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Sangfugl på 
besøk trekker 
fullt hus
Vår loge er vertskap 
med Loge nr 32 Viken 
som gjester når kultur
aften står på program
met 16. februar. Ingen 
ringere enn sangfuglen 
Anne Lise Gjøstøl står 
for kveldens under
holdning. Det bør 
borge for fullt hus – og 
et solid tilskudd til 
arbeidet for våre etter
latte.
Les mer på side 4

Fra jazzhistorie på logens sosialaften i oktober til popdronning 
med operatoner på repertoaret når logen inviterer til kulturaften 
16. februar. – Vi gleder oss til møte med Anne Lise Gjøstøl.

Besøk til og fra 
Fredrikstad i 
mars
Kontakten med vår 
datterloge i ”planke
byen” styrket i jubi
leums året.

Les mer på side 6

Jubileumsfeiring 
4. juni i sentrum 
for logens virke
Det blir festloge med 
gallamiddag og mange 
gjester i våre lokaler når 
logen feirer etableringen i 
1920. Les mer på side 3

Kontingenten  
i fokus for  
brødrene 
Benkeforslag om økt 
kontingent for å styrke 
logens økonomi opp til 
votering 23. februar.

Les mer på side 8
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Kjære bror,
Vi har tatt fatt på jubileumsåret 2010, øn
sket hverandre Godt Nytt År og satt hver
andre stevne om et gledens og verdighetens 
logeår i et brorskap som har sine røtter 
tilbake til 1920 og før.
Jeg ser med forventning frem til at du er 
med på forberedelsene til en minnerik mar
kering av vår loges 90årsdag. Selve dagen 
er jo 15. mai, men av praktiske årsaker 
feirer vi jubileet fredag 4. juni sammen med 
venner og medbrødre fra inn og utland.
Det fordrer laginnsats og bred deltagelse 
å stelle i stand en festloge med tilhørende 
gallamiddag. Jeg ser deg gjerne med i 
forberedelsene; jeg håper på din innsats for 
at vi skal komme også økonomisk i havn; jeg gleder meg til å se deg og 
din ledsager på selve festdagen. Fest blir det først når vi alle er samlet og i 
felles skap kan glede oss over logens meritter.
Ut over vinteren og våren får vi rikelig anledning til å glede oss sammen 
over ny fremgang og rike logeopplevelser i våre forgjengeres ånd. Et godt 
oppmøte til informasjonsaftenen 9. februar kan anslå tonen. Som så ofte 
før, bistår Distrikt StorSire med presentasjonen. Han kommer tilbake uken 
etter for å instruere både oss og våre brødre fra datterlogen Kongsten, etter 
alle sole merker et av hans siste oppdrag i Loge nr 10 St. Hallvard før han 
trekker seg tilbake etter ni års virke som DSS.
Jeg ønsker deg velkommen i logen, kjære bror. Møt så ofte du kan – og 
finn særlig tid og anledning til de mange spesielle dagene denne sesongen.
OM Svein Juvet

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet.  
Med seg i redaksjonsnevnden har han Per Erik Ask, Geir Bråten og Øystein Johansen.  
Redaksjonen avsluttet 03.02.2010.

Du finner bladet også på internett: 
www.oddfellow.no/loger-leire: St. Hallvard 10
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Feststemt markering av logens 90årsdag
Det blir festloge med gallamiddag og dans 
når vår loge markerer at det 15. mai var 90 
år siden den tiende Odd Fellowlogen ble 
etablert i Norge – og den tredje i Oslo.

Jubileumsfesten går av stabelen fredag 4. 
juni med innbudte gjester fra Storlogen, 
distriktet og våre vennskapsloger i de fem 
nordiske landene. – Dette blir en minne
verdig dag for brødrene og deres ledsagere! 

Viktig milepæle for Odd Fellow Ordenen
Da Loge nr 10 St. Hallvard så dagens lys 
midt i mai 1920, var det en viktig milepæle 
for Odd Fellow Ordenen i Norge.

Landets første loge var gjenopprettet i Oslo 
12 år tidligere, og i løpet av få år (husk at 
det var krig i store deler av denne perioden) 
vokste det frem loger rundt om i landet: 
Loge nr. 2 Eidsvold i Oslo, 1913, Loge nr 
3 Eystein i Trondheim fem år senere; så 
slag i slag nr. 4 i Bergen og 5 i Stavanger i 
1918, 6, 7 og 8 i henholdsvis Kristiansund, 
Ålesund og Haugesund i 1919. Egestub
ben m.d.g.S. i Stavanger banet veien for at 
man nesten var i mål: 10 loger i landet og 
anledning til å danne en uavhengig norsk 
storloge av I.O.O.F.

