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dd Fellow Ordenens landssak – finansiering
av en ny redningsskøyte – Odd Fellow III –
gir oss en mulighet til å bygge omdømme og
utad kommunisere hva vi står for, og å vise
at vi Odd Fellows ikke bare snakker om omsorg og medmenneskelighet, men vi omsetter ord til handling. Det er et stort løft å samle inn 25 millioner for å kunne bygge redningsskøyta Odd Fellow III og det
krever at alle slutter lojalt opp rundt vårt felles mål og at alle
loger må i gang med innsamlingsarbeidet.
På årets Storembedsmannsmøte var målet både å gjøre opp
status for Odd Fellow Ordenen i Norge i dag, men først og
fremst å legge grunnlaget for handlingsprogrammet for neste
periode. Vi ser at den største utfordringen for Ordenen er
styrkelse og ekspansjon, med fokus både på å rekruttere nye
medlemmer, men ikke minst på å beholde nåværende
medlemmer. Storlogens utvalg for Styrkelse og Ekspansjon
gir i sin rapport et dystert fremtidsperspektiv, dersom vi ikke
nå tar tak i utfordringen med å øke rekrutteringen og minske
avgangen. Vi må ha som mål å rekruttere langt flere yngre for
å sikre fremtiden. Mange loger er i god driv med venneaften
og en systematisk rekruttering, men fortsatt er det alt for
mange loger som har store utfordringer med tilstrekkelig rekruttering.
Den viktigste faktor for å lykkes med utviklingen i en enhet
handler om god ledelse. I vår Orden er hver loge avgjørende
for om Ordenen som helhet, skal lykkes. Et strategisk og
nødvendig tiltak er derfor å satse på opplæring og utvikling
av logens ledere, i første rekke UM og OM. Det igangsatte
pilotprosjekt med fokus på lederutvikling og lederstøtte i
logene, prosjektet «Den Gode Overmester» skal gi oss erfaringer slik at vi skal kunne utarbeide et forslag til hvordan
lederutvikling skal gjennomføres i hele Odd Fellow Ordenen
i Norge. Det må gjøres lettere å kunne si ja til en utfordring
som UM og OM i logen, men samtidig også sikre logen et
godt lederskap.
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Det å holde ritualene i hevd er viktig og må alltid være
et prioritert område. Vi opplever at ritualene er verdifulle
skatter som gir oss impulser og ballast i livet. Budskapet og
etikken i våre ritualer er absolutt tidsaktuelt i dagens
samfunn. Kvaliteten i fremføring og det rituelle arbeidet, er
en forutsetning for alt vårt Ordensarbeid og ikke minst det
personlige utbyttet. Den språklige foredlingen av ritualene
er viktig for å sikre at innholdet og språket blir forstått av
dagens generasjon og at de står seg i fremtiden. Her må vi
forandre for å bevare. I et utviklingsperspektiv er det alltid
lett å fokusere på problemene og begrensningene, men det
er også helt nødvendig å se på mulighetene.
Se ikke på hindringene.
Se heller etter åpningene.
Ikke heng deg opp i umuligheter.
Se heller etter mulighetene.
Ja visst er hindringene til stede.
Ja visst er begrensningene til stede.
Men hvis vi velger mulighetene i det umulige
er nettopp de mange fler.
Jeg er overbevist om at Odd Fellow Ordenen er aktuell
og har et godt tilbud også til dagens og morgendagens
generasjoner. Ordenens verdier som toleranse, respekt og
medmenneskelighet er helt grunnleggende i et hvert godt
samfunn og står seg til alle tider.
Vi kan derfor tilby noe unikt, noe alle mennesker har
behov for, vi kan tilby et rom for stille egenrefleksjon over
hva som er viktig for meg i mitt liv, hvilke verdier og etikk
jeg vil skal prege mitt liv.
Jeg ønsker alle søstre og brødre en riktig god jul og et
fredfylt godt nytt år.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
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STOR SIRE
Navn: Morten Buan
Alder: 63 år
Loge: 139 Kong Haakon Oslo
Bopel: Oslo
Nåværende embede: Stor Sire
Utdannelse: Offiser – økonom
Arbeidserfaring: HR Direktør

STR. DEP. STOR SIRE
Navn: Selle Marie Horntvedt
Alder: 68 år
Loge: 7 De Hvite Liljer Kristiansand
Bopel: Kristiansand
Nåværende embede: Dep SS
Utdannelse: Lærerhøyskole
Arbeidserfaring: Lærer

BR. STOR SEKRETÆR
Navn: Jon Erik Holm
Alder: 56 år
Loge: 12 Kongssten Fredrikstad
Bopel: Fredrikstad
Nåværende embede: DSS
Utdannelse: Juridisk embedseksamen
Arbeidserfaring: Advokat

STR. STOR SKATTMESTER
Navn: Vivi S. Uhre
Alder: 68 år
Loge: 23 Laboremus Harstad
Bopel: Harstad
Nåværende embede: Stor Skattmester
Utdannelse: Bedriftsøkonom
Arbeidserfaring: Regnskapsfører
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Nominasjonsnevndens innstilling til Storlogens valgte embedsmenn og valgte nevnder. Innstillingen med
utfyllende vita på de nominerte Storembedsmenn er beskrevet på nettet på www.oddfellow.no.
Forslag fra andre enn nominasjonsnevden er beskrevet i Storlogeloven §7-2. Forslagsrett og behandling
iht. Storlogeloven §4-4, lov for loger §1-7 og lov for leire §1-7. Forslag skal gå via Storrepresentanten
som skal sørge for at forslaget blir behandlet i Distriktsrådet før det oversendes Ordenskanselliet innen
1. mars på odd.fellow@oddfellow.no.

STR. STOR SEKRETÆR
Navn: Renée Backer
Alder: 56 år
Loge: 47 Victoria Oslo
Bopel: Oslo
Nåværende embede: Eks OM
Utdannelse: Eiendomsmegler
Arbeidserfaring: Eiendomsforvaltning

BR. DEP. STOR SIRE
Navn: Geir Småvik
Alder: 57 år
Loge: 3 Eystein Trondheim
Bopel: Trondheim
Nåværende embede: Dep SS
Utdannelse: Befal
Arbeidserfaring: Innkjøpsdirektør

NOMINASJONSNEVNDEN
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
torbjørn strand, 123 stella nova (leder)
svein simonsen, 96 Origo
sylvi tollefsen, 59 selene
torild hundal, 56 C. Collett
else Byholt, 93 Kaprifol
Britt lund, 48 Duen
svanhild sandem, 63 sinceritas
Kari Belgum, 25 irene
erling nordsjø, 22 thomas Wildey
Jens J. Jensen jr, 50 Bergensiana
Oddbjørn Aalmo, 93 henrik Wergeland terje selbo, 111 O. tryggvason
Ove gloppen, 9 egstubben m.d.g.s. Dag runar Pedersen, 89 skagerak

BR. STOR SKATTMESTER
Navn: Paal Østmoe
Alder: 72 år
Loge: 32 Viken Oslo
Bopel: Oslo
Nåværende embede: Stor Skattmester
Utdannelse: Siviløkonom
Arbeidserfaring: Adm Direktør

R

DOMSNEVNDEN
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
Odd Abbedissen, 4 De syv Fjelde (leder)
hans sverre sjøvold, 117 Oseberg
hAns Balchen, 89 skagerak
magne Pettersen, 149 Børvasstind
Oddbjørn njøs, 110 istindkjeden
elsa Bru, 3 vaar
sissel idland, 3 vaar
svanhild ljosland, 48 Duen
grete Koppangen, 110 sølvkjeden
elna Kjær meyer, 2 urania
Kirsten melvik, 11 Concordia
Arne Dagfinn reistadbakk, 6 rune
terje tovan, 11 veøy
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Storemb

TEKST:
KJELL-HENRIK
HENDRICHS

2

Storembedsmannsmøter ble innført av Stor Sire
av 1950-årene. Da begynte Odd Fellow Orde
vekst. Antall medlemmer økte, antallet loger vo
av nye leire skjøt fart. Dermed ble det nye distri
av Distrikts Deputerte Stor Sirer.
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Registrering i hallen.

R
Plenumsmøtene foregår i Scala.
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FREDAG, 27. OKTOBER 2017

bedsmannsmøtet

2017

Olaf Hallan i midten
enen sin betydelige
okste, og etablering
ikter og oppnevning

FOTO:
ERLING
NORDSJØ

Som en naturlig følge måtte det da legges mer vekt på samordning
og kommunikasjon. Rebekkainstitusjonen fikk sine parallelle ordninger. Fra 2001 ble alle valgte og utnevnte Storembedsmenn
samlet til rådslagning i ett felles møte.

Storembedsmannsmøtet starter alltid
fredag ettermiddag, og gjerne siste
helgen i oktober måned. Åpningen er
alltid rituell med det samme seremoniell som ved Storlogemøter. Denne
gangen ble den rituelle åpning forskjøvet til lørdag på grunn av
fredagens noe mer uformelle program.
Møtet startet klokken 17 med gjennomgang av Storlogens handlingsprogram for inneværende Storlogeperiode, altså 2014-2018.
Til Storlogemøtet 2018 – i dagene 8.
til 10. juni 2018 på Sundvolden Hotel
ved Tyrifjorden – skal det utarbeides et
nytt forslag til handlingsprogram for
perioden 2018-2022. Dette arbeidet ble
påbegynt denne fredagen.
Alle deltakende Storembedsmenn
har nå vært med på sitt fjerde Storembedsmannsmøte siden Storlogemøtet i
2014. Disse møtene er ganske intensive
og arbeidskrevende. Derfor ble det i
det siste møtet lagt inn et «hvileskjær»
ved at alle gikk til Det Norske Teateret
og så musikalen «The Book of Mormon». Dette var et helt annerledes innhold i møtet enn deltakerne var vant
med, og et deilig pust i bakken.

LØRDAG, 28. OKTOBER 2017

R

Etter en litt mer avslappende og
underholdende fredag, var det full fres
i arbeidet på lørdag. Lørdagen åpnet
med den rituelle del. Et fast innslag her
– som alle søstre og brødre kjenner –
er at avdøde Storembedsmenn minnes
i dette formum hvor de alle har gjort
sin tjeneste, noen gjennom mange
år.Denne gang ble Eks Stor Sire Johan
Krohn spesielt minnet. I møtet inngår
også en stort anlagt tale av Stor Sire
hvor han skisserer opp Ordenens aktuelle utfordringer. Denne talen er
etter hvert blitt en «institusjon» som
tar temperaturen på Ordenens situasjon satt inn i et større perspektiv.
Etter dette gikk forsamlingen til
møtelokalet Scala hvor forhandlingene
foregår.
Kansellimedarbeider Kjell Bakken
startet med orientering om bruken av
gjeldende epostadresser, og ikke minst
om nettsalget fra Odd Fellow Utstyr.
Det er nå store omlegninger i bestillings- og betalingsformene.
Etter dette ble det en oppdatering
av innsamlingen til landssaken. Redningsselskapet fortalte om hvordan
arbeidet skred frem. Stor Herold
Morten Søraa orienterte om samarbeidet med Redningsselskapet. I
Redningsselskapets magasin som kommer ut med et sted mellom 180.000 og
220.000 eksemplarer, blir Odd Fellow
Ordenen jevnlig profilert. Med tanke
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Uformelt antrekk før teaterforestillingen.
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på at den tredje Odd Fellow redningsskøyte er på beddingen, er det ganske
naturlig at Redningsselskapets medlemmer vet hvem giverne er og hva
Odd Fellow Ordenen står for.
Stor Sire Morten Buan avsluttet
denne bolken med å oppfordre alle
Ordensenheter om å sende inn sine bidrag til Storlogens konto for dette
arbeidet. Det er jo denne registreringen som avgjør hvilken loge som
skal få være med på dåpen av båten i
2019.
Lederen av Ordenens lovkomité,
DSS Jon Erik Holm, redegjorde for
prosessen med å arbeide med lovforslag frem til Storlogemøtet 2018. Holm
pekte på at det er en utfordring at
noen kommer med forslag som baserer
seg på eldre lovutgaver. De gjeldende
lover er de som ligger ute på nettet nå.
Han viste også til at det er viktig å
skjelne mellom lovtekstene og forskriftene. Etter denne prosessuelle
gjennomgang, gikk han gjennom de
innkomne lovforslagene slik at alle
Storembedsmenn fikk satt disse inn i
en større og mer helhetlig sammenheng.

