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L E D E R

Odd Fellow – Styrkelse og 
ekspansjon, tradisjon og fornyelse
Overskriften inneholder to ordpar. De første to ordene peker i samme
retning.  Det er en sterk indre sammenheng mellom styrkelse og ek-
spansjon. Det andre ordparet, derimot, kan synes innbyrdes motstri-
dende. Tradisjon er vel det motsatte av fornyelse. Eller?
Jeg har hatt gleden- og jeg mener virkelig gleden – av å være med
både i Logens og Leirens nevnder for styrkelse og ekspansjon
gjennom ganske mange år. Alt som kan bidra til å styrke loge og leir
er derfor av spesielt stor interesse for meg.
Det jeg ønsker for Loge 62 Håkon Håkonsson er ganske enkelt at nye
medlemmer finner det spennende og interessant å søke til oss, og –
ikke minst – at de blir værende som aktive, møtende brødre som føler
at et logemøte gir dem noe av verdi, noe de ikke vil gå glipp av.
Spørsmålet blir da: Hvordan oppnår vi det? Stikkordet er kvalitet. La
meg først likevel slå fast at tilstanden hos oss sammenliknet med alle
andre loger jeg kjenner, er god. Det betyr ikke at det ikke finnes forbe-
dringsmuligheter, det vil det alltid gjøre, og hvis vi slår oss til ro med
at alt er i skjønneste orden, tror jeg vi allerede har påbegynt tilbake-
gangen.
Enten vi liker det eller ikke, er vi del av et marked. Vi tilbyr noe som
noen forhåpentligvis har behov for. Det er utrolig mange tilbud som
konkurrerer om tid og oppmerksomhet i dagens travle samfunn. Hva
må til for at vi skal være attraktive i dette markedet? Jeg tror vi må
dyrke og holde fast på vårt særpreg. Der må vi ikke kompromisse. Vi
har en arv å ta vare på og forvalte. Vi står i en lang tradisjon som er
verdifull i seg selv. Den etikken som formidles, har vist seg å ha stor
slitestyrke, og er like aktuell i dag som for århundrer siden.
Tradisjon er en styrke, men den kan også bli en tvangstrøye. Noen jus-
teringer vil av og til være nødvendig. Det var den engelske filosofen
Edmund Bruke, som levde samtidig med den store franske revolusjon,
som formulerte det konservative slagordet om at vi må forandre for å
bevare. Det ligger mye fornuft i det utsagnet. 
En logekveld består av flere faser, som vi alle vet. Det som skjer før og
etter det formelle logemøtet i salen, er av stor betydning for å bygge
vennskap og samhold.  Det sosiale er uhyre viktig.  Jeg skal likevel i
denne omgang  utelukkende konsentrere meg om det som skjer inne i
logesalen. Der foregår det en kommunikasjonsprosess. Et budskap
overføres fra en sender (1)ved hjelp av et medium(2) til en motta-
ker(3), altså en tredelt prosess.
Budskapet ligger i ritualtekstene. Er teksten slik at budskapet oppfat-
tes? Personlig mener jeg at tekstene både kan strammes inn og forbe-
dres språklig. Særlig noen av ritualene er unødvendig lange. Ved å
skjære ned på antall ord kan man få innholdet klarere fram.
Selve språkbruken kan også forbedres. Gammelmodige/uforståelige
ord og innviklet setningsbygning er en arv fra danske ritualer. En for-
siktig modernisering her vil ha to positive effekter: Det vil bli lettere å
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Jubilanter høsten 2017
05.07. – Astrid Margrethe Lindegaard 80 år
28.07. – Grethe Marie Sørby 75 år        
06.08. – Vigdis Bye 70 år
14.08. – Nanna Marie Grinde Andresen 70 år
08.09. – Bjørg Johanne Skjenneberg 70 år
11.09. – Unni Gangnæs 80 år
18.10. – Kari Bodil Skadsheim 85 år
04.11. – Wenche Toril Tangen 70 år
07.11. – Marit Natrud 75 år
07.11. – Hanne Gram-Johannessen 50 år
12.12. – Kari Helen Juel Brauer 70 år

Veteranjuveler høsten 2017
Laila Fimland innviet 25.05.1992 25 år

Guro Marie Lie – « – 01.10.1957 60 år

Liv Berit Johansen – « – 09.10.1967 50 år

Liv Berit Johansen fylte 80 år 16. mai.  Vi gratulerer
Liv Berit  så mye med vel overstått dag og feiring,
Liv Berit skal ha tildeling av 50 års veteranjuvel
høsten 2017, vi kommer tilbake med dekning av
hennes bursdag og tildeling i neste Nore-Nytt.
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Veteranjuveler høsten 2017
30.11.17 Odd Karsten Buraas 25 år

Jubilanter høsten 2017
16.07.57 Tor Glasø 60 år
09.08.42 Harald Rømuld 75 år
02.09.57 Roald Kvamme 60 år

01.10.47 Ulf Tore Kolstad 70 år
03.10.47 Olav Burås 70 år
14.10.57 Per-Olaf Kristiansen 60 år
18.10.27 Erik Aksel Tallaksrud 90 år
06.12.37 Tore Christian Diskerud 80 år

Vi gratulerer!

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

SEKRETÆRENS SPALTE

SEKRETÆRENS SPALTE

Fortsatt fra foregående side ...
lese og fremføre tekstene på en god måte, og det vil
bli enklere forstå meningen. Forandre for å bevare.
Det er embetsmenn og aktører som er avsendere, og
det medium de bruker, er seg selv, med stemme-
bruk, kroppsspråk og væremåte i salen. Det kan
ikke understrekes sterkt nok hvor viktig framfø-
ringen av ritualene er. I de riktige hender kan ritua-
lene åpne seg og riktig blomstre foran øynene våre.
Min oppfordring til alle aktører er: Øv! Lær rollene
utenat så godt det lar seg gjøre. Min oppfordring til
alle andre er: Ikke kom med negativ kritikk av aktø-
rene! Aldri!  Den som eventuelt har hatt en dårlig
dag, vet det utmerket godt selv. Ros i stedet det som
har vært godt.

Det siste leddet i kommunikasjonsprosessen er mot-
takerne. Det er vi som ikke har noe ansvar, men
som bare kan lene oss tilbake og ta imot. Men stopp
litt. Vi har faktisk et ansvar. Det er først og fremst
dette grunnleggende, at vi skal møte fram så ofte vi
kan. Dernest, når vi sitter i salen, må vi lytte aktivt.
Det betyr å være åpen for å motta de tankene som
formidles. Det betyr å reflektere over budskapet.
Det betyr å la det etiske budskapet bli værende i
sinnet, slik at det kan få en virkning i handling.
Hensikten er jo at vi skal arbeide på vår egen utvik-
ling for å bli bedre mennesker. Det ansvaret er vårt,
og bare vårt, men det gode fellesskapet i loge og leir
kan være en god støtte i prosessen.

Vidar Kjærheim
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

På vårt logemøte den 2. februar
2017 ble br. Odd Martin Skar-
pholt tildelt 40 års VeJu.
Odd Martin ble født og vokste
opp på Ilegutu i Degernes. 
Etter folkeskolen gikk han fram-
haldsskole, Skjeberg Folkehøg-
skole og Kaldnes landbruksskole
og ble agronom. 
Odd Martin giftet seg i 1963 med
Signe som var sykepleier. De flyt-
tet inn på Fossum gård og alders-
hjem som bestyrere.
Odd Martin fikk ansvar for
gårdsbruket med allsidig drift og
skogsdriften. Signe fikk ansvar
for Eidsberg Aldershjem, som det
het den gang. De fikk tre barn
sammen. 
Arbeidet endret seg da dyrene på
gården ble solgt og videre drift
ble korn. Odd Martin var ansatt i
kommunen i 42 år. Han fikk Nor-
ges Vel medalje for lang og tro
tjeneste. Signe og Odd Martin
valgte å flytte til sin hjemsteds-
kommune, Rakkestad i 2001. 

Odd Martin har vært en aktiv
person på mange hold. Han nev-
ner:
Politiker i Eidsberg, Mysen og
Omegns Røde Kors og Momarke-
det. Han har vært medlem i både
Odd Fellow og Lions i 40 år.
Pluss mange andre forskjellige
ting.

Mysen og Omegns Røde Kors og
Momarkedet har i alle år vært
hans «hjertebarn».
I kommunestyret har han til sam-
men sittet i 12 år. Videre har han
vært leder for kultur i 12 år.
Odd Martin forteller at han har
hatt et rikt liv i Eidsberg.

Etter at han er blitt pensjonist har
han ikke satt seg til i godstolen.
I 2016 gikk han Pilgrimsleden fra
Nidaros. Han startet 13. juni og
gikk i fem uker. Han deltok i en
gruppe som hele tiden hadde va-
rierende antall fra 10 til 30 perso-
ner.
Han fikk et Vandrerbrev for det-

te, som er signert av biskop Atle
Sommerfelt i Borg Bispedømme
og Ordfører Sindre Martinsen
Evje i Sarpsborg.
Videre viser han fram et bilde av
seg selv med en spade plassert
over den ene skuldra og sier:
«Jeg føler meg som en arbeids-
kar»
Odd Martin liker seg i Logen for-
teller han, men har ikke bestan-
dig vært like flink til å møte med
begrunnelse tidvis mange for-
skjellige oppgaver. 

På ettermøtet ble han gratulert av
br. OM Per Christian Frøshaug
med 40 års VeJu.
Han fikk mange fine og positive
ord som et aktivt og positivt
medlem og et solid tilskudd til
«vårt veterangalleri»
Br Odd Martin Skarpholt takket
og uttrykte at han hadde en yd-
myk følelse i kroppen. Han har
aldri angret på sitt medlemskap i
Odd Fellow og takker brødrene
for mye hygge og gode minner.
Br Evald Forvik hilste også til ve-
teranen og overrakte blomster.

Odd Martin Skarpholt ble innviet
i Logen 20. januar 1977 og fadder
var Oddmund Grefsli.
Han ble tildelt den Høye Sann-
hets Grad 30. november 1978, og
ble kallet til Leiren og tatt opp 5.
mars 1991.
Den Kongelig Purpurgrad fikk
han 7. november 1995

Nore Nytt gratulerer en lun, 
positiv og alltid blid bror som 
40 års jubilant!

Helge Rindal

Fra venstre: OM Per Chr. Frøshaug, 40 års Veteranen Odd Martin Skarpholt
og til høyre Storrepresentant Kåre Mons Bye.

Odd Martin Skarpholt i sedvanlig,
lun positur.

40 års Veteranjuvel til Odd Martin Skarpholt

Sitater:
Livet er hva dine tanker gjør det
til.

