen i Bergen til
Johanneskirkens majestetiske linjer og
tårn. Et sjelden visjonært foredrag. Og
i Tromsø tok professor emeritus Rolf
Seljelid oss med på menneskets drama -
tiske reise ut fra Afrika og frem til våre
egne kyster og erobringen av verden.

Denne gang var det forfatter og

DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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kåsør Ove Røsbak som gjennom ekvi -
li   bristiske bukkesprang fikk oss til å
føle og le om hvordan det må oppleves
å være en av den flokken som er opp-
vokst ved Mjøsas bredder, og som
ganske sikkert føler en viss ulyst ved
ikke å kunne se Mjøsas vannspeil hver
morgen. Med et streiftog innom Alf
Prøysen, Ingeborg Refling Hagen,
Høggern, Odvar Nordli og andre be-
rømtheter fikk han oss som ikke er en
del av dette kulturlandskapet til å føle
enn viss misunnelse over ikke å tilhøre
denne grensesprengende identitetsføl-
else. Mange fikk seg en god latter av
dette kåseriet som en god oppstart på
kveldens gallamiddag.

DE FESTLIGE FORMER
Symposiet er en gylden mulighet til å
møte søstre og brødre fra andre deler
av Odd Fellow Ordenen. Fredagens
måltid ble inntatt på Mjøsas hvite
svane. Der var det så mange om bord
at det var knapt mulig å bevege seg
særlig, men god anledning til samtale
der man satt. Så var det lunsjene på
fredag og lørdag som ble inntatt i
hotellets restaurant hvor det var
mulighet til full mingling. Og utover
fredag kvelden spredte folk seg ut over
alle små og store bevertningssteder i
hele Gjøvik.

Lørdag kveld var det gallamiddag i
tradisjonell stil. Skjønt det er vel ikke
vanlig at man til forrett får servert den
gamle, men like aktuelle Odd Fellow
kantaten med musikk, resitasjon og
korsang av Odd Fellow Koret på
Gjøvik dirigert av Nils Erik Lister.
Gjennom taffelet ble det sunget, skålt,
samtalt og takket som seg hør og bør,

Og som avslutning og takk for

BBIILLLLEEDDTTEEKKSSTTEERR::
SIDE 6:

Hyggelige vertinner ønsker alle velkomne til symposiet.
Professor Lars Svensen foreleser om samfunnstrender.

Ellen From og Hans Emil Ratvik hadde den interne forelesningen på lørdag.
Forsamlingen i en pause rydder i sine notater.

SIDE 7:
Forfatter Ove Røsbak ga foramlingen en vitaminsprøyte sent på dagen.

Filosof Einar Øverenget strakte linjene fra Aristoteles til dagens situasjon.
Lurblåser Tormod Brufladt satte Symposiet i rette norske stemning.

Toten Janitsjarorkester satte futt og fart i forsamlingen.

SIDE 8:
Det Akademiske Råd fotografert etter søndagens rituelle sammenkomst.

Eks Overmester Åge Bernhard Eriksen og Eks Stor Kapellan Arvid Fjære foreleste om Odd
Fellow Ordenen før, under og etter andre verdenskrig.

SIDE 9:
Redningsskyøyta som vokter Mjøsa.

Et festlig taffel på Strand Hotell.
Stor Sire Morten Buan takker DSS Johnny Lund for arbeid og innsats før og under

Symposiet 2017.



ODD FELLOW AKADEMIETS SYMPOSIUM 2017

9
48

DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

j

maten hilste Eks Stor Sekretær og
nåværende Sekretær i Svenska Odd
Fellow Akademien, Dag Bjørnulfson,
for maten. Han trakk noen linjer gjen-
nom historien hvor han så at det å opp-
rette Odd Fellow Akademier i Norden
er ganske historisk musikalsk.

DEN RITUELLE AVSLUTNING
Søndag er i sin helhet viet den rituelle
del av Symposiets arbeid. Det starter
med at Akademiets formelle, organi -
satoriske og tankemessige grunnlag og
referanser blir behørig konstatert. Der -
etter blir alle nye akademi med lem mer
tatt opp i Akademiet. Etter dette blir
de nye prosjektene presentert for hele
forsamlingen. Det hele avrundes med
en rituell avslutning. Og etter dette er
det fotografering.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
Foto:  Roger Grindstrand
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På nyåret 2017 har Pasientkafeen på
Radiumhospitalet i Oslo vært i drift i
ti år. For å kunne betjene denne
kafeen fra starten av ble organisa-
sjonen «Siriusprosjektet i Oslo» eta -
blert med utgangspunkt i medlemmer
av Odd Fellow Ordenen. 

P
asientkafeen skal for pasi -
entene være et supp le -
ment til det Radium hos-
pitalets avdelinger yter av
medisinsk behandling.
Formålet med «Sirius»-

prosjektene er å øke trivselen for
kreftpasientene gjennom at de får
tilbud om mat og drikke mens de
venter på behandling.

Erfaringer og noen viktige hen -
delser fra Pasientkafeen og «Siriuspro-
sjektet i Oslo» er gjengitt i denne
artikkelen. Ved tiårsmarkeringen rettes
det en velfortjent takk til alle Re-
bekkasøstre og Odd Fellow brødre
som på frivillig basis har stått for den
daglige driften. Takk rettes også til an-
satte på Radiumhospitalet som har lagt
forholdene til rette og hjulpet til.

Pasientkafeen har vært meget
vellykket. Dette fremgår av uttalelsene
fra pasienter og personale. 

«SIRIUS»-TYPE PROSJEKTER I NORGE 
Innen Odd Fellow Ordenen har det
eksistert utadrettete tiltak rettet mot
ulike tidsaktuelle behov i samfunnet i
mer enn hundre år. Prosjekter av typen
«Sirius» inngår dermed i en god og
lang tradisjon. 

Prosjektene skal bidra til en

normalisering av dagene for pasienter
som er til strålebehandling. Nærvær av
omsorgsfulle pasientverter gir en
atmosfære av trygghet i en tilværelse
med mye usikkerhet. Pasienter og
pårørende får gjennom tilbudet av mat
og drikke ledet tankene inn på en
positiv opplevelse og forhåpentligvis
kan noe av angsten og smerten for-
trenges, selv om det er for en kort
stund av gangen. 

START I BERGEN I 1984
Kreftpasienter kom på 1980 tallet til
Haukeland sykehus fra store deler av
Vestlandet. Mange av de tilreisende
pasientene hadde ingen familie eller
nære venner i Bergen. Derfor ble
ventetiden opplevd som svært lang og
besværlig gjennom uker med stråle-
behandling – delvis i ensomhet. Ideen
om å dekke noe av trivselsbehovet til
denne pasientgruppen ble utviklet i
samarbeid mellom Odd Fellow Or -
denens medlemmer i Bergen og kreft-
avdelingen ved Haukeland Sykehus.
Dette førte til SAM-prosjektet, der
SAM står for samarbeid. Prosjektet
har så langt vært aktivt i 33 år.

STAVANGER I 1998
På bakgrunn av erfaringene i Bergen
ble et tilsvarende prosjekt startet i
Stavanger i samarbeid mellom lokale
Odd Fellow medlemmer og Sentral -
sykehuset i Rogaland. Dette tiltaket
fikk betegnelsen SIRIUS 100, der de
tre første bokstavene er initialene til
navnet på sykehuset, SIR, og de tre
siste bokstavene er lagt til for å danne

symbolbetegnelsen SIRIUS, navnet på
den mest lyssterke stjernen. Tallet 100
skulle markere at det i 1998 var 100 år
siden Odd Fellow Ordenen ble eta -
blert i Norge, – og da nettopp i
Stavanger. 

ANDRE «SIRIUS»-PROSJEKTER
Senere er det etablert tilsvarende pro-
sjekter lokalt mellom Odd Fellow
Ordenen og sykehus i Gjøvik (2002),
Ålesund (2005), Kristiansand (2006),
Oslo (2007) og nå sist Tromsø fra 2015. 

Det er få tegn som tilsier at disse syv
prosjektene vil utspille sin rolle i de
nærmeste årene.

«SIRIUS» SOM 
SYMBOL OG LEDESTJERNE
«Sirius»-prosjektene er eksempler på
oppfølgingen av Ordenens budord og
fremstår for Odd Fellow medlemmene
som praktiseringen av Ordenens etikk.  

Den lyssterke stjernen «Sirius» er et
symbol, men kan også tjene som en
ledestjerne for mennesker når de søker
etter bedring i en livssituasjon. Føl -
gende dikt beskriver dette: 

LEDESTJERNE
Det er mørkt, sier du
Å, ja – det er ofte mørkt
på veiene, bror. Men mennesket
må VILLE sin ledestjerne, ønske den
så hett og inderlig
av hele sitt vilskne hjerte
at mørket plutselig slår ild
og stjerna står der
tindrende stor og klar 

Tekst av Hans Børli

«SIRIUSPROSJEKTET I OSLO» 
OG PASIENTKAFEEN PÅ RADIUMHOSPITALET
- oppsummering av de ti første årene

Her er det første
styret samlet på nytt
i 2017. Fra venstre
SDSS Per Arild
Nesje, Dep. Stor
Sire Toril Grundt-
vig Skougaard,
Eks DSS Per Bredo
Østby, Stor Sekr.
Svanhild Sandem
og Eks DSS Karin
Lilleskare. Stein
Erik Dahl var ikke
til stede da bildet
ble tatt.
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FORHISTORIEN 
Sommeren 2006 fikk Stor Sekretær
Knut Borgen en melding fra sjefs-
stråleterapeut Siri Lise Vendshol, hvor
hun fortalte at Radiumhospitalet
vurderte å etablere en kafé i en ny
Stråleterapiavdeling. Pasientene skulle
tilbys mat og drikke mens de ventet på
behandling eller ventet på returreisen
hjem.

Radiumhospitalet hadde ikke selv
kapasitet til å betjene en slik kafe og
spørsmålet var om Odd Fellow Orde -
nen kunne tenke seg å stå for driften.
På spørsmålet om hvorfor Siri Lise
Vendshol hadde kontaktet Odd Fellow
Ordenen, svarte hun at hennes far
hadde vært medlem av loge Thomas
Wildey, slik at hun visste en del om hva
Odd Fellow sto for.

Tanker rundt Ordensenhetenes
medvirkning ble så utvekslet, og det
ble vist til eksisterende prosjekter på
Gjøvik og i Kristiansand. En formell
henvendelse signert av klinikkleder
Sigbjørn Smeland ble mottatt. Denne
ble behandlet i Odd Fellow Ordenens
Distrikt 1 og 21. Det fantes ingen store
hindringer for en realisering, – hverken
formelt eller praktisk.  Distriktsråd og
loger meldte om bare positive innstil-
linger til prosjektet. 

ETABLERINGEN 
«Siriusprosjektet i Oslo» ble dannet i
2006 som en selvstendig organisasjon.
Virksomheten består utelukkende av
Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre
fra Osloområdet. Det var fra starten av
klart at driften ville bli arbeidskre -
vende og frivillige måtte rekrutteres
fra mange loger. Dessuten ville innkjøp
av matvarer innebære betydelige årlige
utgifter,  – noe som krevde et opplegg
med kontingent og gavebidrag fra et
stort antall Ordensenheter. 

Det første styremøtet i «Siriuspro-
sjektet i Oslo» fant sted 14. desember
2006. DSS Per Bredo Østby (styre -
leder), DSS Per Arild Nesje, DSS Toril
Grundtvig Skougaard og DSS Svanhild
Sandem, samt de to Storrepresen -
tantene Stein Erik Dahl og Karin
Lilleskare utgjorde da styret. Et ar -
beids utvalg ble straks oppnevnt med
ansvar for følgende funksjoner: Øko-
nomi og regnskap – ledet av Hans Juel
Næss; Pasientverter – ledet av Kirsten
Thømt og Ivar Schmidt; Innkjøp –
ledet av Grete Kopp Arnestad og Stein
Folke Thoresen.

Virksomheten «Siriusprosjektet i
Oslo» ble registrert i Brønnøysund-
registrene i 2006 og da som en ideell
humanitær organisasjon i Foretaks-
registeret. Hos Mattilsynet ble virk-

somheten registrert 23. februar 2007 i
kategori 5103 kafé. 

AVTALE OM DRIFT 
AV PASIENTKAFEEN
En samarbeidsavtale ble inngått mel-
lom Rikshospitalet - Radiumhospitalet
HF og «Siriusprosjektet i Oslo» 15.
mars 2007. Da hadde den nye
Pasientkafeen allerede vært i drift
noen uker, – først på prøvebasis og så
med full drift fra 22. januar 2007. Av-
talen skulle gjelde for fem år. Et tillegg
til avtalen ble undertegnet 16. mai
2011 med ønske om forlenget drift og
gjensidig oppsigelsestid. 

PASIENTER OG PÅRØRENDE 
Hjemmeboende pasienter, som daglig
reiser til stråleavdelingen for behand-
ling, er kafeens målgruppe. Ved starten
ble det forespeilet besøk av vel 150
pasienter daglig til kafeen. Men an-
tallet gjester viste seg raskt å øke til det
dobbelte 250–300. De siste årene har
kafeen hatt besøk av mellom 150 og
250 gjester daglig. Pasienter og pårør-
ende tilbys varmt og kaldt drikke,
smørbrød med variert pålegg og vafler.

ORGANISERING 
I 2007 deltok 23 loger fra Oslo/Bærum,
Ski og Nedre Romerike aktivt i kafe-
driften og 31 Ordensenheter (loger og
leire) fra Oslo/Bærum, Ski, Nedre og
øvre Romerike og Kongsvinger støttet
opp økonomisk gjennom årskon-
tingent og gaver. I 2016 var det 26 ak-
tive loger, og det er 37 loger og leire
som gir økonomisk støtte. 

Styret har hele perioden bestått av
Distrikts Stor Sirene i distriktene 1 og
21, samt to storrepresentanter. Disse
velges for fire år av gangen. I 2016
sluttet også distrikt 25 seg til. 

En koordinerende arbeidsgruppe
ble av styret oppnevnt til å planlegge,
organisere og følge opp den daglige
driften av Pasientkafeen. Denne grup -
pen har hele tiden vært sentral i til-
retteleggingen og kontrollen av kafe- 
 driften. Arbeidsgruppen er sam men
med de mange erfarne pasient vertene
«limet» i organisasjonen. Arbeids-
gruppen trer aktivt inn når det er
behov. I 2017 består arbeidsgruppen av
elleve søstre og brødre.

Pasientvertene tar seg gjerne tid til et smil
mens de utfører ulike oppgaver. På bildene
ses pasientverter fra Rebekka loge 65
Teresa og Odd Fellow logene 10 St. Hall-
vard og 32 Viken. Pasientvertene bærer
forklær som viser De Tre Kjedeledd.
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Det er utnevnt en logekontakt i hver

aktive loge. Logekontakten er binde -
leddet mellom arbeidsgruppen og
logene, rekrutterer pasientverter fra
sin loge og leder pasientvertene gjen-
nom vaktukene. 

