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L E D E R

Noen betraktninger om 
betydningen av De tre kjedeledd
Hva er vennskap? Mange vil nok inkludere vennskap som en viktig
del av det gode liv. Vennskap er den fineste oppriktige følelsen men-
nesket kan oppleve og den største gaven vi kan gi et annet menneske.
Vennskap gjør oss sterkere og mer kreative, snillere mot oss selv og
mot andre og mye mer omsorgsfulle. Men vennskap finnes i ulike
kvaliteter. Vennskap er over tiår dokumentert som en sterk påvirk-
ningsfaktor for barn og unges utvikling. Vennskap er derfor både en
beskyttelsesfaktor mot uheldig utvikling, men kan også være en risi-
kofaktor for skjevutvikling. De fleste teoretikerene inkluderer føl-
gende i definisjonen av vennskap: a) en frivillig relasjon, b) over-
veiende positive følelser mellom venner, c) relasjon varer over tid, og
så er det uenighet om siste punkt, d) om gjensidighet skal inkluderes. 
Siden vennskap er en subjektiv fremfor objektiv oppfatning, kan per-
soner anse noen som venner uten at den oppfatningen gjengjeldes.
Den andre kan betrakte relasjonene som bekjent, å høre til i samme
miljø, vite om hverandre, men ikke som venn. Uansett om man mener
at vennskap skal baseres på gjensidighet eller ikke, så er kvaliteten
selvsagt best og varigheten lengst i vennskap hvor begge deler oppfat-
ningen av å være venner.
Et vennskap er bygget på omsorg, deltagelse og giverglede. Det er noe
svært spesielt som en vakker dag bare skjer og blir hos oss resten av li-
vet.

Hva er kjærlighet? Bøker, sanger, filmer, dikt, roser, sukkertøy, ja, selv
dager er blitt tilegnet kjærlighet, men hva forstår vi med kjærlighet?
Hvilken rolle spiller kjærligheten i vårt liv, og hva er vår rolle i kjær-
ligheten? Hvor finner vi kjærlighet, og på hvilken måter kommer den
til uttrykk? Hvordan formidler vi vår kjærlighet til andre, eller til oss
selv for den saks skyld? Hvem, hva og hvorfor viser vi kjærlighet? 
-Det finnes like mange svar på spørsmål om kjærlighet som det er
mennesker som stiller dem. Kjærlighet har alttid frydet og forvirret,
inspirert og forbløffet. Denne lovpriste og mystiske følelsen har vært
og vil alltid være menneskehetenes eneste vedvarende besettelse.
-Kjærlighet er et løfte som aldri blir brutt. Kjærlighet er en formue du
aldri klarer å bruke opp. Kjærlighet skaper våre fineste minner og er
grunnlag for våre fineste minner.
Kjærligheten er som havet, det er flo og fjære-havet er aldri fullt av
vann og hjertet er aldri fullt av kjærlighet.
Kjærlighet er den fineste av alle gaver, enten vi gir den eller tar imot
den. Når vi ser tilbake på livet, oppdager vi at det vi gjorde i kjærlig-
hetenes ånd var de øyeblikk vi virkelig levde.
Tillit er det beste bevis på kjærlighet. 
Kjærlighet er vennskap satt i musikk.
Kjærlighet er livets rytme.
Kjærlighet er fremfor alt at vi gir av oss selv.
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Jubilanter våren 2018
05.01.1938 Hoel, Berit Johanne 80 år
31.01.1928 Smestad, Gerd Ebba 90 år
06.03.1943 Sørby, May Hildegunn 75 år
08.03.1948 Gundersen, Inger Johanne Krogh 70 år
09.03.1953 Krog, Eldbjørg Bingen 65 år
26.03.1938 Røsand, Åse Karin 80 år
01.04.1948 Riiser, Signe-Elisabeth 70 år
08.04.1958 Walberg, Gro Elisabeth 60 år
14.04.1938 Garai, Ingegjerd 80 år
20.04.1948 Kvakstad, Jorun 70 år

03.05.1948 Alvim, Frøydis Lundesgaard 70 år
05.06.1948 Rosendal, Marit Eide 70 år
09.06.1928 Andresen, Marie-Elise 90 år 
29.06.1963 Bakurowitz, Eva 55 år

Veteranjuveler våren 2018
Lindegaard, Astrid Margrethe

innviet 24.04.1993 25 år

Vi gratulerer!
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Jubilanter våren 2018
03.03.1948 Jahn Steinar Oraug  70 år
24.03.1958 Terje Ekhaugen  60 år
06.04.1968 Hans Petter Linnerud Ringstad 50 år
25.04.1933 Jan Yngvar Grefslie  85 år

03.06.1938 Asbjørn Alstadsæter  80 år
19.06.1958 Knut Arne Bodal  60 år
27.06.1943 Vidar Kjærheim  75 år

Vi gratulerer!

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

SEKRETÆRENS SPALTE

SEKRETÆRENS SPALTE

Hva er sannhet? Kan noen vite sannheten? Noen av
de største sinn som noen gang har levd på denne
jord, har forsøkt å svare på dette spørsmålet. Sann-
hetens unnvikende natur har vært et yndet tema for
historiens store diktere og fortellere. Aldri i verdens
historier har vi hatt lettere tilgang til mer informa-
sjon – noe av den sann, noe av den usann og mye av
den delvis sann.  Derfor har det aldri i verdens his-
torie vært viktigere å lære å skjelne mellom sannhet
og villfarelse. En del av vårt problem i jakten på
sannheten er at menneskelig visdom så ofte har
skuffet oss. Vi har mange eksempler på ting som
menneskeheten en gang "visste" var sant, men siden
vist seg å være usant. Til tross for at det en gang var

overveldende enighet om det. For eksempel er ikke
jorden falt. Stjernene roterer ikke rundt jorden. 
Sannheten er forskjellig fra tro. Den er forskjellig fra
håp. Absolutt sannhet er ikke avhengig av folkeme-
ning eller popularitet. Meningsmålinger kan ikke
påvirke den.
I følge korrespondanseteorien er et utsagn sant når
det er i samsvar med de virkelige forhold. Aristote-
les definerte sannhet som tankens overensstem-
melse med tingen.
I utsagnet; "Jeg er Veien, Sannheten og Livet" fra Jo-
hannes evangeliet 14:6, blir vi stilt overfor at sann-
heten hevdes å være en person.

Magnhild Moe

Nå kan søstrene og besøkende i Rebecca, loge Ce-
cilia nr. 31 bruke Vipps når vi skal betale for mat
og kaffekos.

Alt du trenger er mobil, et bankkontonummer og
så laste ned appen til Vipps. Deretter går du  til
betal og søk opp #128355. Da kommer Losje nr 31
Cecilia opp. Velg dette alternativ, og vipps så slip-
per du ha med kontanter når du skal i losjen og
kose deg.
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

På grunn av alder og sykdom be-
finner Guro Lie seg på sykehjem-
met Edwin  Ruuds omsorgssen-
ter. Hun er ikke frisk nok til å
møte i logesalen for å motta sin
60-års veteranjuvel. De siste par
årene snakket hun ofte om hvor-
dan hun så fram til sin store dag
sammen med Eks Stor Sekretær
Liv Berit Johansen som skulle få
sin 50-års veteran juvel samtidig.
Disse to har fulgt hverandre mye
på sin logevandring.
I samarbeid med kollegiet og
Storlogen ble det så planlagt en
alternativ måte å tildele henne en
erkjentlighet for hennes 60-års
virke for Rebekkainstitusjonen.
Vi møttes mandag 9.10.2017 i den
store festsalen på sykehjemmet.
Vi var 11 gjester samlet rundt et
festdekket bord og Guro Lie på
hedersplass ved enden av bordet.  
De som var tilstede:
Stor Sire Morten Buan
Dep Stor Sire Toril Grundvig
Skougaard
Stor Sekretær Svanhild Sandem
Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen
Stor Kapellan Kari Lea
DSS Unni Beate Bergsland
OM Inger Stenshol
UM Anne Floeng
Eks OM Reidun Lie Larsen
Nore Nytt’s fotograf: 
Svein Oshaug 
Hedersgjesten var nyfrisert og
pyntet i sine logeklær. Alle gjes-
tene også i logeklær. Dette ble

høytidelig og gjenkjennelig for
veteranen. Reidun Lie Larsen øn-
sket velkommen og leste fra Guro
Lie`s memoarer hennes tanker
om logelivet og om hennes tak-
knemlighet for alt logen hadde
vært for henne gjennom livet, og
et dikt om takknemlighet.
Stor Sire reiste seg og overrakte
et innrammet  diplom med bilde
av 60-års veteranjuvel, en nydelig
blomstervase med inskripsjon og
vakre blomster som takk fra Stor
Logen.
Eks Stor Sekretær Liv Berit Jo-
hansen overrakte en vakker
blomsterdekorasjon og uttrykte

en stor takk for alt Guro hadde
vært for henne og for alle opple-
velsene de hadde hatt sammen.
DSS overrakte blomster fra Dis-
triktet, og vår OM i Loge 31 Ceci-
lia overrakte 3 rosa nelliker fra lo-
gen vår.
Guro ble rørt til tårer og klarte å
uttrykke stor glede og takknem-
lighet for alle som var tilstede!
Dette ble en stor opplevelse for
oss alle, og det ble ikke spart på
hverken  latter eller tårer.  
Takk til alle som var med og ga
oss denne høytidelige og rørende
opplevelsen!

Reidun Lie Larsen

60-års Veteran Guro Lie
Guro Lie ble født i Moss den 24.
01. 1929. I 1957 tok hun sine før-
ste skritt inn i Logens verden da
hun ble innviet i Reb. loge nr. 10
Semper Ardens. Etter noen små
år gikk hun over til Loge nr. 17
Unitas hvor hun fungerte som or-
ganist inntil Loge nr. 31 Cecilia
ble stiftet.
Den 19. september 1961 var 16
søstre fra Mysen og Askim sam-
let for å danne en søsterforening.
Knapt en måned senere, den 12.
oktober, ble det holdt et institue-
rende møte i Festiviteten, Mysen.

Guro Lie under hennes tid som
Rådspresident i Storlogen.

Eks Rådspresident Guro Lie – 60-års veteran

Guro Lie på dagen for tildelingen av
60 års Veteranjuvel.

Guro Lie får overlevert diplomet for 60 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen
av Stor Sire Morten Buan.