Lykkelig er den som ikke sørger
over hva han mangler, men gleder
seg over det han har.
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oppdra  de  fore ldre løs e

Jan Erik Kjølstad ble tildelt 25
års VeJu på vårt logemøte på Vil-
la Nore den 24. november 2016.
Under festmåltidet uttrykte OM
Per Chr. Frøshaug glede for at det
nok en gang har blitt et nytt med-
lem i «Veterangalleriet» Han
overrakte miniatyrmerket for 25
VeJu samt tre roser som symboli-
serer Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet. Det ble utbragt en skål
for veteranen.
br Jan Erik Kjølstad takket for ut-
merkelsen og den fine seremoni-
en i Logesalen.
Hans fadder br. Egil Ingar Karl-
sen var pga. sykdom forhindret
fra å være tilstede, settefadder
ved anledningen var fung Ek-
sOM Per Olav Eek som hilste fra
og overrakte blomsterhilsen fra
br. Egil Ingar

Jeg har hatt gleden av å ha hatt
en samtale med jubilanten i etter-
tid og jeg refererer:

Jan Erik er en ekte Eidsberging,
bodd ved Momarken, på Slitu og
nå egen bolig i Mysen.
Han er gift med Reidun og har to
døtrer sammen som har gitt han
fire barnebarn.
Hans yrke har vært typograf, tid-
ligere på Mysen, de 14 siste ar-
beidsår på Lillestrøm i det som i
dag heter Nr 1 Trykk. Med bak-

grunn i lang pendlervei kombi-
nert med skiftarbeider valgte han
å pensjonere seg som 62 åring
med AFP for tre år siden.
Han har vært aktiv innen Spei-
derbevegelsen og fagforeningsar-
beidet.
På fritiden forteller han at han
har brukt mye tid på båtliv med
utgangspunkt Skjebergkilens Ma-
rina. Har hatt båt siden 1983. Det-
te har gitt han og familien mange
fine opplevelser i skjærgården lo-
kalt og langs svenskekysten og
sørlandskysten.
Videre forteller han at på vinter-
halvåret har han vært mye på
utenlandsreiser og nevner Brasil,

Bolivia, Thailand, Vietnam. Dette
har gitt mange gode og minneri-
ke inntrykk.

Br Jan Erik ble innviet i Logen 21.
november 1991, tildelt Sannhets-
graden 20. oktober 1994.
Ble kallet til Leiren 4. januar 2000,
Den kongelige purpurgrad 2.
mars 2010

Nore-Nytt gratulerer med 25 års
Veteranjuvelen og ønsker lykke
til videre!

Helge Rindal

Fra venstre: OM Per Chr. Frøshaug, jubilanten Jan Erik Kjølstad og Stor-
representant Kåre Mons Bye.

25 års Veteranjuvelmottager Jan
Erik Kjølstad.

Gratulanter på rekke og rad. Fra v. jubilanten selv Jan Erik Kjølstad, deretter
gratulanter i kø Tore Seim, Øyvind Ladim, Hans Martin Forberg og Kjell Jan
Høglund.

Tildeling av 25 års Veteranjuvel
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En av logens trofaste brødre, for ikke
å si tjenere, Frank Jacob Johansen har
vært medlem i Loge Håkon Håkons-
son i 25 år. 18. mai i år var tildelingen
av 25 års Veteranjuvelen.
Undertegnede hadde æren og gle-
den av å være hans fadder da han
ble tatt opp den 7. mai i 1992.
Nå avdøde Eks OM Torfinn Jørgen-
rud og jeg hadde hatt ham «i kikker-
ten» lenge, men ventet med å spørre
ham om OF kunne være noe for ham
fordi han utover å være travel i ar-
beidet, kombinert med mye reising,
også hadde hele 4 barn under opp-
vekst. Og Frank har aldri tatt lett på
de utfordringer livet hans har bydd
på, og slett ikke rollen som det å
være far til fire.
Frank er født i 1948, og vokste opp i
Ski. Etter skolegang der, begynte han
i ung alder sin læretid i pølsemaker-
faget. «Jeg har alltid vært pølsema-
ker» sier Frank om seg selv. Andre
har uttalt at Frank ser også ut som en
pølsemaker skal, rund og trivelig, –
og det er det ikke vanskelig å være
enig i!
Etter svenneprøve gikk han et år på
håndverksskole og tok mesterbrevet.
Fra da av kunne han kalle seg pølse-
makermester, eller Dr. Sausage som
han på spøk kaller seg selv overfor
utenlandske forbindelser.
Etter 5 år som pølsemakermester i
Oslo, var han i 6 år fagkonsulent i
Statens Teknologiske Institutt. Det er
en tid i hans karriere som han min-
nes med glede og stolthet. Da han
sluttet der, var det fordi instituttet
hadde planer om å flytte til Asker,
og da ble avstanden mellom Spyde-
berg og jobben for lang og tidkre-
vende i kombinasjon med det å være
småbarnsfar til 4.
Siden har han i hele 30 år arbeidet
med salg og produktutvikling av
krydder og tilsetningsstoffer til kjøtt-
bransjen, de siste 11 årene hos Rieber
& Søn i Bergen. Gjennom alle disse
årene har han vært et stort navn i
bransjen. Er det noen som lurer på
noe, så er det bare å ringe til «kjøtt-
gubben» i Spydeberg, han vet alt,
står det å lese i et nummer av fag-
tidsskriftet «Kjøttbransjen». 
Frank har utviklet mange resepter,
som det heter, til kjøtt og påleggs-
produsenter, store og små her i lan-

det. Mange i utlandet også. Nylig
fikk han en e.mail fra et firma i Japan
som ville ha tak i en resept som
Frank hadde utviklet for mange år
siden, og som Japaneren hadde
kjennskap til. – Det syntes Frank var
gøy! Generelt synes han det er moro
at flere kontakter ham og ber om hans
bistand nå etter at han at har blitt pen-
sjonist. Kunnskapen sitter der.
En nærmest morsomhet, og som han
kan være stolt av, er å ha vært med
på produsere verdens lengste sala-
mipølse; den var 168 meter lang og
kom i Guinnes rekordbok. Jeg har
fått med meg at det er ikke bare å
lage ei ekstrem lang pølse, men den
skal også ha konsistens og være like
frisk og god hele veien.
Noe han virkelig er stolt av, det er at
han i mange år har vært selvskreven
medlem i dommerkollegiet  i NM i
kjøttprodukter. Et NM hvor alle lan-
dets kjøttvareprodusenter, de store
som Gilde og Stabburet, og mange
mindre pølsemakerier og kjøttpro-
dusenter deltar. Dette NM’et kan
forbrukere ha nytte av å lese resulta-
tene fra når de skal kjøpe inn pinne-
kjøttet eller julepølsa etc. til jul, men
også som inspirasjon for produsen-
tene i forbindelse med produktutvik-
ling. (Iflg. Frank.)
Jeg har levd et innholdsrikt liv sier
Frank. Veldig mye er knyttet til yr-
keslivet, men som nevnt har han 4
barn og en kone. Med oppfølging av
barn i oppvekst og alle deres akti-
viteter blir det ikke tid til som mange
hobbyer. I yngre år, og før han ble
pappa, var han aktivt med i rally-
sporten. Interessen for biler for-

svinner ikke så lett hos oss gutter, så
de siste 10 årene, med alle barna ute
av redet, har han som flere av oss i
Spydeberg hatt en hyggelig om dog
støyende hobby med våre DKW to-
takter veteranbiler. En aktivitet hvor
også våre koner har bidratt til mye
sosial moro.
Og når det gjelder det sosiale, så har
vi som regner oss som hans nære
venner hatt mye glede av hans ut-
ømmelige lager av gode historier, –
og hans kokekunst! En middag
hjemme hos Else og Frank har uten
unntak vært gastronomiske opple-
velser. Det hadde kanskje vært riktig
å si at matlaging er hans store hob-
by, men det blir ikke helt riktig, for
han er proff. Selv om han ikke har
mesterbrev som kokk, så har han in-
struert mang en kokk eller kokke på
store hotellrestauranter og institusjo-
ner i tilberedning av mat, ikke bare
kjøtt, men fisk og tilbehør til fine
middagsretter.
Hans kokekunster har jo de fleste i
vår loge hatt glede av også. I flere år
har Frank og bror Arne Sørby stått
på kjøkkenet på Nore å laget nydelig
mat. Hvor mange ganger de har
måttet komme ut av kjøkkenet for å
motta applaus for maten etter bro-
dermåltidene vet jeg ikke, men det er
mange. Litt brydd har de vært hver
gang, men det har vært fullt fortjent
applaus.
Jeg må også legge til her, at deres
gratisinnsats har noen sære bieffek-
ter; – Vi brødre ble bortskjemt med
lave priser og god mat, og logens
regnskap ble vant til store bidrag fra
privatnemda. 
Men det er jo ikke bare i matveien at
Frank har ytt noe til logen.  Jeg vet at
livet som logebror har vært viktig og
riktig både for han og logen. Han har
vært engasjert i vervene han har hatt
i logesalen, både som seremonimes-
terassistent, – og i rollen som kapel-
lan vet jeg han stortrivdes.
Av helsemessige grunner har ikke
Frank hatt mulighet til å møte i lo-
gen så ofte de siste 2–3 årene, men
han møter så ofte han kan, og hans
engasjement for logen og OF er der.
Gratulerer med 25 års Veteranjuvel
Frank! 
Den har du fortjent!

Johan Hvalshagen

Pga. tidsnøden bringer vi et bilde hvor
Veteranen også er i sitt rette miljø.

25 års Veteranjuvel til Frank Jacob Johansen
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Den 10. februar var Distriktsrådet
fra «23 Smaalenene» med br. DSS
John Egil Haug i spissen, etter in-
vitasjon av Br. SS Morten Buan,
på besøk i Storlogen i Stortingsgt.
28. Vi ble tatt imot av Br. SS. Det
var lagt opp til ett hyggelig og
uformelt møte hvor vi først ble
servert en kopp kaffe. Foruten Br.
SS var også Stor Skattmester Paal
Østmoe, Stor Marsjall Thore Fre-
drik Grüner og Stor Arkivar Knut
Aslak Wickmann til stede. Først
på programmet var møte med br.
SS Morten Buan hvor vi gikk
igjennom Storlogens handlings-
plan 2014 – 2018. Det ble en god
debatt rundt aktuelle temaer an-
gående Ordenen. Jeg la frem di-
verse om driften og statistikker
om vår Loge. Det var tydelig at
br. SS følger opp og at han gjør
seg godt kjent med våre Loger. 
Deretter overtok br. Stor Skatt-
mester Paal Østmoe og han for-
talte om historikken og om drif-
ten av Stortingsgaten 28. Bygget
sto ferdig i 1934 og byggearbeidet
ble utført av entreprenørfirmaet
F. Selmer. F. Selmer la ned en stor
dugnadsinnsats, og førte på den
måten store midler tilbake til Or-
denen. Han var ikke medlem
selv, men han mente at Ordenen
sto for grunnleggende verdier og
tanker som han ville støtte. Byg-
get rommer møtelokaler for Odd
Fellow og ellers forretninger og
kontorer. Det jobbes med en stor
plan hvor hele huset skal renove-
res. I denne perioden har alle
Odd Fellow-brukere av huset en
stor utfordring for hvor de skal
ha sine møter og aktiviteter. Løs-

ningen blir at de må bruke nær-
liggende Logehus. I den forbin-
delse inviterte jeg, i all beskjeden-
het, til en tur til Mysen og «Villa
Nore» for å vurdere evt. ledig ka-
pasitet. 
Stor Sire inviterte til en halvtimes
lunsj i enkle former, hvor vi
smurte våre egne brødskiver med
pålegg som var kjøpt inn på nær-
butikken. Etter lunsj overtok br.
Stor Marsjall Thore Fredrik Grü-
ner. Han tok for seg Det Hemme-
lige Værk med dets innhold,
symbolikk og tegn. Så ble det dis-
kutert forhold rundt våre seremo-
nier og praktiske ting. 
Det siste på programmet var en
omvisning i Ordens lokaler og
museet av en engasjert og kunn-

skapsrik br. Storarkivar Knut
Aslak Wickmann. Ordensloka-
lene består av 4 logesaler, som vi
fikk grundig informasjon om, det
kan nevnes at Logesal 4 er gamle
Scala kino. Et stort inntrykk gjor-
de turen gjennom mørkegangen.
Her blir alle nye resipienter ført
gjennom. Dette må være et sterkt
møte med Ordenen. Vi avsluttet
dagens program i Odd Fellow
Museet og Biblioteket. Her har br.
Stor Arkivar lagt ned en formi-
dabel jobb, med mye historikk og
effekter fra Odd Fellow Ordenens
begynnelse og frem til nyere tid. 
Vi takker SS Morten Buan og
hans Storembedsmenn for
besøket.