PASIENTVERTENE 
Pasientvertene viser respekt og tilbyr
tilstedeværelse slik at pasientene føler
seg velkomne og blir oppmuntret. Selv
om pasientene forsyner seg selv fra en
anretning, skal en pasientvert kunne ta
en runde i lokalet der pasientene sitter
og på en vennlig måte tilby påfyll av
kaffe. Noen ganger resulterer slik opp-
treden i en samtale, – om pasienten
ønsker det. Pasientverten er da først og
fremst en lytter. 

I løpet av et år kan henimot et par
hundre Ordensmedlemmer ha deltatt
som pasientverter. Med fire pasient-
verter i kafeen daglig de første årene
utgjorde den årlige innsatsen nærmere
900 dagsverk. I dag betjenes pasient-
kafeen normalt av tre personer. 

De fleste pasientvertene er pensjo -
nister og mange har vært aktivt med i
alle de ti årene. Men det finnes også
pasientverter som er i arbeid og tar seg
fri noen dager årlig for å delta som
pasientvert. 

ENTUSIASME 
En forutsetning for at et prosjekt som
Pasientkafeen skal lykkes, er at alle
deltar med interesse og innsatsvilje.
Dessuten må det være noen «ildsjeler»,
som leder an. 

Alle deltakerne fortjener en stor
takk. Men Rebekkasøstrene må spe -
sielt berømmes. De går i bresjen og har
vært de mest aktive. 

Fra styret og arbeidsgruppen er det
naturlig å fremheve ildsjelene Svanhild
Sandem (Rebekka loge 63 Sinceritas),
Karin Lilleskare (Rebekka loge 85
Regnbuen) og Toril Grundtvig Skou -
gaard (Rebekka loge 25 Irene). De har
stått på i alle de ti årene og tatt seg av
de mange planleggings- og oppfølg-
ingsoppgavene. En stor del av æren for
at prosjektet har blitt og fortsatt er
vellykket, tilskrives disse tre. 

RADIUMHOSPITALET 
SOM ARBEIDSSTED 
«Siriusprosjektet i Oslo» må tilpasse
seg Radiumhospitalets retningslinjer,
og alle pasientvertene må undertegne
en taushetserklæring. 

Lokalet og faste installasjoner, samt
oppvaskmaskin og et fryse-/kjøleskap
tilhører Oslo Universitetssykehus
(OUS). Flere frysebokser og kjøleskap
er imidlertid i løpet av ti år anskaffet

av Siriusprosjektet for å få en effektiv
logistikk for håndtering, oppbevaring
og tillaging av mat. 

I forbindelse med fusjonen og eta -
blering av OUS i 2010 ble det gjort
store endringer i organisering og drifts-
ansvar på sykehuset. Funksjoner som
lagerhold og kjøkkendrift på Radium-
hospitalet ble sentralisert til en annen
av driftsenhetene i OUS, Oslo sykehus
service. Hovedkjøkkenet på Radium-
hospitalet ble lagt ned i 2012. 

Etter innspill fra Pasientvertene og
egen vurdering av vedlikeholds-
behovet gjennomgikk kjøkkenet en
oppdatering i 2015 med nytt gulv-
belegg og til dels nye skap. Samtidig
ble kjøkkenarealet utvidet og det ble
installert en ny benk. Dette har gitt
bedre arbeidsforhold. 

INNKJØP OG SAMARBEIDSPARTNERE
Stor Sekretær Svanhild Sandem har i
alle år stått for innkjøp av varer og for
transport. I mange år bidro brødre fra
loge 136 Millenium med å transportere
varer fra Økern til Radiumhospitalet.
«Siriusprosjektet i Oslo» gjør avtaler
om de store innkjøpene og en del
matvarer har i perioder blitt levert av
samarbeidspartnere direkte til Pasient -
kafeen. Gjennom de ti årene har disse
firmaene vært vareleveran dører: Ba-
kers, Nærbakst, Bama, Mills, Tine,
Prior, Bunnpris, NFood, Aftenposten,

Nortura og AS Stortingsgaten 28. 

ØKONOMI
Prosjektets økonomi har gjennom -
gående vært god. Takket være pro-
sjektet «Ærefrykt for livet» i 2008, ble
et godt økonomisk fundament lagt for
driften av Pasientkafeen. En gave på
hele 200 000 kr. ble overrakt fra Odd
Fellow loge 132 Albert Schweitzer og
Rebekka loge 2 Urania til «Siriuspro-
sjektet i Oslo». Noen Ordensenheter
gir gavebidrag i tillegg til å betale kon-
tingent. Dessuten har organisasjoner
og enkeltpersoner bidratt med øko-
nomi. 

De årlige inntektene har senere
sikret «Siriusprosjektet i Oslo» en sunn
økonomi. Utgiftene til matvarer var på
nær 60 000 kr i 2007. Denne årlige ut-
giften har senere steget mot nær
tredobling. Økningen skyldes endring
i vareutvalg og generell prisøkning.
Det synes også tydelig i kostnadsregn-
skapet når samarbeidsavtaler opp-
hører og det ikke umiddelbart lykkes
å finne nye partnere.

INFORMASJON TIL OG FRA LOGENE
Logene mottar gjennom logekon-
taktene oppdatert informasjon i for-
kant av hver vaktuke.

I tilknytning til årsmøtene, som
holdes på ettervinteren, har det alltid
blitt orientert om driften av kafeen.

Arbeidsgruppen i 2017: foran f.v.:Toril Grun dt vig Skougaard (R. loge 25 Irene) og Geir
Bråten (OF loge 10 St. Hallvard). Bak fra venstre står Grethe Denstad (R. loge 65 Teresa),
Håkon Østby (OF loge 2 Eidsvold), Lisbeth Winther Bryn (R. loge 65 Teresa), Grete Ruud
(R. loge 102 Constantia), Terje Volden (OF loge 56 Johan Middel thon), Svanhild Sandem
(R. loge 63 Sinceritas), Stein Denne che (OF loge 153 Olavskilden), Jon Hauge (OF loge 1
Norvegia) og Rudolph Thygesen (OF loge 2 Eidsvold).
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Der utveksles erfaringer og det
kommer frem forslag til forbedringer.
I tillegg er det av arbeidsgruppen blitt
holdt informasjonsmøter for logekon-
takter og pasientverter på Radiumhos-
pitalet, der også personale fra Kreft -
klinikken – først og fremst Siri Lise
Vendshol og Randi Ervik Wolff – har
deltatt. 

De siste årene har personalet ori-
entert pasientverter om hva som skjer
med pasientene under behandling i et
stråleterapirom. Dette har gitt pasient -
vertene en bedre forståelse av hva
pasientene opplever. 

Med opptak av nye søstre og brødre
er det stadig behov for informasjon om
Sirius prosjektet i logene. En søster og
en bror fra arbeidsgruppen har de siste
årene informert om Siriusprosjektet på
«ettermøter» i tolv av de aktive logene.
En loge har også besøkt Pasientkafeen
på en ettermiddag.

Våren 2016 ble det på Odd Fellow
Ordenens hjemmeside opprettet en
fane betegnet med Sirius Oslo. Her er
det lagt ut beskrivelser av Pasient -
kafeen, vaktlister og rutiner. I 2017 har
det også kommet til egne faner for
Sirius Stavanger og Sirius Gjøvik.

UTTALELSER FRA PASIENTER 
OG PÅRØRENDE
Mange positive tilbakemelding er i
årenes løp blitt gitt til pasientvertene
fra pasienter og pårørende. Her er to
eksempler:

Til gledessprederne i «glassgata» på
Radiumhospitalet datert 08.10.2009.  

Av alle venteværelser jeg har vært
innom i snart 72 år, så er nettopp dette
Odd Fellow drevne og inspirerte, det
stedet som har gitt meg begeistret opp-
muntring i en vanskelig situasjon.

Jeg har gledet meg til hver behand-
ling – for belønningen har vært ut-
merket forpleining og spesielt gode
vafler med rømme og syltetøy.

Dere stråler av entusiasme og om-
sorg, hvor verdien av innsatsen kanskje
er større enn dere aner. 

Hos dere kan en vanskelig situasjon
glemmes for en stund – og livet er nok
ikke det verste man har. Strålende takk
for hjertelig omtanke og initiativ – 

Med beste hilsener fra en beundrer
En pasient kom og takket for seg

etter fullført behandling og leverte
dessuten en konfekteske og et kort
med dette diktet som hans kone hadde
skrevet:
Vi kommer hit – 
alt er så fremmed og rart. 
Vi engster oss, gruer, intet er klart.
Vi snakker med leger – får diagnose,
og behandling med passende dose 
av det som skal hjelpe 

i sådan en stund.
Vi takker og bukker, 
men oppdager fort 
at det som er viktigst 
for alt som blir gjort 
er menn’sker med 
tilbud om smørbrød og vaffel.
De står der og tilbyr et hyggelig taffel
for oss, som kommer fra landet det vide. 
De hilser oss daglig, så hjertelig blide.
Takk til Odd Fellow, for hva dere gjør,
En hilsen fra alle – fra nord og til sør.

UTTALELSER FRA HELSEPERSONELL
Unn Christensen Gude: Odd Fellow
Ordenens Siriusprosjekt har gjennom de
siste ti årene bidratt til at pasienter og
pårørende har fått et kjærkomment
«friminutt» i en ellers alvorlig hverdag.
Den innsatsen som legges ned hver
eneste dag, er av svært stor betydning for
både pasienter og ansatte på stråleterapi-
avdelingen på Radiumhospitalet. Mange
av pasientene har lang reisevei hvor
dagene ofte preges av venting og
usikkerhet. Det å møte representanter
fra Odd Fellow Ordenen vil for mange
gjøre en vanskelig situasjon lettere å
bære. Det å bringe en «normalitet» inn i
hverdagen hvor fokuset er hygge og god
mat sammen med sine nærmeste pårø -
rende, medpasienter eller frivillige søstre
og brødre fra Odd Fellow Ordenen er
med på å gjøre en stor forskjell. Det er
derfor med stor takknemlighet at vi ser
tilbake på et godt samarbeid i disse
årene, og Kreftklinikken på Radiumhos-
pitalet håper å fortsette samarbeidet
også i årene som kommer.  

Siri Lise Vendshol og Randi Ervik
Wolff har på årlige informasjonsmøter
takket for en strålende innsats. De sier at
Pasientkafeen betyr mye for pasienter og
for sykehuset. Tilbakemeldingene som
de mottar fra leger, sykepleiere og pasi -
entene, er bare positive. 

UTTALELSER FRA PASIENTVERTENE
Gleden over å kunne gjøre noe menings-
fylt og samtidig praktisere de etiske ver-
diene som Ordenen står for, fremheves
som den viktigste motivasjonen for
pasientvertene. 

Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre
gir dessuten uttrykk for at de personlig
får mye igjen for sin innsats i det
fellestiltaket som «Siriusprosjektet i
Oslo» er. Samarbeidet med andre
Ordensmedlemmer gir inspirasjon, god
dannelse og styrker Ordenen.

UTTALELSE FRA RADIUMHOSPITALET
– KREFTKLINIKKEN 

ved Klinikkleder Sigbjørn Smeland:
På Radiumhospitalet skal vi gi pasi en -
tene våre den ypperste behandling og

pleie, men vi har også en visjon om å
være «mer enn et sykehus». Den frivil-
ligheten og det engasjementet som Odd
Fellow Ordenen over lang tid har vist
ved å drifte pasientkafeen, bidrar til å
oppfylle denne visjonen. Den er til in-
spirasjon for oss som ansatte og fremfor
alt til stor glede for pasientene våre. Takk
for et verdifullt bidrag i snart ti år, og jeg
håper på et fortsatt godt samarbeid.

UTTALELSE FRA 
ODD FELLOW ORDENEN 
ved Stor Sire Morten Buan:
Sirius er et særdeles viktig signalprosjekt
for Ordenen og gir i praksis et eksempel
både på vår etikk og ikke minst på opp-
følgingen av våre budord. Jeg har selv
hatt gleden av å delta som frivillig på
Radiumhospitalet, noe som har vært til
stor inspirasjon og gitt meg mye tilbake
som logebror. Jeg er særdeles fornøyd
med dette tiltaket og håper at vi kan få
nok frivillige slik at vi fortsatt kan være
til glede for noen av våre medmennesker
som er i en ytterst vanskelig og utford-
rende fase i sine liv.

MARKERINGER AV TIÅRSJUBILEET
En markering ble holdt på Radiumhos-
pitalet den 18. januar 2017. Et begrenset
antall fra Odd Fellow Ordenen fikk delta
siden pasientbehandlingen skulle opp-
rettholdes uten forstyrrelser. Randi
Ervik Wolff ønsket velkommen og
Håkon Østby introduserte en kort tiårs-
beskrivelse av Pasientkafeen på Radium-
hospitalet og «Siriusprosjektet i Oslo».
Videre holdt klinikkleder Sigbjørn Sme-
land tale og tidligere styreleder Per Arild
Nesje holdt et innlegg på vegne av Odd
Fellow Ordenen. Kreftklinikken bidro
med en stor jubileumskake.

15. mars ble det i Ordenshuset i Oslo
holdt en markering for pasientverter og
logekontakter. Her deltok vel 75
personer. Styreleder DSS Espen Rud
ledet arrangementet, der også Stor Sire
Morten Buan talte og berømmet inn-
satsen til alle søstrene og brødrene som
har vært med i «Siriusprosjektet i Oslo».
Til stede var også Eks Europeisk Stor
Sire Harald Thoen, som bidro til opp-
starten ti år tidligere. Lise Kari Holstad
sto for et flott musikalsk innslag. På
vegne av pasientvertene rettet til slutt
Mimmi Jernquist og Runar Gjerald en
takk til styret for en flott og hyggelig
feiring. Markeringen med mat og drikke
ble sponset av AS Stortingsgaten 28.

Tekst: Håkon Østby

SIRIUS 10 ÅR
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Odd Fellow Ordenen har et globalt
siktemål. Allerede svært tidlig i
Ordenens historie ble formuleringen
«et verdensomspennende søsken -
fellesskap» tatt i bruk. Odd Fellow
Ordenens verdier er ikke forbeholdt
deler av menneskeheten, men er
gangbare til alle tider og på alle
steder. Like innlysende er det at det
daglige og jevne arbeidet skjer i et
utall av loger og leire over hele
verden. Det er i disse enhetene at
forutsetningene for arbeidet «to
elevate the character of Man» fo-
regår. Men skal alle disse logene og
leirene ha kontakt og forene sitt
arbeid i en høyere enhet, må det
finnes overbygninger. På nasjonal-
planet skjer dette i det enkelte lands
Storloge.

UTVIKLINGSLINJENE
Ordenens røtter finner vi i England på
tidlig 1700-tall. I 1819 ble den plantet i
USA hvor den etter hvert fikk en
voldsom vekst. I 1868 sluttet logene i
den nåværende verdensdelen Oseania
seg til vår Ordensgren, og fikk en selv-
stendig Storloge underlagt Storlogen i
USA. I 1870 kom Odd Fellow Ordenen
fra USA til Tyskland. De europeiske
jurisdiksjonene som etter hvert ble
opprettet, ble direkte underlagt Den
Suverene Storloge i USA og med en
spesialdeputert Stor Sire for Europa
som det formelle mellomledd. 