Utover våren 1920 meislet en gruppe brø
dre ut konturene av Loge nr. 10. Det måtte 
bli i Oslo, og navnet lå snublende nært: 
Bondesønnen fra Lier, kvinnebeskytteren 
som ble tatt av dage og senket i Drammens
fjorden, senere gjort hellig med navnet St. 
Hallvard, var – og er – Oslo bys skyttshel
gen med plass i byvåpenet. Hallvardsmesse 

markeres 15. mai, en i sin tid betydelig dag 
for Kirken.

Det ble Loge nr 10 St. Hallvard, instituert 
15. mai 1920 i Oslo.

Vår loge går inn i jubileumsåret med 60 
medlemmer og store utfordringer. Så 
få loge brødre har vi ikke hatt på manns 
minne. Samtidig er oppgavene mange 
og kostnadene store. Selv om vi de neste 
10 årene får jevn tilgang av nye brødre, 
er avstanden opp til 80100 medlemmer 
stor. Snittalderen blant brødrene er høy, og 
driftskostnadene vokser med den generelle 
prisøkningen i samfunnet.

Men først og fremst i jubileumsåret gleder 
vi oss over de mange brødrene som gjen
nom tiår etter tiår har bygget St. Hallvard, 
skapt det fellesskapet som vi alle er så 
glade i, stelt i stand samarbeid i Norge og 
Norden som viser styrken i grunntanken 
for Odd Fellow Ordenen. De har gitt av seg 
selv, uselvisk og i tråd med begrepene bak 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
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Blir det pop eller opera – eller, ja takk, begge deler?

Det blir i alle fall 
svingende toner fra en 
sjelden norsk sangfugl 
når brødrene med led
sagere, familie og ven
ner møter Anne Lise 
Gjøstøl 16. februar.
Det er vår loge som er vert
skap, og vi har gleden av å 
dele aftenen med våre med
brødre i Loge nr. 32 Viken. 
Det bør bli ”stinn brakke”, 
som er et begrep musikere 
har bare godfølelse for.

Godfølelse har vi også 
for Anne Lise, som herjet 
poplistene på 70tallet og 
var fast innslag i Ønskekon
serten. Låten ”Dimmefest” 
svingte taktfast for mang 
en ung mann ved avsluttet 
verneplikttjeneste.

Hun vant Spellemanns
prisen for vokalister i 1975. 
Hun behersker flere genre, 
fra klassisk til ballader, 
viser og folketoner. Hun har 
virket som musikkpedagog. 
Hun har operautdannelse 
og hun har livnært seg selv 
også som maler. En allsidig 
kunstner.

Vi er spente på hva hun 
vil servere oss på Kultur
aftenen. Det er bare å stille 
opp og finne det ut!

Inntekten går til…
Det er nevnden for etterlatte som har ansva
ret for våre kulturaftener. I tillegg til å un
derholde oss har den som mål å reise midler 
til arrangementer og tiltak for våre etterlatte. 
Inntekten fra kveldens lotteri er viktig for at 
nevnden skal lykkes i sitt arbeid.  
Takk for ditt bidrag!
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Jobbsjansen fenget brødrene
Den unge mannen 
fra Vålerenga Fotball  
hadde alles oppmerk
somhet da han 1. 
desember rullet opp 
tankene bak og inn
holdet i tiltaket ”Jobb
sjansen”. Sammen med 
oss hadde vi brødre fra 
Loge nr 22 Thomas 
Wildey. Lars Eirik 
Eggen holdt oss alle 
trollbundet.
– Behovet for tiltak er stort 
blant de unge som har få 
alternativer til lediggang. Vi 
kan gjøre mye mer, men det 
står på økonomi. Vi ønsker 
oss flere sponsorer, sa Eg
gen til en lydhør forsamling 
i Den grønne sal.

Resultater gir håp
Etter at fire kull har gjen
nomgått Jobbsjansens opp
legg, har 38 av 47 kndidater 
fått jobb – det er 80 prosent 
treff. Både kandidatene og 
bedriftene i Jobbsjansen gir 
gode tilbakemeldinger.