Der fikk foreningen navnet Indre
Østfold Rebekkaforening, og i
styret satt søstrene Elsa Hansen,
Marit Kolstad, Guro Lie, Gunvor
Andresen og Martha Solberg.
Den nye Logen fikk  navnet Ceci-
lia, som har tilknytning til Eids-
bergs historie. Så, den 17. novem-
ber ett år senere, ble Loge nr. 31
Cecilia rettmessig instituert. 100
brødre og søstre var da til stede
og bivånet installasjonen av de
valgte embedsmenn. Blant disse

var våre to Chartermedlemmer:
søster Marit Kolstad og søster
Guro Lie. Således starter Guro
Lie’s lange karriere innen vår or-
den på denne dagen; den 17. no-
vember 1962.
Etter hvert fikk hun mange vikti-
ge tillitsverv. Hun har vært råds-
representant i storlogen for vår
Loge, hun har vært Rådsmarsjall,
Dep. Rådspresident, Rådspresi-
dent i fire år og til slutt Eks Råds-
president, et verv hun besitter så
lenge hun lever. Disse oppgavene
medførte reiser rundt i landet
vårt med loge- og leirbesøk på ti-
meplanen. Hun besøkte alle de
nordiske landene samt andre
land i Europa. Hun har også vært
i USA i embeds medfør.
I løpet av alle disse årene har
Guro arbeidet utrettelig for vår
orden, og hun har således opp-
nådd alle grader både i Logen og
i Leiren. Hun har  blitt tilkjent
Visdommens Grad, Storlogegra-
den og Rebekkarådsgraden samt
Rebekkainstitusjonens heders-
tegn for sin innsats for Storlogen. 

Hun har også vært fadder for
mange av våre søstre og vist stor
omsorg for disse. Vi blir ydmyke
og takknemlige når vi står over-
for en slik iver og glød for logear-
beidet som Guro har vist.
Så er det noe med Guro’s person-
lighet. Hun utstråler en ro, en
verdighet og en varme som gjør
inntrykk. Dette viser seg
gjennom hennes rolige kropps-
språk, hennes vennlige smil og
gode ord. Hennes ønsker for Lo-
gen har gjennom alle år vært
klare og dreid seg om å bevare
den gode gjennomføringen av
møtene gjennom kvalitet på både
ritualer og spill. Da kan logeån-
den påvirke oss søstre slik at vi
kan gå styrket ut i samfunnet og
forsøke å realisere våre idealer
for Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet. Hun uttrykker stor tak-
knemlighet over å få være en re-
bekkasøster, og over alle de gode
opplevelsene og menneskemø-
tene dette har medført.

Anne Haakaas
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Guro Lie med sine to døtre på hver side ved tildelingen
av 50 års Veteranjuvel for 10 år siden. Til venstre
Anne Floeng og til høyre Reidun Lie Larsen.

Stor Sire foreviger begge jubilantene.

Guro Lie sammen med sin «lærling»
Liv Berit Johansen som fikk tildelt
Veteranjuvel for 50 års medlemskap i
Ordenen samme kveld.

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Ordensvita: Guro Marie Lie
Innvielse i Rebekkalogenr. 31 Cecilia 01.10.1957
1. grad 04.11.1957
3. grad 20.05.1958
Kallet til Leir
1. grad 26.04 1980
2. grad 15.09.1980
3. grad 08.05.1981
Andre
Visdommens grad 24.05.2008
Storlogegrad 15.02.2008
Rebekkarådsgrad 21.10.1969
Hederstegn
25 år 22.11.1982
40 år 13.10.1997
50 år 12.11. 2007
60 år 09.10.2017
Erkjentlighetstegn 26.10.2008
Loge/leirhistorikk Fra Til Dato
Leir 2 Borg 26.04.1980 01.02.2017
Embeder i Storlogen Fra dato Til dato
Eks. Rådspresident Storloge 01.11.1989 31.07.2015
Rådspresident Storloge 01.11.1985 31.10.1989
Dep. Stor Sire/Rådspresident 01.11.1981 31.10.1985
Stor Marsjall/ Rådsmarsjall 01.11.1977 31.10.1981
Embeder i Loge Cecilia
Fung. Eks OM 31 Cecilia 01.01.1968 31.12.1969
Overmester 31 Cecilia 01.01.1966 31.12.1967
Undermester 31 Cecilia 01.01.1962 31.12.1963
Organist/Musikkansv. 31 Cecilia 01.01.1957 31.12.1962
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oppdra  de  fore ldre løs e

Liv Berits festkveld
9. oktober fikk vi storfint besøk
av Stor Sire Morten Buan i spis-
sen for sine embedsmenn. Han
skulle stå for utdelingen av 50-års
Veteranjuvel til Liv Berit Johan-
sen.
Storembedsmennene var:
Dep. Stor Sire Toril Grundtvig
Skougaard, 
Stor Sekretær Svanhild Sandem, 
Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen
og Stor Kapellan Kari Lea.

I tillegg var det flere som ville
hylle Liv Berit på hennes store
dag, og gjester var:
DSS Unni Beathe Bergsland,
Stor representant Eva Borg Grøn-
nerud,
Eks DSS Jorunn Signe Larsen,
Eks Rådsskattmester Ellen Flak-
stad,
Eks Stor Skattmester Edith Felle,
Eks OM Turid Tuft og
Eks. Kari Ringstad.

Det ble en meget flott seremoni
for en rørt veteran inne i logesa-
len.
På ettermøte kunne vi benke oss
rundt nydelig dekket bord som
satte oss i den rette feststemning-
en.
Talene var mange, rørende og
hjertelige. 
Brødrene stod for et utmerket
måltid bestående av deilig
oksestek med tilbehør og en proff
servering.
Deretter ble vi underholdt av ny-
delig sang akkompagnert av pia-
nospill.
Til slutt kunne vi nyte Liv Berits
gode marsipankake.
Det ble en verdig kveld som gjen-
speilte Liv Berits elegante og ster-
ke personlighet.
Vi tør på vegne av våre søstre i
Rebekkalogen å takke Live Berit
for hennes innsats i likestillings-
arbeidet mellom brødre og søstre
i Odd Fellow.

I V, K og S
Anne Haakaas, 

Brita Engan Ekhaugen og 
Lene Frøshaug Nybakken

Et møte med Veteranen
Jeg inviterte meg selv til en liten
prat med vår kjære søster som
fylte 80 år  i mai og som vil få til-
delt 50-års Veteranjuvel 09. okto-
ber 2017.
Hun ble født 16. mai 1937 i As-
kim og forteller at hun vokste
opp i et trygt hjem, hadde en god
barndom og ungdomsår. Etter
skolegang og Englandsopphold,
giftet hun seg med Frank som
hun møtte i 1.klasse på folkesko-
len. De fikk to sønner – Per Erik
og Morten – og bodde noen år i
Oslo, men kom tilbake til Askim i
1967. Her tok hun over hattebu-
tikken “Motesalongen” etter sin
tante og mor. Hun utvidet sorti-
mentet med garn og broderier,
men etter 17 år solgte hun butik-
ken. Hun begynte deretter som
sekretær hos advokat Einar U.

Liv Berit under hennes tid som Stor
Sekretær.

Fra tildelingsdagen, 9. oktober 2017, på dagen 50 år siden innvielsen.
Foran Stor Sire Morten Buan, Liv Berit Johansen og OM i Loge Cecilia Inger
Stenshol. Bak Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen, Dep. Stor Sekretær Svanhild
Sandem, Dep. Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard, DSS for Distrikt Borg
Unni Beate Bergsland og helt til høyre Stor Kapellan Kari Lea.

Et langt Ordensliv
50-års Veteran Liv Berit Johansen ser tilbake
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Holm i Askim. Her var hun i 19
år før hun startet pensjonisttilvæ-
relsen.
Så forteller hun om en spent
“ung” dame  som venter på sin
opptagelse i Rebekkaloge nr 31
Cecilia. Datoen var 09. oktober
1967. Hun forteller videre at hun
tenkte på alt det ukjente, men var
egentlig trygg, for hun visste at
det var noe godt. Begge forel-
drene var Odd Fellows, og en
kjær tante Lillemor (Eek) var fad-
der. Fadder og fadderbarn var
nær knyttet til hverandre hele li-
vet til tante Lillemor døde i 2010.
Hun fikk tidlig oppgaver i sin
loge. Det ble utnevnte og valgte
embeder fra 1972.
Liv Berit mistet sin Frank i 1985 –
de var da begge bare 48 år. Hun
sier at etter dette kunne hun dis-
ponere både fritid og feriedager
slik hun selv ønsket. Logearbei-
det ble en god medisin for henne
når livet ellers var tungt. Hun vi-
ser meg flere store permer som
forteller om hennes logeliv. Mye
av det er blitt historie, men gode
minner.
Leirarbeidet i Norge startet da
den første Rebekkaleir nr 1 Oslo
ble instituert 26. april 1980. I den-
ne leiren fikk Liv Berit sine leir-
grader. Hun forteller at hun var
med på oppstarten av Rebekka
leirforening i Østfold. Den 22.

september 1984 ble Rebekkaleir
nr 2 Borg instituert. Hun var lei-
rens Fører i de 5 første årene.
I 1987 begynte et nytt kapittel i
Liv Berits logeliv. Hun ble ut-
nevnt til Rådsmarsjall i Det Nor-
ske Rebekkaråd – et embede hun
hadde i 10 år. Hun minnes at det
var spennende, utfordrende og
lærerikt. Hun “tjenestegjorde”
under 4 Rådspresidenter: Guro
Lie – Arnhild E. Deberitz – Ing-
vild Samuelsen – Lillemor John-
sen.  Vår egen Guro Lie tenker
hun på med takknemlighet og
beundring! De to har fulgt hver-
andre i alle år – nå i 50!