Jurisdiksjonene i Europa begynte
tidlig å samarbeide. Spørsmålet om en
europeisk sammenslutning – og senere
en europeisk Storloge – har vært i em-
ning i mer enn hundre år. I mellom -
tiden har Europa gjennomlidd hele to
verdenskriger hvor Odd Fellow kartet
har blitt fullstendig rasert. I de siste
tyve-tredve årene har spørsmålet om
en europeisk Storloge tiltatt i styrke i
Europa. Men kravet om en Europeisk
Storloge vant i begynnelsen ingen
gjenklang i USA. Denne prosessen har
pågått, samtidig med at Odd Fellow
Ordenen i USA har opplevd et be-
tydelig forfall.

MERKEÅRET 2006
Mange modeller har vært drøftet og
mange samarbeidsformer har vært ut-
prøvd for å samle de europeiske Odd
Fellow jurisdiksjonene. I 2006 samlet
de europeiske jurisdiksjonene seg med
et krav til Den Suverene Storloge om
å få opprette en Europeisk Storloge
slik jurisdiksjonene i Oseania hadde
fått det allerede i 1868 – altså for 138

år siden. Ikke minst Eks Europeisk
Stor Sire Harald Thoen skal ha en
vesentlig del av æren for det gode re-
sultatet fra dette Suverene Storloge -
møtet. Det var sterke motkrefter som
ikke ville en slik utvikling. Men etter
års nitidig arbeid, ble arbeidet kronet
med seier. Den Europeiske Storloge
ble instituert i Oslo i 2007.

ALLER ANFANG IST SCHWER
Arbeidet med å etablere Grand Lodge
of Europe ble prioritert høyt. Modeller
og forbilder var i betydelig grad å
hente fra amerikansk mark. I løpet av

de ti år som er gått siden GLE ble opp-
rettet, har strukturen gjennomgått en
del forandringer. Det er en høyst
natur lig utvikling i en ny struktur.

En nydannelse som den Europeiske
Storloge står ganske alene om, er ut-
viklingen av en rituell Europeisk Stor -
logegrad. Den ble bygget opp av den
svenske Eks Stor Kapellan Rolf Nord-
enstam, og fikk navnet «Visdommens
Grad». Den gis til alle kvalifiserte
Storembedmenn fra de ni forskjellige,
europeiske jurisdiksjoner. Den er en
forutsetning for å bekle et embede i
GLE. I hvert av de europeiske Stor -

EUROPEISK STORL
I OSLO 20
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loge   møtene så langt har Eks Stor Kap -
ellan Rolf Nordenstam holdt et fo-
redrag med belæring om gradens svært
viktige innhold.

Når det gjelder ledelsestrukturer,
kan disse ikke bare kopieres fra den
amerikanske Ordenens kultur og sed -
vane. Europeerne har sine måter å
gjøre ting på. Og disse varierer fra land
til land. I tillegg skal det også foretas
en del balanseganger mellom de ulike
deler av Europa. Mellom-Europa har
en annen organisasjons- og bedrifts-
kultur enn de nordiske land. Også de
nor diske land imellom er det for-

skjeller. Det skal også tas hensyn til
språk og jurisdiksjonenes størrelse. Nå
synes disse brikkene etter hver å falle
mer harmonisk på plass.

PROGRAMMET
Det kom gjester til møtet fra Australia
og USA. De europeiske Stor Sirene
kom også tidlig. Møtet var tidsmessig
lagt ganske nær 17. maifei ringen. Og
denne begivenheten er det mange ut-
lendinger som ønsker å overvære ved
selvsyn. Derfor fikk Det Europeiske
Storlogemøtet er lite «formøte» i
anledning vår nasjonaldag.

DET FORMELLE MØTET
I oppstarten av de første møtene i Den
Europeiske Storloge, tok den formelle
del det meste av møtetiden. Etter ti års
erfaringer og justeringer er det for-
melle møtet kuttet i tid og styret i an-
tall medlemmer. Møtets agenda er
ganske tradisjonell med åpning, rap -
porter, regnskap og budsjetter og be-
handling av innkomne saker og valg.

Den saken som klart vakte størst
oppmerksomhet denne gangen var
vurderingen av UNP.  UNP er et verdi -
fullt og historisk opplegg med røtter
tilbake til 1949. I løpet av de siste tre
decennier har også de europeiske juris-
diksjonene blitt trukket med i dette

arbeidet. Gjennom de siste års er-
faringer har de nordiske land observert
at opplegget er vel mye amerikansk
preget. I tillegg har de amerikanske og
kanadiske ungdommene både vært
noe yngre og kanskje mindre modne
enn de europeiske. Dette har ført til
noen gnisninger som egentlig er
ganske unødvendige. Europeisk Stor
Skattmester Clarence Willberg er
definitivt den europeer som har lengst
og mest omfattende erfaring med UNP.
Han fremmet også saken for møtet i
Oslo. Vedtaket er nå at GLE lager en
egen UNP-variant som starter med et
opphold på Island og fortsetter med
noe av det tidligere innhold med fokus
på FN og de grunnleggende delene av
amerikansk historie. Dette nye opp-
legget gjøres gjeldende fra 2019.

DEN VIKTIGE NYVINNING
Mange har opplevd det som en vesent-
lig mangel at det i et slikt europeisk
Storlogemøte ikke har vært lagt mer
vekt på det etiske, verdimessige og
rituelle. Disse aspektene ble tillagt be-
tydelig vekt i dette møtet. Hele for-
middagen lørdag var satt opp med tre
seminarer. Forsamlingen ble delt i tre.
Disse tre gruppene gikk suksessivt til
tre forelesningslokaler. I det ene holdt
SDSS Per Arild Nesje foredrag om  re-

GEMØTE 
7

TEKST: 

KJELL-HENRIK

HENDRICHS

BBIILLLLEEDDTTEEKKSSTTEERR::
TIL VENSTRE: Stor Sire Morten Buan flankert av avtroppende Europeisk Stor Sire Tapio

Katayamäki til venstre og påtroppende Europeisk Stor Sire Stefan Veturlidason til høyre.

BILDET OVER: Styret i GLE, fra venstre: Europeisk Skattmester Clarence Willberg, Europeiske

Deputert Stor Sire Tove Aalborg, Europeisk Stor Sire Tapio Katajamäki og Europeisk Stor

Sekretær, André Kuy.
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kruttering og ekspansjon med spesielt
utgangspunkt i arbeid i nevnden som
Nesje leder. I det andre lokalet holdt
Stor Kapellan Dag Virik forelesning
om Odd Fellow Ordenens etikk og
dens implikasjoner. Det tredje fo-
redraget ble holdt i Thomas Wildey -
salen som for anledningen var satt opp
som en leirslagning. Der holdt Stor Re-
daktør Kjell-Henrik Hendrichs et kå -
seri om leirens grunnleggende tenke -
måte og betydning for Odd Fellow
Ordenen som det andre, rituelle uni-
vers. Foredragene ble gjentatt tre
ganger. To ganger på norsk og en på
engelsk slik at de som ikke er skandi -
na visk talende fikk med seg semina -
rene.

Ut fra reaksjoner, kommentarer og
evaluering, samt signaler fra den ny-
valgte Europeiske Stor Sire, er en slik
Ordensmessig, etisk og rituell fordyp-
ning noe som er kommer for å bli.

Lørdagen fortsatte med alle de
rituelle møter i Rokokkosalen på
Grand Hotell, som var satt opp som en
usedvanlig delikat logesal. Der ble det
først foretatt en innvielse av logesal
etter det gamle ritualet for slike inn-
vielser. Dette ble gjennomført med
ritual på norsk og med norske embeds-
menn og aktører. Ritualet var oversatt
til engelsk og utdelt blant de engelsk-
språklige deltakerne. Deretter gjen-

nomførte Europeisk Stor Sire Tapio
Katajamäki tildelingen av Visdom-
mens Grad til hundre resipiender.
Etter dette var det embedsinstallasjon
til alle utnevnte embeder i Den Eu-
ropeiske  Storloge.

VALGENE
Den nyvalgte Europeiske Stor Sire er
Eks Store Sire fra Island, Stefan
Veturli dason.

Deputert Europeisk Stor Sire er Eks
Rådspresident fra Finland, Margot Ny-
strøm.

Europeisk Stor Sekretær fra Sveits,
André Kuy ble gjenvalgt.

Europeisk Stor Skattmester fra Sve -
rige, Clarence Willberg ble gjenvalgt.

DEN SELSKAPELIGE DEL MED KULTUR
Når man er på internasjonale møter,
merker nok de fleste at dagene blir
lange og at det kan skorte på evnene
til å få med seg alt som skjer. Da er
måltidene gode avbrekk som åpner
mulig hetene for uformelle samtaler.
Fredagens måltider foregikk i lokalene
i Stortingsgaten 28, men gallamid -
dagen på lørdag var lagt til Speilsalen
på Grand Hotell. 

Etter middagen i selskapslokalene i
Stortingsgaten 28 på fredag kveld fikk
deltakerne slappe av, men også skjerpe

seg med gedigen musikk. Pianisten
Joachim Kwetzinsky starter sin «nor -
ske fargepalett» med Frülingsrauschen
av Christian Sindig, loste oss videre
gjennom Geir Tveits melodiske verden
for å avslutte det hele med Bryllupsdag
på Trollhaugen av Edvard Grieg. Mer
norsk kunne det ikke være, og begeist-
ringen var stor.

På gallamiddagen på Grand ble den
musikalske aperitiff servert av Re-
bekkasøster og påtroppende Over-
mester, Wenche Hunsbedt Svindland,
akkompagnert av den unge kristian -
sander Erling Nikolaysen. Hun satte
sammen et europeisk og internasjonalt
potpourri slik at taffelet kunne samles
i det verdensomspennende og musi -
kalske fellesskap.

DEN ETISKE BELÆRING
Søndag er viet den etiske og innholds-
messige belæringen om Visdommens
Grad. De fleste av de som hadde
mottatt graden deltok i denne be-
læringen som ble gitt av gradens for-
fatter, nemlig den svenske Eks Stor
Kapellan Rolf Nordenstam. Etter at
han hadde holdt sitt foredrag og be-
læring på svensk, gjentok han det hele
på tysk for den tysktalende del av for-
samlingen.

BBIILLLLEEDDTTEEKKSSTTEERR::
TIL VENSTRE 1: Pianisten Joachim Kwetzinsky underholder forsamlingen med et utsøkt norsk program.

TIL VENSTRE 2: Det nyvalgte kollegiet i Den Europeiske Storloge.

BILDET OVER: Fra det formelle møtet fredag.
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NÅR OPPSTO OG HVA ER MOBBING?
Uønsket adferd er like gammelt som
menneskeheten selv. Fenomenet mob -
bing er noe allmennmenneskelig og
har eksistert til alle tider. Det har hatt
mange forskjellige betegnelser fra det
litt uskyldige «frekk», «spisse albuer»
til grov trakassering. Hva som er
mobbing har også variert opp gjennom
tidene. Klassedelte samfunn får det vi
kan kalle «strukturell mobbing». Dette
fenomenet kan vi observere daglig i
nyheter, ikke minst fra andre kulturer.

Fenomenet har opptatt nesten alle
fagområder, og spesielt fag som psyko-
logi, sosiologi og teologi.

Senere tiders filosofer, som Emma -
nuel Lévinas og Knut Ejer Løgstrup,
for å nevne et par av de sentrale, har
vært svært opptatt av hvordan vi be-
handler «den andre». Trekløveret So-
krates, Platon og Aristoteles hadde
allerede klare meninger om hvordan
man skulle behandle og omgås sine
medmennesker. Disse filosofene synes
samstemte om at vi må se på våre
medmennesker som likeverdige.

Substantivet «mob» er engelsk og
betyr egentlig en støyende gjeng uten
kontroll, og oppfattes som noe i ret-
ning av «gatens parlament» og noen

som tar seg til rette uten lov og dom.
Begrepet mobbing kom fra engelsk til
norsk som fremmedord på 1970-tallet.
Mobbing er ikke lenger tillagt en
gruppe, men kan godt utføres av
enkeltindivider. Mobbing er et nytt og
populært ord på et fenomen gammelt
som menneskeheten selv.

HVEM DRIVER MED MOBBING?
For mer enn tredve år siden foreleste
jeg faktisk over en svensk lærebok –
den første i Norge den gang – om
«Mob bing i arbeidslivet.» Allerede den
gangen ble begrepet mobbing definert
på svært forskjelligartet vis. Dessverre
er mob bing noe man gjerne tillegger
andre. Dermed blir det ufarlig for
«oss». Men hvis vi omskriver mobbing
med noe i denne retning: «En persons
atferd overfor en annen person som er
egnet til å gi denne personen negative
fysiske og/eller psykiske plager eller
opplevelser», får vi raskt en annen
måte å se det hele på. Hvis vi bruker
denne definisjonen på mobbing, er det
ingen som ikke noen gang har mobbet
andre. Og det er heller ikke noen som
ikke selv er blitt mobbet. Det som gjør
denne øvelsen enda mer krevende er
at vi mobber både bevisst, men også

ubevisst. Med en slik innfallsvinkel blir
spørsmålet om det finnes mobbing i
Odd Fellow Ordenen – som alle andre
steder – egentlig irrelevant. Svaret er
innlysende bare ett; nemlig selv-
følgelig.

HVORDAN KAN 
VI MOTVIRKE MOBBING?
Mobbingen er som arvesynden, og den
kommer alltid til å være der. Spørsmålet
er hvordan vi kan begrense dens ska -
devirkninger. Jeg tror det første skrittet
på den enkeltes utviklingsvei er å bli be-
visst hvordan man ser på sine med -
mennesker, og deretter hvordan vi
behandler dem. De fleste av oss deler
verden opp i en «arena for oss» og en
annen «arena for de andre». Det er
gjerne «de andre» som bevisst eller ube-
visst får gjennomgå. Det er også et
spørsmål om hvor stor din arena «for
oss» er. 

I de verste tilfellene består den bare
av én person, nemlig du selv. Da blir an-
tall mulige mobbeofre ganske stor. Hvis
du hele tiden oppfatter «de andre» som
dine mer eller mindre uttalte fiender
med tillagte uheldige og uhederlige
egenskaper, er forsvarsmiddelet de
tusen varianter av mobbing, fra de mest

MOB
– ET ORDEN

Dette spørsmålet ble reist på en Facebook-side for en tid tilbake. Det skapte
en heftig diskusjon med flere aspekter. Det ene aspektet var om emnet egnet
seg for en Facebook-diskusjon. Det andre var om hva mobbing egentlig var. Og
det tredje om hvem som mobber og det fjerde om hva man kan gjøre med
mobbing. At mobbing finnes, synes ingen å være i tvil om. Hvor man skal
snakke om den, og hva man kan gjøre med den, er det derimot svært delte
meninger om. Men spørsmålet om mobbing har allmenn interesse. Derfor be-
rører det også Odd Fellow Ordenen.
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uskyldige til de groveste. Dette var en
aktuell erfaring også på Thomas Wildeys
tid. Wildey merket det i kampen med
Henry Jackson allerede et par måneder
etter at Lodge Washington ble etablert i
1819. Det gjorde seg høyst gjeldende for
Samuel Johnson fra han ble Overmester
i loge nr. 1 Norvegia i 1908 til han døde
som Stor Sire i 1928. Og fenomenet vil
følge oss så lenge det er mennesker. En
av Odd Fellow Ordenens hensikter er
«to elevate the Character of Man». Det
betyr i klartekst at man skal se på sine
medmennesker som Guds skapning,
egne medskapninger og dermed likever -
dig med en selv. Det er jo av den grunn

vi bruker betegnelsene «søster» og
«bror», barn av en felles Far. 