På vei inn til møtet.
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DET STORE GRUPPEARBEIDET
Fra kl. 1330 til 1600 ble forsamlingen
delt i seks grupper etter hovedpunktene i handlingsplanen. Hver
gruppe skulle fordype seg i hvert sitt
punkt av handlingsplanen. Der skulle
de stille følgende spørsmål:
• Hva er allerede oppnådd?
• Hva er ikke oppnådd, og bør vi fortsatt arbeide med dette?
• Nye innsatspunkter og prioriteringer
Fra kl. 1700 til 1800 ble alle
gruppenes vurderinger og forslag
fremlagt i plenum slik at alle kunne få
en oversikt over hva som hadde foregått i samtlige grupper.

DEN ETISKE IMPULS
Nå vrimer det at etiske impulser og refleksjon i et slikt møte. Og i tillegg var
Eks Overmester Arve Lønnum fra
Trondheim invitert til møtet for å
komme med refleksjoner over hva som
er bærende og viktig i en verdibasert
Orden. Han tok utgangspunkt i seks
sentrale ord som alle begynner på bokstaven K. Det er:

R

• kommunikasjon
• kunnskap
• kompetanse
• kontinuitet
• kvalitet
• klokskap
Leseren kan selv reflektere over
ordene og sette dette inn i våre ordenssammenhenger. Lønnum dro forsamlingen med seg i en rekke refleksjoner,
assosiasjoner, allusjoner og paradokser. Tilhøreren finner en verdimessig innføring i Odd Fellow
Ordenens verdimessige verden av en
sjelden kvalitet og kulturelle rikdom.

OG SÅ ER DET OVER TIL MIDDAGEN
Etter en lang og intens dag hvor de
færreste får tid til å ha en pust på
hotellet, startet middagen med underholdning av sanger og musiker Ingelin
Becker Dahl som gav til beste flott
underholdning med ganske moderne
«sanger fra mange land og riker».
Ved disse middagene er det alltid en
del overraskende taler med de mest
uvante innfallsvinkler. Denne gang var
det DSS Jon Hollien fra Finnmark som
på en billedskapende og fantasifull
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

j

måte dro oss «søringan» med på hva
det vil si å drive Ordenvirksomhet i
vårt nordligste fylke hvor en reise kan
være lenger enn det andre drar i løpet
av ett helt år. Disse talene viser en
kreativitet og så mange ulikheter at
man bare kan beklage at man ikke får
høre flere av dem når de serveres ved
taffel og i selskapelighet over hele
landet.
Vi hører jo med i en tradisjon hvor
bestemte taler hørere med. Og DSS
Astrid Kleven Sexe fikk flere perspektiver inn i en «takk for maten»tale enn det de fleste er vant med å
høre. Her ble de kloke taler mellom
generasjonene i familien trukket inn
og kommentert.
DSS Reidar Henningsen og Kansellimedarbeider Kjell Bakken ga også til
beste en perle av Andrew Lloyd Webber til stor fagnad fra forsamlingen.
Og som seg hør og bør ved våre
ettermøter, er gratulasjoner for jubilerende brødre og søstre en fast ingrediens. Denne gangen var det fem av
DSSene som hadde feiret runde år så
langt i 2017.
En «obligatorisk» og etterlengtet
post i de senere år er «So seier Soga».
Denne «soga» er skrevet for anledningen i ett eksemplar av Spesial
Deputert Stor Sire Randulf Meyer i
beste Jon Leirfallstil. Her raljeres det
over alt og alle i vår Orden med et
fandenivoldsk glimt i øyet. Raljeringen
møtes gjerne med bifall fra en lydhør
forsamling.
Og ettersom søndagen ikke er
hviledag for denne forsamlingen, blir
sjelden kvelden lang før de fleste går til
ro for natten.

SØNDAG 30. OKTOBER 2017
Dagen ble åpnet med etiske refleksjoner av Stor Kapellan Dag Virik som
også fremla en veileder for
Kapellanenes etiske arbeid. Det ligger
ganske tydelig i alle kort at Kapellanens arbeid og logenes etiske fostring
vil bli høyt prioritert i årene fremover.
Formiddagens alvorlige og meget
spennende analyse ble presentert av
SDSS Per Arild Nesje. Han og hans
nevnd har utarbeidet et analyseverktøy for å se på aldersutvikling og rekruttering i vår Orden. Dette arbeidet
kommer vi til å møte på gjentatte
ganger i årene som kommer. Analysen
bygger på tallmateriale fra perioden
1990 til 2017. Kort fortalt sier analysen
at gjennomsnittsalderen i Ordenen er
blitt for høy. I noen Ordensenheter er
gjennomsnittet faretruende høyt. Utfordringen består i å reversere en «forgubbingsprosess». Det er også grunn til
å minne om at Odd Fellow Ordnenen
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Oppstilling før rituell åpning.
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Borddekorasjon fra middagen fredag.

R
Arbeidsgrupper om langtidsplanen.

Orientering om Landssaken.

Stor Sires bordtale.
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Arbeidsgrupper om langtidsplanen.
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DSS Astrid Kleven Sexe fikk flere perspektiver inn i en «takk for maten»-tale enn det de fleste er vant med å høre.

i sin tid var en entydig ungdomsbevegelse. Og så er det like viktig å peke på
at Ordenen ikke har ett medlem for
mye eller som den bør miste.

I prinsippet er hele Storembedsmannsmøtet et møte av rituell karakter med
en bestemt etikette.

DE MANGE SPØRSMÅL

ARBEIDSGANGEN

Vår Orden har mange medlemmer, og
den har mange sider og aktiviteter.
Dermed dukker det også opp en rekke
spørsmål om praksis, fortolkninger,
problemløsninger, sedvane, etikette,
retningslinjer, forskrifter, lovbestemmelser, regelverk, ritualer, seremonier
og slik kunne vi fortsette. «Åpen post»
gir anskuelsesundervisning i hvor
mangslungen vår virksomhet er. Her
kan vi virkelig si at «ingenting er for
lite og ingenting er for stort».

Det starter med en rituell åpning på
fredag. Når denne åpningen er over,
lukkes ikke møtet, men utsettes. På
søndag forsetter møtet, og da avsluttes
det. Forhandlingen på fredag kveld,
lørdag og søndag formiddag er på den
måten selve «fileten» i møtet som omkranses av en åpning og en avslutning.
I avslutningen holder igjen Stor Sire
Morten Buan en oppsummerende tale
hvor han trekker linjene videre fra
møtet.

R
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SISTE KVELDEN MED GJENGEN
Dette møtet vil for mange – hvor
mange vites ikke før etter Storlogemøtet 2018 – være det siste Storembedsmannsmøtet de deltar i. Formuleringen «siste kvelden med gjengen»
ble brukt av mange i denne sammenheng, og ikke uten et klart vemod.
Storembedsmannsmøtene er intensive,
arbeidskrevende og ytterst lærerike.
Men de gir også en sterk forståelse av
de verdier vår Orden står for. Og man
kan spørre: «Finnes det noe mer
samlende enn å stå sammen om verdier og verdibygging?» For alle som
har fått være med er dette minner som
man tar med seg til varig glede.

R
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ODD FELLOW AKADEMI I ROGALAND

INSTITUERING AV REGIONALT
ODD FELLOW AKADEMI
I ROGALAND

AV PER EINAR
ROALDSEN

Den akademiske vinden som for tiden
feier over landet vårt kom endelig
innom Rogaland og sterkt påvirket
grunnlaget for oppstarten på en ny
æra i ordensdistriktene 2 og 19.
Lørdag, 30. november 2017 ble en
festdag da Stor Sire, Preses i Norsk
Odd Fellow Akademi, Morten Buan
kom til Ordenshuset i Stavanger for å
Instituere NOFA Rogaland. Til
sammen 130 forventningsfulle søstre
og brødre fra Nord og Sør Rogaland
var møtt frem for å overvære og
være med å kaste glans over denne
sjeldne, store begivenheten.
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oranledningen til oppstarten av NOFA Rogaland går tilbake til den
positive opplevelsen vi
fikk etter etableringen av
Kunnskapsløftet i leirene.
Den resulterte i en ny og dypere forståelse av våre ritualer i de respektive
leirgrader og plantet en spire i enkelte
Odd Fellow-sinn til å gå videre og
dypere inn i ordenshistorien og våre
ritualer. En spire til å hente ytterligere
kunnskap for etterhvert å kunne
videreformidle og dele denne kunnskapen med våre medsøstre og brødre.
For å kunne gjennomføre dette, ble det
naturlig å støtte seg til Norsk Odd
Fellow Akademi.
To søstre og to brødre fra vårt distrikt møttes tilfeldig, som etteranmeldte, under Akademiets Symposium i Kristiansand i 2016. Alle fire
hadde som mål å se, oppleve og erfare
hva Odd Fellow Akademiet var og om
det var noe for oss. Resultatet av denne
opplevelsen ble spiren til Initiativgruppen for oppstart av et Regionalt
Akademi i Sør Rogaland. Allerede da
ble det enighet om å arbeide for at
NOFA Symposiet 2019 legges til
Stavanger, etablere flere prosjekter
som kan godkjennes av NOFA samt å
få etablert et Regionalt Akademi i vårt
distrikt.
Arbeidet ble igangsatt under høsten
2016 og for informasjoner søkte Initiativgruppen hjelp av DSS og Rådsmedlem i NOFA Selle Marie

R

Rådet i NOFA Rogaland fra v.: Aage Kristoffersen, Sissel Idland, Toril Kosberg Alvestad,
Per Einar Roaldsen og Arild Thorsrud.

DSS Arild Sirevaag i Distrikt 19.