Liv Berit ble valgt til Rådssekre-
tær de 4 siste årene Det Norske
Rebekkaråd eksisterte. Hun for-
teller at i løpet av disse 14 årene i
Det Norske Rebekkaråd var hun
med på å starte 38 Rebekkaloger
og 12 Rebekkaleire, fordelt over
vårt langstrakte land.
I 2001 ble Rebekkasøstrene og
Odd Fellow brødrene samlet med
én felles ledelse under Den Uav-
hengige Norske Storloge. På Stor-
logemøtet samme år ble hun
valgt til den første søster Stor
Sekretær (her skyter hun inn at
br. Stor Sekretær for samme peri-
ode var nåværende br. Stor Sire
Morten Buan).  Hun husker det
var en stor utfordring og masse
arbeid, men samtidig utrolig læ-
rerikt og inspirerende å være en
del av. I denne perioden var hun
en av de tre første Rebekkasøstre
som fikk overvære brødrenes
grader i loge og leir. Det var me-
get fint og interessant, forteller
hun.
Fra 2005 – 2010 var hun leder av
Storlogens Nom.nevnd. For sam-
me periode ble hun utnevnt av
br. Stor Sire Morten Buan til med-
lem av Storlogens “Nevnd for
Kunnskapsløftet” og  til Storlo-
gens “Utvalg for Sang og Mu-
sikk”.  I flere år var hun med i
Storlogens “Ungdomsutvalg” –
som i hovedsak arbeider med
UNP (sender årlig ungdom til
FN/USA).
I embeds medfør har hun i alle

Stor Sire Morten Buan taler til 50 års Vetranen. Til venstre Dep. Stor Sekre-
tær Svanhild Sandem, og til høyre OM Inger Stenshol.

Flott takketale fra 50-årsvetaranen Liv Berit Johansen. Flankert på bildet av
Dep. Stor Sekretær Svanhild Sandem på venstre side og Stor Sire Morten
Buan på høyre side.

HJ E L P  DE  TR ENGENDE
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disse årene reist mye i både inn-
og utland. Den reisen som sitter
godt i hjertet er turen til El Salva-
dor. Der fikk hun være med på å
innvie SOS Barnebyen som Orde-
nen hadde samlet penger til.
Familien betyr alt for Liv Berit.
Hun har to flotte sønner og svi-
gerdøtre. Hun viser stolt frem bil-
der av seks barnebarn – tre gutter
og tre jenter fra 21 år til 35 år. Syv
oldebarn har hun fått – fire gutter
og tre jenter fra 1 år til 10 år. Tenk
å få oppleve enda en generasjon,
sier hun.  Det utrolige er jo at de

bor ikke langt unna, så jeg kan
følge dem i utviklingen, forteller
hun med et øyekast på bildene vi
nettopp satt og så på. Det er en
meget “tett” familie vi her snak-
ker om!
Hun føler at livet har gitt henne
mye. Når “tøffe” tak har kommet,
har hun følt at søstrene og søster-
kjeden rundt henne har gitt trøst
og trygghet. I Loge Cecilia føler
hun at det er godt å være. Vi har
en levende loge med samhørig-
het og vennskap! Hun er glad for
å ha kunnet gi litt tilbake til Or-
denen som har gitt henne så mye,
og hun takker for alle de gode
vennene hun har fra Kirkenes i
nord til Kristiansand i sør. 
Hun avslutter med å si at det blir
en spennende dag  å motta 50-års
Veteranjuvel den 09. oktober, på
dagen 50 år etter sin opptakelse i
Rebekkaloge nr. 31 Cecilia!
Takk for praten, kjære søster, og
gratulerer!

Nydelige sanger fremført av sanger-
innen Natalia Brodin og pianisten
Vigdis Simonsen.

Den stolte Veteranjuvelmottaker, Liv Berit Johansen, Stor Sire Morten Buan,
OM Inger Stenshol som hilser jubilanten, til høyre ser vi Dep. Stor Sire Toril
Grundtvig Skougaard.

Ordensvita: Liv Berit Johansen
Innviet i Rebekkaloge nr. 31 Cecilia

09.10.1967
Tildelt Den høye sannhets grad 

12.05.1969
Embeder:
CM h.ass: 01.01.1972–31.12.1973
CM 01.01.1974–31.06.1976
UM 01.08.1976–31.07.1977
OM 01.06.1977–31.07.1979
Fung. Eks OM 01.06.1979–31.07.1981
Rådsrepresentant 1985–1989
Kallet til Rebekkaleir nr. 1 Oslo:
Mottok Troens grad 08.01.1982
Opphøyet i Barmhjertighetens grad 

29.05.1983
Embeder i Rebekkaleir nr. 2 Borg:
Fører 01.08.1984–31.07.1989
Tildelt Rebekkarådsgraden 11.10.1981
Embeder i Det Norske Rebekkaråd:
Rådsmarsjall 01.08.1987–31.10.1997
Rådssekretær 01.11.1997–31.07.2001
Embeder i Den Norske Storloge:
Stor Sekretær 01.08.2001–31.07.2005
25 års Veteranjuvel 12.10.1992
40 års Veteranjuvel 12. 11.2007
Tildelt Det Norske Rebekkaråds Er-
kjentlighetstegn november 1993
Tildelt Den Norske Storloges Erkjent-
lighetstegn juni 2005
Den Europeiske Storloge:
Visdommens grad 13. 06.2009

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Brødre med kokkekunst for «Odd Fellow III»
De to brødrene Einar Sunde (t.v.) og Roar Hansson jobber gratis og gir
hele overskuddet til Landsaken 2016-2019 – Odd Fellow III.
Loge nr 62 Håkon Håkonsson er heldige som har to kokker i sin mitte.
De bruker sin fagkompetanse til å lage mye god mat til brødrene og til
søstrene i Loge nr 31 Cecilia. Her har de nettopp laget oksesteik med
tilbehør til nesten 90 personer. 
12 brødre stilte opp som servitører og oppvaskhjelp slik at alle de 75
søstrene kunne delta på ettermøtet etter tildelingen av 50 års veteran-
juvel til Stor Sekretær Liv Berit Johansen. Stor Sire Morten Buan ledet
en høytidelig tildeling i Logesalen sammen med sine embedsmenn.
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OM Per Chr. Frøshaug takket Frank for hans store innsats, og alt han har
gjort for det sosiale i logen. Hans kokkekunster sammen med Arne Henning
Sørby er satt umåtelig stor pris på. For ikke å glemme hans foredrag og mor-
somme og utallige historier på ettermøtene.  
- «Denne juvelen skal du bære med stolthet».
Frank, som sitter i midten, fikk så tre røde roser av OM som en takk i venn-
skap, kjærlighet og sannhet. Til høyre Storrepresentant Kåre Mons Bye.

Frank takket for fine ord og en fin
sermoni.

Johan Hvalshagen fortalte så litt om hvordan han og Torfinn Jørgenrud 
hadde pratet om hvordan de skulle få med Frank i logen. «Å få med deg i 

logen er vel det beste jeg har gjort for logen», sa Hvalshagen.

25 års Veteranjuvel til Frank Jacob Johansen

Noen faddere  har tettere for-
hold til sine fadderbarn enn an-
dre. La oss ta fram str. Gunhild
Stensby som ble innviet i Loge
nr. 31 Cecilia den 14. 03. 66.
Hun var fadder for barnebarnet
Anne Lina Fimland i 1990. Ikke
noe ekstraordinært med dette!
Men så kommer vi til 1992. Da
ble Laila Fimland, mor til Anne
Lina, tatt opp i Logen med sin
mor, Gunhild Stensby, som fad-
der. Det betyr at datteren er en
eldre logesøster enn moren! Ikke
nok med det, i 2011 var Laila
fadder for sin søster Wigdis, så
dette må være en familie med
sterke bånd og felles idealer.
Dessverre ville skjebnen det slik
at Wigdis gikk bort allerede et-
ter to år, men hun trivdes godt i
Logen i den tiden hun fikk.
Gunhild Stensby  gikk bort i
1997 i en alder av 83 år. For øvrig
ble Laila stort feiret som 25-års
Veteran den 28. 08. dette år.

Laila forteller litt om sitt for-
hold til Logen. Hun føler at den
gir oss søstre mulighet til å ar-
beide med oss selv mot det sto-
re mål å bli er bedre menneske.
Ritualene viser oss veien. Men
de beste stundene er tida i still-
het inne i salen mens vi venter.
Da kommer roen.
Laila trekker også fram det
gode nettverket og vennskapet
med de andre søstrene. Det gir
trygghet, – man har alltid noen
å gå til hvis det røyner på.
Den fine musikken er også en
glede. Musikkansvarlig har en
viktig oppgave som hun fyller
på beste måte.
Til slutt vil Laila nevne sine fad-
derbarn, - tre søstre. Hun tar
store ord i munnen og sier at
hun er stolt av dem fordi de har
vært aktive og tatt på seg de
oppgavene de er blitt tildelt.
Trolig kjenner vi oss igjen i 

Lailas tanker om vår Loge.                Anne Haakaas

25-års Veteran med et spesielt fadderforhold

Dette er moren til datteren, Laila Fimland.

OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E
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Installasjon i Loge Cecilia
Rebekkaloge nr. 31 Cecilia hadde
installasjon av nye embedsmenn
11. september.  Dette ble en ver-
dig og flott seremoni  utført av
embedsmenn fra forskjellige lo-
ger i distriktet.
DSS Unni  Beate Bergsland inn-
tok OM stolen, som Stor Sekr.
fungerte Storrepr.  Eva Borg
Grønnrød fra loge Kjeden, som
Stor Skattmester fungerte Stor-
repr. Ann Helen T. Pedersen fra
loge Unitas, som Kappelan fun-
gerte vår egen Storrepr. Ellen
Haarr Nuttall, som UM fungerte
Eks DSS Jorunn Larsen, som Stor
Masjall fungerte Turid Halvors-
rud fra Kjeden, som Stor Vakt
fungerte Åse Næss fra Kjeden.

Eldbjørg Frøshaug

DSS Unni Beate Bergsland talte under søstermåltidet. Fra venstre ser vi
Storrepr. Ann Helen T. Pedersen, Eks DSS Jorunn Larsen, Fungerende DSS
og den nyutnevnte OM i Loge Cecilia, Inger Stenshol.

Avtroppende Privatnemnd hadde laget en rap som de fremførte på humoris-
tisk vis. Rap’en var tilegenet UM Inger Stenshol som god leder av nevnden.

B E SØK  DE  S YK E

Den påtroppende OM fikk nydelig blomsterhilsen fra Privatnemnden.