HVA ER EGENTLIG MOBBING?
I organisasjonspsykologien og ut-
viklingspsykologien er det å drøfte
femomenet og årsaken til uønsket ad-
ferd alltid aktuelle emner. Det skjer en
ubalanse mellom en person med
«mindreverdighetsfølelse» og en
person med en form for «merverdig-
hetsfølelse».

Noen ganger forsøkes det – også
med hell – å gjøre dette kompliserte
mellommenneskelige samspillet lett-
fattelig. Fag som arbeider med disse
samspillene kaller det gjerne for trans-
aksjonsanalyse

For lang tid siden kom det en bok
innen denne nisjen som het: «Jeg er
OK. Du er OK» I boken var det
likeverdstanken som ble fremhevet
nettopp med formålet å fremme
fredelig sameksistens. Det går galt hvis
en person går rundt og praktiserer:
«Jeg er OK. Du er ikke OK». Og det

blir verken lettere eller bedre om en
person opplever at «Jeg er ikke OK.
Du er OK». Og helt håpløst blir det
hvis man får miljøer hvor alle tenker:
«Jeg er ikke OK. Du er ikke OK.»

Allerede for to tusen år siden ble
det skrevet en formel for likeverds -
tenkning i denne setningen:

«Du skal elske din neste som deg
selv.» 

Elsker du din neste som du elsker
deg selv, er dere plutselig likeverdige.

Når vi blir medlemmer av Odd
Fellow Ordenen er det for å bli med i
et fellesskap hvor vi arbeider for å «bli
bedre og mer menneskekjærlige». Å
tro at vi ikke bærer med oss inn i
Ordenen alle de egenskaper og
skavanker som henger ved alle
mennesker, er i beste fall naivt. Men vi
holder fast på vårt medlemskap i et
lønnlig håp om at vi faktisk etter hvert
kan blir bedre og mer menneskekjær-
lige. Ikke noe dårlig håp og ønske, spør
du meg.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

BING
FENOMEN?
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EKS OM MARGIT PEDERSEN 100 ÅR i

H
un ble tidlig medlem
av Rebekkaloge nr.
24 Baugeid Dags-
datter. Hun har hatt
en rekke embeder i
loge og leir. Hennes

loge har gledet seg over å få dette
intervjuet med henne i forbindelse
med at hun nå har fylt hundre år. 

Margit har nettopp hengt opp
sengetøyvasken. Vi går inn i de store
lyse stuene hennes med utsikt over
hagen og de store trær. I bakgrunnen

blinker det i vannet på Frierfjorden i
Porsgrunn. Kaffebordet står ferdig
dekket med hjemmebakt tebrød.

Ved siden av kaffebordet ved
vinduet står stolen hun sitter i, og på et
lite tebord ligger stabler med bøker;
Colin Dexter, Hans Olav Lahlum,
Emma Healey og ikke mindre enn to
mursteinstykke bøker av Ken Follett.
Nå leser hun «På grensen til evig -
heten» av Ken Follett. I godt lys
trenger hun ikke briller heller.

Den over hundre år gamle vegg-

klokken slår tolv slag, og vi forsyner
oss med kaffe og tebrød.

– Klokken har jeg arvet. Mine for-
eldre fikk den til sin bryllupsdag.

Margit har levd et godt familieliv
med foreldre og fire søstre. Siden giftet
hun seg med Tor som nok ble en aktiv
drivkraft i hennes liv. De fikk to
sønner, og nå har hun tre barnebarn og
fire oldebarn. 

Loge nr 24 Baugeid Dagsdatter ble
stiftet i oktober 1960. Margit måtte
vente til januar 1961 før hun kunne si
ja til å bli medlem i Odd Fellow
Ordenen. Hun hadde nemlig lovet å
arbeide overtid med å sy hatter i den
forretningen hun var ansatt i. Nå har
Margit 56 års logeliv bak seg. Hun har
fungert i mange roller. Hun startet som

EKS OVERMESTER MARGIT P
FYLLER HUNDRE ÅR I 2017

Rebekkasøster Margit Pedersen ble født 31. mai 1917 på Rjukan i Telemark.
Det var under revolusjonen i Russland mens første verdenskrig ennå raste på
sitt verste. I 1929 da hun var 12 år, flyttet familien til Porsgrunn. I denne
byen har hun senere bestandig bodd. I 1943 under andre verdenskrig giftet
hun seg med Tor Pedersen. De fikk to sønner.
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OM H. Ass. Deretter var hun Kasserer.
I to perioder var hun av spesielle år -
saker Undermester. Deretter fulgte
hun opp med arbeidet som Over-
mester og Eks OM.

Margit har hatt mange verv. Hun har
sagt ja til nye utfordringer og har alltid
vært sterkt og aktivt sosialt engasjert.
Hun er Chartermedlem i Rebekkaleir
nr. 4 Telemark, og hun ble Rebekka -
leirens første Hovedmatriark da leiren
ble stiftet i 1984. Det var bare fire år
etter at Rebekkaleiren ble etablert i
Norge i 1980. Så fulgte oppgaven som
Eks HM. Margit har også vært Råds-
representant for både loge og leir.
Margits styrke var i første omgang å
skaffe tidsmessige drakter og hatter til
gradsspillene. Dessuten sydde man
regaliene selv både i 1960- og 1980-
årene.  

– I logen måtte vi de fem første
årene låne drakter av Rebekkaloge nr.
16 Urd. Vi var flere søstre som klipte,
sydde og broderte. Noen tråklet, andre
håndsydde, og en av gangen brukte vi
symaskinen. I Rebekkaleiren hadde vi
systue hver onsdag. Regaliene var vans-
kelig å få fine. Vi måtte sprette noen
opp igjen for de var for dårlig sydd.
Sølvkanten var vanskelig. Jeg hadde
lært å stryke på bånd. Jeg var jo
hattesyerske. Først strøk vi båndene i
form for deretter å sy dem på kragene.

Margit har deltatt i alle gradspill i
logen. Hun kan alle replikkene utenat.
I tillegg til gradspillene setter hun
ritualene høyt. Spesielt viktige finner
hun at ritualene i Rebekkaleiren er.

– Jeg er også strålende fornøyd med
det nye tredjegradsspillet i logen. Det
har vi venta på i 50 år.

Margit som var femtiårsveteran i
2011 tilføyer dette litt ironisk. Hun har
solid bakgrunn i leirens arbeid og ut-
vikling. Men det er ikke alt hun liker
like godt.

– Det har kommet til nye ting som
virker fremmed. Inngang og utgang bør
være som tidligere. Alt bør skje inne i
salen. Inspektør har fått alt for mye å
gjøre med å flytte stoler. Før var det
bedre plass for skuespillerne til å gå, og
det var mer ro over det hele. Alt dette
nye har ikke tilført Ordenen noe godt.

Margit smiler litt mens hun snakker.
Hun er en vever og vakker dame som
ofte kler seg i lyseblå overdel og

mørkeblå jeans. I dag har hun pyntet
seg med et nydelig halsbånd av hvite
perler.

Margits styrke har også vært hennes
evne til å skrive dikt, sanger, prologer
og taler ved enhver anledning. Hun kan
reise seg opp ved bordet for å takke,
eller hun forteller at Bibelen i leiren er
en gave fra Stor Sire Erik Evjen i 1984.
Ingen husket dette. Margit byr på seg
selv i alle sosiale sammenhenger.
Veldig overraskende er det å høre
henne si at hun alltid var altfor nervøs
og redd for å ta ordet som UM, OM og
i Rådet.

– Da jeg skulle starte opp Re-
bekkaleiren, var alle de som betydde
noe der. Jeg skalv i bena. Jeg skulle tale
både inne i salen og ute ved bordet.
Men jeg kom jo igjennom det! Dess -
uten er det slik at alle vokser på å få
ansvar. Jeg ser det på hver nye Over-
mester i vår loge.

Margits styrke har også vært hennes
sosiale aktiviteter ute i storsamfunnet.
Hun har i alle år vært besøksvenn for
Røde Kors. I 1937 startet hun «Spei -

der pikene». Da krigen var over fikk
hun et hjerte i emalje til å feste på
speiderdrakten.

Margit har opplevd mye.
– Jeg tenker av og til på Kong Haa-

kon som før krigen åpnet en møbelut-
stilling som het «Vi kan». Året etterpå
hadde speiderne en utstilling i Oslo
som vi kalte «Vi kan også». Da kom
kronprinsesse Märtha med to små
nydelige jenter; prinsessene Ragnhild
og Astrid, på besøk.

I dag er alle gamle venner borte.
Margit finner likevel glede i dagene.

– Loge og leir betyr mye for meg.
Jeg går i logen og leiren og deltar på
Rebekkatreffene siste fredag i måne -
den. Hver dag står jeg opp kl. åtte,
drikker et glass sitronvann og tar min
frokost her ved vinduet. Først da be-
stemmer jeg meg for dagens gjøremål.

Margits budskap til oss alle er:
– «Kraften i livet er VILJEN! Når du
har fått livet, må du fylle det med
noe»!

Tekst:  Kirsten T. Moen

DERSEN

En sprek 100-årig Eks Overmester Margit Pedersen sammen med intervjuer Kirsten T.
Moen.
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Akureyri er Islands fjerde største by
med sine nesten 20.000 innbyggere. I
tillegg til det sedvanlige fiskeriet, er
også Akureyri en viktig universi -
tetsby. Den ligger på nordsiden av Is-
land og innerst i en fjord som ligger i
retning nord-sør. 

D
et som opptar oss i
denne sammenheng
er at Island er det
land i verden med
den høyeste andelen
av befolkningen som

medlemmer i Odd Fellow Ordenen.
Dette setter selvfølgelig sitt preg også
på Odd Fellow Ordenen på Island.
Odd Fellow Ordenen i Island har
mange vakre og flotte Ordenshus. Men
Ordenhuset i Akureyri må være det
vakreste. Det vil vi gjerne presentere
for De Tre Kjedeledds lesere.

ORDENSHUSET I AKUREYRI
Huset ble innviet 10. september 1994.
Inntil da hadde logene i byen oppholdt
seg flere steder. Eiendommen ligger på
et flott utsiktspunkt i Akureyri slik at
det troner som en juvel. Huset er inn-
redet med to saler, en litt større og en
litt mindre. Brukerne i Ordenshuset er
tre Odd Fellow loger, to Rebekkaloger,
én Rebekkaleir og én Odd Fellow leir.
Det var i dette huset institueringen av

ORDENSHUSET I AKUREYRI
PÅ ISLAND

BBIILLLLEEDDTTEEKKSSTTEERR::
SIDE 22:

Inngangen til Ordenhuset.
Inngangsdøren.

SIDE 23:
Inngangspartiet før salonger og spisesal i 1. etasje.

TIL VENSTRE: 
Trappeløpet fra første til 2. etasje.

TIL HØYRE:
Reposen i mellometasjen.
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Islands Odd Fellow Akademi fant sted
i september 2016. Og det var i disse
lokalene at det store leirseminaret fant
sted på samme tid med Hovedmatriark
Anne Kathrine Bergenhus og Stor Re-
daktør Kjell-Henrik Hendrichs som
forelesende gjester.

Antallet brødre og søstre som hører
hjemme i dette Ordenhuset er om lag
450. Ordensenhetene forteller om en
rask og god vekst.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

j
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BBIILLLLEEDDTTEEKKSSTTEERR::
SIDE 24:

Den store Ordenssalen•Spisesalen i annen etasje
Bilder fra Ordenmuseet.

SIDE 25:
Understolen i den store Ordenssalen med sinnbilder.

Stor Sire Stefan Veturlidason etter institueringen av Det Islandske Odd Fellow Akademi
flankert av norske gjester.

Ordenshuset sett fra fronten.
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Det er nå 28 Odd Fellow leire og 26
Rebekkaleire i Norge. I løpet av de
siste 10-15 årene har leiren gjen-
nomgått en spennende revitalisering
med gjenoppdagelse av vesentlige
trekk i leirarbeidet som tidligere har
vært svekket og til dels glemt. 

D
ette har også med -
ført at leirhistorien
er blitt aktualisert og
bevisstgjort. Gamle
kildeskrifter, ikke
mi nst de amerikan -

ske, har blitt gransket og formidlet. For
å få en god progresjon i leirutviklingen
har Storlogen for fjerde gang invitert
alle nyvalgte Hovedmatriarker og
Hovedpatriarker til seminar. Det
første seminaret av dette slaget ble
holdt i 2011. Så fulgte 2013, 2015 og nå
seminaret i 2017.

DET NYE FESTLEIRRITUALET
Intet er mer naturlig å starte et felles-
møte for Hovedmatriarker og Hoved-
patriarker med enn det nye festleirri -
tu alet. Dette skjedde fredag 9. juni
2017. Det nye festleirritualet markerer
en stor forskjell fra de gamle festloge -
ritualene. Det nye tar utgangspunkt i
leirens opprinnelse og egenart. Midt i
dette ritualet er det plass til en tale. I
denne spesielle festleiren var det Stor
Sire Morten Buan som presiderte og
holdt en stort anlagt tale om leirens
plass i Odd Fellow Ordenen. Han stilte
spørsmålet: «Hva skal vi med to for-
skjellige og rituelle universer i Odd
Fellow Ordenen?» Og han besvarte
spørsmålene ved å vise til hva Ordens-
fedre som James Ridgely og Aaron B
Grosh har uttalt seg om dette allerede
fra leirens første tider.

Leirslagningen var utstyrt på en slik
måte at den viser hele leirens sær -
egenhet og dens forskjell fra det andre,
rituelle univers – nemlig logesalen.

Festleiren fredag lukkes ikke, men
avsluttes midlertidig. Avslutningen av
festleiren kom på søndag formiddag.
Den fulgte festleirritualet, og Stor Sire
Morten Buan holdt sin avsluttende tale
og appell til de nyvalgte Hoved-
matriarker og Hovedpatriarker.

HVA ER TANKENE 
OG OPPRINNELSEN?
Lodge Washington ble opprettet i 1819.
Bare åtte år etter, i 1827, ble leir nr. 1
Jerusalem, opprettet på samme sted og
i samme by, nemlig Baltimore. Da kan
man spørre: Ville Ordensfedrene opp-
rette mer av det samme, eller ville de
skape noe helt nytt? Svaret er ganske
selvinnlysende, nemlig: Noe helt nytt.