NOFA ROGALANDS RÅD 2017
LEDER:
SEKRETÆR:
KASSERER:
MEDLEM:
MEDLEM:

EKS HP PER EINAR ROALDSEN
EKS DSS SISSEL IDLAND
EKS HP ARILD THORSRUD
EKS DSS TORILD KOSBERG ALVESTAD
EKS HP AAGE KRISTOFFERSEN

Horntvedt, som sammen med Rådsmedlem Njål Tengs Abrahamsen besøkte Rebekkaleir nr. 3 Vestri den 16.
og Leir nr. 2 Varde den 17. januar 2017.
Informasjonen om NOFA og regionale
akademier ble godt mottatt av både
matriarker og patriarker.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

(FOR 4 ÅR)
(FOR 4 ÅR)
(FOR 2 ÅR)
(FOR 2 ÅR)
(FOR 4 ÅR)

Initiativgruppen innkalte alle
NOFA medlemmer i distrikt 2 til
medlemsmøte 21. februar 2017. På den
dagen talte distriktet 15 NOFA
medlemmer og 5 godkjente prosjekter.
Opprettelsen av et regionalt akademi
var forelagt begge distriktsrådene som
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Solosang av str Torunn Haarr.

Stor Sire Morten Buan ønsket NOFA Rogaland lykke til og overrakte Storlogens lys til
Leder Per Einar Roaldsen.

130 søstre og brødre fra Nord- og Sør-Rogaland overvar denne store begivenheten.
hadde tilrådt dette. Initiativgruppen
hadde utarbeidet forslag til statutter
for Regionalt Akademi Sør Rogaland
som ble godkjent av medlemmene.
Med forbehold om godkjenning av det
Regionale Akademiet ble det av søster
og bror DSS fremlagt forslag til et
regionalt råd i henhold til de vedtatte
statutter. De foreslåtte ble valgt. Til
stor glede ble det under medlemsmøtet informert om at NOFA hadde
lagt sitt Symposium i 2019 til Stavanger
under dagene 14., 15. og 16. juni. Samt
at dato for institueringen av Regionalt
Akademi Sør Rogaland eventuelt ville
bli lørdag 30. september 2017. Søknad
om opprettelse av NOFA Sør Rogaland ble sendt.
Søknaden ble innvilget med følende
fornuftige korrigering: Det regionale
Akademiet skal være for hele Rogaland. Med noen små justeringer i statuttene vedrørende det regionale rådets
sammensetting og en endring av
navnet til Regionalt Odd Fellow Akademi Rogaland startet Initiativgruppen den videre planleggingen frem
mot institueringsdagen.
Initiativgruppen har bestått av Eks
DSS Sissel Idland, Eks HP Aage Kristoffersen, Eks OM Liv Fredriksen,
Eks HP Per Einar Roaldsen, DSS
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Bjørg Haarr, DSS Ove Gloppen og
Rådsmedlem Njål Tengs Abrahamsen.
Med to solide Odd Fellow distrikter,
med til sammen ca. 2.000 søstre og
brødre i til sammen 24 loger og 5 leire
bak seg står NOFA Rogaland solid inn
mot fremtiden.
Institueringen ble gjennomført med
stødig hånd av Stor Sire som startet
med å utnevne sine hjelpere i henhold
til sitt rituale for instituering av
Regionale Odd Fellow Akademier.
Initiativgruppens forslag til navn ble
på Stor Sires forespørsel fremsatt av
den foreslåtte leder som Regionalt
Odd Fellow Akademi Rogaland. I dagligtale forkortet til NOFA Rogaland.
Forslaget ble enstemmig vedtatt av de
tilstedeværende medlemmer.
Statuttene for NOFA Rogaland ble
opplest, og i henhold til dennes §3 skal
det velges et råd på 5–7 medlemmer.
Alle foreslåtte ble valgt og behørig innsatt.
Stor Sire avholdt deretter sin innlagte tale som avslutningsvis presiserte
at «Akademiets fremste oppgave er å
gjøre Odd Fellow Ordenen enda mer
livskraftig i tiden som kommer slik at
Ordenens medlemmer skal oppleve at
hvert logemøte og leirslagning gir
viktige impulser til å leve med: i
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familieliv, arbeidsliv og samfunn på en
stadig mer meningsfull måte.»
Regionalt Odd Fellow Akademi
Rogaland ble deretter erklært for lovlig instituert. Leder Per Einar Roaldsen inntok talerstolen og takket Stor
Sire for den høytidelige og historiske
handling han i dag hadde foretatt.
NOFA Rogaland sine oppgaver blir
å arbeide for at interessen for Akademiet styrkes og opprettholdes blant
medlemmene, ta fatt på oppgavene om
i samarbeid med NOFA, planlegge og
gjennomføre Akademiets Symposium
i 2019.
Leder leste mottatte hilsener med
lykkeønsker fra de regionale akademiene i Agder og Vestfold og lukket
møtet i det han også inviterte søstre og
brødre til NOFA Rogalands neste
møte lørdag 11. november 2017 med
temaet «Innvielse i Ordenen i Adams
drakt i 1748», Et ordensspill fremført
av brødre fra Arendal og Grimstad
under NOFA Agder.
Stor Sire holdt deretter et foredrag
med temaet: «Er Odd Fellow Ordenen
en gammeldags anakronisme, eller har
den noe å gi de unge i dagens samfunn». Foredraget ble til ettertanke og
veldig godt mottatt av de tilstedeværende søstre og brødre.
Dagen ble avsluttet med et enkelt
søskenmåltid ved et bord som var
dekket for fest. Under taffelet takket
Stor Sire for en fin seremoni i salen og
ønsket lykke til videre med NOFA
Rogaland ved også å overrekke
Storlogens lys til Leder Per Einar
Roaldsen.
DSS Ove Gloppen fra Distrikt 2 Sør
Rogaland, gratulerte med den store
dagen og overrakte blomster til Sissel
Idland og Per Einar Roaldsen som
takk for initiativet til at NOFA Rogaland nå er en realitet. Etter et kulturelt
innslag med solosang av søster Torunn
Haarr, akkompagnert av sin mann,
takket DSS Arild Sirevaag for maten
og gledet seg til å utdype samarbeidet
mellom Distrikt 2 Sør Rogaland og
Distrikt 19 Nord Rogaland.
Taffelet ble deretter hevet og søstre
og brødre gikk hver til sitt, fornøyde
for de impulser denne dagen hadde gitt
dem til glede og gavn for dem alle og
dermed for Ordenen.
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PEDER ENGEBRETSEN HAGEN

AV KJELLHENRIK
HENDRICHS

EN GRÜ

MED EN SJELD

Per Engebret Hagen.

Peder Engebretsen Hagen (18831962) er et navn du ofte treffer på i
Ordenshistorien i Telemark,
Agderfylkene og Rogaland. Han er
stifter av broderforeninger, loger og
en inspirator for andre gründere. Han
er svært aktiv fra 1920-årene og
frem til 2. verdenskrig da alt Ordensarbeid stoppet opp. Han gikk av med
pensjon i 1946, og levde helt fram til
1962. De Tre Kjedeledd har hatt en
samtale med hans yngste sønn, Per
Engebret Hagen som er medlem av
Odd Fellow loge nr. 91, Skaugum i
Asker.
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– Hvor kommer din far fra, og hva het
han?
– Min far ble født i 1883 på Barkald, en
nå nedlagt jernbanestasjon på Rørosbanen, litt sør for Tynset i Østerdalen.
Faren hans, Engebret Larsen, var
banevokter på denne banen. Søskenflokken var stor. Det var elleve barn,
og ni vokste opp. Familien levde i
trange kår, noe som var det vanlige den
gang Norge var et av Europas fattigste
land. I 1885 flyttet familien til Tynset.
Peder Engebretsen var en evnerik gutt,
noe som skulle komme svært godt til
utrykk flere steder. Han begynte på
skolen allerede som seksåring. Og der
måtte han, etter tidens regler og eget
sigende, gå til han var fjorten og skulle
konfirmeres. Denne grundige folkeskolen kan ha vært en faktor som
trygget hans lærelyst og lærevilje.
– Navnet sitt fikk han vel på en litt pussig måte?
– Ja, da han kom på sesjon, spurte ansvarshavende offiseren hva han het.
Han svarte: «Peder Engebretsen». Offiseren sa da: «Engebretsen er ikke noe
navn. Hvor kommer du fra?» Svaret offiseren fikk var: «Hagen». Og dermed
fikk Peder E. Hagen det navnet som
han brukte resten av sitt liv. Og Hagen
ble familienavnet etter den tiden.
– Hva fikk han av utdannelse?
– I Norge var jo folkeskolen obligatorisk fra 1739 da den ble innført
under danskekongen Christian VI. Min
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EN SJELDEN KAPASITET: Peder Engebretsen Hagen fotografert i den tid han ble
Overmester i loge nr 17 Dag, omkring år 1930.

far spøkte med at han gikk åtte år på
folkeskolen, noe som også er riktig.
Etter folkeskolen fikk han også et års
fortsettelsesskole. Vi må huske på at vi
nå er på den tiden hvor loge nr. 1
Norge ble instituert i 1898 i Stavanger.
Han var én av en barneflokk på elleve,
og uten midler var utsiktene til utdannelse ikke spesielt gode. All utdannelse
ut over folkeskolen måtte jo familiene
selv betale. Han søkte og kom inn på
Underoffiserskolen i Fredrikshald, nå
Halden – det som i dag kalles Befalsskolen – i 1902 og ble der til 1905. Og
der fikk han blant annet tatt middelskoleeksamen. Det hører med til historien at han også lå i beredskap ved
grensen ved unionsoppløsningen i
1905.
– Og så var det ut i et turbulent arbeidsliv?
– Ja, han kunne vel ha valg en militær
løpebane, men reiste til Hønefoss i 1906
og fikk arbeid i det prosjektet som bygget
Bergensbanen i perioden 1883 til 1909.
Her begynte han også å selge forsikringer
for forsikringsselskapet FRAM. Han ble
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

faktisk en fremragende selger, noe som
sier mye om hans personlighet. Han
hadde lett for å forklare hva han drev
med, og skapte raskt tillit hos folk. Da
jernbanearbeidet var ferdig, ble det forsikring han drev med. Dette førte ham ut
på svært mange reiser på sør-østlandet.
Den gangen tok en forsikringsagent for
seg et kvartal i en by, oppsøkte husstandene der på formiddagen med sitt visittkort. Om ettermiddagen kom han igjen
og snakket forsikring.
Vi er jo også omkring den tiden med
stor arbeidsløshet, arbeidskonflikter
som kulminerte med krakket på New
Yorkbørsen i oktober 1929.
– Når kom han i kontakt med Odd
Fellow Ordenen?
– Ja, det vet jeg jo ikke, og kjenner heller
ikke til at andre vet det. Men det må jo
ha vært mellom 1908 da den første logen,
nr. 1 Norvegia kom til Kristiania, og i
1920 da han flyttet til Notodden. Han ble
enkemann i 1917 og satt igjen med tre
mindreårige barn. I 1920 flyttet han til
Notodden og giftet seg med sin andre
kone. I denne tiden var han stadig på
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PEDER ENGEBRETSEN HAGEN

ÜNDER

DEN KAPASITET

BILDET OVER: Peder E. Hagen med sin andre kone og barnebarn på armen utenfor
deres hus på Herøya.