Privatnemnden har bestått av
flotte damer som viser engasje-
ment og viser glede ved å være
en del av logearbeidet. Vi har
vært en positiv gjeng og alle har
en forståelse for hverandre som
gjør det enkelt å være en del av
denne gruppen. Vi blir møtt
med et smil og gjensynsglede på
hvert møte. Det har vært mye
latter og hyggelige stunder på
kjøkkenet. Og vi har også hatt et
par kvelder utenom logen for å
bli bedre kjent, det har vært pre-
get av mye latter og prat. 
Det å være en del av privat-
nemnden har også skapt en
større nysgjerrighet og ønske for
videre arbeid i logen vår. Dette
hadde vi ikke klart uten vår UM
Inger Stenshol. Hun skal ha en
del av æren for at vårt arbeid
har blitt utført på en tilfredsstil-
lende måte. Derfor laget vi en
rapp til ære for henne når hun
ble satt inn som logens OM, og
samtidig ville vi vise viktighe-
ten av godt samarbeid og gle-
den vi har hatt sammen som
privatnemnd.
Med dette ønsker den avtrop-
pende privatnemnd å takke for
seg og ønske de nye damene
lykke til.

Mvh Christina Strande
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Den 9. september 2017 hadde
DSS Jon Egil Haug innkalt alle
nye og noen avtroppende em-
bedsmenn fra logene i Distrikt 23
Smaalenene til kurs i Villa Nore.
Vi møttes i logeantrekk og br.
Kåre Mons Bye og str. Vigdis
hadde ansvaret for det praktiske
ved kurset. Embedsmennene ble
delt inn i grupper etter hvilket
embede de skal bekle. Kurshol-
dere var brødre som tidligere
hadde hatt disse embedene, fra
de forskjellige logene som deltok.
Det var et praktisk og fint kurs.
Kursholdere hadde god innsikt i

de forskjellige embedene de had-
de ansvar for. Og det ble mye

god og nyttig  idéutveksling
blant deltakerne.

Embedsmanns-kurs i Villa Nore

Embedsmennene samlet foran Villa Nore.

Eks OM Per Olav Eek leder kurset for OM og Eks OM
fra logene i leir 23 i Østfold.

Skattemesterne samlet foran skjermen til avtroppende
skattemester Br. Halvor Kure.

Undermesterne samlet rundt bordet sammen med kursholder Br. Asbjørn
Willy Norvang.
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Da to gikk på bussen i Spydeberg
litt over klokka 7 torsdag 31. au-
gust var alle 23 brødrene på vei
til Kongsberg. Br. Kåre Mons Bye
ønsket velkommen ombord. 
På veien mot Kongsberg ga br.
Asbjørn Alstadseter grundig in-
formasjon om Kongsberg og for-
hold rundt Kongsberg våpenfa-
brikk. Som tidligere ansatt sitter
han inne med mye kompetanse
og kunnskap. Han tok for seg
Kongsberg bys historie, fra en
gjetergutt fant noe som glitret ute
i naturen og videre til 1624 da
Sølv-verket så dagens lys. På den
tiden var det kongen i Køben-
havn som bestemte i Norge og
alle viktige beslutninger ble tatt
der. I 1777 var det 4000 mann i ar-
beid i sølv-verket. Den største
klumpen med sølv som er funnet
veide hele 140 kg. Virksomheten
varierte i forhold til sølvprisen
ute i verden, og det var store va-
riasjoner. På 1870 tallet ble det
vanskelige tider og i 1874 bestem-
te kongen å legge ned sølvverket.
I 1905 ble det hele avviklet.
Etter 7-årskrigen 1807–1814 ble
behovet for våpen stort. I 1814
ble Kongsberg våpenfabrikk eta-
blert med den Norske stat som
eier. De produserte først danske
våpen og etterhvert Remington
(1867) 
Krag-Jørgensen M/1894 er en
norskprodusert boltrifle fra
Kongsberg våpenfabrikk, i kali-
ber 6,5 x 55 mm. (patentert i 1887)
Den fikk navnet etter konstruktø-
rene felt-tøymester og oberst Ole
H Krak og korpsbøssemaker Erik
Jørgensen. Den ble solgt til
mange lands forsvar og var både
det norske og danske forsvarets
våpen fram til andre verdenskrig.
Man har også produsert hvalkan-
oner, turbiner, Boforskanoner.
m.m.
Under krigen overtok tyskerne
produksjonen av Boforskanoner.
I 1943 ble våpenfabrikken

sprengt i tre eksplosjoner med 15
min mellomrom av gruppa til
Gunnar Sønsteby.

Etter krigen i 1949 ble Nato eta-
blert. Det førte til mange endring-
er på våpenfabrikken. Produk-
sjon av egne produkter og salg
over hele verden. I 1976 Startet
produksjonen av deler til F-16
militærflyet og etterhvert stor
produksjon av bildeler til hele
verden, blant annet Volvo flymo-
torer. Nå er det deler til vårt nye
jetfly som er i produksjon.

Br Asbjørn Alstadseter kunne
også fortelle at vi var velkommen
til Loge 33 Sølvet på Kongsberg
til lunsj. 33 Sølvet var Logen hvor
han ble innviet i Odd Fellow i sin
tid. Senere kom han over til vår
Loge. 

Etter et par pratsomme timer i
bussen parkerte vi ved «Arsena-
let» som det heter på folkemun-
ne. 
Alle sjekket at passet lå i lomma
før vi bega oss mot hovedinn-
gangen. Etter en nøye kontroll av
personalia og pass ble vi ønsket
velkommen av Bjørn Boye Han-
sen, sjef for markedsavdelingen. 
Vi fikk først se en video av fa-
brikken og hva de produserte i
alle de forskjellige avdelingene. 

Kongsberg våpenfabrikk som vi
kjenner den fra tidligere er nå
«Kongsberg gruppen» (Kongs-
berg defence systems & protech-
system) og består av mange for-
skjellige avdelinger. De er delt i
en militær og en sivil del. Vi skal
ikke gå inn på alle de forskjellige
avdelingene, men de har produk-
ter og aktiviteter fra den dypeste
havbunn (maritime) til det ytter-
ste himmelrom (Aerospace and
defence). De produserer flydeler-
og missil-produksjon, driver med
forskning og utdanning. 
I mye av sin virksomhet er de
verdensledende og har opp mot

Blant karbonfiber og raketter på Kongsberg:
Seniorgruppen på tur

Et utvalg av hva fabrikken er med på
å produsere i dag.

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

90 % av verdensmarkedet. Spesi-
elt er de gode på navigasjons- og
posisjonsutstyr på sivile og mili-
tære skip. Det er interessant at de
ikke kan selge til USA uten å ha
en fabrikk der, så det har de. For
øvrig har de kontorer og fabrik-
ker på alle kontinenter, til og med
i Antarktis.
Det er kundene (USA) som setter
de meget strenge kravene til
hvem som kan gis anledning til å
komme inn i fabrikken der vi var.
Man må være norsk og født i
Norge og kunne bevise det med
passet. Så det er ikke mange som
får lov å se det vi så - spennende.
Etter 9.11 var det Kongsberg som
måtte hjelpe amerikanerne å få

kontroll på luftrommet rundt
Washington og Det Hvite Hus
med sitt mobile radarsystem
«Nasams», og det bruker ameri-
kanerne fortsatt.
Nå bygges det et nytt bygg som
skal teste gearbokser på helikop-
tere. Det blir ett av tre slike i
Europa og det blir på 1200 kva-
dratmeter.
Det er Kongsberg som har holdt
Sea-King helikopteret i lufta si-
den 60-tallet.

Vi forlot Kongsberg i halv tolvti-
den med retning mot sentrum og
Loge 33 Sølvet hvor vi skulle inn-
ta lunsjen. Der ble vi mottatt av
flere brødre av Loge 33 Sølvet.

Inne i logesalen ble vi ønsket vel-
kommen av br. Karl Erik Forstra-
ten som bekreftet at br. Asbjørn
Alstadseter ble tatt opp der. 
De deler også logehuset sitt med
Loge Rebekka, St. Olav og Frimu-
rerne. Eks OM Olav Eggum hold
så et engasjert foredrag om denne
logens historie. Hans far Erik var
også Eks OM i denne logen og
hans sønn Erik er Eks OM nå.
Olav har vært hovedpatriark i
Leieren og er nå Eks Stor Marsjall
i Odd Fellow.

Loge 33 Sølvet ble stiftet i 12. ja-
nuar 1952. I 1959 var de 15 brødre
og navnediskusjonen gikk høyt.
Både Korona, Kronen, Sikstanus,
Kristian Kvart, og Sølvet. CM-
staven har en sølvstuff som topp
med en renhet på 99,2% som er
funnet i en av gruvene, og navne-
ne på alle CM er gravert inn.
Denne logen har en lang og inter-
essant historie.

Som avslutning på samlingen i
logesalen spilte br. organist Frank
Borgersen et flott musikkstykke
på sitt eget orgel. 

Praten gikk høyt rundt bordet i
spisesalen etterpå. Tydelig at brø-
drene hadde mye å snakke om.
Vi var blandet rundt bordet, vi
med hvite servietter og vertska-
pet med blå servietter, smart. 
OM Arne Nilsen ga utrykk for at
de syns det var fint å få besøk
helt fra Østfold. Han kjente jo br.
Asbjørn Alstadseter godt siden
de hadde vært kollegaer på job-
ben tidligere. Han ba oss hilse til-
bake til OM i vår loge. 
Leder for seniorgruppa br. Kåre
Mons Bye takket for at vi fikk
komme på besøk og for et inter-
essant foredrag i Logesalen. Han
inviterte Loge 33 Sølvet til et be-
søk i vår Loge 62 Håkon Håkons-
son når det måtte passe.

Bussturen hjem gikk fort, vi had-
de mye å snakke om fra besøket.
Stor takk til seniorgruppa ved br.
Asbjørn Alstadseter og br. Kåre
Mons Bye for en godt tilrettelagt
og spennende tur.

SOS

Alle besøkende på Kongsberg med vår guide liggende foran. Bildet er tatt av
Kongsberg våpenfabrikks fotograf. Det var ikke lov for besøkende å ta bilder.

Bespisningen foregikk i logehuset til Loge 33 Sølvet.
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En buss full av glade damer i alle
aldre dro på tur ettermiddagen
12. juni til Dyhre Gård og Gartne-
ri i Rygge for å se og kjøpe plan-
ter og få en liten innføring i gart-
neriets historie:

Dyhre Gård & Gartneri er et
vakkert hagesenter i løv- og her-
regårdslandskapet syd for Moss, i
Rygge Kommune. Med egenpro-
duksjon av sommerblomster si-
den de første drivhusene ble satt
opp på 1960-tallet. Hagesenteret
fører blant annet stauder, klatre-
planter, busker, trær, nålevekster,
roser og Rododendron, i tillegg
til krukker og andre spennende
hagestrukturer. Butikken har
også andre spennende og funk-
sjonelle produkter som sneisne
sommerhatter, støvler og det du
måtte ha behov for av krukker og
annet tilbehør.