Første post på programmet etter
festleiren var et Power Point- foredrag
av Stor Redaktør Kjell-Henrik Hend -
richs om leirens idéverden. Han tok for
seg de rent menneskelige rammebe -
tingelsene og forutsetningene for å ut-
vikle et rituelt univers som det en leir
faktisk representerer. Deretter tok han
for seg Ordensfedrenes særegne
referanser både i fortid og samtid.
Disse referansene er mange, og man

HOVEDMATRIARKER OG HOVED
MØTTES I OSLO I JUNI 2017
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PRESENTASJON AV DISTRIKT 25: KONGSVINGER OG ROMERIKE 

må kjenne til dem og sette seg inn i
dem for å få fullt utbytte av leirens
verdimessige budskap. Avslutningsvis
trakk han frem de mer sentrale for-
skjeller mellom loge og leir. Disse for-
skjellene er både av pedagogisk og
dramaturgisk karakter. Hele Ordenen
hviler på det samme altruistiske verdi -
fundament. Dette innholdet ble også
presentert under seminardagen under
Det Europeiske Storlogemøtet 2017 i
Oslo. Det virker som om det over hele
Europa er en økende forståelse og in-
teresse for leirarbeidet.

EN DAG MED GRADSPILL 
OG DRAMATURGI
Lørdag 10. juni var fullspekket med

gradspill og rituelt arbeid. På for-
middagen lørdag ble Troens Grad
fremført av matriarker fra Rebekkaleir
nr. 1 Oslo. Litt senere på formiddagen
ble Barmhjertighetens grad fremført
av matriarker fra Rebekkaleir nr. 17
Christiania. Begge fremføringene ble
forbilledlig gjennomført. Alle de ny-
valgte Hovedmatriarkene overvar
frem føringen. Etter fremføringene
gjennomgikk Stor Marsjall Lill Kraft
Johnsen og Stor Redaktør Hendrichs
felles drøftelser om innhold og mening
i gradene. Gradspillene er selve nerven
i leirarbeidet. Slike felles fremføringer
for alle Hovedmatriarkene gir en
enorm felles impuls for innsatsene
med å øke forståelsen for og aktua -
liteten til leirinnholdet.

På ettermiddagen fremførte leir nr.
12 Akershus Patriarkgraden. Deretter
fremførte leir nr. 8 Vestfold Den
Gyldne Leveregels grad. For den som
har fulgt utviklingen av leirens grads-
arbeid de senere år, er det en sterk til-
fredsstillelse å se at det dramaturgiske
arbeidet har båret rike frukter. 

TIDENS DRAMATURGI
På samme måte som språket forandrer
seg, forandrer tidens dramaturgiske ut-
trykk seg hele tiden. Uten at så mange
tenker over det, forandres det drama -
turgiske språket seg ganske kraftig og
i stigende tempo. Dette kan man ved
selvsyn registrere når man ser på en
film som er produsert for femti år siden
i forhold til i dag. Her kan man virkelig

j

ATRIARKER
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si at man må forandre for å bevare.
Etter disse to svært dyktige fremvis-
ningene, ble fremføring, innhold, dra -
ma turgi og utstyr drøftet av Stor
Redaktør Hendrichs sammen med
Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner.

KUNNSKAPSLØFTET
Mens Hovedmatriarkene studerte
gradspill, var Hovedpatriarkene opp-
tatt av å gjennomgå alt opplærings- og
utviklingsmaterialet som Nevnd for
Kunnskapsløftet har produsert i de
senere år. Dette materialet ble frem -
lagt av medlemmene av Kunnskaps-
nevnden, påtroppende HM i Rebek ka-
 leir nr 26 Jarlsberg, Elfrid Moe Nielsen,
Horten, Storrepresentant Karin Bel -
lika Erle, Steinkjer, og lederen Randulf
Meyer. Det starter med de første
presentasjonene for nye brødre av «Et
Ørkenliv». Og det strekker seg videre
helt frem til utviklingsprogrammene
for den siste leirgrad. SDSS Randulf

Meyer la også frem for de nyvalgte
Hovedmatriarker og Hovedpatriarker
et komplett etisk drøftingsprogram
som kan dekke fem arbeidsmøter i
leiren gjennom årene. Opplegget sti -
mu lerer til en økende refleksjon i leir-
slagningen, og dermed en større
egenaktivitet blant alle matriarker og
patriarker.

Og mens patriarkene brukte
ettermiddagen til gradspill og instruk-
sjoner, gjennomgikk Hovedmatriar -
kene samme program som Hoved- 
patriarkene hadde fått på formid -
dagen.

ET STORT ARRANGEMENT
Dette seminaret for nyvalgte leirledere
er et stort og intensivt arrangement
med mye logistikk. Leirslagningene
skal stadig rigges om til forskjellig
bruk. Dette ble meget godt ivaretatt av
Stor Intendant Rune Wennevold. Be-
spisning og borddekking i stadig nye

varianter blir tradisjonelt for slike
stormøter kreert og satt opp av Eks
Overmester og Kansellimedarbeider
Torill Evjen Solli, behørlig assistert av
en rekke søstre, brødre og serverende
Storembedsmenn. Ledelsen av taflene
ble profesjonelt tatt hånd om av
Deputert Stor Sire Toril Grundtvig
Skougaard. Og rundt møtesalen i Scala
og i de «indre gemakker» var Stor Ar-
kivar Knut Aslak Wickmann stadig til-
stedeværende. Et betydelig ansvar for
programmet og gjennomføringen ble
tillagt de to Stor Marsjallene, Lill Kraft
Johnsen og Thore Fredrik Grüner. Det
er jo disse to som skal påse at leir-
slagningene over hele landet tar form
av de grunnleggende ideene og
modellene for leirslag ningen. Selv om
det er ritualene som er kjernen, er leir-
slagningens utformning bærende for
forståelsen av leirens tankeverden og
verdier. Men vi ser at revitaliseringen
etter Storlogemøtet i 2014 nå virkelig
tar form.
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DE MANGE SAMTALER
Fredag, etter intensivt arbeid, var det
dekket et uformelt middagsbord «a la
bouffet Americane» komponert av
kjøkkensjefen, René Hamel. I slike
anledninger blir det mange av de gode
og utdypende samtaler og nye kon-
takter knyttes. Et måltid er langt mer
enn et måltid i slike sammenhenger. På
lørdag fortsatte samtalene i pausene og
ved lunsjen. Og det hele ble avsluttet
med et festlig taffel på kvelden med
god mat, festlige taler, gratulasjoner til
en som fylte fødselsdag og noen spiri -
tuelle taler som hører med i en slik
anledning.

INFORMASJONER OM SÅ MANGT
Et slikt møte for de nyvalgte lederne
av landets leire er ganske spekket med
innhold. Nå er alle disse lederne tid-
ligere Overmestre i sine respektive
loger. Det er en forutsetning for å bli
valgt til leder for en leir. Men selv om
disse er meget erfarne Ordens-
medlemmer, er leiren nettopp «noe
helt annet» og i tillegg et annet og for-
skjellig Ordensunivers. Derfor blir

også søndag formiddag før avslut-
ningen satt opp med en spørretime
hvor deltakerne kan spørre om det
meste. Det er en betydelig infor-
masjonsmengde som blir overført i
løpet av disse dagene fra fredag til
søndag.

Men det er nettopp kunnskap, inn-
sikt, ferdighet og forståelse som skal
som skal prege Odd Fellow Ordenens
leire fremover. Leiren skal bli mer
meningsbærende for matriarkene og
patri arkene på deres vandring på livs-
veien.

BBIILLLLEEDDTTEEKKSSTTEERR::
SIDE 26:

Stor Redaktøren holder foredrag om leirens grunnideer og utvikling fra 1827.

SIDE 27:

Øverst:

SDSS Randulf Meyer flankert av Kunnskapsnevndens medlemmer, tv. Storrepresentant

Karin Bellika Erle, Steinkjer og th. påtroppende HM i Rebekkaleir nr 26 Jarlsberg, Elfrid

Moe Nielsen, Horten.

Nederst:

Stor Marsjallene Lill Kraft Johnsen og Thore Fredrik Grüner som har ansvaret for den

rituelle og dramaturgiske gjennomføringen av leirslaningene.

SIDE 28:

De glimrende aktørene i seminarets fremføring av gradspill fra Leir nr 8 Vestfold.

SIDE 29:

Nyvalgte Hovedmatriarker og Hovedpatriarker i forelesningssalen «Scala». 
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Begrepet «Odd Fellow familier» hører
man  forholdsvis ofte. Det betyr at
det kan være mor og far, døtre og
sønner, onkler og tanter og andre
slektninger og besvogrede som har
fulgt hverandre inn i Odd Fellow
Ordenen. Dette var nok enda mer
vanlig i Ordenens første tid i USA. 

D
a kom det opp i flere
Sovereign Grand
Lodge Meetings om
ikke sønner av Odd
Fellows kunne inn-
vies i Ordenen tid-

ligere enn de obligatoriske 21 år.
Kravet om dette ble hyppig reist, men
aldri innvilget. Men «Odd Fellow
familien» er definitivt ikke et begrep
som hører historien til. Det lever i
beste velgående også i Norge i dag.

OG DET SKJEDDE I BERGEN
Torsdag 12. januar 2017 hadde loge nr.

25 Sam Johnson innvielse av tre nye
brødre.

Blant de tre nye brødrene var også
3. generasjon Thorstensen, nemlig
sønnesønnen Nichlas. Dette må være
en ganske sjelden begivenhet innen
Odd Fellow Ordenen, og derfor vel
verd å merke seg. Når generasjon etter
generasjon ser nytten av et Ordensliv,
bør det legges merke til av mange,
både besteforeldre og foreldre. 

Det er i hvert fall sikkert at farfar,
Eks OM Odd Thorstensen hjemme-
hørende i Bergenslogen nr. 50 Bergen -
siana. Han er nå 83 år gammel, og stolt
som en hane over å ha fått sin
sønnesønn som «bror». Odd Thors-
tensens sønn, nyvalgtvalgt Overmester
Atle Sande Thorstensen og 57 år, er
tydeligvis ikke mindre stolt over nå å
ha fått sin sønn Nichlas Ø.  Thorstensen
på 29 år,  innviet i egen loge. Men disse
brødrene er ikke alene om en god
aldersspredning. Loge nr. 25 Sam.
Johnson har nå medlemmer av alle års-

klasser fra  20-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70- og
80-årene til eldstemann som nærmer
seg 90. Dette kan ha sin gode årsak i at
logen har godt fremmøte og gode
ettermøter. Det gjør logens brødre
stolte og glad for det gode samhold
mellom generasjoner. Det er virkelig
godt å se at de yngste like gjerne sitter
og prater med de eldste, som med dem
som er nærmere i alder.  

Det viser seg at når nye yngre
mennesker kommer inn i logen, så går
det ikke lang tid før de finner seg til
rette og deretter inviterer venner i
samme alder. Ordenen har noe i seg
som går på tvers av generasjonene. Vi
bygger jo på tidløse verdier som sier
noe til alle aldersgrupper og mennes-
ketyper. Dette er en verdi som vi må
trekke frem og synliggjøre. Det betyr
at barnebarnet kan komme i logen og
få en prat med bestefar. Det er det
virkelig ikke mange arenaer for i vårt
heseblesende samfunn. 

Tekst: Kenneth Stenbro

SLEKT SKAL FØLGE
SLEKTERS GANG

OM «ODD FELLOW FAMILIE»

Fra venstre: Odd Thorstensen, Atle Sande Thorstensen og Nichlas Ø. Thorstensen.
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Ordensmuseets Venner ble stiftet for
noen få år siden. Ordensmuseet ble
utviklet først av Stor Arkivar Sverre
Hjetland som la det banebrytende
grunnlaget. Deretter fortsatte Stor
Arkivar Knut Aslak Wickmann dette
arbeidet og han har ført museet frem
til det som det er i dag. For å støtte
utviklingen av museet – både med
råd og penger – ble Museets Venner
opprettet. Nå er det et betydelig an-
tall hundre Ordensmedlemmer som
har vært innom museet og dermed
fått en flott visuell og historisk inn-
føring i ukjente deler av Odd Fellow
Ordenens historie. 14. februar 2017
hadde Venneforeningen sitt Årsmøte i
Stortingsgaten 28, Oslo og
rapporterte fra virksomheten i 2016.

FRA ÅRSMØTET
Styrets leder, Anne Brit Thoresen,
ønsket alle tilstedeværende hjertelig
velkommen til årsmøtet 2016. Hun
refererte fra styrets arbeid i 2016 og
kunne trekke frem følgende.
• I 2016 ble det avholdt ett styremøte

samt diverse telefonsamtaler styrets
medlemmer i mellom.
Styret har laget en folder som er til

for å synliggjøre museet og Venne-
foreningen. Denne ble godt tatt i
mot og vil bli distribuert til alle loger
og leire i Oslo, samt til de logene
som tilhører Distrikt 1, 21 og 25 som
konkret betyr Ordensenhetene i Ski,
Asker, Lillestrøm og Kongsvinger.
De som vil ha brosjyren for å ori-
entere seg eller verve medlem mer
kan kontakte Stor Arkivar Wick-
mann.

• Venneforeningen er aktiv på Face
book. Der kan man både drøfte,
spørre og melde seg inn.

• Videre har Styret vært med i pro-
sessen rundt ombyggingen av
Stortingsgaten 28 og hvordan loka -
lene vil se ut etter 2023 når byg-
ningen er ferdig rehabilitert.
museets ønsker og krav til nye
lokaler er utarbeidet. Nå er det bare
å krysse fingrene for at museet
kommer inn i gode lokaler etter
oppussingen.

• Det ble påpekt at Styret bør fremme
Museets synspunkter ovenfor de
logemedlemmene som møter på
Generalforsamlingen. Det er disse
som bestemmer premissene for
fremtiden. 

• Ellers er Styret også med i Rådet for
Odd Fellow Ordenens Nasjonale
Museum og Bibliotek som er opp-

nevnt av Stor Sire, og som har som
oppgave å arbeide for at museet skal
bli medlem av Norges Museumsfor-
bund.

• Videre har museet utgitt en fin
katalog over all kunsten i Stortings-
gaten og på Kringsjå. Denne ble delt
ut til alle.

• Sekretæren gjennomgikk regn-
skapet, og dette ble godkjent. Vi har
pr. i dag kr. 15.813,18 på vår konto.

• Kontingenten endres ikke, og er
fort satt kr. 500,14 og er en engangs-
innbetaling for å bli medlem. Ingen
årlig kontingent utover dette.

• Valget foregikk meget hurtig da alle
ønsker å fortsette et år eller to til.
Følgende ble valgt:

Leder: Anne Brit Thoresen, Rebekka -
loge nr 65 Teresa, Oslo
Lasse Ohrvik, Odd Fellow loge nr. 11
Veøy, Molde
Dag Virik, Odd Fellow loge nr. 48
Ferder, Sandefjord
Elna Kjær Meyer, Rebekkaloge nr. 2
Urania, Oslo

Etter hyggelig samvær med mange
gode historier ble det en runde i
museet der de artefaktene som museet
har fått i gave det siste året ble grundig
tolket og kommentert.