Vålernga Fotball har som 
målgruppe ungdommer 
mellom 17 og 24 år. De 
gis en unik sjanse til å få 
arbeidstrening i Vålerenga 
Fotball og bedrifter som 

Overmester Svein Juvet, Jobbsjansens Lars Eirik Eggen og 
Overmester Jørn Mood var godt fornøyd med brødrenes 
interesse for de unge.

Hafslund, ICA, Hafslund 
Infratek, Smart 1 og Oslo 
Taxi. 

–VIF søker etter engasjerte 
og positive personer med 
variasjon i etnisk opprin
nelse, sa Eggen.

Opplegget for Jobbsjansen 
bygger på filosofien om at 
trygghet og trivsel skaper 
mestring av egen situasjon, 
stolthet og fellesskaps
følelse. Tiltaket blir en 
mestringsarena som gir nye 
utfordringer.

Eggen håpet at tilbudet kan 
utvides, både med flere 
unge og med langt flere 
bedrifter.

Arbeidstrening

1. måned: Kurs og 
kompetanseheving i 
Vålerenga

2. måned: Opplæring i 
bedrift

3. måned: 3 dager i 
bedrift og 2 dager i 
Vålerenga

4. måned: 4 dager 
i bedrift og 1 dag i 
Vålerenga 

5. måned: 5 dager i 
bedrift

Oppstart i september 
og februar (ca 10-15 
ungdommer pr kull)
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I et brev like over 
nyttår takker Fransis
kushjelpen for den 
støtten vår loge har gitt 
til virksomheten.
– Vi setter stor pris på at 
dere tenker på oss! skri
ver organisasjonsleder 
Britta Hjertaas og lover at 
donasjonen skal brukes til 
de menneskene som trenger 
Fransiskushjelpens bistand.

Stiftelsen Fransiskus
hjelpen består av

 Besøkstjeneste

 Pleietjeneste

 Sorgtjeneste

 Gatetjeneste

Hjelpen tilrettelegges et
ter pasientens behov og i 
samarbeid med pasient og 
familie.

Visjonen er nestekjœrlighet 
over tid i Frans av Assisis 
ånd.

Fransiskushjelpen er en 
diakonal organisasjon knyt
tet til Fransiskanerordenen i 
Den katolske kirke. Tjenes
tene er åpne for alle uansett 
livssyn.

Da Fransiskushjelpen startet 
i 1956, var alle medarbei
dere engasjert på frivillig 
basis. Etter mange års 
utvikling består Fransiskus
hjelpen nå både av ansatte 
og frivillige. Tjenestene er 

gratis for den enkelte, og 
stiftelsen drives av offentlig 
støtte, private gaver (som 
støtten fra vår loge) og 
frivillig innsats.

Det er Nevnd for sosialt 
arbeid som står for gaven 
fra logen til Fransiskushjel
pen. Nevndens arbeid blir 
finansiert gjennom faste 
over føringer av kontingent
midler og nevndens årlige 
sosial aftener med under
holdning og lotteri.

I tillegg til Fransiskushjel
pen har nevnden sørget for 
at vår loge også er med på å 
finansiere Sirius-prosjektet 
ved Radiumhospitalet.

Giverglede gjennom historien
I etterkrigstiden sendte vår loge i 1948 pakker til Finland pga Vinterkrigen; 
vi ydet hjelp til norske trengende og tyske barn; vi deltok i Europa-hjelpen og 
skjenket en gave til Botsfengslet i Oslo. Vi gav penger til lepra pasienter, MS-
foreningen, støttet ”Odd Fellow Hjemmet”, gav utstyr til Barneavdelingen på 
Rikshospitalet og Ullevål sykehus, støttet Blindeforbundet, Stordahl-prosjektet, 
psykisk utviklingshemmede, narkomane, redningsskøyta ”Odd Fellow”, Vesle-
hjemmet (et hjem for syke og fattige barn), Dronning Mauds Fond, innsamling 
til Jugoslavia og krigsrammede, innsamling til SOS-barnebyer i de Baltiske 
statene og SOS-barnebyer i El Salvador. De senere årene er vår loge med og 
driver pasientkafe ved Radiumhospitalet (Sirius-prosjektet). Ellers besøker 
vi våre etterlatte til jul med en konfekteske og tar dem med på en dagstur på 
våren eller høsten. Våre veteraner får ved juletider en konfekteske; de som ikke 
kan møte på brodermåltidet til jul, får besøk.