De fleste var ivrige etter å handle.
Etter endt handel dro vi videre til
Ekeby Gård for bespisning.

Ekeby Gård ble tidligere drevet
av Finn-Erik Blakstad m/familie-
som drev med afrikanske geiter,
utsalg av produkter og hadde
kafé og selskapslokaler. Gården
ble overtatt av firma Sydvent
A/S i oktober 2014 som driver
stedet videre som en komplett
event-arena og selskapslokaler
for små og store møter, julebord,
kick-off, sommerfest, jubileer,

bryllup og middager i idylliske
omgivelser. På dette idylliske ste-
det fikk vi damene innta et deilig
måltid med nydelig hjemmelaget
eplejuice og eventuelt et glass
rødvin til.

Etter det nydelige måltidet som
bestod av sommermat med tilbe-
hør var det tid for avreise tilbake
til Indre. Vi var heldig både med
vær og temperatur selv om det
kom en regnskur da vi oppholdt

Cecilia på sommertur til Dyhre Gård og gartneri

Til venstre: Tone Bjørnstad, Anne Karin Gillingsrud, Grete Sørby m.fl. til høyre er Henni Østby som alle var ivrige
plantetittere med diverse kjøp.

Damene lyttet ivrig til historien fra Dyhre Gård og fikk anledning til å både å
kjøpe og se på de vakre utvalget av blomster med tilbehør.

Marit Kolstad er ikke like god til bens lenger, men stiller alltid opp, tross sine
96 år.
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oss i gartneriet. Vi takker Søsterskillingen for en
fantastisk fin tur og gleder oss allerede til neste
sommertur!

Lill M. E. Hanssen

B E SØK  DE  S YK E

Rebekkaer på tur, nærmest ser vi May Sissel Skjolden,
Gunn Sandvig og Inger Johanne Krogh Gundersen.

Uten mat og drikke ..... – praten gikk livlig under måltidet på
Ekeby gård.

Tre flotte damer som alle var med i Søsterskillingen
som stod for å arrangere den flotte turen: Anne Floeng,
Greta Buraas og Inger Synøve Sparre-Enger.

Bildene viser det fantastiske utvalget i deler av gartneriet
og damenes ivrige kjøp i form av blomsterposer i bussen.

Ingen tvil om at dette var noe som var midt i blinken
for damene som handlet med godt humør!  På bildet
ser vi Toril Natrud og Lene B. Frøshaug Nybakken.
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Håkon Håkonsson foretok installasjon av nye embedsmenn

Vår nye OM Knut Arne Bodal takket for tilliten.
Ved sin høyre side DSS John Egil Haug, venstre side Eks DSS Rolf 

Berg Nilsen.

Loge nr. 62 Håkon Håkonssons kollegium for 2017–2019:
Foran fra venstre Storrepresentant Kåre Mons Bye, OM Knut Arne Bodal,
UM Svein Oshaug. Bak: Eks OM Per Chr. Frøshaug, sekretær Ola Skads-
heim, skattmester Asle Kristian Halvorsen og CM Øyvind Hanssen.

Fra venstre ser vi Eks OM’ene Hans Kristian Foss,
Harald Rømuld, Kåre M. Bye, Vidar Kjærheim, Per-
Olav Eek. Videre Eks CM Rune Bye, Eks OM Jan
Grefslie og til sist Eks OM Johan Hvalshagen.

Ved bordet etter den høytidelige seremoni. Til venstre bror
Aasmund Wagelie, helt bakerst Eks DDSS Magne Skads-
heim, bror Jan Gudbrandsen, Storrepresentant Kåre Mons
Bye og UM Knut Arne Bodal.

Den 1. juni var det veteranene sin
aften. De inntok stolene og
gjennomførte en flott sermoni i

logesalen. Syv brødre graderte til
den edle kjærlighetsgrad.  
Bror UM takket for en flott

gjennomført sermoni av bror CM
og de andre medvirkende vetera-
ner.

Veteranaften i Loge Håkon Håkonsson

På Loge 62 Håkon Håkonsson sitt
Logemøte 24. august ble det nye
kollegiet installert med en fin og
verdig seremoni ledert av DSS
John Egil Haug.
Det nyinstallerte kollegiet og de
nyutnevnte embedsmennene fikk
en "pangstart" på Logemøtet 7.
september, med innvielse av tre
nye resipienter.
Takk til de alle: Godt gjennomført
seremoni.

HR
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

Søstre på kanten uttaler seg om
hvordan de synes de nye tak-
platene ser ut og fungerer:

Magnhild Moe: «er det disse
innvendige platene? Ikke mer-
ket noe forskjell jeg, men fine er
dem.»

Gunn Sandvig: Veldig fint!
(mulig hun er inhabil ettersom
hun var med på avgjørelsen
ang. takplatene)

Greta Buraas: Tror ikke jeg
hadde sett det dersom jeg ikke
visste om det. Bedre lyd er det
blitt.

Nye embedsmenn i Loge nr. 31 Cecilia

Hilsen fra Søstertreff

Loge nr. 31 Cecilias kollegium for 2017–2019:
Foran fra venstre Eks OM Eldbjørg Frøshaug, OM Inger Stenshol, 
UM Anne Floeng. Bak: Storrepresentant Ellen Haarr Nuttall, 
sekretær Lill Margrethe Eiken Hanssen, skattmester Nina Christin Aaseby og
CM Bjørg Skjenneberg.

        Søstre på kanten

Siden vårt årsmøte i mars 2017
har vi hatt tre Søstertreff på Villa
Nore. I tillegg deltok 13 av oss på
regionalt Søstertreff i Moss 04 05.
( Da første mandag i mai og juni
falt på hellig dager, ble det ikke
ordinært Søstertreff disse måne-
dene.)
Vi har en trofast gruppe på ca. 22
damer, men vi har plass til flere .-
Velkommen!
De to timene vi har sammen fra
kl. 12 til kl. 14 går fort. De som
ønsker det deltar med diktlesing,
forskjellige historier, muntre og

alvorlige, og det hilses fra søstre
som ikke er til stede. Vi koser oss
med servering av kaffe, snitter og
kake, og vi synger masse. Utlod-
ningen som foregår ved at vi
trekker på «inngangsbilletten»
(kr 50,-) forårsaker stor munter-
het og spenning. Men først og
fremst synes vi det er hyggelig å
få «skravlet» masse, praten sitter
løst.
Nå ser vi fram til møtet i novem-
ber, og ikke minst til julefesten i
desember.

Kari Aasgård, sekretær



Tradisjonen tro var brødrene med
ledsagere invitert til sommermø-
te i Loge Håkon Håkonsson. 
Br. UM Knut Arne Bodal ønsket
alle velkommen og informerte
om kveldens arrangement. Så in-
troduserte en stolt UM sin kom-
mende svigerdatter; Vilde Hall-
gren Sandvik som skulle synge
for oss. Hun sang «God Bless The
Child», en vakker sang, nydelig
framført med br. Øyvind Hansen
ved flygelet. 

Br. Steinar Oraug sto for grilling-
en av en 40 kg tung gris. Å grille
en hel gris tar tid, så grillinga
startet opp tidlig, ca 12.30 i bak-
gården på Villa Nore. Da vi an-
kom litt før kl. 19.00 var alle bord
dekket og vakkert pyntet til som-
mermøtet. 
Det ble en hyggelig kveld med
meget god mat. 
Br. OM Per Christian Frøshaug
takket for stor dugnadsinnsats i
forbindelse med aftenens arran-
gement og en spesiell takk til br.
Steinar Oraug for innsats ved
grillen. Tilslutt en stor takk til br.
UM for et vel gjennomført som-
mermøte.

SOS
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«Grisegodt» sommermøte i Håkon Håkonsson

Steinar Oraug helgriller gris – og det blir nyyydelig.

Til god mat hører godt drikke. Her er
det Ola Skadsheim som serverer.

Bror Overmester Per Christian Frøs-
haug takker.

Vår egen Bjørnar Andreassen under-
holdt også.

REDAKSJONSKOMITE I NORE-NYTT                
For nr. 31 CECILIA:
Lene Frøshaug Nybakken (leder), 
Tel: 91121047
E-post: lene.nybakken@moller.no
Brita Engan Ekhaugen, Tel: 45604958
E-post: brita.ekhaugen@gmail.com
Anne Haakaas, Tel: 98036262
E-post: annehaakaas@hotmail.com

For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Helge Rindal, Tel: 99280443
E-post: helger@getmail.no
Espen Andre Volden, Tel: 90614954
E-post: espen.a.volden@gmail.com 
Hans Petter Ringstad, Tel: 98669918
E-post: juffist@online.no

Grasrotandelen
Til medlemmene i Cecilia og
Håkon Håkonsson
Logene oppfordrer sine med-
lemmer om å begunstige logen
sin ved spill i regi av Norsk 
Tipping.

Norsk Tipping overfører da 5%
(grasrotandelen) av spillbeløpet
til vår loge.
Cecilias organisasjonsnummer
er: 988 920 053.
Håkon Håkonssons organisa-
sjonsnummer er: 989 036 262.
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Torsdag 11 mai dro 18 forvent-
ningsfulle seniorer fra Nore i ret-
ning Ørje etter invitasjon fra bror
Nils Henrik Olsson, til hytta som
Marker orienteringslag eier i Fjella-
området.Der ble vi tatt i mot med
god fyr i ovnen, og plass til alle
innendørs, noe som var velkom-
ment på en sur dag, med snø i 
lufta.
Etter seniorgruppas vanlige opp-
legg, med velkomstsang, referater
og orientering fra formann, slapp
dagens vert, bror Nils Henrik til
med en orientering om stedet vi
var på.
Så tidlig som 1901 bygde jegere en
hytte for å være i, da de var lei av å
gå så langt inn hver dag for å jakte.
I 1961 startet noen Marker oriente-
ringslag, som satte opp en hytte,
som etter en tid brant ned. En ny
ble satt opp. Kontrakten fra grunn-
eier ble sagt opp, og etter mye fram
og tilbake har orienteringslaget fått
satt opp den nåværende hytta på
en 2 mål stor eiendom, kjøpt fra
Karel Krosby. Skogsbilveien inn til
hytta har blitt rustet opp i de senere
årene, og er blitt et fint samlings-
sted for orienteringsløperne, og et
flott utfartssted for befolkningen,
med turstier om sommeren og opp-
kjørte skiløyper på vinterstid. Dug-
nadsånden virket høy i laget, med
en godt vedlikeholdt hytte.
Som en avslutning på dagen, grillet
2 av seniorene ribbe, og serverte en
tallerkenrett, før vi kunne sette kur-
sen hjem. Seniorgruppa retter en
stor takk til bror Nils Henrik for in-
vitasjonen og orienteringen om ste-
det, som han hadde all mulig
grunn til å være stolt av!