Tekst: Knut Aslak Wickmann

ORDENSMUSEETS
VENNER

OM ORDENSMUSEETS VENNER

DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Fra venstre: Dag Virik, Odd Fellow loge nr. 48 Ferder, Sandefjord, Leder Anne Brit Thoresen, Rebekka loge nr 65 Teresa, Elna Kjær Meyer, Rebekkaloge nr. 2
Urania, Oslo og Lasse Ohrvik, Odd Fellow loge nr. 11 Veøy, Molde.
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L
a meg begynne med et
utdrag fra en bok. «Det
ble en tung og mørk vår
for bergmannsfamilien
ved Rugelsjøen. Deres
yngste datter Gunnhild

Johnsdatter måtte leie Ole til en sten
ved stranden om dagen så han fikk
sitte der og kjenne solskinnet og høre
båreslaget ute på sjøen og gjøken i
Rugelsjølien. Han søkte i den evige
natt hans liv nå var blitt innviet til, å nå
lyset og naturens røster ved hjelp av
sine andre sanser.»

Dette er hentet fra Johan Falk-
bergets bok «Der stenene taler» der
han skriver om sin onkel og berg-
mannen Ole Johnsen Jamt som ble

blind, som mistet en sans og måtte leve
gjennom sine andre sanser og som
trengte en ledsager. I Odd Fellow
Ordenen blir vi spurt om vi vil lede den
som søker. Vi har med andre ord en
oppgave som sjeleleder. Jeg har tid-
ligere skrevet om dette temaet i Falk-
bergets diktning. Om prosessen der en
søkende og uerfaren sjel blir tatt hånd
om av en som ser som sitt kall, uansett
hvilke forutsetninger man kunne tro
vedkommende har, å gå ved siden av
den søkende og trengende. Littera -
turen er en utømmelig kilde til å forstå,
til å bli klok og til å lære fordi når vi
leser om skjebner er det som å se seg
selv og andre i et speil. Derfor elsker vi
litteratur. Vi elsker å lese om mennes-

keskjebner som går gjennom alle faser
av livet og blir utfordret på utallige
måter. Hva hadde vi forstått av skryt,
løgn, svik og dagdrømmeri uten Peer
Gynt? Hva hadde vi forstått av kjær-
lighet til jorden vi lever av uten
Markens Grøde? Litteraturen er full
av sterke og svake sjeler og noen kan
lede og andre må bli ledet. Dette
temaet fant jeg også i en annen bok der
jeg siterer: 

«Han ventet på det svarte, fryktelige
raseriet som på et villdyr ut av natten.
Men det kom ikke til ham. Magen hans
var av bly, og han gikk sakte og lente
seg mot gjerder og kalde våte hus-
vegger langs veien. Lenger og lenger
ned i dypet, til han nådde bunnen av

NÅR E
LEDER EN A

Arve Lønnum.
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avgrunnen. Endelig sto han på for-
tvilelsens faste grunn, og der fant han
hvile.

Ved dette kjente han en slags sterk
og hellig glede. Den undertrykte ler, og
den svarte slaven synger for sin
krenkede sjel under pisken. Det var en
sang i ham nå – ikke musikk, bare opp-
levelsen av en sang. En gjennomvåt,
tung fred knuget om lemmene hans, og
det var bare overbevisningen om den
ekte, sanne livsoppgaven som drev
ham fremover. Hvorfor fortsatte han?
Hvorfor kunne han ikke bare hvile her
en stund, samle seg i nedverdigelsens
avgrunn? Men han fortsatte videre».

Dette er hentet fra Carson McCul -
lers sensasjonelle debutroman fra

1940 – «Hjertet er en ensom jeger».
Sensasjonell fordi hun som 23-åring
viser et eldre menneskes modenhet, en
sjelden menneskekunnskap og stor
livsinnsikt. Boken regnes som en klas-
siker innen amerikansk litteratur.

Odd Fellow Ordenens formål er «to
elevate the character of man.» Med
«man» forstår vi her menneske, altså
begge kjønn. Innen vår orden skal vi
løfte medlemmene opp til større for-
ståelse, større klarhet og sterkere
karakter. Det er i hvert fall intensjonen
på papiret. Å løfte er en bevegelse, en
forandring fra noe til noe nytt.
Samtidig sier ordet å løfte noe om det
som skal opp, noe som ligger nede og
som tren ger lys. Fordi det som ligger

der nede er vanligvis mørkt, tungt, sårt,
utmattende – noe som kan gi lyst til å
sovne for å slippe å føle noe smerte -
fullt. Som tekstutdraget sier: På bun -
nen av avgrunnen fant han hvile. Men
bunnen var fornedrende, og der i for-
nedrelsen ville han ikke være. Viljen
var sterkere enn lengselen etter hvile
og derfor fortsatte han.  

Mannen i denne teksten er ensom,
ulykkelig, fattig. Han er svart lege i en
fattig by i trettiårene og er en
barmhjertig samaritan for svarte som
er enda fattigere, enda sykere, enda
mere fortvilte. Han er lungesyk hele
tiden, der nede nær bunnen av av-
grunnen, og kunne ha overgitt sjelen
sin til fornedrelsen.

Hovedpersonen i boken, som også
er sjelelederen, er stum. Han bor
sammen med en mann som er mot-
stykket til ham selv. De er ikke
homofile, men de trenger hverandre på
en særegen måte. Vennen blir syk og
må bort på en pleieinstitusjon. Vår
romanhelt flytter inn på et rom hos en
fattig familie og spiser middag på en
kafe hver dag. Her er scenen for møter
mellom sjeler som ikke finner den
trygge havn. Det er den alkoholiserte
radikaleren som bokstavelig raver
gjennom livet. Det er ungjenta som har
de store drømmene om skjønnhet, om
å bli berømt komponist. Det er den
svarte legen som ikke finner ro i livet.
Alle snakker til tålmodige, stumme
Singer, som lytter og skriver lapper,
lapper som får alle til å tenke. Den
stumme mannen er nødhavn for andre.
Han er en klippe. Han er en veileder
og sjeleleder.

Viktor Hugo skrev om det. Likeså
gjorde Johan Falkberget og Carson
McCullers. Og tusener andre som
tegner menneskeskjebner i sin dikt-
ning. Kan vi i samme åndetrekk også
ta med Thomas Wildey og hans
samtidige Ordensgrunnleg gere?

Livet er en vandring gjennom faser.
Alle har vi kjent på smerte, fortvilelse,
savn og sorg. Får vi hjelp til å rette
blikket opp blir det lettere å gå. Finner
vi slik hjelp i broder- og søsterskapet?
Etter jeg ble medlem i Odd Fellow i
1996 ser jeg på mine omgivelser og på
verden med nye øyne. Jeg leser litte -
ratur med nye øyne. Og jeg finner
glede i å tolke og forstå skjebner med
nye øyne. Slik jeg gjorde da jeg leste
«Hjertet er en ensom jeger». Det
bidrar til min «elevation of character.» 

N SJEL 
NNEN SJEL

TEKST: ARVE
LØNNUM
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D
et er innlysende for
de fleste at det er en
barriere å oppsøke i
en helt fremmed loge
der man ikke kjen -
ner noen.  Men det

går veldig fort over. Man blir alltid tatt
vel i mot og blir tatt vel vare på.

Jeg får ofte endel spørsmål fra Odd
Fellow Ordenens egne medlemmer om
hvordan jeg finner frem til logene og
hvordan jeg tar kontakt. Derfor skriver
jeg dette innlegget der jeg skal prøve
på en enkel måte å forklare den enkle
fremgangsmåten.

La oss si at jeg er i Trondheim.
Da går jeg inn på nettet og googler

loge/leire på Odd Fellow Ordenens
nettside – oddfellow.no. Når du har fått
opp denne nettsiden, kan du klikke på
den loge eller leir du ønsker deg. Man
klikker så på f. eks loge 3 Eystein og
åpner deres side.

Når man har funnet en loge som har
møter i den uken du er i Trondheim så
går du inn på «Kontakt oss» og enten
ringer OM eller sender han en SMS
eller mail og forteller hvem du er,
hvilken loge du kommer fra og hvilken
grad du innehar.  Og så forteller du at
du  ønsker å komme på besøk på møtet
på aktuell dato. Det er ofte lurt å møte
opp i god tid før møtet. Da får du slått
av en prat med mange Ordensmedlem -
mer før møtet i logesalen. Da er det
enklere å kunne finne deg en plass ved
siden av en som du allerede har fått
god kontakt med når dere fort setter
med ettermøtet og går til brodermål-
tidet.

Det å ha gått på besøk i andre loger
enn den jeg hører til er faktisk det som
foreløpig har gitt meg mest med
logelivet. En som fikk tredje grad og
som holdt en knakende god tale
fokuserte på at logen er en trygg arena.
Dette var noe som hadde bygget opp
selvtilliten hans og som gjorde at han
hadde fått en enklere hverdag både

privat og på jobben. Det hadde jeg
faktisk aldri tenkt over selv, men var
spontant enig i at han hadde helt rett i
sine observasjoner og erfaringer.
Logen er og skal være en trygg arena.
Om du tar ordet og sier noe feil eller
glemmer å si noe som bør sies, er det
ingen som prøver å «ta deg» for det.
Jeg har stått flere ganger på «røyke-
plassen» utenfor Ordenshuset i Sta -
vanger og diskutert med andre
medlemmer om stort og smått. Da
kommer samtalen ofte inn på dette
med at jeg besøker mange loger, og
mange undres på hvilke erfaringer jeg
har med det. Da spør jeg gjerne til-
bake: «Når var du på besøk i en annen
loge enn den du tilhører?» Ved flere
anledninger så har jeg fått til svar at
det hadde vedkommende aldri gjort
annet enn et felles julemøte med en
annen loge. Da fortsetter jeg med å
spørre: «Hvorfor ikke besøke andre
loger?  Dere har fem loger i Stavanger
og to i Sandnes.». Men jeg får aldri
noen gode svar på disse spørsmålene.
Mest sannsynlig er vi alle litt redde for
det ukjente, for det uvante og det vi
ikke har gjort før. Jeg måtte da spørre
litt spøkefullt: «Tror dere at de biter i
andre loger. . .?» Det er nok en terskel
og barriere som for enkelte kan synes
litt vel høy. Høyden på denne dørter-
skelen er det vi selv som har satt. Og
da er det enkelt å gjøre noe med det.
Ta med deg en logebror og dra på
besøk i en annen loge. Sett deg et nytt-
årsløfte at i løpet av året så skal jeg ha
besøkt i alle fall en ny loge. Og etter
hvert kan du utvide horisonten.

Når man er på besøk i en loge,  sig-
nerer man i logens gjesteprotokoll. I en
av logene jeg besøkte la jeg merke til
at det var mitt navn som sto som siste
besøk for en og en halv måned tilbake
i tid.

Som sagt så har jeg møtt mange som
ikke ante hvordan man kunne ta kon-
takt med loger andre plasser i landet.

Vi har 157 loger i dette langstrakte
landet og hver og en venter på ditt
besøk. Og vi har 132 Rebekkaloger
som også venter på besøk fra Re-
bekkasøstre fra andre loger.

Det er 28 Odd Fellow leire og 26
Rebekkaleire. Matriarker og patri -
arker skal jo stadig være på vandring. 

PÅ UKJENTE STIER I UKJE
Hvordan finner man ut om det er loge i byen man er på besøk i og hvordan tar
man kontakt med logen? Jeg ble medlem i Odd Fellow loge nr.  77 Nyken i
mars 2008. Ble tatt opp i Odd Fellow leir nr. 9 Hålogaland i 2012. Ut fra at
jeg har jobbet turnus 2-4 ute i Nordsjøen har jeg ikke hatt mulighet for å påta
meg så mange verv ennå. Dette har sin grunn i at jeg er mye borte på jobb og
endel på kursvirksomhet i forbindelse med jobben. En slik arbeids- og rei-
sevirksomhet gir også muligheter for å besøke andre loger og leire på forskjel-
lige steder i landet. 
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FORTØYNING
En sørlandsfjord. Vi er på tokt i sundet

den femte gull-høysommerdag på rad.

Nu stevner jollen Gouda mot en grunne

som egner seg for nok et morgenbad,

og hun som her ombord er selve «bossen»

min datter Vilde går i land med trossen.

Hun står på stranden. Hvor skal hun fortøye?

Her finnes ingen sten og ingen pæl

og ingen ring av jern. . . Da får hun øye 

på noe som en femårs pikesjel

har tillit til: Det gror et strå her ute.

Om det slår hun en diger kjerringknute.

Du kan den kunst å binde båten, Vilde!

Et strå på bredden her, et spinkelt siv

som feste for vårt fartøy: det er bildet

på troens makt i dette menskeliv.

Så skjørt skal vi fortøye våre joller

i trygg forvisning om at strået holder!

André Bjerke

Jeg anbefaler at du starter med å be-
søke loger og leire i Norge før du tar
fatt på utlandet der det er et utall rundt
om i verden. Skal du til Syden i vinter-
halvåret, kan du snakke med din Over-
mester og spørre om det er en loge i
nærheten av der du skal på ferie.Er det
loger der, kan du be om å få passord til

bruk for å gå på logebesøk i utlandet.
Du kommer ikke til å angre på at du
tok steget og besøkte en fremmed loge.
Det kan jeg nærmest garantere deg. Du
har ingenting å tape, derimot alt å
vinne. Det er det vi kaller en «vinn-
vinn»-situasjon. Logene ønsker faktisk
å få besøk.  Vel – dette var nå mitt lille

bidrag for at det kan bli lettere for
Ordensmedlemmer å ta steget for å be-
søke en annen loge enn den man selv
tilhører.

Vel møtt !
Tekst: Kjetil Mevik 

NTE BYER



INITIATIV OG ORGANISERING
De to Distrikts Stor Sirene i Distrikt
10, Bjørg Karin Hoel og Johnny Lund,
hadde tatt initiativet til seminaret. Det
er alltid spennende å sette i gang med
et slikt arrangement som er selv-
finansierende. Deltakerne betaler en
seminaravgift som dekker alle ut-
giftene. Det skal også en stab til for å
få et arrangement på mer enn åtti
mennesker til å flyte godt. Logistikk
med registering, innbetaling, catering
og alt annet tilbehør ble gjennomført
på en utmerket måte.

PROGRAMMET
Programmet har festnet seg fra de
første som ble gjennomført.

• Seminaret innledes med en presise -
ring av de regler og forskrifter som
gjelder for logesaler. En gjennom -
gang av forbilder og opphavet til
logesalens nåværende form, kan lett
oppfattes som en invitasjon til å fo-
reta spontane forandringer. De for-
andringer som eventuelt skal
komme, vil bli fastsatt av Storlogen
gjennom forskrifter.