Kåre Mons Bye Storrepresentant

Distriktsrådet for distrikt 23 Smaalenene 
på besøk i Storlogen

Fra venstre. SS Morten Buan, Storrepresentantene Asbjørn Willy Norvang
30 Grimkjell, Kåre M. Bye 62 Håkon Håkonsson, DSS John Egil Haug, Ha-
rald Nygaard 34 Fredriksten, Ragnvald Reiersen Leir 23 Smaalenene. 

REDAKSJONSKOMITE I NORE-NYTT                
For nr. 31 CECILIA:
Toril Natrud, Tel.: 913 18 242
E-post: toril.natrud@gresvig.no
Astrid Lindegaard, Tel.: 970 96 116
E-post: astridlinde@hotmail.com
Grete Sørby, Tel.: 99 54 64 44
E-post: gms2@online.no

For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Svein Oshaug (leder), Tel.: 959 64 190
E-post: joker867000@gmail.com
Halvor Kure, Tel.: 93083524  
E-post: hakure@gmail.com
Helge Rindal, Tel.: 992 80 443
E-post: helger@getmail.no

NORE-NYTT får ny redaksjon fra 
august 2017. Kontaktpersoner er:

For nr. 31 CECILIA:
Anne Haakaas, Tel.: 980 36 262
E-post: annehaakaas@hotmail.com
For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Helge Rindal, Tel.: 992 80 443
E-post: helger@getmail.no



Så er årets første dugnaden på
Villa Nore vel gjennomført. Vi
var ca 15 søstre og brødre som
deltok. En hyggelig og sosial
gjeng som gjorde det pent inne
og ute.
Mannfolka, godt kledd i den kal-
de vinden, jobba stort sett ute
med rydding, gjødsling, klipping
av hekk og oppretting av heller. 
Inne var det hektisk rengjøring
av stolene i spisesalene. Damene
arbeidet ivrig med dampvasker,
våtstøvsuger og rengjøringsmid-
ler. Stolene ble rene selv om ikke
alle flekkene ble hel borte. 
Så får vi håpe de ble tørre til mø-
tet kvelden etter.
I pausa ble vi traktert med deilig
kyllingsuppe, bløtkaker, skuffe-
kake og kaffe, alt rester fra møtet
i Cecilia kvelden før.

SOS
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Rene stoler og nyklipt hekk

Dugnadsgeneralen John Altenborn i full sving med motorsaga.

Alle stolene ble renset og vasket med
dampvasker.

Kalking og gjødsling er en jobb for
en dreven bonde.

Fjerning av ugras og oppretting av
heller gjør det hele mere tiltalende.

Uten mat og drikke .....
Dugnadsfolkene koste seg under kaffe-
pausen, der bl.a. bløtekake etter loge-
møtet hos Cecilia dagen før ble servert.
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Politiet besøkte Håkon HåkonssonÅRSMELDING
2016 Søstertreff

Jan Ekeberg fra Sarpsborg politi-
stasjon besøket HH og gav oss
interessant informasjon om utvik-
lingen av politi- og lensmannseta-
ten i Østfold. Han ga et bilde av
en etat som har vært utsatt for
store endringer, nedleggelse av

lensmannsetaten  og omstruktu-
reringer på 2000tallet, men etter
hans vurdering vil dette gi et
bedre tilbud til befolkningen i
Østfold.

SOS

I 2016 har det vært avholdt 9 mø-
ter i Søstertreff på Villa Nore.
Gjennomsnitt har det møtt 22
søstre. På julemøtet kom det 29
søstre!

Til mai-møtet ble vi invitert hjem
til søster Mette Iversen i Trøg-
stad. Det møtte 26 søstre hos
Mette, hvor vi ble godt traktert
med danske rundstykker og dan-
ske Wienerbrød. 

I 2016 har vi ikke hatt  eksterne
foredragsholdere da vi opplever
at det er kjærkomment å kunne
skravle om løst og fast, en enkel
fortelling fra en av de tilstedevæ-
rende kan utløse fine diskusjoner.
Det kan f.eks. nevnes  at søster
Ida hadde overvært et foredrag
med tekst av prof. Arne Næss.
Dette tok hun med videre til oss
og emnet var om å ha en positiv
holdning til tilværelsen. Dette ut-
løste selvfølgelig en livlig ord-
veksling blant søstrene.   Videre
er det hver gang diktlesing og
sang. Søster Randi bidrar ofte
med akompagnement  fra CD
spiller og tekster.
Utlodning av fine gevinster er
også et populært innslag. 

Kasserer i perioden 2015-2017
presenterer regnskapet. 

Valgkomité: Anne-Jorun Elvestad
og Kari Aasgård.

Valgkomiteens innstilling for valg
av styre i Søstertreff mars 2017-
mars 2019:
Leder Anne Lise Foss
Sekretær Kari Aasgård
Kasserer Liv Berit Johansen
Styremedl.: Reidun Grefslie og
Anne-Jorun Elvestad
Varamedlem: May Loe Trippe-
stad.

Valgkomité for 2017/2019: Anne-
Jorun Elvestad og Kari Aasgård.

Kari Aasgård
Sekretær Søstertreff

UM Knut Arne Bodal overrakte en påskjønnelse som takk for et interessant
foredrag.

Politiførstebetjent Lars Ove Flaten holdt
et engasjert foredrag for brødrene. Han
kommer fra Sarpsborg Politistasjon.

B E SØK  DE  S YK E



10

Nyttårsloge i Cecilia med herrebesøk
Rebekkaloge nr. 31 Cecilia invi-
terte i år nr. 62 Håkon Håkonsson
til Nyttårsloge 9. januar 2017
Møtet inne i logesalen startet som
vanlig klokka 19.00 og foregikk
på ritualmessig måte. Søstre fra
Cecilia gjennomførte vårt tradi-
sjonelle nyttårsspill på en verdig
og flott måte.
Det ble sunget sanger tilegnet
nyttårslogen. Det ble et flott
«kor» med både dame- og herre-
stemmer!
Til ettermøtet var det påmeldt 28
brødre og 57 søstre.
Cecilias privatnevnd måtte be-
nytte både den store og den lille
salen til borddekking. For øvrig
en stor takk til privatnevnden
som hadde dekket et nydelig
bord, og serverte mat og drikke
på en profesjonell og hyggelig
måte til 85 personer!
Menyen for kvelden var laks med
tilbehør. Til kaffen ble det servert
bløtkake. Kakene var bakt av tre
bakeglade søstre!
Det ble et hyggelig ettermøte
med snakk og sang.
Kveldens taler var ved: OM Eld-
bjørg Frøshaug og OM Per Chris-
tian Frøshaug. Søster Anne Flo-
eng takket for maten
Det var enighet om at felles Nytt-
årsloge burde bli en tradisjon, og
som en start på dette, inviterte
Håkon Håkonssons brødre Ceci-
lias søstre til Nyttårsloge i 2018.
Søstrene takket selvfølgelig JA!
Etter avslutningssang: «Snart
slukkes lys og lampe», flyttet en
del av gjestene inn i salongen.
Her fortsatte praten livlig!

Inger Stenshol

UM Inger ledet ettermøtet. Det var god stemning rundt bordene.

Gode hjelpere ved bordet.

God stemning.

B E SØK  DE  S YK E

OM Frøshaug takket for invitasjonen til Nyttårsmøtet og inviterte Loge 
Cecilia til nyttårsmøte i Håkon Håkonsson i januar 2018.
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Til venstre:
Stramme karer,
Odd Skarpholt og
John Altenborn ... 

... og til høyre ser
vi Anne Floeng
som leste dikt.

Deltar du i Norsk tipping sine
spill? Gi grasrotandelen til Ceci-
lia eller Håkon Håkonsson.
Dette har Grasrotandelen gitt i
inntekt for Håkon Håkonsson:
2012-kr 1902
2013-kr 5664
2014-kr 4150
2015-kr 5089
2016-kr 6452.
For Cecilias del kan opplyses at
de også har mottatt grasrotandel
siden 2012.
I fjor 2016 – kr 3323.
Hittil i år er summen kr 2574.

Grasrotandelen til
Logene Til medlemmene i Cecilia og

Håkon Håkonsson
Logene oppfordrer sine med-
lemmer om å begunstige lo-
gen sin ved spill i regi av
Norsk Tipping.
Norsk Tipping overfører da
5% (grasrotandelen) av spill-
beløpet til vår loge.

Cecilias organisasjonsnum-
mer er: 988 920 053.

Håkon Håkonssons organisa-
sjonsnummer er: 989 036 262.

Grasrotandelen Tre ting
Det er tre ting du ikke kan skjule.
Solen månen og sannheten.

Den som sier sannheten 
synder ikke,

Men kan skape en del besvær.

Løgnen kun sekunder vinner. 
Intet sannhetsord forsvinner.

Ordets makt er stor og viktig.
Alle har den, bruk den riktig…
Ord kan glede eller skremme,
ville ord, du trenger temme…

Ord kan skape ond forakt,
tenk på det, ja ord har makt.
Gode ord, fra hjertets indre,
Kan det onde lett forhindre.

Like sterk er påtatt tie,
Skaper frykt, en ekkel svie.
Si de ord som må bli sagt.
Velg din måte…Ord har makt.

Ann-Heidrun

Fra barnemunn
Min mormor har en stakk. Den skal jeg arve. Men jeg har en egen bunad,
bare at den ikke stikker.