John Altenborn, sekretær

Seniorenes tur til Lysholm

Trømborgfjella – et eldorado for de som er glade i friluftsliv.

Alltid populært med en matbit.

Quiz innlagt underveis i programmet.

Mere quiz.
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Astrid Lindegaard 80 år

I dag får jeg besøk av min kjære
venninne og fadder str. Astrid.
Jeg har nemlig fått den ære å
intervjue henne i forbindelse med 
hennes 80-års dag, som var den 5.
juli. Dagen ble feiret hos sønn og
svigerdatter i Sandefjord, med
hele familien tilstede.
Hun forteller at hun er født og
oppvokst på Mysen sammen med
broren Frank i et godt og trygt
hjem.
Etter endt skolegang, begynte
hun på Mysen Ligningskontor,
hvor hun var i ca 10 år. 
Da hadde hun i dette tidsrommet,
giftet seg med sin Erling og flyttet
til Askim i 1960, i nybygd hus i
Eidsbergveien i Askim.
Etterhvert kom det tre barn, to
jenter som nå jobber i Helsesekto-
ren og en gutt som jobber i skole-
verket. barna har igjen gitt oss
fem barnebarn.
Astrid var hjemme da barna var
små, og da minstemann begynte
på skolen, fikk hun tilbud om
deltidsjobb på Norlett, og etter-
hvert ble hun ansatt hos eien-
domsmegler Erling Tangerud,
hvor hun jobbet med oppgjør og
regnskap. Her var hun i 22 år.

Litt loge:
Hvordan kom du i kontakt med
logen?

Jeg ble invitert på Venneaften av
min skolevenninne Eks OM Unni
Gangnæs, som senere ble min
fadder. Der traff jeg mange jeg
kjente som ønsket meg velkom-
men, og i logesalen følte jeg still-
het og ro.
Hun forteller videre at som godt
voksen, reflekterer hun tilbake til
barneskolen, begynte på barne-
skolen i 1944, mens det enda var
krig. Det ble et ekstra samhold
oss elevene i mellom, nærhet, 
omsorg og hjelpsomhet lærte vi
også, vi brydde oss om hverandre.
Nettopp det fellesskapet føler jeg
at jeg får på nytt i logesammen-
heng – det er alltid godt å komme
på logemøtene, og jeg har møtt så
ofte jeg har kunnet. 
Jeg vil for min egen del tilføye at
jeg er takknemlig for at Astrid ble
min fadder. Astrid og jeg har
kjent hverandre i mange år og har
utviklet et godt og nært venn-
skap.
Astrid er snill, omsorgsfull, inklu-
derende, noe jeg følte takknem-
lighet for da jeg virkelig trengte et
medmenneske.
Jeg takker for intervjuet, og for en
hyggelig dag.
Så får vi håpe at vi fortsatt får
mange gode år sammen.

Anne-Ingeborg Gaasvik Teig

Anne-Ingeborg Gaasvik
Teig 80 år
En vakker høstdag i september,
hadde jeg invitert  min gode
venninne, slektning og fadder
Anne-Ingeborg til meg.
Jeg skulle nemlig intervjue henne
i forbindelse med at hun hadde
fylt 80 år.
Solen skinte, så vi kunne sitte ute
på balkongen og jeg ba henne for-
telle litt om hennes liv og virke.
Hun ble født på Setskog,vokste
opp i et trygt og godt hjem i va-
kre omgivelser på et gårdsbruk,
med alle slags husdyr, frukthage
og gammeldagse granhekker.
Hun forble enebarn, så familien
var liten, men med mange nabo-

barn, ble det lek og moro hele ti-
den.
Etter folkeskolen tok hun folke-
høyskole, handelsskole og i vok-
sen alder eksamen artium, samt
grunnfag kunsthistorie.
Anne-Ingeborgs første jobb, var
på et advokatkontor, senere an-
satt i bokholderiet på Norlett i
Askim, og til slutt ved Forenede
Plast i Spydeberg, hvor hun ble til
hun gikk av med pensjon.
I 1959 giftet hun seg med sin
Sverre, og i 1961 fikk de en datter,
Elisabeth.
Som nygifte drev de Øierud
Landhandleri på Slitu, men etter-
hvert flyttet familien til Askim og
bygde hus på Høyendal.
Etter 30 fine år i Askim, flyttet de
til Knapstad, Hobøl, hvor de bod-
de i to hus tett-i-tett med datter,
svigersønn og barnebarn, Sverre
Kristian.
I 2005 begynte hun i Loge nr 31
Cecilia, og str Astrid Lindegaard
ble hennes fadder. Hun er blitt
veldig glad i logen hvor  man kan
finne ro og be en stille bønn sam-
men, og glede seg over  fellesska-
pet med alle søstrene.
Så vi  håper at vi får mange, fine
logeår sammen.
Så har det blitt kveld, og vi skilles
etter en hyggelig dag.

Dagny-Anne Hersleth

JUBILANTER
Fra nå av vil vi kun bringe omtaler av våre flotte 80, 90 og 100 årsjubilanter i Nore-Nytt.

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET
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Unni Gangnes 80 år

Unni Gangnæs ble tatt opp i loge
nr. 31 Cecilia 11. mai 1970. Det
nærmer seg med andre ord 50-års
veteranjuvel. Nå har hun fylt 80
år, og skuer tilbake på et used-
vanlig innholdsrikt liv.
Oppveksten fant sted på Mysen.
Da hun var 21 år giftet hun seg
med sin Erik, som var nyutdan-
net tannlege. I 1959 ble han beor-
dret til tjeneste i Ankenes kom-
mune, som lå som en øy midt i
Narvik kommune. Der skulle han
være distriktstannlege, og de ble
boende i fem år. I mellomtiden
fikk de to barn. 

Ankenes
Mens Erik reiste rundt i et stort
distrikt, fikk Unni tilbud om å vi-
kariere som lærer. Brått var hun
fast ansatt på Ankenes barnesko-
le, og der ble hun til de flyttet
igjen. Som lærer fulgte hun en
klasse fra 2. til 6. klasse.
– Det var langt til Ankenes. Rei-
sen fra Mysen tok tre dager. Der-
med ble det ikke mange turer hje-
mom – stort sett til jul og til som-
meren, sier Unni. 
– Det var et nydelig sted. Vi bod-
de like under «Den sovende
dronning». Vi besøkte stedet se-
nest like før Erik døde i 2015. Kli-
nikken han arbeidet ved er der
fremdeles.
Det faglige miljøet ble lite, og fa-
milien dro dem etter hvert tilbake
sørover. Det var blitt 1964. Unni

ble engasjert i Dameklubben
Idunn. 
- Det var en fantastisk gjeng med
ildsjeler. 
Logelivet
I 1970 ble hun tatt opp i loge nr.
31 Cecilia. Bjørg Løvfald, en
venninne fra gymnaset, ble fad-
der. Unni fikk oppgaver med én
gang. Først Inspektør, deretter
CM og UM og til slutt Overmes-
ter fra 1979 til 1981. 
Unni er imponert over logen på
Mysen. 
– Det er god rekruttering av nye
søstre. Det er et meget godt sam-
hold. Fremmøtet er svært godt,
og det er alltid flinke folk som
blir embetsmenn. Jeg tenker alltid
at nå kan det ikke bli bedre, men
så blir det suksess hver gang. 
Selve møtene har ikke forandret
seg stort. Og det er like greit, sy-
nes Unni. På ettermøtene er det
alltid gode samtaler. 
– En del av søstrene er jo blitt el-
dre, men de er flinke til å møte. 
– For mange år siden var jeg fad-
der for en del nye søstre. Da tok
jeg alltid med fadderbarna på be-
søk i andre loger. Det var veldig
nyttig.
26. april 1980 var Unni med på å
stifte Leir nr. 1 i Oslo. Liv Berit
Johansen og Guro Lie ble tatt opp
samtidig. 
- Dessverre er jeg ikke så mye i
leieren nå, men jeg fortsatt med-
lem i leir nr. 2, legger hun til. 
Lokalpolitikk
I 1983 ble Unni aktiv i lokalpoli-
tikken. Engasjementet hadde lig-
get der helt siden videregående.
Senere ble hun fylkesleder i Øst-
fold Høyre, og varaordfører i
Eidsberg fra 1995 til 1999. Unni
har mange perioder bak seg i
kommunestyret. Hun sitter der
enda. Intervjueren vet hvilken
anseelse hun har. Når Unni taler,
lytter kommunestyret. Når hun
en foreslår noe, blir det gjerne
slik.
Alle som kjenner Unni vet at hun
er meget historieinteressert. 
– Derfor priser jeg meg lykkelig
over å bo i en så historierik kom-
mune. 

Kontorjobb
– En dag ringte Erik fra kontoret
og lurte på om jeg ikke kunne
komme ned og vikariere som
kontordame noen timer. Der ble
jeg i 25 år, til Erik gikk av med
pensjon i 2001 og datteren vår,
Grethe, overtok klinikken. 
Nå bor Unni i leilighet i Opsahl-
åsen. Hun har tre barn, syv bar-
nebarn og ett oldebarn. 
Jeg har og har hatt et utrolig rikt
liv, og jeg er lykkelig over at jeg
kan være så aktiv fremdeles.