• Eks Overmester og arkitekt Tore
Staver tar for seg logesalens arki -
tektoniske, akustiske, farvemessige
og bygningsmessige utfordringer.
Ethvert rom hvor man skal anlegge
en logesal har både sine muligheter
og sine begrensninger. Det gjelder å
utnytte mulighetene og svekke be-

grensningene. Ikke minst de farge -
messige muligheter og de mange
arkitek toniske illusjonsmulighetene
fasci nerer gjerne forsamlingen.

• Eks DSS Kari Ringstad tar for seg
noen av de obligatoriske, rituelle
rom og hvordan Rebekkasøstrene
bruker logesalen. Mye av dette ut-
styret tas for gitt. Dermed blir disse
artefaktene underkommunisert. En
logesal er full av symboler som for-
svinner hvis de ikke trekkes frem og
pekes på. Ikke minst gjennomgås
alle regaliene og alt utstyret som er
i bruk i de forskjellige rituelle
sammenhenger.

• SDSS Randulf Mayer tar for seg
logesalen og de rituelle rommene,
også de som ikke er obligatoriske.
Det gjelder labyrinten og krypten.
Meyer tok for seg brødrenes bruk av
utstyret og så på forskjeller mellom
Rebekkasøstrenes bruk av logesalen
i forhold til brødrenes bruk av salen. 

• Stor Redaktør Kjell-Henrik Hend -
richs avslutter forelesningsrekken
med en gjennomgang av den idéhi s -
to riske utviklingen av logesalen fra
flere tusen år tilbake frem til dagens
logesal. Logesalen er sammensatt av
arkitektoniske elementer fra en
rekke perioder. Det har en ganske
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HEDMARK OG OPPLANDi

LOGESALSEMINAR 
I HEDMARK OG OPPLAND
Det sjette logesalseminaret siden 2014 ble holdt i Gjøvik i mars 2017. Vel åtti
søstre og brødre fra Østlandsområdet var samlet i Ordenshuset på Gjøvik. Nå
har seminaret vært holdt to ganger i Oslo, i Trondheim, Bergen og Arendal. I
løpet av høsten 2017 skal det også holdet i Tromsø, Sandefjord og Fredrik-
stad. Det er gjennom disse seminarene et betydelig antall søstre og brødre
som har fått større innsikt i logesalen som symbolsk, pedagogisk og rituelt
rom. Detaljer og linjer som man tidligere ikke har vært kjent med eller opp-
merksom på, får ny mening og betydning. Dette er en stor berikelse av
Ordenslivet.

Distrikts Stor Sirene i Distrikt 10, Bjørg Karin Hoel og Johnny Lund, hadde tatt initiativet
til seminaret. De sto for en suveren organisering og gjennomføring av arrangementet.

BBIILLLLEEDDTEKSTER:
BILDET OVER: Logesalen blir brukt til forelesnings

vi forsamlingen i ivrig 

BILDE 1 PÅ SIDE 37: Arkitekt og Eks

BILDE 2 PÅ SIDE 37:Eks DSS Kari Ringstad tok 



komplisert dramaturgi og henter
sine symbolske impulser fra en rek -
ke kilder. Til tross for sin sammen -
satte bakgrunn og sine mange lån, er
logesalen et rituelt og pedagogisk
verktøy. For at dette verktøyet skal
oppfylle sine mål, må brukerne ha
best mulig forståelse av verktøyet,
hvordan de skal bruke det og hvor-
for de bruker det.

PEDAGOGISK FORM
Seminaret er lagt opp med forelesning
og med anledning til spørsmål og kom-
mentarer. Seminar oversettes vel best
med «planteskole». Det er nok en
rekke deltakere som får plantet mye
ny kunnskap og mange nye innfalls-
vinkler gjennom seminaret.

OPPFØLGING
Når deltakerne kommer hjem til egen
logesal, vil de kunne se en del ele-
menter som ikke er helt i samsvar med
idealene. Dette kan danne grobunn for
mange spennende samtaler om hvor-
for vi har logesalen slik som vi har den,
og om hvordan den er blitt til gjennom
århundreders praksis.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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BILLEDTEKKSSTTEERR::
rmed var forsamlingen «midt i smørøyet». Her ser

tter et av foredragene.

 Staver foreleser om form og farge.

gen med i Rebekkasøstrenes bruk av logesalen.

LLOOGGEESSAALLSSEEMMIINNAARREENNEE::
• Oktober 2014 Oslo
• Januar 2015 Trondheim
• April 2015 Bergen
• November 2015 Arendal

• Februar 2016 Oslo
• Mars 2017 Gjøvik
• Oktober 2017 Tromsø
• November 2017 Sandefjord
• November  2017 Fredrikstad
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OM LANDSSAKENi

Deputert Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard. Foto: Arne Glomdal

De fire Odd Fellow logene på Hamar
startet søndag en innsamlingsaksjon
for en ny redningsskøyte. – Bli med
oss og redd liv, sier Lars Erik
Hermansen, leder for prosjekt-
gruppen. Målet er å samle inn minst
25 millioner kroner fram til våren
2019. De skal brukes til å bygge red-
ningsskøyta «Odd Fellow III, som er
en redningsskøyte i Ulstein-klassen.
Den vil være et effektivt rednings-
verktøy i minst 30 år. Innsamlings-
aksjonen startet i 2016 og varer ut
2018. I april 2019 skal skøyta settes
i drift.

Odd Fellow Ordenen i Norge
har 22.400 medlemmer. Det
betyr at cirka 1.000 kroner per

medlem må samles inn, sier
Hermansen.

BRUK SPLEIS
– Alle som ønsker det kan bidra. Det
kan du lett gjøre ved å bruke «Spleis».
Det er et nytt system vår hovedsponsor
Sparebank1 Østlandet, har tatt i bruk.
De er vår lokale hovedsponsor, og har
allerede satt inn 10.000 kroner på
«Spleis» kontoen. Sparebank1 vil gi til

sammen 50.000 kroner, men det er
avhengig av flere bidragsytere. Der kan
du hjelpe oss. Sparebank1 gir 100
kroner for hver annen bidragsyter
enten du gir èn krone eller flere tusen.
På den måten kan du være med å støtte
oss i denne aksjonen ved å bidra med
noen kroner slik at vi får utløst de
50.000 kronene fra Sparebank1, sier
Hermansen.

– Vi håper alle logemedlemmene og
alle de som støtter vår sak deler dette
på Facebook og andre steder med sine
venner, slik at vi klarer å samle inn de
pengene vi trenger, sier Hermansen,
som legger til at dette er vår tids
«loddsalg».

Medlemmene i de to Rebekka -
logene og de to Odd Fellow logene på
Hamar: Maud, Kirsten Flagstad, Her-
mann Anker og Heidmork,  har som
mål å samle inn 400.000 kroner til
denne dugnaden. Medlemmene skal
bidra gjennom ulike arrangementer,
utlodninger, konserter og personlige
bidrag.

REDDER LIV OGSÅ PÅ MJØSA
Redningsselskapet bidrar til å redde
liv. De siste ti årene er 300 mennesker
reddet fra å drukne. Redningsselskapet
redder også flyktninger. Flere tusen er

reddet på land. 14.000 personer får
hvert år hjelp av Redningsselskapet og
30.000 barn får hvert år sjørednings-
opplæring. Store verdier blir også
reddet. Redningsselskapet er også på
Mjøsa med RS 148 «Mjøsvekteren»,
som blant annet har evakuert Ski-
bladner etter grunnstøting.

Lars Erik Hermansen er leder for
prosjektgruppen her på Hamar, som
består av to representanter fra hver
loge. Rundt 120 personer hadde møtt
fram for å støtte opp om ar-
rangementet søndag, og det ble solgt
lodd for nesten dobbelt så mye som
kalkulert.

KULTUR OG SOSIALT
«Kick Offen» ble også en kulturopp-
levelse for de frammøtte, da Eva og
Asbjørn Moland underholdt med viser
og opplesning. 

Helge Borglund og Jørn Kolsrud
framførte norske kjente sanger og
Heidmorkkoret avsluttet med kjente
og kjære stubber av Alf Prøysens viser. 

Til slutt var det hyggelig sammen-
komst med kaffe og kaker, slik at
medlemmer fra de forskjellige logene
fikk anledning til å bli litt kjent. 

Tekst: Redningsselskapet

OM LANDSSAKEN PÅ HAMAR
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I
min kontakt med Ordensenheter og omgang med
Ordensmedlemmer gjennom året, er det til
stadighet én ting som jeg ikke slutter å la meg
imponere over, nemlig den store frivillige innsats
som legges ned på alle områder i Odd Fellow
Ordenen. Jeg ser på frivillig arbeid som et finger-

avtrykk på et godt engasjement og en glede over å bidra til
fellesskapet. Uten dette gode fingeravtrykket ville ganske
enkelt Odd Fellow Ordenen ikke kunnet eksistere. Vår
Orden er faktisk et nettverk av frivillig arbeid i alle ledd.

I samtaler med enkeltmedlemmer fremkommer ofte for-
tellinger om ulike embeder over lang, lang tid. Når vi skal
snakke om det, avdekkes en minst like imponerende meritt-
liste i andre tjenester for Ordenen i år etter år, i tiår etter
tiår. 

I tillegg til de mer synlige tjenester, har vi i vår Orden –
som i alt annet frivillig arbeid – et betydelig antall hva vi
kan kalle «usynlige tjenester». Det er de tjenestene som alle
loger og leire er helt avhengige av for å kunne fungere. Odd
Fellow Ordenen er et nettverk av synlig og usynlig frivillig
innsats. Det er som en vev med en forside og en bakside, en
synlig og en usynlig side som er gjensidig avhengig av
hverandre.

Mange ganger, når Ordensvita refereres i forbindelse
med eksempelvis veteranjuveltildeling, blir man ydmyk når
vi blir kjent med det aktivitetsnivået som bringes for dagen.
Det blir lett å tenke at dette var før tidsklemma ble et mote -
uttrykk og at nei ikke er vedkommendes favorittord. Tids-
klemma er et ganske nytt ord, faktisk første gang registrert
på norsk i 2001. Men fenomenet er vel gammelt som
menneskeheten. De som løser den såkalte tidsklemma best
er de som har evnen til å prioritere. De får gjort så mye, også
det frivillige arbeidet. Og frivillig arbeid er jo ofte preget av
at det kommer i tillegg til alle andre oppgaver og plikter vi
har.

Jeg blir både stolt og glad med tanke på all den
uegennyttige innsatsen som nedlegges for vår kjære Orden.
Jeg ser på de mange frivillighetshandlende «fyrtårn» rundt
omkring som flotte forbilder for andre. 

Jeg observerer også at Ordenen betyr veldig mye for dem
som nedlegger så mye tid for vårt gode fellesskap.  Det
kommer også tydelig frem når de gode ambassadører om-
taler sitt rike Ordensliv. Ofte blir det sagt at «så var jeg så
heldig at jeg fikk ta det embedet i x antall år» Personlig tror
jeg ikke det handler om hell, men om vilje, dedikasjon og
dyktighet i sitt arbeid. Vi er alle meningssøkende men -
nesker. Jeg har vanskelig for å se det annerledes enn at de
som gjør sitt frivillige arbeid gjør det fordi de finner opp-
gavene meningsfulle og meningsbærende. Allerede vår ame-
rikanske ordensfedre så verdien i dette mangfoldet. De
brukte den latinske betegnelsen «Pluribus Unum» for å be-

skrive dette. Det oversettes best til norsk med styrke og
enhet i mangfoldet. Vi er jo virkelig en mangfoldig Orden
med ulike evner og krefter som til sammen er en betydelig
styrke.

I disse dager har mange mottatt valg til nye embeder og
forbereder seg for sin embedsgjerning. Noen skal inn i et
utnevnt embede for første gang, andre skal inn i et valgt em-
bede, mens andre igjen har tatt gjenvalg i embeder som man
tidligere har bekledt. Forberedelsene til embedsgjerningen
kan gjøres på svært mange og forskjellige måter. Det er
utro lig mange viktige oppgaver som venter. Det er helt
nødvendig med god forberedelse. Vi skal i fellesskap lage
den gode opplevelsen for alle de andre – en opplevelse som
skal bidra til at våre søstre og brødre finner Ordenslivet
givende og interessant og ønsker å prioritere et godt opp-
møte i en travel hverdag. Men like viktig som embedene er
alle de som dag ut og dag inn utfører de «usynlige» og ofte
mindre påaktede tjenester i loger og leire. De er de som er
på plass før alle andre, og blir igjen når de andre er gått. De
er de som forbereder, sørger for logistikken og ser til at det
er orden og system etter at andre har rotet til. Det er en
sann hær av «usynlige tjenester» som holder vårt store appa -
rat i drift og gir det den daglige dose av smøring. Disse tje-
nestene oppdages ikke av de mange søstre og brødre før de
ikke er der. Til daglig tar vi dem – dessverre – som en selv-
følge.

Jeg vil takke hver enkelt av dere for at dere stiller opp og
tar verv og roller i Odd Fellow Ordenen. Det er en fantas-
tisk innsats som legges ned for å bringe vår Orden videre
og at vi derigjennom lykkes i vår felles målsetting.

Tusen takk for at nettopp DU prioriterte å bruke din tid
på fellesskapet i de kommende to år.

God sommer til dere alle
Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, 

Geir Småvik

FRIVILLIG
FOR

FELLESSKAPET

Deputert Stor Sire Geir Småvik. Foto: Arne Glomdal
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OM LANDSSAKENi

L
oge 112 Høyevarde fikk
en pangstart på Lands-
aksjonen og Odd
Fellows innsamling til ny
redningsskøyte – «Odd
Fellow III». Under

logemøtet onsdag 22. mars fikk OM
Duvald Stange, og prosjektleder for
innsamlingsaksjonen, Harald Bergsli,
overrakt 50.000 kroner fra Skudenes-
havn Båtforening. – Fantastisk, dette er
en gave som redder liv, strålte Bergsli,
som sammen med OM takket for den
flotte gaven. 

Båtforeningen i Skudeneshavn
fyller 30 år i 2017, og bestemte seg for
å gi en større gave til et godt formål.
De kjente til Landssaken, og synes det
var en god ide å støtte Redningssel-

skapet gjennom prosjektet til Odd
Fellow Ordenen. 

– Vi ønsker å gi noe tilbake til båt -
folket, og dette er en ypperlig anled-
ning, sier primus motor og sty re-
 medlem i båtforeningen, Geir Henry
Simonsen. Han er selv medlem i loge
112 Høyevarde.

Skudeneshavn Båtforening støtter
årlig gode formål i sitt nærmiljø med
betydelige beløp, og i jubileumsåret
tilfalt det altså midler til Odd Fellow
Ordenen og dermed til Landssaken. 

– Vi vet at pengene går til en viktig
sak, legger Simonsen til. 

Båtforeningen drifter gjestehavna,
og deler av havna i Skudeneshavn på
vegne av kommunen og havnevesenet.
I tillegg er foreningen en av tre som ar-

rangerer den kjente Skudefestivalen.
Den samler årlig tusenvis av båt -
entusiaster i «sommerbyen».