– Vi setter pris på at dere tenker på oss!
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Arven etter våre 
brødre gjennom 
årtier
Ved inngangen til 2010, 90 
år etter at gruppen charter-
medlemmer meislet grunn-
vollene for vår loge, ser vi 
tilbake med ærbødighet på 
hva våre forgjengere har fått 
til gjennom årtiene.

Frem til Krigen vokste logen 
jevnt og trutt. Veslehjemmet 
og, senere, Bjerkodden var 
blant de store sakene. De 
var også sentrale i ervervet 
av og byggingen på Beste-
morstomten.

Klubben Snorre holdt liv i 
broderskapet gjennom Kri-
gen og ny logedrift kom fort 
i gang høsten 1945.

Etterkrigstiden preges blant 
annet av vårt fellesskap i 
Norden. Men etter millen-
niumskiftet er det rekrutte-
ringen som skaper utfor-
dringene. Her skal slaget stå 
fremover, brødre.

Bror Sigmund

Nyttårshilsen fra DSS

Fredrikstad i fokus i mars
Det begynner med besøk av våre brødre i Loge 
nr 12 Kongsten 9. mars, da 
avtroppende DistriktStorSire 
Per Bredo Østby byr på vårens 
instruksjon og brødrene får rik 
anledning til å utveksle syn på 
dagens logeliv.

Så er det Sjøfareraften uken 
deretter, mandag 15. mars. Og 
vi gleder oss allerede!
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KONTINGENT 
FOR 2010
Giro for innbetaling 
av årets kontingent 
blir sendt ut så snart 
brødrene har votert 
over forslaget om å 
øke til kr 2.000.

Kontingenten kan, 
som vanlig, deles i to 
rater – med forfall i 
mars og juli, dersom 
man ikke ønsker å 
betale for hele året 
på én gang.

Veteraner betaler 
halv kontingent.

Kontonummer: 
6043 05 02398

Nytt søkelys på logens økonomi
Et uventet initiativ fra 
brødrene satte logens 
økonomi i nytt fokus 
da budsjettet for 2010 
var oppe til debatt på 
møtet 26. januar.

Skattmester hadde 
lagt opp til et null
budsett etter flere år 
med underskudd og 
svekket egenkapital.
– Ikke godt nok, sa flere 
brødre, som bekymret seg 
for logens utvikling ikke 
bare i jubileumsåret, men i 
en årrekke fremover.

De fleste mente vi nok vil
le klare en verdig marke
ring av 90årsdagen med 
litt ekstra innsats. Men det 
er behov for å styrke den 
økonomiske ryggraden. 
Nulldrift fører til at man 
stadig må ty til sparegrisen 
når større arrangementer 
kommer opp.

Benkeforslag
Finansieringen av logens 
jubileumsfeiring gjennom 
lotteri og kronerulling vi
ser at grensen er nådd for 
hvor lenge logen kan tære 
videre på sparte midler.

Et benkeforslag om økt 
kontingent fikk bred støtte. 

Det førte til at budsjettet 
må opp til ny votering på 
det siste møtet i februar, 
idet endring av kontingen
ten ifølge logens lov skal 
behandles i to ordinære 
møter.

Kontingentgiro  
kommer i mars
I en kommentar til ønsket 
om å styrke logens økono
mi sier Skattmester at det 
er vanskelig å se hvordan 
økningen kan unngås.

– Logen hadde nok greid 
å reise midler til en verdig 
90årsfeiring i vår, men vi 
ser alle at vi er så få brødre 
at endene ikke møtes når 
alle de faste utgiftene er 
dekket. Det blir ikke rime
ligere i årene fremover. Vi 
kan håpe på at brødreflok
ken vokser, men økono
mien må sikres også på 
kort sikt. Allerede neste år 
vil det være umulig å satse 
på et nullbudsjett med den 
virksomheten som ligger i 
kortene, sier han.

Kronerulling
Kollegiet og jubileums
nevnden har i en tid 
arbeidet med planene for å 
markere logens 90årsdag. 
Festloge med gallamiddag 
i våre egne lokaler inngår 

i opplegget. Vi ønsker oss 
gjester både fra Storlogen, 
distriktet, Oslologene og våre 
brødre i de nordiske landene.

– Vi har fått inn en liten sum 
gjennom lotterier, men vi 
satser på at brødrene bidrar 
på bredt grunnlag gjennom en 
kronerulling utover våren, sier 
Skattmester.

Utfallet av voteringen i slutten 
av februar vil vise hvilken 
retning brødrene ønsker for 
videre drift i årene fromover.