E.A. Volden

Erik Tallaksrud 90 år

– Jeg har det fint her, sier Erik og
kikker ut av vinduet i huset han
fikk bygget i Kirkås på Mysen for
mange tiår siden. Tomteplasse-
ringen vant han i loddtrekning
da han bodde i Afrika. 
Erik Tallaksrud er egentlig Oslo-
gutt. Han vokste opp i Teisen-
veien ved Ulven. Senere tok han
lærerutdannelse på Blindern.
Deretter gikk ferden til arbeid i
Namsos, der han ble i 5-6 år. 
I mellomtiden hadde han giftet
seg med sin Kari i 1954. Det gode
ekteskapet holdt til Kari døde i
2016. 
Det er egentlig tilfeldig at Erik og
Kari havnet på Mysen. Erik søkte
5-6 jobber i hele landet, men til-
feldighetene ville ha det til at de-
partementet ansatte ham ved det
som i dag er Askim videregående
skole. 
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Sosialaften
Mandag 23. oktober ble vi møtt
i døren av blide damer fra sosi-
alnemnden som solgte oss
loddpinner. Gevinstbordet bug-
net som vanlig av flotte gaver,
og vi må berømme alle søstre
som tok med seg disse.
I tillegg er vi så heldige som har
mange kjøpeglade søstre i Lo-
gen vår. Denne kvelden ble det
kjøpt loddpinner for svimlende
9750,-. Vi hadde samtidig inn-
samling til søsterskillingen, og
der kom det inn hele 6760,-.

Etter møtet i logen ble det ser-
vert deilige smørbrød og det
ble underholdt av den flinke
sanger Rebekka Nyhus Teigen,
med seg hadde hun dyktige
Herman Liberg Christoffersen
på flygel. En fryd for øret.
Etter de deilige smørbrødene
fra Vigdis Ekeberg, som ble ser-
vert av de nye flinke søstrene i
Privatnemnden, steg spenning-
en. Loddpinnene ble tatt frem
og lagt utover bordene; noen
vant mye og andre vant litt
mindre, eller ingenting. Uansett
gevinst er det alltid underhol-
dende med kvelder som dette.
Det tok sin tid å få delt ut alle
gevinstene; så sent ble det, men
moro hadde vi!

Masse gevinster til utloddningen.

Sangerinnen Rebekka Nyhus Teigen
og pianist Herman Liberg Christof-
fersen.

– Det var jo slik den gangen, at
departementet stod for anset-
telsen av lærere. Jeg var dermed
embetsmann.

Professor i Afrika
– Da jeg jobbet i Askim, kom det
en dag en kollega og lurte på om
jeg ikke skulle søke på en stilling
ved et college nede i Afrika. Vi
hadde jo ikke barn og dermed
ikke så mange forpliktelser, så vi
kunne jo prøve. 
Og jobben fikk han. Det var ved
Naval College i Massawa – ansatt
som professor. 
– Det ble en kort sommerferie det
året, for jeg måtte tiltre raskt.
Men da vi kom ned, viste det seg
at det allerede gikk en annen i
stillingen. Det var ikke alt byrå-
krati de hadde fått like god orden
på enda. Så i et par måneder gikk
jeg i Afrika uten å ha noe å gjøre,
før de fikk orden på det. Kona mi
fikk etter hvert post som lærer-
inne for barna til de andre nord-
mennene der nede. Det var en fin
tid. Men det var ikke bare enkelt
heller, for borgerkrigen tiltok
mens vi var der.  

Fra Massawa til Mysen
Etter et par år gikk turen hjem til
Norge igjen. De skulle bygge seg
hus i Kirkås på Mysen, på en
tomt hvis plassering de vant i
loddtrekning mens de bodde i
Afrika. Erik skulle være lærer på
det som etter hvert ble Mysen
videregående skole. Fagene var
matematikk, fysikk og særlig
geografi.
Mens huset i Kirkås ble bygget,
skulle Erik og Kari bo i annen
etasje hos Alf og Guro Lie i Van-
dugveien Guro var Karis kusine.
Det var det som ble Eriks første
møte med logelivet. Han ble tatt
opp i 1961. Alf var Eriks fadder.
Det er tydelig at logen har en stor
og varm plass i Eriks hjerte. Det
nærmer seg 60-års veteranjuvel.
Han har hatt de fleste embetene,
også DDSS. Han vet derfor hva
han snakker om når han ser seg
tilbake og analyserer hvordan li-
vet i logen har utviklet seg. Det er
egentlig ikke så mye, og det er
Erik glad for. Innholdet i møtene,

tekstene, ritualene og ettermø-
tene er egentlig veldig like. 
– Og hvorfor skulle det ikke være
slik? Det er noe spesielt med or-
denslivet. Det er ikke en vanlig
idrettsklubb.
– Særlig ettermøtene har jeg alltid
satt pris på. Det er allsidig og
hyggelig. Da får vi tid til å bli
kjent med hverandre. 
Spesielt hektisk var tiden da han
var DDSS i tillegg til å gå i full
stilling som lærer. 
– Da var jeg ute nesten hver enes-
te kveld i flere år. Og møtene for-
beredte jeg meg godt til, for det
var jo stort sett jeg som skulle
lede dem når jeg kom rundt. Jeg
ble spurt om å fortsette, men da
fant vi ut at det fikk holde med
perioden som hadde gått. Jeg tror
nok jeg har sterk skyld i at dis-
triktet ble delt, så det skulle bli
mer overkommelig å stå i vervet. 

Gode embetsmenn
– Håkon Håkonsson har alltid
hatt godt lederskap med dediker-
te embetsmenn, sier Erik. Erik
har et bestemt inntrykk av at lo-
gen på Mysen er vel ansett blant
andre. Medlemstallet har økt hele
tiden, og holder seg stabilt selv
om det er en stor medlemsmasse
sammenliknet med andre loger. 
Også Kari fikk et langt liv i logen
på Mysen. Hun ble den første
som ble tatt opp i loge nr. 31 Ce-
cilia. De andre søstrene hadde
blitt tatt opp tidligere andre ste-
der. Logen ble en viktig del av
hennes liv også. Før hun døde
foreslo hun at ekteparet kunne gi
en gave til logene. Erik var enig.
100 000 ble gitt i gave til Villa
Nore. 
– Kari var sengeliggende en del
år før hun døde, og det ble ikke
til at jeg fikk vært med på møtene
da. Men nå må jeg komme meg
ned dit igjen. 
Den store dagen ble feiret på Vil-
la Nore med venner og familie
søndag 15. oktober. Det ble en
minnerik dag, avslutter Erik Tal-
laksrud, som synes det var spesi-
elt hyggelig å få feire jubileet i
huset som han og kona ble så gla-
de i.

E.A. Volden



Den 31. oktober arrangerte Loge
nr. 31 Cecilia i samarbeid med
hyggelige Camilla Korterud Ert-
zaas som driver CW Korterud
visning av flotte klær, smykker,
sko og vesker og kledde opp
noen av våre flotte, tøffe søstre.
Camillas ektemann, Tore Ertzaas,
introduserte mannekengene og
deres antrekk.

Inger Stenshol, Eileen Baastad,
Liv Berit Johansen, Margot Aldal
og Tove Granli spradet rundt på

catwalken som det skulle vært
moteuken i Paris. De hadde med
seg Liv Sandem, som med sine
100 år, må gis litt ekstra applaus.
Det finnes ikke mange manne-
kenger i den aldersgruppen!

Det ble servert kringler, kake og
kaffe, og de over 200 menneskene
i salen så ut til å storkose seg.

I pausen var det loddtrekning av
flotte gevinster fra søstrene og et
gavekort gitt av CW Korterud.
Ved loddsalget samlet vi inn en

sum på hele kr 14 491,-. Denne
summen går til ny redningskrys-
ser til Redningsselskapets flåte.

I tillegg fikk alle som var på mo-
teshowet en rabattkupong på
20% som kunne brukes i butik-
ken til Camilla. 

En stor takk gis til alle som stilte
opp, være det seg baking, pyn-
ting, loddsalg, publikum eller an-
net. Dugnadsånden hos søstrene
er på topp, og det tar vi av oss
hatten for.
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Moteshow på Villa Nore

Over 200 besøkende totalt på visningen av klær fra CW Korterud.

Mannekenger og eneste mann som konfransier, fra v.: Tore Ertzaas, OM Inger
Stenshol, Liv Berit Johansen, Tove Granli, 100-åringen Liv Sandem, Margot Al-
dal og Eileen Baastad.

Liv Berit Johansen i fint driv på «cat-
walken».

Alder ingen hindring, her kommer
100-åringen Liv Sandem og viser en
lekker kjole.
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Wenche 
Stenberg er
født 08.03.1955.
Hun er fra Hu-
rum og flyttet
via Oslo til
Havnås i Trøg-
stad hvor hun
og familien
bodde i 30 år.  I

2013 flyttet hun og mannen Tor
Stenberg som arbeider som dag-
lig leder på Innovi AS, til Mysen.
Her er de nærmeste nabo til Villa
Nore.   De har 2 barn,  en datter
som bor på Mysen  og  en sønn
som bor i Sarpsborg.  Hun har 4
barnebarn + et bonusbarnebarn.  
Wenche har arbeidet som tann-
legesekretær for tannlege Solberg

i 26 år.  Hun er nå pensjonist. 
Hun er glad i å lese, spesielt kri-
minalromaner.  Hun og ektefellen
er glad i å reise og  reiser en del
på cruise.  Resten av fritiden går
med til barnebarna.  
Vi ønsker Wenche mange gode år
i vår loge.

Eldbjørg Frøshaug, fadder

Marianne Høi-
tomt Dahl ble
innviet i vår
loge
22.05.2017.
Hun er opp-
vokst på Slitu
med mor, far
og en bror. I 10
år jobbet hun i

ligningsetaten i Eidsberg og i
denne tiden tok hun skatteetat-
skolen 1. og 2. avdeling.
Hun møtte Kjartan Dahl i 1986.
De giftet seg og flyttet til bigår-
den til Kjartans bestefar i Trøg-
stad. De fikk tre barn og senere et
fosterbarn, som alle nå har flyttet
ut. 
Marianne har full jobb i honning-
produksjonen med kontorarbeid
samt med utleie av leiligheter.
Hennes interesser er yoga, fri-
luftsliv, strikking, lesing og mat-
laging.
Jeg tror Marianne vil finne seg
godt til rette i logen, og jeg øn-
sker henne mange gode logeår.