– Dette var startskuddet vårt for
Landssaken, men vi kommer også til å
gjennomføre flere prosjekter de to
neste årene. Vi merker stor interesse
og vilje til å støtte opp om Landssaken
blant brødrene, sier prosjektleder
Harald Bergsli.

Den nye redningsskøyta er
kostnadsberegnet til 40 millioner
kroner. Skøyta blir 22 meter lang, får
en toppfart på 40 knop, rekkevidde på
600 nautiske mil og vil få et mannskap
på tre, derav en dykker. Det er ventet
at redningsskøyta vil være et effektivt
redningsverktøy i minst 30 år.

Tekst: Svein Hegland

- Hjertelig takk for gaven, sier prosjektleder Harald Bergsli (t.h.) til Geir Henry Simonsen i Skudeneshavn Båtforening. Til venstre OM i
Loge 112 Høyevarde, Duvald Stange.

PANGSTART PÅ LANDSSAKEN
FOR LOGE NR 112 HØYEVARDE
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QUIZ OG STATUSj

Fakta om Ordenen
• 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

• Den første Odd Fellow leir ble in-
stituert 6. juli 1827 i Baltimore,
USA. Den fikk navnet Encampment
No: 1 Jerusalem

• Vår Ordensgren kom først til Tysk -
land i 1870

• Vår Ordensgren kom til Danmark  i
1878

• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Sta van -
ger 26. april 1898

• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kris-
tiania 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 in-
stituert i 1933 og fungerte frem til
2001

• Den første norske Rebekkaleir, nr. 1
Oslo, ble instituert i Oslo 26. april
1980

1.  Når ble den første leiren instituert i USA og hva het den?

2.  Når ble den første leiren i Norge instituert og hva heter den?

3.  Når ble den første Rebekkaleiren i Norge instituert og hva heter 

den??

4.  Hva het den tredje norske Stor Sire?

5.  Hva heter den Europeiske Stor Sire som ble valgt på møtet i Oslo i 

mai 2017?

6.  Hva betyr ordet resipiend?

7.  Hva heter Odd Fellow logen og Rebekkalogen i Hammerfest?

8.  Hva betyr ordet hisset?

9.  Hva er historisk den mest sannsynlige forklaringen på ordet «odd»?

10. Hvem har skrevet logenes åpnings- og lukningssanger?

11. Hva betyr ordet «dagfart» som vi finner i en av sangene?

12. Hvem var den første Rådspresidenten i Rebekkarådet?

13. Hva heter tittelen Overmester på engelsk?

14. Hva heter den eldste Rebekkaloge og Odd Fellow loge i Bergen?

Ordensquiz
15 spørsmål

SVAR:
1.Encampment no: 1 Jerusalem, instituert 6. juli 1827
2.Leir nr 1 Norge ble instituert 2. november 1919
3.Rebekkaleir nr 1 Oslo ble instituert 26. april 1980
4.Johan Middelthon, Stor Sire fra 1936 til 1949
5.Islendingen Stefan Veturlidason
6.Den som blir mottatt
7.Odd Fellow loge nr. 7  Kvitbjørn og Rebekkaloge nr. 79 Meridian
8.På den andre siden, ofte i betydningen etter døden
9.Odd kommer sannsynligvis av ordet ed slik vi finner det i begrepet 

«edsvorne menn»
10.Stor Sire Samuel Johnson (1861-1928)
11.Den strekning eller reiserute man kan seile på en dag i dagslys
12.Signe Mohn
13.Noble Grand
14.Rebekkaloge nr. 5 De Syv Stjerner og Odd Fellow loge nr. 4 De Syv 

Fjelde 
15.EksDSS Odd Gulbrandsen

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

• 156 Odd Fellow loger

• 132 Rebekkaloger

• 28 Odd Fellow leire

• 26 Rebekkaleire

• 11 776 Odd Fellow brødre

• 10 692 Rebekkasøstre

• Totalt 22 474
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ODD FELLOW TORRGET
BRANSJE/FIRMA                 KONTAKTPERSON     TELEFON     E-POST                  POSTNUMMER
ANLEGGSGARTNERMESTER                                                                                                               
Håkon Bjørndal                                              Håkon Bjørndal                               977 92 177                  haakon@bjorndal.com             5525 HAUGESUND
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
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                                                                                                                               
Drømmeboliger i Spania til leie                       Terje Olsen                                      911 08 100           www.casa-as.no                        1617 FREDRIKSTAD
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
KRANER OG LØFTEUTSTYR                                                    
Munck Cranes A/S                                          Ola Skrondal                                   915 99 605           ola.skrondal@munck-cranes.no
MALERMESTER
Velde s Malerservice og Fargehandel               Jan Erik Lima Velde                         909 67 115           janerik@veldes.no                   4276 VEDAVÅGEN
MURMESTER
Hedmark Murmester forretning 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
Marthes Renseri Trøndelag                              Sivert Lian Opdahl                           406 01 020           www.marthes.no                      7000 TRONDHEIM/7500 STJØRDAL
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
Storkjøkkenservice a/s                                   Kjell Bjørnar Wennevik                    934 62 550           kjell@storkjokken-service.no          7725 STEINKJER
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
UR/KLOKKER
Lervik Ur AS                                                   Knut J. Lervik                                  52 70 03 50          post@lervikur.no                      5528 HAUGESUND



ODD FELLOW TORGET

43
48

DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

j

ANNONSERING • ADRESSEFORANDRINGER •
OPP SI G EL  SER • ENDREDE PERSONDATA OSV. •

HENVENDELSE TORILL.SOLLI@ODDFELLOW.NOODD FELLOW TORGET

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

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

DDEE TTRREE KKJJEEDDEELLEEDDDD
HAR LEDIG PLASS FOR NYE ANNONSØRER!
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Artikler fra 

ODD FELLOW UTSTYR
Art. nr. 11088
Gilde kuvertkaraffel
(4 stk. i pakken)
Kr. 720,-

Art. nr.
11006 

Stearinlys
m/kjedeledd

i rødt,
høyde 10 cm

Kr. 35,-

Art. nr. 11003 
Regaliefutteral br.
Art. nr 11004
Regaliefutteral str.
Kr. 295,-

G

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

Art. nr. 11025 
Rødt slips i silke
m/kjedeledd
Kr. 150,-

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 fort -
satt 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

45
48

DE TRE KJEDELEDD ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

j

BESTILLINGSLISTE FOR ODD FELLOW UTSTYR:
Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100,- tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges.

Art. nr. Betegnelse Antall Pris
10173 Flaggstang for bordflagg/vimpel ............ 155,-
10176 Båtflagg/gjesteflagg ............ 90,-
10177 Båtvimpel ............ 90,-
11003 Regaliefutteral br. ............ 295,-
11003 Regaliefutteral str ............ 295,-
11006 Lys m/kjedeledd i rødt høyde 10 cm ............ 35,-
11019 Memento Mori ............ 4110,-
11002 Regalieveske i kunstskinn ............ 665,- 
11010 Odd Fellow Historie Bind I ............ 315,-
11020 Slipsnål sølv m/kjedeledd rød emalje ............ 530,-
11025 Rødt slips i silke m/kjedeledd ............ 150,-
11026 Sort slips i silke m/kjedeledd ............ 150,-
11027 Hvit sløyfe Pique ............ 155,-
11030 Slipslenke m/gull kjedeledd ............ 1 325,-
11032 Mansjettknapper forgylt, hvit emalje m/kjedeledd ............ 945,-
11033 Skjorteknapper for livkjole forgylt, hvit emalje m/kjedeledd ............ 915,-
11035 Jakkemerke i gull, liten størrelse ............ 575,-
11036 Jakkemerke sølv/forgylt ............ 205,-
11037 Belte i skinn m/kjedeledd på spennen ............ 475,-
11038 Slipsklype ............ 230,-
11039 Slipsnål sølv/emalje ............ 590,-
11041 Rebekkafigur i glass ............ 535,-
11042 Tresokkel til Rebekkafigur ............ 50,-
11050 Rebekkaring gull m/emalje ............ 2 325,-
11051 Lenkering for brødre (oppgi ringmål: ..............) ............ 2 415,-
11052 Lenkering for søstre (oppgi ringmål: ..............) ............ 1 700,-

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. ..........) ............ 290,-
11059 Hansker i skinn, hvite, herre, geiteskinn ............ 350,-
11062 Hvite vanter, crepe, dame, one size ............ 118,-
11063 Vanter crepé, hvite, herre ............ 158,-
11065 Julekort m/konvolutter, pakke á 15 stk. ............ 88,-
11066 Livkjoleskjorte, (str. ..............) ............ 675,-
11067 Hvit skjorte, (str. ..............) ............ 395,-

For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
11068 Paraply herre, sort m/kjedeledd ............ 100,-
11069 Paraply dame, sort m/kjedeledd ............ 100,-
11081 Handlenett m/kjedeledd ............ 100,-
11082 PC skulderveske m/kjedeledd i rødt ............ 390,-
11084 Veskeholder m/kjedeledd ............ 50,-
11085 Pashmina-sjal i ull/silke ............ 525,-
11088 Gilde kuvertkaraffel 4-pk m/kjedeledd inngravert ............ 800,-
11089 Kjedeleddnål m/stener ............ 186,-
11092 Utredning om logesalen ............ 25,-
11093 Utredning om leiren ............ 25,-
11094 Odd Fellow Akademiets Årbok, alle årganger ............ 50,-
11100 Sanger og tekster av Oddmund Reppe ............ 150,-
11102 Handlenett m/kjedeledd og glidelås ............ 120,-
11103 Bosweel livkjoleskjorte, (str. ..............) ............ 800,-
11110 Manchester Unity historiebok ............ 150,- DT

K 2
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J
eg har nettopp fulgt nyhetssendingene fra den gru-
oppvekkende brannen i en boligblokk i London
som startet natt til 14. juni i år. Enhver som frykter
«den røde hane» – et eldgammelt symbol på ilde-
brann og undergang – kunne skremmes til vanvidd
av redselssynet av en gigantisk boligblokk i full fyr.

Men i løpet av tidligere morgentimer var naboer og
varmhjertede mennesker på plass med det de kunne bidra
med. Mat, kaffe, te, engelske kjeks, ulltepper, rene klær og
tilbud om midlertidig husrom ble organisert av barmhjer -
tighet og uten tanke på egen vinning. Denne boligblokken
som bebos i hovedsak av fattige mennesker, er på hele
tjuefire etasjer og har vært hjemmet til over seks hundre
mennesker.

Denne katastrofen fikk meg til å reflektere over et av
Odd Fellow Ordenens eldste symboler, nemlig «Hjerte og
hånd». Som så mange andre av Odd Fellow Ordenens
symboler er dette et lån fra andre tider. Hjerte og hånd er,
så vidt jeg vet, opprinnelig et kalvinistisk symbol fra 1500-
tallet. Men det har ganske klar tale. Den barmhjertigheten
som stiger opp i ditt hjerte, må ikke forbli bare der. Da blir
den bare en god tanke og til ingen nytte. Tanken må settes
ut i handling gjennom din hånd. Eller for å formulere det
på Odd Fellow vis: 

«Ord er ikke nok. De må følges av handling!»
Det er svært gledelig og oppmuntrende at mennesker i

verdensmetropolen London spontant viser sitt altruistiske
sinnelag til hjelp «for mennesker i nød». Slike utfordringer
har jo London hatt før. Vi husker med gru «Blitzkrigen» for
mer enn 70 år siden da tyske bombefly bombet byen sønder
og sammen. Og vi husker den store bybrannen i 1666 da
store deler av byen brant ned og hundretusener ble hjem-
løse.

Et spørsmål sniker seg frem i pannelappen.
Må det en katastrofe til for å vekke oss til altruistisk

handling?
Svaret er jo at det er utmerket at vi vekkes av ulykker og

katastrofer.
Men hva med de daglige situasjonene?
Vi må jo være dypt takknemlige for at det ikke skjer flere

ulykker enn det som faktisk oppstår. Det er i dagliglivet de
fleste hjelpesituasjoner oppstår.

Nobelprisvinneren i litteratur fra 1913, Rabindranath
Tagore (1861-1941), har en formulering som mange kjenner,
hvor han sier noe vesentlig: 

«Du skal ikke vente med ditt offer til tempelet ved veiens
ende, men gi det hele tiden ved de små altere ved veiens
side.»

Den daglige praktiseringen av symbolet «Hjerte og
hånd» er ikke noe vi skal vente med. Det er noe vi skal gjøre
hele tiden på vandringen gjennom verden.

Sommeren ligger foran oss. 
Det finnes ikke en av oss som ikke kommer til å møte

flere situasjoner som kaller på vårt spontane hjertelag. Vi
trenger ikke noen katastrofe eller ulykke. Vi trenger deri-
mot åpne øyne og empati, og kanskje sivilt mot til å handle
i samsvar med vår samvittighet.

La oss ta lærdom av de av Londons innbyggere som gikk
ut på gatene etter katastrofen og spontant tilbød sin hjelp. 

La oss ta lærdom av vismannen Tagores påpekning at vi
alle kan finne anledning til å gjøre noe godt langs alle
alterene ved veiens side.

Kjell-Henrik Hendrichs

REDAKTØRENS HJØRNE
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Foto: Arne Glomdal

KJÆRE 
LESER. . .
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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

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 av-
tales med Stor Ar kivar 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 virk-
somhet, 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
adres sene.
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Kjell-Henrik Hendrichs
hendrichs@asker.online.no
Mob.: 900 34 882
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Jon Esben Johnsen
j-esjohn@online.no
Mob.: 948 71 810

Redaksjonssekretær:
Knut Aslak Wickmann
wickmann@getmail.no
Mob.: 911 53 714

Annonser og andre henvendelser:
Torill Evjen Solli
torill.solli@oddfellow.no
Tlf.: 22 83 92 40
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Det er morgen, sommermorgen;
morgen over mine tanker,
morgendugg paa alle sanser
og en regnbuhimmels solpragt
straalende omkring mit sind.

Og jeg kunde ville kysse
hver en vever sommerfugl,
hver en blomst, som nikker til mig,
– alt, som møder mig i glæde,
alt, som svarer paa mit smil.

Ja, jeg elsker, elsker, elsker
hvert et spindelvæv i luften
hvert et insekts sum om øret,
hvert et straa, som staar og pipper,
hvert et svalehvin i luften,
alt, som rødmer, alt, som lever,
just fordi det er idag,
at det straller fryd mod min.

Og jeg kunde synke ned i
disse dybe kløverenge,
hvor det dufter ramt og varmt,
sænke hodet sommerbrunet
dybt i markens hede haar, 
til jeg atter, yr af ungdom,
favned hele himlens hvælving,
der den skummer hvid af skyer, 
hele solens straalebrænding 
dagens væld af melodier 
hele, hele hele verden 

Vilhelm Krag (1871-1933)
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DE TRE KJEDELEDD
STORTINGSGATEN 28
0161 OSLO
Ettersendes ikke ved varig 
adresseendring, men sendes 
tilbake til senderen med opp -
 lysninger om den nye adressen.
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