Constanse, 7 år
Fra Unni Lindells bok Den store barnesitatboka

Sitater:
Vi finner ikke lykken, vi skaper den.
Sett ned farten, ingenting er så dyrbart som øyeblikket.
Et stort eiketre er bare en liten nøtt som ikke lot seg
stoppe av motgang.

Livet er ikke hva som har hendt deg, men hva du husker
og hvordan du husker det.
Du kan lukke øynene for ting du ikke har lyst til å se,
men du kan ikke lukke hjertet for ting du ikke vil føle.
Du ser ikke verden som den er, men slik du er.
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De fleste kjenner Edvard Munchs
solbilde i Aulaen. En symbolsk bil-
de-skrift –Solen, Ignis Ardens – det
brennende lys, som spres utover
verden. Men like viktig for oss el-
dre er historiefortelleren på den
ene langvegg. Den gamle mann
under eken som formidler kultur-
arven videre til det betatte barn.
Denne bilde-skrift viser oss den
gamle, til en av de viktigste oppga-
ver vi har. Formidle kunnskaper for
våre etterkommere, og hjelpe disse
til å orientere seg i livet og se
sammenhengen i mye av det som
skjer. 
Vi har vel alle fra Norges - og ver-
denshistorien et inntrykk av men-
neskenes liv i den norske middelal-
der. Den gang jorden ikke bare var
flat, men også verdens midtpunkt.
Vi er i dag forferdet over den uvi-
tenhet og angst som de fleste alm-
innelige mennesker levde i. Ved si-
den av en naturalhusholdning som
ofte ikke strakk til, nedsatt helse og
faren for smittsomme sykdommer,
var menneskene besatt av skrem-
mende religiøse forestillinger. Disse
drev menneskene ikke bare til kri-
ger og korstog, men til mange gru-
somme gjerninger (inkvisisjon og
hekseforfølgelser). Rettssikkerhet
fantes så å si ikke. Det var først nye
tekniske fremskritt som boktryk-
kerkunsten og dampmaskinen som
etter hvert brøt ned middelalderens
stivnede verdensbilde og strenge
religiøse forestillinger. Med den
opplysning som fulgte i boktryk-
kerkunstens spor og den økende
velstand som maskinene førte med
seg, begynte menneskene etter
hvert også å tenke på en ny måte.
Altså: I middelalderens europeiske
verdensbilde inngikk troen på Gud
som et naturlig og fast element. Alt
skjedde i samsvar med en gudgitt
plan. Alle autoriteter var innsatt av
Gud og alt hadde sin mening. Selv
om økonomien kunne være dårlig,
var verden som sådant menneskets
hjem. Folk flest i Europa trodde i
middelalderen på Gud og et liv et-
ter døden. Det var i første rekke vi-
tenskapens fremskritt med indus-

trialisme, renessanse , reformasjon
med mere som fikk dette verdens-
bilde til å rase  sammen. Og særlig
vitenskapen førte til en endring i
tenkemåte som plasserte mennes-
ket i sentrum og Gud i kulissene.
Kopernicus , Kepler, Newton og
ikke minst Francis Bacon la grunn-
laget for et helt nytt verdensbilde
og den nye tenkemåte som skulle
prege Vestens folk helt til i dag. Alt
som ikke kunne måles, som ikke
kunne regnes om til tall, ble stem-
plet som sekundære egenskaper.
Det blir nå allikevel slik at hvert en-
kel menneske må forsøke å gjøre
seg opp sitt livssyn enten ved troen
eller tankens hjelp.

Det er interessant at flere av oss
gjør seg tanker, stiller seg spørsmål
om Thomas Wildeys  tanker, planer
og gjøremål. Den første Odd Fel-
low Ordenen i vår Ordensgren ble
instituert 26. april i 1918 i Baltimo-
re.  Det har blitt utallige beskri-
velser av hans ferdigheter som
vognmann og smed, hans tragedie
med at han mistet sin kone Sarah,
og hans emigrasjon til Amerika, og
stiftelsen av vår gren av Odd Fel-
low ordenen. Alle bevegelser er be-
skrevet med visuell handlinger og
bevegelser for det vi kan ta, føle og
kjenne på.

Men hva nå med hans indre liv?
Hva var impulser for hva som be-
veget hans indre sinn for forståelse
for det som fungerte?  Hvilken for-
ståelse hadde han for likhetsprin-
sipper i forhold til de tingene som
vil alltid ville fungere i realisasjon, i
forhold til realitet til det som men-
nesker alltid vil kunne måles opp
mot?
Er det umulig å forstå et hendelses-
forløp uten å lage en fortelling?
Når jeg hørte om mine forfedres
gamle lærebøker til latinartium.
Leste de om Ciceros «De senectu-
te». Cicero var en viktig stilskaper
for latinsk prosa. Lærebøker og be-
læringer var i Norge importert fra
det store utland, og jeg mener her
man må se på hva som også kom
Wildey til del, for hva han leste,
med forståelse av hva som vistes av
menneskelig natur og muligheter.
Fra det første triumviriat fra det
første demokrati, så hadde det vert
utelukkende aristokrati, og suksess
innenfor hæren som hadde gitt po-
litiske karrierer, men Cicero valgte
karriere innenfor jussen, med stu-
dier innenfor rettsvitenskap, reto-
rikk og filosofi.
Her viser han hvorledes man også
kunne komme fram. Oppsamlet er-
faring og kunnskap gir mulighet
for større klarsyn, og hadde Wildey
krefter til det og tilstrekkelig inter-
esse for samfunnsforholdene rundt
en, kunne han utnytte den kunn-
skap og moralske oppfatning han
har fått igjennom livet til å delta i
lokal og nasjonal debatt. Belyse nye
trekk i tiden ved hjelp av den mo-
ral og lærdom som ens egen gene-
rasjon hadde fått.
Hva får meg i ydmykhet til å gjøre
slike tanker, hvis det ikke var for
selv å oppleve at det som var viktig
for meg, var mindre viktig for an-
dre, og helt uvesentlig for andre
igjen, når vi allikevel må innrømme
at vi er summen av våre egne valg.
Vår menneskelig natur er forskjel-
lig og blir oppfattet forskjellige av
de mennesker vi har med å gjøre. 
I min tid på folkeskolen fikk vi ka-
rakterer for flid, orden og oppførsel

Hvilket historisk skuespill og puslespill gjorde at
Thomas Wildey i tiden tok de valg han gjorde?

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Tor Glasø.
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– forhold som min mor la større
vekt på enn karakterene i de enkel-
te ferdighetsfag. Og vi lærte å skri-
ve ordspråk som «Gå til mauren du
late og se dens veier og bli vis» og
«Lediggang er roten til alt vondt»
Josefs drømmetydning om de syv
fete og de syv magre kyr – som
kunne tjene til eksempel for både
sosialøkonomer, politikere og for-
retningsfolk – lærte vi om. Også

Æsops fabel om den flittige maur
som hele sommeren samlet til vin-
terforråd – mens den lettsindige
gresshoppe bare danset og spilte,
hørte vi på med den største opp-
merksomhet. Det var sikkert
mange av oss som vokste opp i den
tro at flid, orden, sparsommelighet
og ærlighet var nødvendige dyder,
både for å bli et godt menneske og
en nyttig samfunnsborger.

Disse visualiseringene forteller ikke
om at noen personkarakterer er
bedre enn andre, men viktige i for-
hold til den posisjon den enkelte
får i en organisasjons ledelse. Det
som må gjelde for alle er å forholde
seg til den felles finansielle disiplin,
integritet og ærlighet, respekt, sik-
kerhet og ikke minst teknisk leder-
skap.

Tor Glasø

Nevnd for
omsorg
Nevnden har i denne perioden
bestått av Berit Karlstad, Turid
Mohrsen, Wenche Ekeberg og
Vigdis Bye. Inger Lise Haugen
har hatt permisjon.
I begynnelsen følte jeg det litt
vanskelig å skulle stå frem og for-
telle om søstre som jeg ikke selv
hadde snakket med, eller ikke
kjente noe til. Men etter hvert har
det gått seg til, og vi har vært på
mange hyggelige besøk med lo-
geblomster.
Turid har stort sett tatt seg av
Mysen, Wenche i Trøgstad, og Be-
rit og jeg i Askim. Det er ikke all-
tid det har passet med besøk, av
forskjellige grunner, så da har det
vært greit med en telefonsamtale.
Vi kunne sikkert vært flinkere,
det er sikkert søstre som hadde
ønsket mer oppmerksomhet etter
sykdom eller sykehusopphold, så
da er det viktig å gi beskjed om
det til søster OM eller oss i nev-
den.

Vigdis Bye

Nevnd for omsorg – Lov for Loger §11-2
Ifølge Lov for Loger – Kap. 11 skal en loge ha seks utnevnte nevnder.
Blant disse er Nevnd for omsorg (ref § 11-2). Den skal bestå av minst
fem medlemmer, og det er OM som utnevner dem. Han skal også ut-
nevne nevndens leder. I vår loge har det vært praktisert at fung Eks
OM automatisk blir leder for nevnden, mens de øvrige medlemmene
blir utnevnt av OM.
Nevndens ansvar er å følge opp ett av våre fire budord: “besøke de
syke”. Det vil si at nevnden skal så godt det lar seg gjøre forsøke å få
rede på om noen brødre er blitt syke og trenger besøk. Det kan være
en utfordrende oppgave i en loge som vår som omfatter et for såvidt
stort distrikt. Nevnden vil derfor være avhengig av informasjon fra de
enkelte brødre via br. OM eller direkte. Uten slik informasjon vil det
være vanskelig for nevnden fullt ut å utføre den oppgaven den er på-
lagt etter loven. Ovennevnte budord gjelder oss alle, men nevnden
bør være “administrator”.  I det ligger det at når nevndens leder rap-
porterer til logen om at det ikke er noen meddelelser i aften, bør det
være riktig. Med det menes at siden vi sist var samlet, er det ikke
kommet melding om  brødre som er blitt skadet eller alvorlig syk. Det
er nevndens ansvar å sørge for  besøk. Det betyr ikke at det bare er
medlemmer av nevnden som kan besøke eller ta kontakt, men medde-
lelse til nevnden om at slikt besøk er blitt gjort av andre er viktig.
Oppdatert informasjon på våre møter fra nevndens leder til logen gjør
dermed sitt til at flere blir gjort  oppmerksomme på en eventuell en-
dret situasjon for en bror. Da blir det lettere – for alle –  å følge opp
vårt budord “å besøke de syke”.