farten og vi vet at han var i byer som
Hønefoss, Kongsberg, Porsgrunn, Skien,
Tønsberg, Larvik, Bergen og Stavanger,
og sikkert andre steder også. Både
Bergen og Stavanger fikk jo Odd Fellow
loger i 1918, så der kan han ha hatt kontaktmuligheter.
– Hva er årsaken til hans store kontaktnett?
– Jeg tror nok han hadde en utadvendt
personlighet fra naturen side. I tillegg
hadde han et ganske brennende sosialt
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engasjement, noe som blant annet kom til
uttrykk i hans politiske engasjement. Han
ble Venstremann. Grunnen til at han ikke
havnet i Arbeiderpartiet, kan være at AP
hadde en negativ brodd mot kristendommen. Både på Notodden og senere i
Porsgrunn var han meget politiske aktiv.
Og politikere har gjerne stort nettverk.
Og så kom han etter hvert inn i den
kjempestore bedriften Hydro som også
skaper et nettverk. Her ble han først bokholder og senere hovedkasserer. Og så
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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tror jeg han utviklet en profesjonell kontaktskapende ferdighet gjennom sitt
arbeid som forsikringsmann.
– Når startet han sitt Odd Fellow
arbeid?
– De helt konkrete sporene er fra 1927
da han var med å starte broderforeningen på Notodden. Denne broderforeningen var jo den første som ikke
lå ved kysten, men i innlandet. Foreningen førte frem til Odd Fellow loge
nr. 16 Himingen som ble instituert 4.
november 1927. I 1929 flyttet Peder
Hagen med hele familien til ny stilling
på Herøya i Porsgrunn. I sin korte Odd
Fellow tid på Notodden hadde Peder
Hagen «fått smaken» på Odd Fellow
arbeidet. Derfor tok det ikke lang tid
før han samlet en del folk hjemme
privat hos seg selv i 1930. Der ble det
besluttet å stifte en Odd Fellow Broderforening som skulle arbeide for å få
en Odd Fellow loge i Porsgrunn. Det
var tøffe tidern. Børskrakk og verdensdepresjon. Vidkunn Quisling satt i Forsvarsdepartementet og igangsatte
Menstadslaget i 1931 som nettopp
skjedde i det området hvor den nye
logen skulle virke. Men arbeidet pågikk ufortrødent. 29. mai 1932 innviet
Stor Sire Gustav Eriksen den nye loge,
nr. 17 Dag i Porsgrunn med Peder
Haugen som sin første Overmester.
Han ble pensjonert fra Hydro i 1946,
men var på ingen måte ferdig med sitt
Ordensarbeid. Og i 1955 ble han utnevnt til Distrikts Deputert Stor Sire
for Telemark av Stor Sire Olaf Hallan.
Da var han 72 år gammel, men fortsatt
like opptatt av å få opprettet loger
rundt om i den landsdelen han kjente
så godt.
– Var det politikk og Odd Fellow
arbeid som opptok fritiden?
– Nei, han var en ivrig friluftsmann og
drev med speidervirksomhet. Som
godt voksen mann og hovedkasserer
på Hydro, registrerte han at Første
Herøya speidertropp var blitt stående
uten noen troppsfører. Som gammel
militær og pasjonert friluftsmann sa
han resolutt ja til å blir ny troppsfører
for disse unge guttene. Dermed var
troppen reddet. Ellers engasjerte han
seg i skolepolitikk, i sosialpolitikk og
også i kirkebygging.
Han fikk tre barn i første ekteskap,
og fire i sitt andre. Syv barn fikk mye
oppmerksomhet fra sin far, selv om
han omfattende virksomhet ikke
hadde vært mulig uten en kone
hjemme som var «administrator». Her
er det grunn til å finne Henrik Ibsens
kryptiske formulering, lett omskrevet:
«Han ble så stert fordi det sto en
kvinne bak!»
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ODD FELLOW PÅ NOTODDEN

SUKSESS
MED
kakebok

På 14 dager solgte Rebekkaloge nr
48 Duen på Notodden hele opplaget
på 200 kakebøker. Det gir nærmere
30.000 kroner til landssaken og den
nye redningsskøyta Odd Fellow III.
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– Hva skal vi gjøre for å skaffe penger
til landssaken og bygging av ny redningsskøyte, var det store spørsmålet i
Rebekkaloge Duen på Notodden sist
vinter.
– Vi lager kakebok, var et av forslagene, og slik ble det.
Søstrene fant fram sine beste kakeoppskrifter og arbeidet med å lage
boka startet opp like før ferien. Tidlig
i oktober kom 200 bøker, «Duens
hemmeligheter», en samling av våre
beste kakeoppskrifter, fra trykkeriet.
Boka koster kr 200,-. De som kjøper
kakeboka støtter bygging av redningsskøyta Odd Fellow III med 200 kroner
og får ei flott kakebok.
Kakeboka ble presentert for søstrene på logemøtet onsdag 4. oktober.
Mange bøker ble solgt den kvelden.
Dette er også en fin julegave, så mange
av søstrene kjøpte flere bøker.
På Notodden var det høstmarked
lørdag 7. oktober. Duen bestilte bodplass, tok kontakt med Storlogen og
fikk låne forskjellig reklamemateriell.
Søstrene var spente på hvilke respons
de ville få på markedet. – Vi selger vel
kanskje opptil 10 bøker var det mest
optimistiske anslaget. Initiativtaker til
bokprosjektet, søster Grete Bolstad sto
på standen sammen med overmester
Ann Kristin Susrud Granlund og
søster Ann-Christin Østholt Seljord.
Bøker ble solgt og det ble delt ut kaffe
og kake, bakt etter en av oppskriftene
i boka. Til tider var det nærmest
trengsel ved standen. Hele 50 bøker
ble solgt i løpet av lørdagen. Høstmarkedet ble en flott profilering av Rebekkaloge Duen og byggingen av den
nye redningsskøyta Odd Fellow III.
Ryktene har gått og søstre i flere
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Søster Ann-Christin Østholt Seljord var den av søstrene som solgte flest bøker.

Overmester Ann Kristin Susrud Granlund og søster Grete Bolstad var klar til å selge kakebøker da markedet startet lørdag formiddag.

loger i Telemark har kjøpt den flotte
kakeboken.
Søstrene i loge nr 48 Duen hadde
regnet med å selge kakebøker også
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hele neste år. Nå blir det trykket opp
flere bøker. Hva sluttsummen av salget
av blir, er det alt for tidlig å si noe om.
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PIKEN MED PERLEØREDOBBENE
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1999 skrev den amerikanske
forfatterinnen, Tracy Chevalier, romanen «Girl with a
pearl earring». Allerede i 2003
ble romanen filmatisert. Det er
en usedvanlig særegen film
som har høstet en mengde priser,
deriblant Oscars. Filmen handler om
den nederlandske maleren, Johannes
Vermeer (1632-1675) og hans mest berømte maleri, ofte kalt «Den nederlandske Mona Lisa». NRK sendte
filmen lørdag 16. september i år. Det
ble et spennende stevnemøte. Omkring skapelsen av dette mesterverket
er det en rekke skikkelser som vi lett
kan sette inn i en ordenssammenheng.

Å SØKE GULL ELLER ÆRE
Johannes Vermeer er fullstendig oppslukt av sin kunst, og blir i dag regnet
som en av de største malerne fra «den
nederlandske gullalderen». Men han er
omgitt av mennesker som forstår seg
lite på kunst, men mye på penger,
status og ære. Hans svigermor har forretningstalent. Hun finner stadig nye
oppdragsgivere til Johannes. Disse vil
gjerne males for å øke sin status og berømmelse. En av dem er mesénen, Piet
van Ruijven, som drømmer om at
maleriene skal gi ham en form for
udødelighet.
Johannes Vermeers kone, Catharina,
føder hans mange barn, og styrer hans
hus, men er blottet for enhver kunstnerisk innsikt og interesse. Dette
skjønner vel begge to, og de lever, når
det gjelder det kunstneriske, parallelle
liv.
Mens Johannes Vermeer lever for
sin kunst, som alle de andre lever av, er
Johannes en ensom person uten noen
å snakke med eller har noen som forstår hva han egentlig driver med. Her
er det usynlige glassvegger i mengder.
De ubesvarte spørsmål blir jo om
Catarina, svigermoren Maria Thins og
rikmannen Piet van Ruijven kunne ha
blitt samtalepartnere og medopplevere, eller om de ikke har evne til det.

TVILLINGSJELER
Til Johannes Vermeers store hushold
kommer en tjenestepike, Griet, fra landsbygden. Hun blir tvillingsjelen til Johannes. Hun ser det ikke noen andre har sett.
I sin naivitet forteller hun også Johannes
hva han ikke tidligere har sett. Dermed
blir Griet den eneste i denne store omgangskretsen som Johannes kunstnerisk
kan forholde seg til. Hun blir ikke bare
en tilskuer, men en deltaker. Dette vennskapet kuliminerer i at Johannes maler
et maleri av Griet med en perleøredobb
i øret. Fra alle innfallsvinkler er dette
maleriet et genialt maleri.
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PIKE MED
PERLEØREDOBB
Å ØDELEGGE DET DU IKKE FORSTÅR
Til slutt får Catharina greie på eksistensen av dette maleriet. Hun forlanger å få se det. Det får hun til slutt.
Da vil hun ødelegge det, og forlanger
at Griet omgående skal kastes ut av
huset. Catharina forstår ikke at
Johannes ikke kan male henne i stedet
for å male Griet.
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Dette er et drama om å oppleve noe
sammen, og hvor vanskelig det er å se
at noen opplever noe som du selv ikke
har evne til å se.
Både boken, filmen og maleriet er
egnet for innlevelse, refleksjoner over
Ordenslivet og videre studier.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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ODD FELLOW AKADEMI I TROMS

regiOnAlt ODD FellOW AKADemi
I TROMS

AV AIDA
PETTERSON

Grunnlaget for opprettelsen av NOFA
Troms var samtaler mellom Eks DSS
Sylvi Hofsøy Tollefsen, Eks DSS Svein
R. Simonsen og Rådsmedlem Sidsel
Haldorsen. Den sistnevnte påvirket
først sin egen loge Concordia å starte
opp med prosjektet “Loge Concordias
70 års historie”. Eks DSS Sylvi
Tollefsen deltok i oppstartmøter i loge
Concordias kollegium. Blant søstrene i
distrikt 11 ble det enighet om at etter
loge Concordia ville det være naturlig
at loge Selene blir neste loge som
starter opp med historieskriving.
SÅ BLE DET REGIONALE
AKADEMI OPPRETTET

18
48

Til stede var Stor Sire Morten Buan,
Intitiativgruppen for stiftelse av
regionalt akademi, og søstre og brødre
fra Tromsø, Bardufoss og Finnsnes – til
sammen 63 deltakere.
I henhold til søknad sendt Norsk
Odd Fellow Akademi fra DSS Kirsten
Melvik, DSS Leif Larsen, Rådsmedlem
Sidsel Haldorsen, Storrepr. Karin Gabrielsen, Eks OM Aida Petterson, Eks
DSS Svein R. Simonsen, Eks OM
Gunnar Graff og Br. Øivind Benjaminsen i initiativgruppen for instituering av Regionalt Akademi i
Distrikt 11 Troms, har Stor Sire/Preses
i brev av 08.05.2017 samtykket i dette.