Anne Lina Fimland, fadder

Ny søster i Loge Cecilia

Litt fakta om Allehelgensdag: 
Allehelgensdag er en gammel kris-
ten helligdag som omhandler de
døde.
I Den katolske kirke er 1. november
dagen da alle helgener feires som
ikke har en egen høytidsdag knyt-
tet til seg. Dagen etter, den 2. no-
vember, feires Alle sjelers dag til
minne om alle vanlige kristne som
er døde. Da helligdagsreformen ble
innført i Danmark og Norge i 1770
ble feiringen flyttet til første søn-
dag i november. I ortodoks tradi-
sjon feires allehelgensdag første
søndag etter pinse. 
I Den norske kirke er Allehelgens-
dag en feiring av alle avdøde krist-
ne, men den er fortsatt oppkalt et-
ter den katolske minnefesten.
I Det gamle testamentet er døden
en håndfast realitet. Det er den

også i Det nye testamentet, men
ved Jesu oppstandelse fra de døde
brytes dødens makt. Derfor har de
som er kristne, tillit til at døden er
overvunnet.
Det betyr ikke at man ikke skal dø,
og det fjerner absolutt ikke smerten
når vi opplever at en av våre nær-
meste dør.  Dette er ikke en form
for sjelevandring eller reinkarna-
sjon, men derimot tro på og håp
om at Gud samler de døde hos seg
til evig liv.
I mange kirker holdes det en min-
negudstjeneste på Allehelgensdag.
Navnene på menighetens døde det
siste året leses opp og vi sier takk
til Gud for dem som har gjort livet
vårt rikere samtidig som vi ber om
hjelp i sorgen nå som de ikke leng-
er er til.
Den liturgiske fargen er hvit, kir-

kens festfarge. Det skyldes den his-
toriske bakgrunnen for Allehel-
gensdag, at man feiret de døde hel-
gener på samme måte som i den
katolske kirke. I Den norske kirke
markerer den hvite farge at vi gle-
der oss over det de døde har be-
tydd, og over at de nå er hos Gud.
Våre Loger:
Logene har i forbindelse med Alle-
helgen minnemarkering for sine
avdøde brødre og søstre, minne-
loge som har egne ritualer i loge-
salen blir avholdt i møtet nærmest
Allhelgensøndag. 
I tillegg blir det lagt grankvist med
hvit sløyfehilsen på gravene for av-
døde brødre og søstre de ti siste
årene.
Loge Håkon Håkonsson har også
tradisjon med kirkebesøk på Alle-
helgesøndag med påfølgende kir-
kekaffe. I tillegg til brødrene blir
ektefeller og enker etter avdøde
brødre invitert til å delta.
Dette er fine tradisjoner som blir
holdt i hevd hvert år.

Hans Petter Ringstad

Allehelgensdag i Mysen kirke

Kirkekaffe i Villa Nore etter gudstjenesten.

Gudstjeneste i Mysen kirke og kirke-
kaffe i Villa Nore.
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Sverre Aas-
gård ble innvi-
et i vår loge
den 7. septem-
ber 2017. 
Sverre er en jo-
vial kar som
har alle kvalite-
ter logen etter-

spør, men han er innstilt på å
lære. Sverre har arbeidet innen le-
gemiddelindustrien. Han er 69 år
og bor i Askim sammen med sin
Kari. De har «alltid» hatt hund.
Barna er for lengst fløyet ut av re-
det. Sverre koser seg med barne-
barna, enten han besøker dem el-
ler de kommer hjemom.
Velkommen i Odd Fellow Orde-
nen og til Loge 62 Sverre. Gleder
meg til å følge deg videre.

Svein Arne Hellerud

Dag Reiakvam
ble tatt opp i
vår loge den
7.september
2017. Han ble
født på Lang-
hus i 1952 og
har bodd der
helt til til han
flyttet til As-

kim for 3 år siden. 
På Langhus fikk han sin skole-
gang. Deretter gjennomførte han
Televerkets montør-utdanning og
læretid i Televerket. I 1970 ble
han ansatt i Televerket i Oslo. Se-
nere ble det både handelsskole,
kurs på BI og teknisk fagskole i
elektronikk. Dag har arbeidet

sammenhengende 47 år i Telever-
ket som nå heter Telenor. 
Han har fire barn, en datter som
bor i Askim og tre sønner som
bor i Oslo området.
Han startet å trene da barna var
voksne og ute av redet. Han tri-
ves godt på sykkelen. Dag kan
treffes på treningssenteret i As-
kim eller på sykkeltur i Himalaya
(Nepal). Der syklet han oppover
og oppover gjennom 6 fjellpass
og høyeste punkt på turen var
5300 moh.
Jeg ønsker Dag velkommen til
vår loge og lykke til på den vi-
dere  logevandring.

Svein Oshaug

Ståle Frøshaug
Ståle ble innvi-
et i vår loge
den 07.sept.
2017. 
Ståle er en ekte
Trøgstad-gutt.
Han ble født i
Askim den

08.04.1967, han vokste opp på
Skjønhaug hvor han fortsatt  bor i
enebolig. Han er særboer på 10.
året, har 2 store barn, Tobias på 23
og Nora på 19 år.
Ståle har vært allsidig, han over-
tok farsgården og drev med egg
og pelsproduksjon. Han drev be-
tjent solstudio på Skjønhaug i 3
år, kjørte litt drosje, jobbet med
salg av klær hos Manstyle Mysen.
Han dro på utenlandstjeneste i
Forsvaret UNIFIL i 13 mndr.
Han jobbet som bilselger hos

Bergerkrysset Auto i 2 år, før ble
han ansatt i Gjensidige hvor han
ble i 12 år som regnskapsansvar-
lig og senere assurandør.
Deretter jobbet han 5 år i Nordea
som finansrådgiver.
Ansatt i Sparebank 1 Østfold
Akershus som banksjef i Askim
den 01.02.2008 og fra 01.09.2017
med Vestby i tillegg.
Områdesjef/Kaptein i Heimever-
net – fra nå ny avd. i
Sarpsborg/Indre Østfold og sty-
remedlem i Norske Reserveoffise-
rers Forening.
På fritiden er han mye på hytta i
Kvastebyen i Skjeberg, der han
stortrives med familie og gode
venner.  Han har vært håndball-
trener i 12 år og avsluttet i 3.div
damer/J18.
Ståle er politisk interessert, leder i
Trøgstad Høyre samt sitter i AU i
Østfold Høyre.
Tilslutt og ikke minst han er glad
i Country.
Som det fremgår er Ståle meget
aktiv, samfunnsinteressert og
innehaver av en stor arbeids-
kapasitet. Han er også medlem i
Rotary.
Jeg er trygg på at Ståle finner seg
vel til rette i vår loge og at han vil
få stor glede av den, samt at lo-
gen vil få glede og nytte av han, i
årene som kommer.
Som fadder ønsker han 
velkommen og lykke til på loge-
vandringen. 

Per Christian Frøshaug

Nye brødre i Loge Håkon Håkonsson    

Loge Cecilia – Nevnden for 2017 – 2019 er:
Vigdis Bye – Askim, leder – Tlf. 97485230 
Ingegjerd Garai – Mysen – Tlf. 69892616
Turid Mohrsen - Mysen – Tlf. 99505858
Anny Ospedal - Mysen – Tlf. 45217915
Eileen Rådahl Baastad – Båstad –Tlf. 97429454

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 2017–19 er:
Fung Eks OM Per Chr Frøshaug, Trøgstad, leder

934 80 400
Eks OM Johan Hvalshagen, Spydeberg 913 77 208
Eks OM Harald Rømuld, Askim 951 42 849
Bror Øyvind Ladim, Skiptvet 907 54 452
Bror Arne Henning Sørby, Trøgstad 922 56 249

Logenes nevnder for Omsorg
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.

Tidligere nemnd 
for sykebesøk



Lørdag 4.november var det åpent
hus på Villa Nore, det ble en inn-
holdsrik dag, vi var omkring 60 til-
stede hvorav rundt 15 var gjester.
Det startet med kaffe og kringle og
hyggelig prat rundt bordene i fest-
salen, så kom KillerQueens og
holdt en fin konsert med hovedte-
ma Bee Gees melodier.
Deretter gikk alle inn i logesalen
hvor det ble holdt korte foredrag
av DSS Unni Beate Bergsland og
DSS John Egil Haug. De fortalte 
generelt om logens virke. OM Inger
Stenshol, loge 31, Cecilia og OM
Knut Arne Bodal, loge 62 Håkon
Håkonsson fortalte litt om våre lo-
kale loger.
Som avslutning i logesalen holdt
Tove Aalborg fra Storlogen et infor-
mativt foredrag om logens opprin-
nelse, utbredelse og virke på en
svært god måte.
Dagen ble avsluttet ute i festsalen
hvor Frank Westergaard holdt fore-
drag om Redningsselskapets histo-
rie og dagens aktiviteter i selska-
pet.
Vi skal som kjent samle inn penger
til en ny redningsskøyte, Odd Fel-
low III.
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«Åpent hus» på Villa Nore

Arrangementet var initiert fra Distrikt 23 ved DSSene Unni Beate Bergsland
(t.v.) og John Egil Haug. I midten Storlogerepresentanten Tove Aalborg.

Uten mat og drikke ..... Her serverer Storrepresentant Ellen Haarr Nuttall kringle
og DSS John Egil Haug skjenker kaffe. Ellers er vi fra venstre bror Erling Hagen,
Tove Aalborg fra Storlogen og DSS Unni Beate Bergsland

Velkomstkomite, Storrepresentant i nr.
62 Kåre Mons Bye og Storrepresentant
i nr. 31 Ellen Haarr Nuttall. The KillerQueens underholdt oss med et knippe Bee Gees-låter.

OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E
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Her bringer vi bilder fra salen under foredragene som foregikk der.

Mere takking, denne gang til RS-repr.

Redningsselskapet hadde illustrative
lysbilder og vise frem.

Redningsselskapet var representert ved
frivillig i organisasjonen Frank Wes-
tergaard som fortalte om RS historis og
i dag.

Odd Fellow Ordenens representant
holdt foredrag og takkes her av vår OM
Inger Stenshol.

B E SØK  DE  S YK E



VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

God jul og et fredfylt god nytt år ønskes
alle våre logebrødre og logesøstre!

Kom gjerne med tips og råd, og aller helst med egne bilder, innlegg og artikler. 
Hva som helst egentlig. Både ting innenfra og utenfor huset.

Nore-Nytt blir aller best med samarbeid :)

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 1-2018 er 20. april.

Juleklem fra Nore-Nyttredaksjonen