Per-Olav Eek
fung. Eks OM

Loge Cecilia – Nevnden for 2015 – 2017 er:
Str. Inger Lise Haugen (leder) Trøgstad 414 23 606
Str. Vigdis Bye Askim 974 85 230
Str. Turid Mohrsen Mysen 995 05 858
Str. Wenche Ekeberg Trøgstad 480 69 158
Str. Berit Karlstad Askim 916 17 001

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 2015–17 er:
Fung. Eks OM Per-Olav Eek (leder)

Mysen 952 29 640
Eks OM  Hans Kr. Foss Skiptvet 950 67 997
Bror  Arne Henning Sørby Trøgstad 69 82 50 89
Bror  Tor Glasø Mysen 907 23 898
Bror  Øyvind Svendsby Slitu 913 61 830

Logenes nevnder for Omsorg
(Tidligere nevnd for sykebesøk)

Søstre og brødre: Nevndene er avhengig av at dere melder fra når dere vet om medlemmer
som er syke eller vil sette pris på et besøk eller en telefon fra logene.
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Nevnd for utadvendt arbeide in-
viterte til torskeaften 9. mars i år
på Villa Nore.
Rikskjendis Torkjell Berulfsen
startet møtet med et humoristisk
og godt foredrag om brennevin
med tittel «Brennevin er sundt»
Han fortalte om brennevinens
historie fra ca. år 800 og fram til
våre dager. En artig og fin fram-
føring som utløste flere applauser
og gode smil i forsamlingen.
Etter dette ble det servert et solid
måltid bestående av torsk, tor-
skerogn, torskelever og dertil til-
behør. Samt godt drikke. Kokken
var vår egen Br. Einar Sunde med
gode medhjelpere.
Etter måltidet var det konkurran-
se med å kaste på stikka med 20-
kroninger, og premie var selvføl-
gelig akevitt. Det var to steder
hvor dette ble tilrettelagt og på
hvert sted vant den som kom
nærmest premien - en akevittflas-
ke. 
De to vinnerne møtes igjen i egen
duell, hvor premie var 6 cognac-
glass med innskripsjoner Håkon
Håkonsson.
All inntekt fra denne aktiviteten
gikk uavkortet til nevnd for utad-
vendt arbeid.
Inntekten ble kr. 3743,-.
40 logebrødre deltok.

Nore-Nytt gratulerer nevden for
et fint arrangement!

Helge Rindal

Torskeaften i Loge 62 Håkon Håkonsson

Torkjell Berulfsen hadde tilhørernes fulle oppmerksomhet og han hadde
mange overraskende og morsomme kommentarer som fikk latteren til å runge.

Knut hadde fått en viktig oppgave av
Torkjell Berulfsen. Til kokt skrei skal det være lever.

Kokken Einar og hjelpekokken Svein i
sitt rette element?



Brødrene ble tatt i mot av direk-
tør Lars Ove Flaten og Bosse
Larsson.  Møtet startet med en ut-
søkt lunsj med kyllingtallerken
av Norturas egenprodusert kyl-
ling. 

Lars Ove Flaten fortalte om Nor-
tura som er eiet av 18000 bønder
landet rundt. Produktene de pro-
duserer er slakt, egg, livdyr og
ull. 
I fabrikken på Herland produse-
rer de 12500 kyllinger pr dag, el-
ler 3,5 kylling i sekundet. I 2016
hadde de 420 ansatte (etter en
nedgang som skyldes presse-
oppslag om antibiotikabruk)
hvorav 50% er menn og 50% er
kvinner og består av 40  forskjel-
lige nasjonaliteter. For øvrig er
Nortura den største arbeidsgiver
for innbyggerne i Årjäng kom-
mune i Sverige.
Nortura er kjent for sine kylling-

produkter og produksjonen er
stor. Likevel planlegges det for en
ny utbygging i Eidsberg i 2018. I
den fabrikken skal de utnytte de
delene av kyllingen som nå blir
regnet som avfall, skrog, lårbein,
osv.
Så ble vi tatt med på omvisning
på fabrikken og fikk se hvordan
produksjonen foregår.
Kåre Mons Bye takke for visning-
en og fortalte litt om hva Odd
Fellow-logen er og hva vi står for.

SOS
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Det var en meget interessert gruppe som var med på omvisningen her sam-
men med Bosse Larsson fra Nortura.

Til høyre ser vi en av dem det dreier
seg om her på fabrikken.

Nortura har eget vaskeri som holder arbeidsklærne rene til enhver tid. Rene
klær hver dag og noen arbeidere bytter til rene arbeidsklær flere ganger om
dagen.

Adm dir Lars Ove Flaten tok i mot
oss med lunsj og et intressant fore-
drag om Nortura SA.

Seniorgruppa på besøk hos Nortura

Anderledes-
tenkerne
Av geolog Per Arne Bjørkum

I vitenskapen er velvillighets-
prinsippet, det vil si, viljen
og evnen til forsøksvis å inn-
ta en annen posisjon enn sin
egen, viktig. Dette gjelder
også evnen til å diskutere
saklig med personer som 
har motsatte standpunkter,
fordi det er slik vitenskapen
bringes videre.



Det er mange oppgaver som lø-
ses i Logen som ikke synes så
godt og som ikke får spesiell mye
oppmerksomhet. Oppgaver som
må gjøres for at søstre og brødre
skal få gode opplevelser på mø-
tene i Logen.
Disse oppgavene er det «noen»
som gjør. «Noen» møter før mø-
tene og pynter; dekker bord, kjø-
per inn utstyr, drikkevarer, nye
friske blomster, og er igjen etter
møtet og rydder og vasker. 

En av disse personene i Håkon
Håkonsson er Kjell Wilhelmsen.
Undertegnede hadde et hyggelig
møte hjemme hos ekteparet på
Slitu i begynnelsen av mars.

Brødrene møter Kjell ved bardis-
ken når vi kommer til Logen. VI
hilser, registrer oss og kjøper
lodd før vi går i salongen. Han er
en av de som møter tidlig til mø-
tene for at alt skal være klart til
de første brødrene kommer. Før
vi går inn i Logesalen er hans
oppgave å ringe inn riktig antall
til Cateringfirmaet slik at alle får
mat og drikke på ettermøtet.

Bløtkaker
Brødrene har gjennom flere se-
songer nå blitt traktert med flotte
bløtkaker på logemøtene. Disse
kakene, med utsøkt smak, kom-
mer fra ekteparet Wilhelmsen.
Kjells kone Marie er mesteren for
disse. På julemøtet fikk paret vel-
fortjent oppmerksomhet for inn-
satsen.

Kjell bor på Slitu, men er egentlig
Askimgutt. Han gikk på Moen
skole, senere flyttet familien til
Slitu i Eidsberg.  I 1970 bygde
han hus på Slitu sammen med sin
Marie. De har to døtre og 4 bar-
nebarn. De bor i en velholdt villa
med en like velholdt hage. Sen-
tralt i hagen har Kjell bygd en so-
lid uteplass med torvtak.

Golf
Kjell er en aktiv mann og har all-
tid holdt seg i god fysisk form.
Tidligere var det både løping og
trening på ski, men nå er det golf,
gjerne to - tre ganger i uka. Vin-
terstid blir det trening i golfsimu-
lator og dans på lokalet på Slitu
med gode venner.
Men om sommeren er det fiske
og spesielt laksefiske som får ho-
vedfokus. De drar tilbake til Gau-
la hvor Kjell har dratt mang en
storlaks. Noen år går det bra med
godt fiske, andre ganger kan det
nesten ikke være fisk, men slik er
det.

En danske på kroken 
Den største fisken Kjell har dratt
opp av Gaula var en danske på
112 Kg. Det var en meget drama-
tisk situasjon og han hadde nok
druknet om ikke Kjell hadde
handlet som han gjorde. 
Elva var stor og dansken var
raskt nede for å ta Kjells plass på
en stor stein. Men elva gikk for
stri og han ble tatt av strømmen.
Kjell så at dansken var på vei
over mot andre siden av elva og
forsto at han var den eneste som

kunne hjelpe. Han løp nedover
elva noen hundre meter hvor han
viste at strømmen ville føre dan-
sken nærmere igjen. Der stod han
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Kjell Wilhelmsen
Bli kjent med:

Ekteparet Wilhelmsen.

Storfiskeren med en storlaks.



med en stor sluk og solid scene
på snella og venta på dansken.
Nå så det ut som dansken hadde
gitt opp. Han fløt tungt på ryg-
gen da oppdrifta i klærne stadig
ble mindre. Kjell kasta sluken og
traff dansken på første kast. Slu-
ken festet seg i klærne hans og
han la armen over snøret så slu-
ken ikke skulle løsne. Så dro Kjell
mannen sakte inn mot land. Det
var i siste liten. Hadde ikke Kjell
klart å få feste, hadde mannen
forsvunnet i elva og trolig druk-
net. Senere fikk Kjell hederlig
omtale i aviser, radio og TV.

Å lage kniver er en ny hobby for
Kjell. Han viser fram tre av de
knivene han har laget den siste
vinteren. Som tidligere knivdom-
mer ser jeg med en gang at dette
er godt håndverk. Fine linjer og
flotte detaljer både på slirene og
knivskaftene. 

Kjells logereise begynte da han
ble tatt opp i 2010. Som alle oss
andre startet han i privatnevnda,
en fin måte å bli kjent med brø-
drene på. 

Ganske raskt ble han også valgt
inn i husstyret for Villa Nore. En
av Kjells første oppgaver i hus-
styret var å lage en innretning
slik at en person skulle kunne
flytte bordene alene.
Resultatet ble den flotte tralle vi
bruker på nesten hvert eneste lo-
gemøte. I stedefor å løfte de 40-50
kg tunge bordene bruker vi ca 6
kilos trykk på tralle og en person
kan alene rulle bordene dit man
vil. 

Det kom et ønske om trapp ned
fra gaten og fortauet. Dette ord-
net Kjell enkelt. Litt tegning, svei-
sing og støping, så var rekkverket
på plass.

Dugnad 
Kjell har også hatt en viktig rolle i
forbindelse med å forberede og
gjennomføre de årlige dugna-
dene på huset og uteområdet.
Det må kyndige øyne til for å se
hva som må gjøres og prioritere
oppgavene. Det er ikke uten
grunn at vi har et så fint og vel-
holdt bygg. Det er viktig at vi alle
tar oss tid til å delta på disse dug-
nadene, og det er alltid en hygge-
lig stund når vi jobber sammen.

Logen er avhengig av at alle del-
tar. Takk for innsatsen.

SOS
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Kjell er en flink knivmaker.

John-Reidar Trollerud døde brått
2. mars. Han ble født den 29. au-
gust 1937. Reidar vokste opp på
Slitu. Hans far døde tidlig og
han var enebarn.
Sitt lange yrkesliv hadde han i
skoleverket. Han har vært in-
spektør og rektor på Grøtvedt
skole i Askim og rektor ved Lø-
ken ungdomsskole samme sted.
Senere ble han skolesjef i Trøg-
stad, og kom tilbake til Askim
som skolesjef i 1990. Der var han
til han gikk av med pensjon i
2003.
Reidar var i mange år svært ak-
tiv i Røde Kors og Momarkedet.
Han ble innviet i loge nr. 62 Hå-
kon Håkonsson den 20. februar

1975, men han var mest aktiv i
seniorgruppa.
Den 27. desember 1963 giftet
Reidar seg med Aase Utsigt, og
de var de første som holdt bryl-
lup på «Villa Nore». – Aase og
Reidar fikk to døtre, Kristin og
Line, og etter hvert kom også
fem barnebarn til. Reidar var
veldig stolt og opptatt av barne-
barna, og fulgte godt med på de-
res interesser.
Reidar var en dyrekjær, jovial og
humoristisk person som vil bli
dypt savnet av slekt og venner.