DEN HØYTIDELIGE ÅPNING
DSS Leif Larsen fungerte som Stor
Marsjall og Eks OM Gunnar Graff
som musikkansvarlig.
Stor Sire Morten Buan åpnet møtet
etter at DSS Kirsten Melvik hadde bekreftet at alle de tilstedeværene var
medlemmer av vår Orden. Stor Sire
utnevnte deretter Eks OM Aida
Petterson som referent og Br. Øivind
Benjaminsen som dørvakt før han erklærte møtet for åpnet.
Stor Sire refererte Akademiets oppgaver som er gitt i statuttene for
Regionalt Akademi. Han presiserte at
det er en viktig og krevende oppgave
for initiativtakerne, men det er også en
oppgave som vil gi hver enkelt en følelse av tilfredshet og glede når målet

R

NOFA TROMS RÅD 2017 sammen med Preses Stor Sire Morten Buan.

Styret innsettes.

NOFA TROMS RÅD 2017
LEDER:
SEKRETÆR:
KASSERER:
RÅDSMEDLEM:
RÅDSMEDLEM:

RÅDSMEDLEM SIDSEL HALDORSEN
EKS OM AIDA PETTERSON
EKS DSS SVEIN R. SIMONSEN
DSS LEIF LARSEN
DSS KIRSTEN MELVIK

er nådd og oppgaven løst. Stor Sire
takket på Ordenens vegne de søstre og
brødre som har arbeidet for og tatt initiativet til møtet. Han ba deretter om
forslag til navn på Det Regionale Akademiet. Leder Sidsel Haldorsen fremsatte styringsgruppens forslag, som er
Regionalt Odd Fellow Akademi Troms.
Forkortet i dagligtale til NOFA Troms.
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Forslaget ble enstemmig vedtatt av
medlemmene i det Regionale Akademi. Statutter for Regionalt Odd
Fellow Akademi Troms ble deretter
referert.
Etter statuttenes § 3 skal det velges
et råd på fem medlemmer. Inkludert i
rådet er begge Distrikts Stor Sirer i
Distrikt 11. Leder og de to øvrige
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Fra forsamlingen.

velges for en periode på 4 år. Alle de
foreslåtte ble valgt.
Rådsmedlemmene ble deretter ført
frem for Stor Sire, som på forespørsel
sa seg villige til å påta seg å lede
NOFA Troms. Stor Sire takket for at
Rådet hadde stilt seg i spissen for det
Regionale Akademi, og minnet dem
om deres ansvar og plikter.
Rådsmedlemmene ble deretter ført
tilbake til sine plasser. Musikkansvarlig
spilte «Sommervise» av A. Backer
Grøndahl.

STOR SIRE
PRESES MORTEN BUANS TALE
Odd Fellow Ordenen så sitt lys for
over to hundre år siden. Den ble etablert i en tid hvor samfunnets utfordringer var annerledes enn i vår tid. Vi
ser dette ikke minst på hvordan den
praktiske og konkrete anvendelse av
budordene har skiftet gjennom tidene
selv om verdigrunnlaget baseres på de
samme idealer som på mange måter
kan betegnes som tidløse.Odd Fellow
Ordenen har alltid vært en verdibærende Orden.
Og nettopp i dette ligger dagens utfordring om å gjennomtenke disse verdiene slik at de blir friske, nye og
anvendbare i dagens pulserende liv, og
i det livet som våre unge søstre og
brødre skal leve om 20, 30, ja om 100
år fra nå. Det er livsfarlig når verdier
blir museumsgjenstander. Da mister de
sin aktualitet og blir mer et hinder enn
til en stimulans og en hjelp til å leve
livet. Verdiene, etikken og budordene
avhenger av en stadig bevisstgjøring og
dynamikk for å finne sin form i sin tid
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og i dagens samfunn. Odd Fellow
Ordenen appellerer på sin stille og
rituelle måte til alle sine medlemmer.
Målet må hele tiden være slik som det
står i Ordenens visjon ; Gi hver søster
og bror verdier, kunnskap og holdninger som en skal anvende i sin livsførsel – søke etter beste evne å
etterleve verdiene. Det tilbakevendende spørsmål er: Hvordan bør jeg
leve?
Svarene på dette spørsmålet er å
finne i våre loge- og leirritualer.
Men da må ritualene være levende
og livskraftige. De må forstås i vår egen
tid.
Jeg tror at det er her Akademiets
misjon og oppgave ligger.
• Vi skal arbeide med dypdykk i våre
ritualer, finne deres kilder og se
hvordan de kan fortolkes i lys av forskjellige etiske og verdimessige systemer.
• Vi skal forske nærmere i vår historie,
forstå den i lyset av sin samtid for
dermed å få innsikt i hvordan våre
Ordensfedre og Ordensmødre løste
sine Ordensutfordringer i sin tid.
• Vi skal identifisere Ordenens etiske
lære og se den i forhold til alle andre
etiske systemer, både de vi er beslektet med og de vi vil ta avstand fra.
• Vi skal arbeide med fremtiden og
bruke kunnskaper til å forstå den.
• Vi skal arbeide med ledelse for å
finne de ledelsesformer som er forenlig med vår etikk og våre verdier.
Norsk Odd Fellow Akademi har som
sin fremste oppgave å gjøre Odd Fellow
Ordenen enda mer livskraftig i tiden
som kommer slik at Ordenens medlemmer skal oppleve at hvert logemøte og
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hver leirslagning gir viktige impulser til
å leve med: i familieliv, arbeidsliv og
samfunn på en stadig mer meningsfull
måte.
Stor Sire ønsket, på vegne av Den
Norske Storloge og Norsk Odd Fellow
Akademi, lykke til og erklærte Regionalt Odd Fellow Akademi Troms for
lovlig instituert.
Leder Sidsel Haldorsen overtok så
talestolen.
Det er det femte regionale akademi
som blir instituert i Stor Sires embedstid. Ordensmedlemmene skal nå være
med på å utvikle en tankesmie til beste
for NOFA Troms og selvsagt for hele
vår Orden.
Sidsel Haldorsen takket for tilliten på
vegne av de fem søstre og brødre som
skal lede NOFA Troms. Men uttrykte
også håpet om at denne ledelse vil være
innbefattet av alle ordensmedlemmer,
som må fenges av ideen om en tankesmie. Hun nevnte i denne forbindelse
som eksempel for en arena for utveksling og formidling av relevant ordensmessig tankearbeid foredraget til Str.
OM Ellen From og Br. Hans Emil
Ratvik på Symposiet i Gjøvik «Verdiarbeid og etisk bevisstgjøring i logene».
Hun kom også inn på at fremtidige
arbeidsoppgaver vil være å finne temaer
og forelesere som kan hjelpe NOFA
Troms i utvikling av det regionale akademi.
Rådsleder Sidsel Haldorsen lukket
deretter møte, og minnet om NOFA
Troms neste møte som var fastsatt til
lørdag 21. oktober kl 12.00, hvor foredragets tema er «Logesalens symbolikk».
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ÅPENT HUS I HORTEN

TEKST:
ROAR
EGGEN

åPent hu

i hOrten lørDAg 14. OKtOB

ODD FELLOW LOGE NR 40 VERN
OG REBEKKALOGE NR 67 CORDELIA
I SAMARBEID
Hvorfor åpent hus:
1. Vise innbyggerne i Horten og omegn
hva Ordenen står for. Over 30
brødre og søstre var denne dagen
engasjert for å gjøre begivenheten til
en isuksess
Slum
Calcutta. og suksess ble det.
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Grunnen til et vellykket prosjekt vil alltid ligge i grundig planlegging og i dette
prosjektet startet planleggingsarbeidet
for 1 år siden. SDSS Randulf Meyer ble
fra daværende OM anmodet om å stå
for arrangementet. (Åpent hus sto i
logens Handlingsplan for 2015-2017).

2. Skape interesse for OFO slik at det
på sikt skapes interesse for å bli
medlem av en loge innenfor OFO
(vårt ønske i Horten).
For å gjøre kjent for byens innbyggere
ble det på forhånd annonsert i lokalpressen, dessuten ble utdelt innbydelser
på velkomstkort. På dagen var det plassert poster bemannet med 2 brødre og
2 søstre som inviterte forbipasserende
(tillatelse var på forhånd gitt av kommunen).
Ved inngangen til logegården var det
postert verter (3 brødre og 3 søstre)
som ledet gjestene til de forskjellige informasjonsstedene. Disse var Forværelset: orientering om loge Vern ved
Fung. UM, og loge Cordelia ved UM.
Logesalen: orientering om Ordenen
ved OM loge Vern og OM Loge
Cordelia, lyd og lys ved musikkansvarlig.
Ved inngangen til Spisesalen: orientering om samarbeidet med Redningsselskapet, en bror og daglig leder
for Redningsselskapets Ressurssenter
Børre Jacobsen.
I underetasjen: Orientering om utleieforhold i logegården fra loge Vern
ved Stor.repr. Fra loge Cordelia ved
HM i leir nr. 26 Jarlsberg. I Preus
rommet ved DSS (i distrikt 8) fra loge
Cordelia. (Hvorfor heter det Preus
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rommet?) Fordi rommet er utsmykket
med unike bilder fra Horten tatt av den
eminente fotograf Leif Preus.
I Spisesalen: post 1 om utadvent
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arbeide ved Sekretær i loge Vern og ved
Eks OM i loge Cordelia.
I Spisesalen: post 2 om Odd Fellow
Historien samt minimuseum ved Stor
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Ber 2017

BILDET TIL VENSTRE: En collage som på en god måte forteller om arrangementet i
Logegården i Horten. Mange interesserte mennesker og full innsats fra brødre og søstre.
BILDET OVER: I Spisesalen: post 2 om Odd Fellow Historien samt minimuseum ved
Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann.

Arkivar Knut Aslak Wickmann.
Kjøkken personale: 3 brødre fra loge
Vern og 3 fra loge Cordelia
Libero: En bror
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Diverse og transport: En bror
Tidsforbruket på hver post var beregnet til 5 min.
I indre del av spisesalen var Old
Fellow Band (5 mann) fra Strømmen
plassert. De spilte musikk som vi som
har levd en stund liker. Det swingte til
tider riktig godt og det rykket nok i
dansefoten for noen og enhver. Bandet
høstet stor applaus. De tok seg knapt
pauser, dette var et meget populært innslag.
Fra klokken 11.30 begynte det for
alvor å strømme publikum til Logegården og i løpet av 4 timer ble det registrert 53 gjester uten tiknytning til
OFO og anslått godt over 100 søstre og
brødre i tillegg til arrangører. På denne
dagen var det bare blide gjester som
koste seg med kaffe og kaker og nøt
musikken fra Old Fellow Band etter
endt løp gjennom postene.
Hørt på slutten av dagen fra 2
vennepar i 45 års alderen som takket
for seg og roste arrangementet, opplegget, den hyggelige tonen fra begynnelse til slutt og den behagelige
atmosfæren.
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En takk til OM Randulf Meyer og
alle som har stått på for at ÅPENT
HUS skulle bli en suksess.
Takk for kosestunden etter oppryddingen: Elna og Randulf Meyer stilte
opp med en reinsdyr-gryterett med ris
og rødvin. Det smakte de trette kropper
fortreffelig.

STUDIETUR
TIL ORDENENS RØTTER
Jeg planlegger en studietur for Ordensmedlemmer
til Odd Fellow Ordenens røtter med reise fra manchester, til sheffield og london i dagene 19. til
25. mars 2018. hvis du er interessert i å delta,
så ta kontakt i god tid.
hendrichs@asker.online.no
Kjell-henrik hendrichs
stor redaktør
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– Må alltid fred herske innenfor disse murer og må her aldri høres et vredt ord! Må alt hva der går ut herfra være
godt og tjene det gode. Slik innviet Stor Sire Harald Østereng logesalen i Festningsgaten 2, Kristiansand 1. februar
1958. Endelig hadde Odd Fellow Ordenen fått sitt eget Ordenshus i byen. Hele 34 år og en verdenskrig hadde passert,
fra den første logen ble instituert i Kristiansand, nemlig Rebekkaloge nr. 7 De Hvite Liljer.