Vi lyser fred over John-Reidar
Trolleruds gode minne.

Ingar og Lena

John-Reidar Trollerud til minne

Velstelt hage på Slitu.
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Torsdag 8. desember ble årets
julemøte arrangert på tradisjonelt
vis.
I tillegg til brødrene var ledsa-
gere og enker etter avdøde brø-
dre invitert. 
Kvelden startet opp i Logesalen
med et fint og høytidelig pro-
gram i samsvar med logens
ritualer.
I festsalen ble vi møtt med et fint
dekket bord hvor det ble servert
tradisjonell julemat, ribbe, kjøtt-
kake og pølse med alt tilbehør.
Tilberedt av våre interne kokker
br. Roar Hansson og br. Einar
Sunde. Serveringen ble utført av
damer fra Loge Cecilia.
OM Per Chr. Frøshaug benyttet
anledningen til å gi et tilbake-
blikk på året og takket for god
hjelp og innsats fra medlemmene.
UM Knut Arne Bodal rettet en
stor takk til br. Kjell Wilhelmsen
og hans kone Marie for deres
gode innsats i forhold til privat-
nevnden. Kjell for all planleg-
ging, innkjøp og ikke minst
ekspedering ved «bardisken». 
Marie ble takket for alle de gode

I De Tre Kjedeledd nr 3/16 kom et
innlegg med overskriften “De
merkelige ordene .” Her ble bl.a.
ordet “ubrødelig” forklart  ved å
ta tak i ordet  “brøde” – som bl.a.
kan bety skyld. (Det finnes 34 an-
dre norske ord som kan knyttes til
“brøde”.) “Brødelig” vil da bety
“skyldig”, og videre “ubrødelig”
= “uten brøde” = “uskyldig”. Kan
jeg love noe uskyldig?
Ved å søke etter det norske ordet
“ubrødelig” får man som resultat:
Ingen treff. Det i seg selv burde
være et godt argument for å bytte
ut ordet. Det er tydeligvis ikke i
bruk i dag.
Det nærmeste som kommer opp
er det gammelnorske ordet
“úbreytiligr” – som betyr “ubryte-
lig”. Søker man etter “ubrødelig” i
den danske ordboken får man
treff: “ubrødelig” = “ubrydelig” =
“úbreytiligr” (oldnordisk).

Jeg er derfor av den oppfatning av
at ordet “brøde” (“skyld”) ikke
kan brukes som forklaring av
“ubrødelig”. Det kan imidlertid
det oldnordiske “úbreytiligr” gjø-
re. Betydningen er altså «ubryte-
lig». Det er blitt meg fortalt at
“ubrødelig” – det danske ordet -
stod i teksten inntil det ble erstat-
tet av “høytidelig” for en del år si-
den. Hvorfor skal vi så erstatte et
godt norsk ord med et dansk ord?
Er vi på vei tilbake til dansketi-
den? Hva er galt med å bruke nor-
ske uttrykk som f.eks. ”ubryte-
lig”, “på tro og ære” eller “på ære
og samvittighet” dersom man
absolutt skulle skifte ut “høytide-
lig”. Ligger det mindre forplik-
telser i å bruke de ovenfor nevnte
eksemplene? Nei. Blir det mindre
stilfullt/høytidelig? Nei. Gir gam-
le ord og uttrykk automatisk et
kvalitetstempel på en tekst? Nei.

Er de ovenfor nevnte ord mer for-
ståelig enn det danske ordet
”ubrødelig”? Absolutt. Svarene
mine er selvfølgelig subjektive. 
Her har jeg trukket fram ett ord i
våre tekster fra artikkelen om “De
merkelige ordene”. Hva med
“resten”, dvs den generelle språk-
drakten i våre tekster? Må den
være slik den er i dag for at ritua-
lene skal ansees som stilfulle og
høytidelige? Nei, så fattig tror jeg
ikke at dagens norske språk er.
Språket – ordene – som vi bruker
skal formidle et budskap. Skal det
enkelt nå fram til dem det rettes
mot, bør språkformen være lett
gjenkjennelig og ikke inneholde
for mange “merkelige” ord som
senere må forklares.

Per-Olav Eek
fung  Eks OM

Loge nr 62 Håkon Håkonsson

Julemøte 2016 for Håkon Håkonsson

DE MERKELIGE ORDENE?

Kokkene, til v. Roar og Einar fikk stor takk
for vel utført arbeid, her er de på kjøkkenet.

Musikkinslag ved flere av våre dyktige medlemmer, fra v. Bjørnar Andreassen
med gitar og sang, Hans Petter Ringstad på horn og Øyvind Hanssen ved
flygelet.

bløtkakene hun har bakt og
pynten i anledning «fest-
møtene» våre.
Flere musikalske innslag
ble gjort av våre brødre
Øyvind Hansen, Hans Pet-
ter Ringstad og Bjørnar
Andreassen.
Per Erling Fladberg leste
fra Alf Prøysen.

Helge Rindal
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Randi Karlsrud 
90 år
Fjerde juledag 2016 ble Randi
Karlsrud hele 90 år.
På selve dagen samlet hun de
godt voksne i familien til hygge-
lig feiring.
Neste uke var det barnebarna og
oldebarna som besøkte den spre-
ke jubilanten. «Da var det full
fart», sier Randi og smiler godt.
Første  Søstertreff på nyåret span-
derte hun snitter og kringle på
sine medsøstre. Tidligere organist
Inger Johanne Karlsrud spilte og
underholdt på flygelet. Randi
holdt et innholdsrikt foredrag
hvor hun fortalte om sin egen
mor. Om hennes oppvekst under
krigen og om levd liv.
Like før jul i 2015 døde ekteman-
nen Per og Randi ble alene.Under
hans sykdom ble det daglige kjø-
returer til sykehjemmet hvor han
tilbragte den siste tiden av livet.
Det var en slitsom periode av
hennes liv.
Hun har sin egen leilighet på My-
sen og dit reiser hun og overnat-
ter når hun skal på logemøter el-
ler Søstertreff. Da passer hun på å
besøke, handle og gjøre nødven-
dige ærender.
Hennes sønn og svigerdatter har
flyttet til Mysen og begge er nå
også med i Logen. Noe Randi
syntes er ekstra hyggelig.
Randi har gjennom alle år likt å

gå lange turer. I all slags vær gikk
turen ofte til Skjæringrud. En
strekning på tilsammen ca. 1 mil.
Hennes lege sier at det er en av
årsakene til at hun er så frisk som
hun er. Det er viktig å bruke
kroppen!
Datteren og svigersønnen er hen-
nes nærmeste naboer. Det gir
trygghet og i hennes store familie
er det stadig noe som skal feires.
Da sitter Randi gjerne på med
dem. Hun er ikke så glad i å kjøre
bil i mørket.
Mange av hennes venner kjører
ikke bil og da er det Randi som
på dagtid må reise på besøk. Det
setter de stor pris på.
Til jul baker hun fortsatt småka-
ker og kransekaker. Hun klarer
ikke å la være!
Men etterat Diskerud sluttet og
hun ikke fikk tak i rulleskinn
lenger, har hun sluttet med å lage
rull.
For en del år siden var hun aktivt
med i Sykepleieforeningen, da
som formann. Men utover det tok
arbeidet i butikken all hennes tid.
Nå går dagene med til vanlig
husarbeide, kryssordoppgaver og
hun liker godt å følge med på de-
battprogram og nyheter på TV.

En stor flokk kaklende svaner
flyr over huset hennes i retning
Øgderen som ligger like i nærhe-
ten.
Våren er i anmarsj og Randi gle-
der seg over lysere dager! 

Gunn Sandvig

Rigmor Løes 80 år
Str. Rigmor Løes ble innviet i loge
nr. 31 Cecilia den 11.05.1987.
Hennes fadder var str. Aslaug
Gjerløw Eriksen. Rigmor forteller
at da hun ble innviet i logen, vis-
ste hun lite om hva hun gikk til.
Hun forstod på sin fadder at det
var noe helt  spesielt som måtte
oppleves og ikke forklares.
Selve Innvielsen husker hun
godt, og storheten i denne sere-
monien opplevde hun sterkt. Det

var str. Liv Brynjulvsrud som før-
te henne på vandringen inne i lo-
gesalen. Hennes rolige vesen og
veiledning føltes der og da ekstra
godt.
Rigmor fikk flere logeoppdrag et-
ter hvert. Hun minnes spesielt
sine to perioder i kollegiet. Erfa-
ringene herfra bragte henne
kunnskap også om logens indre
administrative liv. Lærerike og
gode år.Som Kapellan fikk hun
være med på mange fine oppga-
ver inne i logesalen.  De seks
årene med Nore-Nytt ble også ut-
fordrende og spennende. 
I en loge med over hundre med-
lemmer kan vi ikke oppnå venn-
skap med alle, men vi kan vise
hverandre vennlighet og møte
hverandre med smil og åpent
sinn når vi møtes. Hun roser den
gode ånd i Loge Cecilia, en kul-
tur vi må hegne om og utvikle.
Av og til blir det for noen nød-
vendig å ta en pause i logelivet
fordi livet utenfor krever det,
men da er det ekstra hyggelig
den dagen de finner sin plass i
søsterkjeden igjen. Det å være
menneske betyr at vi må jobbe
med oss selv, være bevisste på
hva ordet medmenneske innebæ-
rer. Det å vise omtanke og venn-
skap krever noe av oss hele tiden.
Rigmor konkluderer vår samtale
slik: “Møt så ofte du kan. Vær til
nytte, bli med i nemnder og spill.
Si også ja til andre oppgaver, sto-
re og små. Da blir du bedre kjent
med dine medsøstre og lærer lo-

JUBILANTER
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Gerd Helen
Karlsrud be-
gynte i vår loge
29.11.2016.
Hun er født i
Løken i Hø-
land, bodde en
stund på Hau-
kebøl gård,
men flyttet se-

nere til Ydersbond, Søndre Hø-
land.
Giftet seg med Per Ivar Karlsrud i
1973, de fikk to barn og fire bar-
nebarn.
Gerd Helen tok svennebrev i kjo-
le og draktsøm, men det var bar-
nevern som sto høyest hos henne.
Hun begynte på Høyskolen i 1992

og studerte til barnevernspeda-
gog.  Hun har vært ansatt i Eids-
berg kommune fra 1999-2010.  
Senere ansatt i Aurskog Høland
kommune fra 2006 til 2015 med
ulike roller innen barnevern og
skole.
Hun gikk av med pensjon i 2015,
og da ble det tid til andre ting,
bl.a. strikking, som er hennes sto-
re hobby.
De bor nå på Mysen, flyttet hit i
2013.
Jeg ønsker Gerd Helen mange
gode år i vår loge.

Fadder og svigermor
Randi Karlsrud

Ny søster i Loge Cecilia

gelivet å kjenne på flere måter.
Jeg er takknemlig for alle oppga-
ver jeg har fått  og håper fortsatt
på mange gode logeår videre.”
Forkortet  intervju laget av str. Unni
Gangnæs i  forbindelse med 25-års
Veterantildeling til Rigmor Løes 14.
mai 2012.  Grete Sørby

Anne-Lise Foss 
80 år
Anne-Lise Foss fylte 80 år 8. 
desember 2016.

Da jeg tar turen for å intervjue
Anne-Lise blir jeg møtt av en blid
og gjestfri jubilant. Praten går lett
og hun forteller at hun er opp-
vokst i Spydeberg som den eldste
av tre søstre.
Familien bodde på gården Prest-
by til hun var 10 år, da kjøpte de
og flyttet til gården Ås som ligger
i Heli. Her bodde hun frem til
hun giftet seg med Hans-Kristian
Foss i 1959 og flyttet da til Foss i
Skiptvet. En gård som Hans-Kris-
tian hadde overtatt etter sine for-
eldre.
De fikk to barn, Christian som nå
har overtatt gården og Ingunn
som bor i Sande og er utdannet
ingeniør. Etter hvert har det blitt
fem barnebarn, tre jenter og to
gutter – som de gleder seg over.
Anne-Lise har jobbet hjemme på
gården, og har vært aktiv i lag og
foreninger i lokalmiljø. Hun er
medlem i Røde Kors, Bygde-
kvinnnelaget og var leder for
Helselaget i mange år.
Noe som har gitt henne mye , har
vært å være aktiv i frivillig arbeid
i bygda. I det hele tatt og være et
medmenneske og ha kunnet hjel-
pe de gamle og ellers hjelpe til
der det trengtes i hverdagen.
26.april 1999 ble hun tatt opp i
loge 31 Cecilia, og vår avdøde

søster Ruth Pauline Johnsen var
hennes fadder. Hun har fungert
som UM V.ass, Indre Vakt og OM
h.ass. og for perioden 2015-2017
som leder for ’Søstertreff’. Anne-
Lise er også medlem i Leir nr. 2
Borg.
Hun trives godt med fellesskapet,
likeverdet og ikke minst varmen
hun blir møtt med i Logen.
I dag bor Anne-Lise og Hans-
Kristian på Børud, men 80 års da-
gen ble feiret på Foss med familie
og venner.
Til slutt vil vi ønske jubilanten
mange gode år både i og utenfor
Logen.

Gretha Buraas

Dikt
Venner er trøst 
og et godhetstegn. 
De er der for deg,
i sol og regn.
Deler din sorg 
og forsterker din glede.
Venner av hjertet,
er alltid tilstede.

Ann-Heidrun

Fra barnemunn
Kroppsfokus er når voksne spiser
noe veldig grønt og trimmer seg
selv på et bånd. Sindre Hansen
måtte ta slankeoperasjon. De fjer-
net halve sekken hans. Helt plut-
selig kunne han se skotuppene
sine. De hadde vært der hele ti-
den, til hans store fortvilelse.

Christer, 7 år

Moren min er ikke så opptatt av
materielle goder. Det har hun
ikke råd til. Hun er mer opptatt
av kroppsfiksering.

Tanja, 8 år

Fra Unni Lindells bok 
Den store barnesitatboka



Magne Kviserud
rundet 80 år
14. januar i år ble Magne som har
vært og er en stor personlighet i
Mysen 80 år. Som forhandler av
brune- og hvitevarer ble han en
institusjon i Mysens forretnings-
verden. Han har opplevd en utro-
lig utvikling innen elektrisk ut-
styr, og never som eksempel fry-
seboksen, miksmasteren, mikro-
bølgeovnen.
Magne har bodd mesteparten av
sitt liv på Mysen, men er født og

oppvokst på Sætra i Østre Trøg-
stad. Han regner seg derfor som
trøgsting og er stolt av det.
Som 16 åring starten han i sin før-
te jobb hos Trygve Fredsvold,
kjent som «Corner’n». Her solgte
han munnspill, treleker og hår-
vann forteller Magne. Etter hvert
ble det også lokalproduserte vas-
kemaskiner.
Han hadde en kort periode til
sjøs, byssegutt på Amerikabåten
Stavangerfjord. Magne ble bedt
om å komme tilbake til Trygve
Fredsvold. Valget var lett da
Magne mer eller mindre gikk
konstant sjøsyk.
Etter en tid her ble arbeidstedet i
Fredrikstad for å opparbeide
salgsmarkedet for Hoover.
Utover dette har Magne hatt
mange forskjellige salgsområder,
og never husholdningsvarer,
radioer, hagemøbler, camping-
vogner, telt og båter.
Som 22 åring i 1959, startet han
egen forretning.
I 1964 kjøpe han forretningsgård i
Storgata på Mysen og drev der til
1994 da han solgte bedriften. Det

var på det meste 15 ansatte, bu-
tikk- og serviceansatte.
I 1959 ble Magne gift med sin
Oddlaug, med årene fikk de tre
barn som igjen har gitt han fire
barnebarn.
Ved siden av sin arbeidsomme
hverdag som kjøpmann har Mag-
ne vært aktiv på mange områder.
Her nevnes styremedlem og nest-
leder i en årrekke i styret i as In-
dre Østfold Industri (i dag Delta-
gruppen as). Kommunalt i Eids-
berg var han leder i kontrollut-
valget og medlem i kommunere-
visjonen og en periode i kommu-
nestyret. I flere år var han leder i
overformynderiet. I historielaget
har han også hatt lederansvaret.
Ved min samtale med Magne gir
han stor ros til vårt helsevesen
som flere enn en gang har gitt
han god og livsviktig hjelp.
Br Magne Kviserud ble opptatt i
Odd Fellow- ordene 12. april
1973 og mottok 40 VeJu i april
2013.
Nore-Nytt ønsker Magne, med
sitt lune vesen, alt god videre!

HR
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OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E

Ole-Anders
Øvstegård
Bodal ble inn-
viet i vår Loge
20.04.2017. 

Han ble født
27.4.1988. Gått
på skole i Eids-

berg. Har befalskole i sanitet på
Setermoen og plikttjeneste som
befal i Garden. Studerte i Bergen
og er lektor i   realfag med psyko-
logi som tilleggsfag.
Etter utdannelsen jobbet han 3 år
som øvingskoordinator i Horda-
land Sivilforsvarsdistrikt. Begyn-
te 1. februar 2017 som lærer på
Mysen videregående skole. 
24. Juni 2017 gifter han seg med
Vilde som er utdannet jurist. 
De skal bosette seg og overta
hjemgården Guthu i Eidsberg.

Der kan han dyrke sine hobbyer
som er jakt og musikk.
Ole-Anders er en engasjert gutt
som vi i Loge 62 Håkon Håkons-
son kan få mye glede av.
Det er en stolt far og fadder som
gleder seg til fremtiden med Ole-
Anders som bror.

Knut Arne Bodal

Mitt navn er
Christian
Aleksander
Kopperud, jeg
er 34 år og gift
med en flott Fi-
lippinsk dame,
sammen har vi
ei lita jente på
3 år.

Jeg er født og oppvokst i Oslo
frem til ungdomsskolen, hvor jeg
flyttet til Steinkjer.

Jeg har etter endt utdanning som
ambulansearbeider i 2003, jobbet
så si hele tiden innen dette faget
med noen få unntak. Jeg ser på
meg selv som en gründer-type og
har blant annet startet Norges
første nettbutikk for salg og for-
midling av gravsteiner. I tillegg til
min daglige jobb, bedriver jeg nå
en voksende nettbutikk innen
HIFI fra hjemmekontoret på Suse-
bakke.  
På fritiden liker jeg å være med
familie og venner, samt bedrive
hobbyer innen jakt og fiske.
Som nylig opptatt medlem i Odd
Fellow - Loge 62 Håkon Håkons-
son ser jeg frem til mange år i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhe-
tens ånd.

Det er en stolt  fadder som gleder
seg til fremtiden med sitt fadder-
barn.

Einar  Sunde

JUBILANTER

Nye brødre i Loge Håkon Håkonsson    



Styret har bestått av:
Erling Hagen, styrets leder.
Mona Kolstad Wold
Jan Erik Kjølstad
Berit Hafstad
Turid Morhsen
Øyvind Ladim
Varamedlem.:
Gunn Sandvig
Ernst Sjursen
EIENDOM/ØKONOMI:
Eiendommen Nore SA eies av lo-
sjene nr. 31 CECILIA og nr. 62
HÅKON HÅKONSSON med
hver sin halvdel. Styret rapporte-
rer til kollegiene som er represen-
tanter for logenes søstre og 
brødre.
Nore SA er et eget forretningsom-
råde med eget regnskap. Inntek-
tene kommer fra utleie til faste
leietagere og til det øvrige mar-
ked. De faste leietagere – 5 stk to-
talt – står for kr. 207.751,-. Total
leieinntekt ble kr. 293.101,-
Året 2016 endte med et positivt
driftsresultat før avskrivninger
på kr. 181.730,-. I dette beløpet
ligger det en betydelig gave fra
fru og herr Tallaksrud på kr.
100.000,-. 
Årets regnskapsresultat er et
underskudd på kr. 51.696,26.- et-
ter avskrivinger.
STYRET:
Styret har hatt 6 styremøter og
behandlet 20 saker. 1 av disse var
ikke ferdigbehandlet ved års-
skifte.
Gjennomførte investeringer/akti-
viteter: 
1. Dugnad 28.04.2016 ble det et
godt fremmøte hvor en rekke
mindre og større tiltak ble
gjennomført. Takk for innsat-
sen.

2. Installert ny oppvaskmaskin til
kjøkkenet.

3. Installert «duepigger» på 2 av
takene over kjøkkeninngang
og ved altan.

4. Påbegynt ny gassledning til
peisen.

5. Installert akustikkplater i tak
over salong og storsal. (Ikke li-
ten sal.) Så langt er vi fornøyd
med resultatet.

6. Avklart prosess vedrørende
godkjennelse av ny leieavtale
med St. Olav eller om Nore SA
sender en oppsigelse av nåvæ-
rende leiekontrakt av
21.11.2007 etter 01.04.2017, men
før 01.05.2017. Denne prosess
har tatt ca 2,5 År.  

Fremtidige investeringer/
aktiviteter. Disse er ikke satt i
prioritert rekkefølge: 
1. Male huset utvendig.
2. Nytt låssystem i Nore SA. Det

ble innhentet tilbud for ca 4-5
år siden. Ikke prioritert.

3. Fordrøyningsbasseng og der-
etter fast dekke.

3.1  Prosessen her er at vi må bru-
ke konsulent på kartlegge og
nedtegne rør og tank opp-
legg.

3.2  Søke Eidsberg kommune om
byggetillatelse av fordrøy-
ningsbasseng.

3.3  Innhente priser på gjennom-
føringen fordrøyningsbasse-
net.

3.4  Planlegge tidspunktet og rek-
kefølge av gjennomføringen.

3.5  Innhente pris på fast dekke.
Gjennomføringen av fast dek-
ke kan utføres når grunn har
satt 
seg. Spørsmål er om vi skal
ha kantstein mot hekk mot
kirken?