D

et hele startet med at
Stor
Sire
Sam
Johnson 8. februar
1921 innviet Børsens
møtelokaler i Rådhusgaten
3
til
Ordenslokaler og innviet 18 søstre i
Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva og deretter konstituert en Rebekkaforening.
Det skulle ta hele tre år før foreningen
ble instituert som Rebekkaloge nr. 7
De Hvite Liljer i de samme lokalen i
Børsen
At en Rebekkaloge ble instituert før
en Odd Fellow loge, er særegent i vår
Ordens historie. Det skulle gå hele 25
år før Kristiansand fikk sin første Odd
Fellow loge – nemlig loge nr. 28
Agdesiden.
I november 1953, etter et logemøte
i loge nr. 28 Agdesiden, ble BYGG AL
konstituert. Dette ble starten på
arbeidet med eget ordensbygg i Kristiansand. Etter en omflakkende tilværelse som leietaker, hadde man kommet
i posisjon til å kunne vurdere eget
bygg. Det var flere prospekter som ble
vurdert. I 1955 kjøpte Bygg AL eiendommen Dronningensgate 67. Men
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her støtte man på problemer, da en
leietaker nektet å flytte ut av sine leide
lokaler.
Endelig kom også Rebekkaloge nr.
7 De Hvite Liljer med i Bygg AL sitt
representantskap.

FESTNINGSGATEN 2
Bybrannen i Kristiansand i 1892 la
store deler av byen i ruiner og førte til
at trebebyggelsen i disse områdene ble
erstattet med murbygninger. Kristiansand fikk sin «murby». I 1893
kjøper trelasthandler og grosserer Lars
Usterud branntomten Festningsgaten
2 og Østre Strandgate 33. Han bygget
sin nye privatbolig ganske umiddelbart
– en storslått murvilla med underetasje, to fulle boligetasjer og loft.
Huset har fungert som privatbolig
helt fram til Bygg AL overtok i 1956.
Bygget huset både medarbeidere og
leietakere gjennom årene samtidig
som familiene Usterud og Jebsen
bodde der.
Eiendommen har en helt spesiell
beliggenhet i Kristiansand. Fra de store
vinduene som vender mot byfjorden,
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

ser man over på Retranchementet
eller «Tresse» i dagligtalen. Det er fortsatt en av byens festplasser. Oppsitterne langs Østre Strandgate måtte i
sin tid betale kommunen for å få en
garanti om at det ikke skulle komme
bebyggelse i Tresse – noe vi nyter godt
av i dag. Festningen ligger der som et
monument fra tidligere tider. Byfjorden glitrer som en juvel i sene
ettermiddagstimer, vi skuer over på
Odderøya og skjerper blikket mot
Grønningen fyr ute i havgapet. Festningsgaten 2 har byens flotteste beliggenhet og utsikt.

BYGG AL
Men tilbake til Bygg AL og deres utfordringer. Med absolutt konfidensialitet, fikk en av logens brødre informasjon om at Festningsgaten 2 var for
salg. Det var viktig å holde dette
hemmelig. Man ønsket ikke en budkamp på eiendommen og forsøkte å
forhandle underhånden med selger.
Kjøpesummen ble satt til 275.000
kroner, pluss omkostninger. Så måtte
man få på plass finansiering. Samtidig
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Glimt fra den vakre spisesalen – idyll!

Oppdekkingen er den aller beste!

Ordensbygningen skiller seg ut og ruver
godt i Kristiansands bybilde.

i bruk – hadde man brukt 130.000
kroner på ombyggingen. Totalt sett
hadde det kostet godt 420.000 kroner
å få bygget i Ordensmessig drift. Dette
tilsvarer en pengeverdi i dag på 5,4
millioner kroner. En anseelig sum
penger for to loger med rundt et halvt
hundre brødre og søstre.

ODD FELLOW GÅRDEN
OG KRISTIANSAND

fikk man solgt problembygget Dronningensgate 67 med god fortjeneste.
Arbeidet med å gjøre Festningsgaten 2 om til et ordensbygg kunne be-
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gynne. Og heldigvis var det vel ingen
som riktig forsto hvilket formidabelt
arbeid som man hadde påtatt seg.
Når status ble gjort opp og bygget tatt
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Odd Fellow Gården eller Festningsgaten 2 har alltid hatt en plass i kristiansandernes hjerte. Utallige er de
borgere som har hatt sin konfirmasjonsmiddag i lokalene eller hatt
bryllupsfesten her. Restauratøren i
bygget hadde tilnavnet JUBEL, de
færreste husker at han het Leif M
Andersen. Jubel var en oppskattet
skikkelse i byen, kjent for sin hang til
eleganse og stil, sin humor og skarpe
replikker. Fra 1986 opphørte avtalen
med Jubel og lokalene kunne disponeres fritt av logene. Deretter har
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det vært skiftende leietakere i bygget –
arkitektkontor og ingeniørbedrifter,
noe som har begrenset logenes bruksnytte av eiendommen, men vært nødvendig for å finansiere driften av et
gammelt og krevende bygg.
I Kristiansand kommunes kulturminnevernplan, er Festningsgaten 2
definert verneverdig i første klasse.
Det setter klare begrensninger på hva
vi kan gjøre med eiendommen, men
samtidig er det viktig å ta vare på vår
kulturarv og Odd Fellow Gården er en
meget viktig del av denne arven.

DAGENS BRUK
Det har vært mange og store restaureringsprosjekter i bygget. Etter
den siste store totalrenoveringen i
2007/2008 har Ordenen tatt i bruk hele
huset til vår virksomhet. Hele bygget
framstår som en majestetisk og verdig
eiendom, med en nydelig have mot
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Tresse. Alle byggets kvadratmeter er i
dag i bruk i Ordenens tjeneste.
I loftsetasjen finner vi logesalen.
Den har plass til omlag 80 personer.
Logesalen er i bruk 3-4 ganger hver
uke.
Salongene befinner seg i annen
etasje og har et lite anretningsrom i tilknytning til salongen
Spisesalen ligger i 1 etasje – med
plass til opptil 80 gjester. Et anretningskjøkken ligger vegg i vegg, men
det er ingen matproduksjon i dette
kjøkkenet.
I underetasjen finner vi arkiv, kontor
og et møte/øvingsrom. Fra tidligere
ombygginger er det også et produksjonskjøkken i denne etasjen som i
liten grad brukes. Alle logene baserer
seg på catering.
Parkering er alltid en utfordring for
sentrumsnære områder. Så også hos
oss. Men de få plassene vi har i bakDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

gården, utnyttes optimalt. De leies ut
til firmaer om dagen og så bruker
logens medlemmer plassene om
kvelden.
Logenes søstre og brødre kan leie
lokalene til eget bruk. Det er Bygg AL
som administrerer utleien og som
koordinerer bruken av bygget. Utleie
til festbruk er forbeholdt logenes
medlemmer. Og det er attraktivt å
bruke bygget til festlige anledninger.
Både beliggenhet og beskaffenhet er
god markedsføring.

OM VEDLIKEHOLD
Å vedlikeholde og drifte et bygg som
er 125 år gammel, krever forstand og
midler.Det har vært nedlagt en imponerende dugnadsinnsats gjennom alle
disse årene. Ildsjeler har sørget for at
bygget i dag framstår som velholdt
med god standard og en god følelse.
Uten alle disse ildsjelene, ville det vært
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en umulig oppgave å ivareta en slik eiendom og samtidig beholde et fornuftig nivå på medlemskontingenten.

OM BYGG AL
Bygg AL er i dag organisert slik at
logene har lik eierandel i laget. Generalforsamlingen velger styret hvor
samtlige loger er representert. Ledervervet går på omgang mellom logene.
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I noen krevende faser for Bygg AL,
gjerne i sammenheng med store utlegg
og kostnader til vedlikehold, har spørsmålet om salg av eiendommen kommet opp. Det kunne være et lettere liv
å ha et moderne, nyere bygg å forholde
seg til. Men i dagens situasjon er det
en debatt som faller på stengrunn.
Alle Ordenssøsken som har hjemme i
Festningsgaten 2 er stolte av å være del
av et slikt kulturminne. Og verdien i
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

bygget er ikke blitt mindre med årene.
Tekst og foto: Dag-Runar Pedersen
når det norske flagget heises og Ordensflagget vaier
fra balkongen, da snur enhver borger seg i gaten og
kikker med andektighet mot Odd Fellow Ordenens
flotteste eiendom i Kongeriket. Og vi som står på balkongen kan med en viss stolthet vinke ned til allmuen
der nede på gaten og ønske en riktig hyggelig aften.
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LIVETS VANN

med merke «Odd Fellow»
Kreative sjeler kan gjøre mye og gi
nye impulser ut i verden. I Australia
har det i mange år været produsert
vin merket «Odd Fellow». I de senere
år har Stor Sire Morten Buan fått sin
egen etikett på en type vin slik at
flasken fremstår som en gave fra
Stor Sire til dertil fortjente personer.
Den kan ha høy affeksjonsverdi. Nå
har aktive Odd Fellow brødre i
Trøndelag tatt kontakt med Berg Gård
på Inderøy i Nord-Trøndelag, en gård
som etter hvert vil bli kjent for sin
fine akevittproduksjon.
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– Hvor og hvem kom med idéen om en
akevitt med merket «Odd Fellow»
DSS Odd Gunnar Nygård?
– Tanken kom vel opp hos Lasse
Hegge som hadde fortalt litt om den
stedlige akevitten på et møte han var
på i Stockholm. Vi trøndere har jo
lange, gode og kulturelle tradisjoner
med akevitt. Og så rullet det videre
med idéer, skisser og muligheter. Lasse
Hegge tok kontakt med meg. Jeg
hadde allerede fra før av kontakter på
Berg Gård. Dette var starten på en
ganske lang prosess.
– Hvem fant frem til resepten på denne
akevitten?
– Akevitten og min deltagelse i smakspanelet for å smaksette Berg Gårds
første akevitt, ble nevnt som en
kuriositet blant logemedlemmer i Distrikt 17. Senere kom fortellingen en
høyere embedsmann i vår Orden for
øret på et møte i Stockholm der blant
andre Stor Sire Morten Buan og
NOFA-rådsmedlem Lasse Hegge var
til stede. Her ble det stilt opp følgende
utfordring: «Enn om vi hadde fått laget
vår egen Odd Fellow akevitt?». Spørsmålet ble så forelagt meg for å sondere
om det faktisk var fysisk mulig å
produsere noe slikt på Berg Gård. Å
starte en akevittproduksjon er jo ikke
noen man improviserer uten at en
rekke formelle forhold er klarert.
Grunnen til at jeg fikk denne forespørselen var at jeg fra tidligere av
hadde kontakter med Berg Gård.
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Dette ble så gjort. En av eierne til Berg
Gård, Svein Berfjord, syntes dette
kunne være en god idé. Jeg ble så
anmodet av Berg Gård om å sette
sammen et smakspanel for å smake til
vår spesielle, aromatiske akevitt. Et
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akevitt skal jo ha et særpreg som skiller
den fra en mengde andre akevitter.
Dette er som å lage en ny komposisjon
i smak og fylde. Vi har tradisjon for å
si ja til forespørsler i vår Orden. Det
trengtes heller ikke her noen ekstra
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BILLEDTEKSTER:
SIDE 18:
FLOTTE PRODUKTER som sikkert vil ha høy
«anskaffelsesfaktor» i loger rundt om i kongeriket!
KREATIVE SJELER: fra venstre Terje Selbo,
Lasse Hegge, Tore Kulstad og Odd G.
Nygård.
overtalelse til for å rekruttere DSS
Terje Selbo, Storrepresentant Lasse
Hegge og vår gode kokk, Tore Kulstad
som også er medlem av vår Orden,
med i panelet. Underveis var det god
kommunikasjon med Storlogen for å
få tillatelse til å kalle produktet «Odd
Fellow Aquavit» og også tillatelse til
utforming av etikett med bruk av
navnet Odd Fellow. Første årgang var
så tilgjengelig på Vinmonopolet høsten
2016.

– Hva er Berg gård hvor akevitten
produseres?
– Det har lenge blitt produsert akevitt
på Inderøy i Nord Trøndelag. I tidligere
tider skjedde dette på Sundnes
Brenneri. Der ble produksjonen
senere lagt om til bare å produsere potetsprit, mens videreforedling ble lagt
til andre steder. Nå er det faktisk 116
år siden det sist ble produsert akevitt i
Inderøy. Nå har Berg Gård i Inderøy
igjen fått tillatelse til å produsere og
omsette akevitt. De første flasker ble
lagt på fat i 2015. Her ville tilfeldighetene at jeg ble bedt om å bli med i et
smakspanel for å smake til det som
senere ble tappet på flasker som
Aquavit nr. 1 i 2016.

– Hvem står for selve produksjonen?
– Det er jo ikke slik at hvem som helst
kan starte en slik produksjon. Dette er
strengt lovregulert. Min kontakt med
Berg Gård som prøvesmaker var åpningen for å kunne å produsere en
egen Odd Fellow Akevitt. Berg Gård
er en av mange kulturaktiviteter på
«Den Gyldne Omvei» på strekningen
mellom Verdal og Steinkjer. At stedet
har kultur, historie og attraktiv natur,
vitner Aasmund Olavsson Viljes diktsyklus «Ferdaminne» fra 1860 om.
Herfra skrev han: «Her ser eg fagre
fjord og bygder». Det var på samme
reisen han skrev sitt mest berømte dikt
«Ved Rondane». Berg Gård er blitt et
kulturelt og kulinarisk sentrum i denne
vakre bygda.
– Hva var tanken med å fremstille
denne akevitten?
– Slike «bobleidéer» har vel kanskje
ikke i utgangspunktet noen klare
målsettinger. Men det er jo ikke vans-
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kelig å få øye på at Trøndelag er et
gammel kulturområde med mange
gjester – ikke minst pilegrimer – med
mange vertshus og stor gjestfrihet
gjennom mange århundrer. Det
kulturelle perspektiv er så absolutt til
stede. Og så er akevitten en tradisjonsbærer i vårt område. Det er jo ikke for
ingenting at akevitten er kalt for «det
nordiske nasjonalbrennevinet». Og
Odd Fellow Ordenen er jo både en tradisjonsbærer og en eksponent for gjestfrihet. Så da er det ikke så langt fra
tanke til handling.
– Hvordan selges akevitten over hele
landet?
– Odd Fellow Aquavit ligger i
Vinmonopolets tilleggsutvalg og distribueres fra Berg Gård. Det gjør at
man må oppsøke «sitt» pol og be dem
bestille. Minste leveranse er en kasse
på 12 flasker. Det bør ikke by på store
problemer å skaffe frem en navneliste
fra en loge som fører til at «ditt»
Vinmonopol bestiller en kasse eller
flere.
Den er tilgjengelig på Vinmonopolet med varenummer 6883302. Årets
utgave er fra fat nr. 3, et Pedro Ximenesfat fra sherryhuset Fernando de
Castilla i Spania.
– Hvordan er akevitten blitt mottatt av
søstre og brødre?
– Så vidt jeg har hørt har dette blitt
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godt mottatt, både for sin gode smak
og med en flott flaske. Og vi trøndere
synes jo også at det er litt morsomt
med vår egen akevitt. Og så er det jo
en mulighet for alle medlemmer av
Ordenen å kunne skaffe seg en ganske
spesiell akevitt både til jul- og nyttårsmat, og til alle våre tradisjonsretter
som får en ekstra piff med et glass akevitt til.
– Er det kommet noen negative reaksjoner?
– Ingen negative reaksjoner har
kommet meg for øret. Det har imidlertid blitt stilt spørsmål om Ordenen
har noen økonomisk fortjeneste av
dette prosjektet. Til dette kan jeg berolige med at selv om prisen på
produktet er relativ høy, skyldes dette
ene og alene at dette er et håndverksprodukt og så langt en meget liten
produksjon i forhold til de store akevittmerkene som alle kjenner. Som alle
vet er det staten som tar det meste i
skatter og avgifter. Etter at utgifter til
produksjon og distribusjon er dekket,
unner jeg Berg Gård hver krone de
kan få ut av dette. Ordenen er over
hodet ikke involvert i noen økonomisk
side den denne produksjonen. Men
dette er helt åpenbart en kulturell synliggjøring.
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Intervjuer: Kjell-Henrik Hendrichs
Foto: Svein Berfjord
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EN LOGELEGE
- hva er det?
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Skråstola med insignium for logelege i en Odd Fellow loge.

Odd Fellow Ordenen har sine røtter i
den store samfunnsomveltningen som
skjedde ved den første industrielle
revolusjon og fremveksten av nyskapningen «friendly societies» i England på 1700-tallet. De fleste
friendly societies ble værende selvhjelpsforeninger, mens noen få –
gjerne med spesielle kjennetegn – utviklet seg til å bli det vi kjenner som
loger med sin etikk, sine verdier og
ritualer. Både for friendly societies og
loger var helsetilstanden til
medlemmene et vesentlig moment.
Derfor fikk flere av dem etter hvert
egne logeleger. «De Tre Kjedeledd»
har hatt en samtale med medlem av
Svenska Odd Fellow Akademien,
Petter Bøckmann, som forsker i nettopp dette temaet. Han er for øvrig
selv både nordmann og lege.

– Hva vet vi egentlig om opprinnelsen
til dette fenomenet med logelege, Petter
Bøckmann?
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Skråstola med insignium for logelege i en Rebekka loge.

– Denne delen av vår historie er ikke
godt klarlagt, og det er noe av mitt prosjekt i Svenska Odd Fellow Akademien å arbeide med dette. Etter
hvert som arbeidet skrider frem, vil ny
og kanskje overraskende kunnskaper
dukke opp. Så langt vi nå kan se,
skjedde det etter hvert som Odd
Fellow Ordenen spredde seg fra England og til USA, og deretter til andre
land, at spørsmålet om potensielle
medlemmers helsetilstand var et
vesentlig anliggende for en loge. Vi må
huske at både i England og USA var
noe av logens hovedoppgave å fungere
som en form for gjensidig forsikring.
Og da slår alle forsikringslover med
vurdering av forsikringstakerens helse
inn for fullt.
– Var det logens lege som foretok de
nødvendige undersøkelser?
– Nei, det er et av de forhold vi
avdekker nå. Logelegen skulle ikke
være den som foretok de medisinske
undersøkelser. Han skulle derimot
være Overmester behjelpelig med å
vurdere de skriftlige erklæringer og attester som kom fra andre leger. Ser vi
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rent praktisk på det, så vet vi at en del
leger har en håpløs håndskrift, og en
del av dem kom med sine bemerkninger på medisinerlatin, noe ikke enhver Overmester kunne forventes å ha
innsikt i. Med mer moderne formuleringer skulle altså logelegen være
Overmesters og logens medisinske
konsulent og komme med sin «second
opinion».
– Denne ordningen ble altså tidlig
etablert i den Svenske Storlogen?
– Ja, vi vet at Odd Fellow Ordenen
kom til Sverige i 1884. Fra første stund
ble det i alle de europeiske jurisdiksjoner stilt krav om legeerklæring og
helbredsattest for å bli medlem av
Ordenen. Det gjorde seg også gjeldende i Norge som alle andre land. I
Sverige kom det allerede i 1896 opp et
forslag om å innføre ordningen med en
logelege. Kravet om legeerklæring og
helbredsattest var for lengst en selvfølge for dem som søkte om Ordensmedlemsskap. Logelegen skulle altså
styrke logens medisinske kompetanse.
Forslaget ble reist av Overmester
Hugo Brusewitz i den nystartede Odd

R

LOGELEGEN

j

– Hvordan er logelegens status og
situasjon i Sverige nå for tiden?
– Samfunnet har forandret seg radikalt,
og Odd Fellow Ordenen følger med i
denne forandringen. Forsikringsaspektet er forsvunnet fra logene og
erstattet med en kraftig styrkelse av
det etiske og verdibærende. Det tidligere obligatoriske krav om legeerklæring og helbredsattest er
forsvunnet, selv om det skjedde gradvis. I 1965 ble legeattesten erstattet
med at søkerne avga en «friskhetserklæring». Og i 1980 forsvant alle disse
erklæringene og vektlegges ikke på
noen måte. Og logelegens oppgaver er
forandret tilsvarende. I dag er han en
hjelper hvis Overmester trenger
medisinske råd.
I Danmark forsvant helbredsattesten allerede ved Storlogevedtak i
1920, og i Norge så sent som i 1978.
– Og hva er dagens situasjon med
logeleger i Sverige?
– En forespørsel viser at 70% av Odd
Fellow logene har dette embedet, mens
det bare er 30% av Rebekkalogene
som har dette embedet. For de logene
som ikke har embedet, kan nok dette
skyldes at de ikke har noen lege i egne
rekker å utnevne til dette embedet.
– Er ditt arbeid i Svenska Odd Fellow
Akademien kun av historisk interesse?
– Selvfølgelig er det spennende å få
frem alle de historiske perspektivene
ved logelegens funksjon. Dette er jo et
ledd i vår historiske selvforståelse. Men
jeg vil gjerne gå et skritt videre, nemlig
å stille spørsmål om logelegen kan ha
en positiv funksjon i det fremtidige
logearbeidet. Det er jo ikke noe poeng
bare å forkaste. Det er vel så viktig å
forandre og utvikle for å bevare. Men
dette må jeg få komme tilbake til.
Logelege Petter Bøckmann.

Fellow logen, nr. 9 Gustav II Adolf i
Göteborg. Saken kom opp på
Storlogemøtet i 1897 hvor det ble
vedtatt sammen med en forskrift om
hvordan logelegens funksjon skulle utføres.

«utnevnt embedsmann» og dermed
inngå blant logens utnevnte embedsmenn. Og i 1920 fikk logene et regalie
for logelegen i form at en grønn skråstola med en insignium av Aesculap –
antikkens legesymbol.