4. Reparasjon av rekkverk rundt
veranda.

5. Rengjøring av lysekroner i ta-
kene. Vi leter fortsatt etter en
god ide på renhold av lyskro-
ner.

6. Rengjøring av stolene i stor-
og liten sal. Vi leter fortsatt
etter en god ide på renhold
av stolene.

7. Se til at utført arbeide av As-
kim og Mysen Rør AS på nytt
gassopplegg blir godkjent av
ADK Kontroll   

Det daglige arbeide i styret.
Fordeling av arbeidsoppgavene i
denne perioden har fortsatt blitt
noe skjeft fordelt. Fordelingen
innen vaktene på utleie og flagg-
heising på offisielle flaggdager
har gått bra.

Vakt ved større selskaper er blitt
redusert betraktelig i og med vi
har sluttet med slik utleie. 
De personene som bor i nærhet
av Nore, er arbeidsledig eller
pensjonister har fått flere arbeids-
oppgaver enn andre. Dette er na-
turlig da oppgavene ofte er av
kort varsel og varighet. 
Ved å utvide antall medlemmer i
styret, så skulle man tro at dette
ville medføre mindre belastning
på alle medlemmer i styret. I
mange tilfeller er det riktig. Når
vi har oppgaver som må utføres
omgående på dag og kveldstid,
store eller små oppgaver – tunge
eller lette, er det mange tilfeller
vanskelig når de ikke er i nærmil-
jø og er i arbeide.  
Alle har gjort sine oppgaver som
de har sagt ja til. Det være seg fra
salg av utleie til fakturering og
innkreving til andre daglige
driftsoppgaver ble løst tilfreds-
stillende.
Gassdrift:
Kostbart varslingsopplegg for
bruk av gass på kjøkkenet har vi
unngått ved at gassopplegget på
kjøkkenet er fjernet og elektrisk
kokekrakk erstattet gassdrevet
kokekrakk. Det er nå kun gass til
peisen som blir brukt
Askim og Mysen Rør AS Har
fortsatt ikke løst problemet med
tilførsel av gass til peisen i 
salongen. Dette oppdraget vil
ikke bli belastet NORE SA. Ved-
likehold av selve peisen blir be-
lastet NORE SA.
Problemet med gass til fyring på
peisen er ikke særlig gunstig for
oss da fyringssesongen er snart
ferdig for i år.
Belysning.
Belysning av salene – ikke loge-
salen – har blitt en kostnad ut-
over det vi tidligere har antatt. Si-
den de tidligere glødepærene har
utgått, har fått kostnadshopp ved
å bruke dagens halogen pærer.
Renholder:
Nore SA har nå ingen ansatte for
å utføre renhold i forbindelse
med utleie. Dette utføres i dag
fult og helt av Irma Renhold, My-
sen. Dette samarbeide har gått
meget bra.
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Regnskap:
Nore SA og vi i husstyret har vært og er så
heldig å ha en profesjonell regnskapsfører
som fører og holder orden på vårt regn-
skap/økonomi. Vi sender deg, Per – Olav
Eek, en stor takk for et godt stykke arbeide.

DUGNADER:
Det ble gjennomført en dugnadsdag. Vi had-
de ingen dugnad høsten 2016.
En takk til Egil Nøkleby som følger opp ut-
vendig belysning nord og øst for bygning.   
Vi takker John Altenborn for å ha brøyte snø
rundt bygget. 
Styret takker alle som har bidratt til de andre
utførte arbeidsoppgavene under dugnaden
og ellers. 

UTLEIE: 
For 2015 hadde vi utleieinntekter på kr.
358.496,-.  Salgsbudsjettet for 2016 ligger på
kr. 254.530,- med en økning på 18% på lo-
gene, +53% på St. Olav (Ny avtale) og et di-
verse utleie på kr. 40.000,-.
Utleieinntektene for 2016 ble kr. 293.101,-.
Dette tallet ligger ca 15% høyere en budsjett. 
Vi må øke aktiviteten på markedsføringen
mot barnedåp, konfirmasjon og minnesam-
vær for å erstatte en del av det tapte innen
«annen utleie» fra regnskapet.
Nå er det anskaffet bredbånd i huset. Dette
betyr at de mulighetene som ligger i utleie av
lokale til kursvirksomhet bør vurderes.
Hjemmesiden for Nore SA er foreløpig blitt
stengt.
Ettersom det nå er etablert en IT-gruppe så
bør den se på for å justere/tilpasse hjemme-
siden for NORE SA og hjemmesiden for 
logene.  

GENERELT:
Vi vil fortsette med oppfølging av vedlike-
hold og drive en nøktern drift slik at eierne i
fremtiden får et flott bygg å glede seg over.

Mysen den 02 mars 2017.  

________________________________________
Erling Hagen Mona Kolstad Wold
Styrets leder Sekretær
________________________________________
Jan Erik Kjølstad          Turid Morhsen
Styremedlem Styremedlem
________________________________________
Berit Hafstad Øyvind Ladim
Styremedlem                Styremedlem

________________________________________
Gunn Sandvig              Ernst Sjursen
Varamedlem Varamedlem
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ORG.NR.: 990 675 252
01.01. - 31.12.2016 4. KVARTAL 4. KVARTAL 

2016 2015

Leieinntekter - faste leietakere (207 751,00)       (200 186,00)       
Leieinntekter - andre leietakere (85 350,00)         (158 310,00)       
Annen leieinntekt - erstatnig av utstyr (262,00)             (4 029,00)           
Annen leieinntekt - oppgjør for vask (94 710,75)         (91 887,01)         

-                    1 000,00            
Annen driftsrelatert inntekt (101 000,00)       (15 000,00)         

(489 073,75)       (468 412,01)       

Lønnskostnad 5 000,00            25 411,61          

Rep./vedlikehold 45 156,78          50 351,48          
Annen driftsutgift 222 502,35        251 907,47        

272 659,13        302 258,95        

DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER (216 414,62)       (166 153,06)       

Renteinntekter (119,03)              (186,94)             
Renteutgifter 33 131,41          36 805,61          
Annen finanskostnad 85,50                 441,01               
Betalbar skatt, ordinært resultat 5 803,00            30 132,00          
Refusjon av skatt (4 217,00)           -                    

34 683,88          67 191,68          

Avskrivning fast eiendom 210 382,00        143 136,00        
Avskrivning inventar etc 23 045,00          20 045,00          

233 427,00        163 181,00        

REGNSKAPSRESULTAT FØR OVERFØRING 51 696,26          

SUM AVSKRIVNINGER

64 219,62          

DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (181 730,74)       (98 961,38)         

NETTO FINANSPOSTER

AVSKRIVNINGER

NORE  SA 

INNTEKTER

SUM INNTEKTER

FINANSIELLE POSTER

DRIFTSUTGIFTER

SUM DRIFTSUTGIFTER

RESULTATREGNSKAP  

Gevinst ved avgang av anleggsmidler

  

     
ORG.NR.: 990 675 252

01.01. - 31.12.2016 4. KVARTAL 4. KVARTAL 
2016 2015

6 724 938,01    6 892 707,26    
174 422,07       144 427,07       
40 332,00         43 997,00         
77 410,00         79 804,00         

Kontormaskiner -                    -                    
7 017 102,08    7 160 935,33    

3 041,00           2 775,00           
Kundefordringer 60 299,75         46 221,01         
Bankinnskudd 252 983,55       256 322,55       

Subtotal 316 324,30       305 318,56       
7 333 426,38    7 466 253,89    

Egenkapital (6 855 781,95)   (6 855 781,95)   
Driftsfond (32 250,23)        (32 250,23)        
Udekket tap 270 687,88       270 687,88       
Kassekreditt -                    -                    
Lån - Eidsberg Sp.bank (693 193,06)      (816 075,42)      

Leverandørgjeld (66 094,32)        (19 842,11)        
Annen kortsiktig gjeld -                    -                    
Påløpte kostnader/inntekter (1 337,96)          (1 635,05)          
Forhåndsskatt (5 803,00)          (10 007,00)        
Skyldig skattetrekk (1 350,00)          (1 350,01)          
Skyldig arbeidsgiveravgift -                    -                    
Påløpt AGA på feriepenger -                    -                    
Forskudd fra kunder -                    -                    
Skyldig lønn -                    -                    
Skyldig feriepenger -                    -                    

(7 385 122,64)   (7 466 253,89)   
Regnskapsresultat 51 696,26         -                    

(7 333 426,38)   (7 466 253,89)   
 -                    -                    

Konto 2080 51 696,26         
Konto 2040 -                    

E   

    

     

    

Fremførbart underskudd

-                    -                    

-                    

Langsiktig gjeld - Loge nr 31 - 
Cecilia
Langsiktig gjeld - Loge nr 62 - 
Håkon Håkonsson -                    

NORE  SA 

Fast bygn.inventar

EIENDELER

Elektrisk anlegg

Bygning - Villa Nore
Inventar og utstyr

BALANSE 

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Forskudsbetalt - leverandør

Driftsfond

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Årsdisponering for regnskapsåret 2016:
Årsresultatet overføres:

  



VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Odd Fellow
Ordnens Lands-
sak 2016 til 2019
omfatter inn-
samling av
midler til en ny
redningsskøyte
til det norske
Redningssel-
skapet.
Storlogen håper
på et stort enga-
sjement i alle
landets loger,
og et felles mål
er at hver en-
kelt loge finner
metoder for å
samle inn minst
1000 kr. pr.
medlem.
Vår loge ligger ganske godt an i
innsamlingen. Det er besluttet å
bruke en del av overskuddet fra
julemessen 2016 til prosjektet,

og siden innsamlingen ikke av-
sluttes før årsskiftet 2018 - 2019,
så kan vi, om målet ikke er
nådd, benytte endel av over-

skuddet også
fra neste jule-
messe.
Den nye red-
ningsskøyta
skal etter pla-
nen døpes i
april 2019, og
representanter
fra den losjen
som samler
inn mest
penger pr.
medlem får
mulighet til å
være med på
dåpen. Båten
skal hete Odd
Fellow lll og
den har en
kostnadsram-

me på 25 mill. kr.  Odd Fellow
Ordnens målsetting er å greie å
samle inn minst 60%.

Sunne Maurtvedt

Odd Fellow Ordenens
Landssak 2016–2019

Har du tanker eller synspunkter du synes bør komme frem i Nore-Nytt – ta kontakt med redaksjonskomiteen.

Innspill fra medlemmene vil styrke Nore-Nytt og hjelpe redaksjonskomiteen i dens arbeid.

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 2-2017 er 20. oktober.

Redaksjonskomiteen ønsker alle 
Odd Fellows god sommer – og ønsker 
velkommen til høsttermin 2017.

En av redningsskøytene som nå er tatt ut av tjeneste.