–Hvilken posisjon hadde logelegen i
den første tiden i logene?
– Logelegen hadde ikke noen posisjon
i logen ut over å være logelege. Han
hadde ingen særskilt posisjon eller
regalie. Men alle som kjenner Odd
Fellow Ordenen vet at funksjoner og
posisjoner henger sammen. Det er jo
slik at det tyske slagordet: «Ordnung
muss sein!» gjør seg raskt gjeldende.
Allerede i 1902 kom det på plass en bestemmelse at logelegen skulle være

Gjøres dette også gjeldende i Rebekkalogene?
Ja, da Rebekkainstitusjonen ble innført
i 1967, fikk alle Rebekkaloger også embedet som logelege med samme funksjonen som i brødrenes loger.
Forskjellen ble bare fargen på skråstolaen som for brødrene var grønn.
For Rebekkasøstrene ble skråstolaen
blå og med det samme Aesculapsymbolet.
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– Vet du hvor mange land som opprettholder ordningen med logelege?
– Så langt jeg kjenner til, er det Sverige
og Finland og Polen. Det kan ha sine
gode grunner. Sverige har hatt embedet som logelege i langt over
hundreogtyve år. Fra de første loger i
Finland i 1925 og frem til finnene fikk
sin egen Storloge i 1984, sorterte de
finske Odd Fellow enhetene under den
svenske Storloge. Og det var jo den
svenske Storloge som arbeidet for å
gjeninnføre Odd Fellow Ordenen i
Polen. Det er derfor ganske naturlig at
disse tre landene i stor grad følger de
samme tradisjonene.
Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs
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FRA DANSK ODD FELLOW BLAD

«EN TROSBEKJENNELSE» OG HVA
den kan føre med seg

E

n høyt respektert Odd
Fellow bror av min
loge, ga meg en artikkel
– eller en «trosbekjennelse» – ut fra det perspektiv at den kunne
være til nytte også for andre enn ham
selv. Hva som ytterligere gjør «trosbekjennelsen» interessant er at den i
hele sin oppbygning og ånd godt
kunne ha vært skrevet av en Odd
Fellow, noe den faktisk ikke er. Forfatterens navn – Malcolm Muggeridge
– var den gang ukjent for meg. Men
tekstinnholdet gjorde at jeg begynte å
søke etter hvem og hva han var. Det
viste seg at han er journalist og forfatter. Gjennom sitt åttiårige liv har
han skaffet seg livsvisdom og erfaring
som få andre. Dette kommer sterkt
frem i hans bok fra 1971 med tittelen
«Noe vakkert for Gud». Senere har
han formulert sin trosbekjennelse,
sterkt preget av et intervju han hadde
med Moder Teresa for BBC.
En anmelder skriver i forbindelse
med dette store intervjuet: «Jeg blir
overrasket over at denne talentfulle og
sylskarpe skribenten som vanligvis
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uten personlige hensyn, spidder sine
intervjuobjekter, fullstendig kapitulerer i møte med moder Teresas kjærlighetsfulle gjerninger blant de
fattigste fattige i slummen i Calcutta –
de utstøtte, de uønskede og uelskede. I
alle ting bøyer den ellers så egensindige og fryktede journalisten seg for
den lille jugoslaviske nonnens sterkt
åndsbårne personlighet».
Moder Teresa gjorde altså et ganske
voldsomt inntrykk på den erfarne journalisten Muggeridge, ikke minst på
bakgrunn av den inngående kunnskap
han hadde om India og landets sosiale
forhold fra hans tidligere opphold i
landet. Det inntrykket BBC-intervjuet
hadde på de engelske fjernsynsseere
var om mulig enda sterkere. Jeg siterer
Muggeridges egen beretning om det:
«Det kan se litt merkelig ut at en
ukjent nonne av albansk opprinnelse,
tydelig nervøs og litt famlende foran
fjernsynskameraet, skulle nå inn til et
engelsk fjernsynspublikum en søndags
kveld, på en måte som ingen profesjonell taler, biskop, erkebiskop, eller
progressiv rabalderdemonstrant i prestenipp noen sinne har gjort. Men det
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var nettopp dette som skjedde til forbauselse for alle slags fagfolk, meg selv
innbefattet. Budskapet var det samme
som ble hørt for første gang i verden
for to tusen år siden. Moder Teresa
viste at det verken har endret innhold
eller mistet sin magi. Nå som den gang
formidles det med formuleringen: «Jeg
forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og
kraft som bevis. For deres tro skulle
ikke bygge på menneskelig visdom,
men på Guds kraft.» (Første Korinterbrev, kap 2, vers 4). Moder Teresa-programmet ble på utallige oppfordringer,
sendt på nytt. Denne gangen var interessen for programmet enda større enn
første gangen. Uten at det ble arrangert noen innsamlingsaksjon, kom
det uoppfordret inn om lag en halv
million kroner til moder Teresas
arbeid.»
Etter den siste utsendelsen besluttet
BBC å sende et filmteam sammen med
journalist Malcolm Muggeridge for å
lage en film om moder Teresas arbeid i
Calcutta. Om dette tiltaket sa
Muggeridge: «Takket være BBC, som
ofte utsettes for berettiget kritikk, også
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Moder Teresa.

fra meg, ble denne filmen til. Intet
kommersielt TV-selskap ville ha brukt
penger på en slik film. Filmen skapte
ingen mulighet for reklameinntekter.
Moder Teresas livssyn er som steingrunn for en kommersiell reklame.
Hennes skatter – de fattige- har ingen
appell til å skaffe annonseinntekter.»
Hele denne reisen til Calcutta ble en
hjertegripende opplevelse for alle
involverte i teamet. Og resultatet, selve
filmen, ble noe helt spesielt. I tillegg
ble det skrevet en bok som jeg vil
anbefale alle Odd Fellows å lese. Den
er skrevet av Muggeridge og heter:
«Something Beautiful for God».
Nå vil jeg komme tilbake til
Malcolm Muggeridges «trosbekjennelse». Denne engelske forfatteren og
journalisten har gjennom et langt liv
vært satt på en rekke prøvelser. Nå erkjenner han at gjennom de mange
gode og mindre gode erfaringer, er det
de gode erfaringer som har betydd
mest. De mange ungdommelige anstrengelser med søken etter forfengelig
berømmelse, er ganske betydningsløse
i forhold til de livsverdier han har
erfart gjennom livet. Ikke minst møtet
med moder Teresa har vært et lærestykke. Muggeridge skriver i denne
personlige trosbekjennelsen: «Jeg er-

R

31
48
kjenner selvfølgelig at enhver trosbekjennelse som jeg er kommet frem
til, til en viss grad er influert av at jeg
er gammel og skal dø i løpet av få år. I
ungdommen ville jeg utvilsom ha uttrykt meg annerledes. Nå ser jeg alt i
dødens perspektiv. Jeg føler meg som
en som er på en sjøreise og nærmer
meg reisens mål. Da jeg gikk om bord
var jeg meget opptatt av å få en god
lugar, om jeg fikk spise ved kapteinens
bord, og hvilke medpassasjerer jeg
burde omgås. Men nå, når jeg snart
skal gå fra borde, har den slags mistet
sin betydning. Jeg tror ikke at det jordiske liv kan gi en varig tilfredsstillelse.
Derfor skremmer ikke døden. Den
verden jeg skal forlate er vakrere enn
noen sinne, ikke minst de stedene som
ligger langt borte. Der er gress og trær,
rislende bekker og bølgende enger.
Det er bedre bilder på evigheten enn
gater og bygårder. Dem jeg elsker, kan
jeg elske enda mer. Jeg ber dem ikke
om annet enn deres kjærlighet. Behov,
som å samle jordisk gods eller å bli lagt
merke til, blir noe ganske absurd å
søke etter. Opplevelsen av den lykken
som har blitt meg til del, har skapt en
usigelig takknemmelighet overfor min
Skaper. Takknemligheten er ganske
overveldende for meg. Jeg tror med en
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brennende og urokkelig overbevisning
at livet er en velsignet gave, at det er
besjelet, ikke av hat, men av kjærlighetens ånd; av lyset og ikke av
mørket. Videre tror jeg at livet er unnfanget i kjærlighet, og ikke i hat. Jeg
vet at når mine øyne ikke lenger ser,
denne hjernen ikke tenker, når den
hånden som nå skriver, bli ubevegelig,
ville jeg finne alt godt i det som ligger
foran. Hvis det er intet, gir jeg min takk
til intetheten. Hvis det er en annen
form for eksistens, gir jeg på samme
måte min takk til den.»
De mange godt voksne søstre og
brødre i Odd Fellow Ordenen vil
sikkert – med bakgrunn i deres Ordensmessige innsikt, erfaring og lærdommer – nikke – om ikke bekreftende, så allikevel med forståelse til
Malcolm Muggeridges tanker. Og med
decenniene vil Ordensmedlemmer
som i dag er unge, også kunne gripe
fatt i og forstå ånden i denne «trosbekjennelsen».
Tekst: Bent Pico Sørensen,
hentet fra det danske Odd Fellow
Bladet, og oversatt til norsk
av Kjell-Henrik Hendrichs
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LOGESALSEMINARENE 2017

En logesal i Odd Fellow Ordenen er et
studium verd. Logesalen – slik vi oppfatter den - sto ikke fiks ferdig, selv
om vi vet at det første selvstendige
Ordenshus – The Odd Fellow Hall –
ble innviet 26. april 1831. Hvordan
denne logesalen så ut, vet vi ganske
enkelt ikke. Men vi kan regne med at
prosessen med å utvikle en logesal
som skulle bli særegen for vår Orden,
startet den gangen. Logesalen
varierer på flere måter fra land til
land. I Europa er det nok Norge som
best har bevart logesalen slik den ble
utviklet i USA på 1800-tallet. Det
kan vi nok takke Stor Sire Samuel
Johnson for.

TRE LOGESALSEM
HØSTEN 2017

DE MANGE KILDER
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Det er mange ordener som har
arbeidet med logesaler. I England var
det mange ordener. I USA vokste det
frem enda flere, og de kom opp i et
tyvetalls. I Sverige skal det finnes om
lag femti ulike ordener. Disse
ordenene lånte og hermet uhemmet
fra hverandre. Men det finnes også
eldre historiske tradisjonslag. Da
kommer vi lett til hvordan gilder og
laug formet sine samlingssteder. Og
går vi enda lengre tilbake, kommer det
arkitektoniske detaljer inne fra
templer, kirker, palasser, tronsaler,
rettslokaler og ellers hvor det foregikk
riter, seremonier og formelle samlinger.

Fra Logesalseminaret i Sandefjord.

LIKHETER OG FORSKJELLER
Odd Fellow Ordenens logesaler har
mange likhetstrekk felles med andre
ordener. Et fellestrekk for svært mange
er at de har fire embedsstoler.
Ordenenes omtale av selve salen sier
også noe om den enkelte ordens oppfatning av sine spesielle sal. Frimurerne
og tempelridderne omtaler gjerne sine
logesaler som tempelet. I USA smittet
nok denne formuleringen med tempel
også over til Odd Fellew Ordenen.
Men vår Orden har aldri ansett
logesalen som et tempel. For
tempelridderne er formuleringen
«tempel» helt sentral. Det er den
nødvendigvis ikke for frimurerne.
Druidene har en helt annen innfallsvinkel til sin logesal. Druidene kaller
logesalen på norsk for «lunden», på
engelsk «the Grove». Der er allusjonen
at de gamle druider samlet seg og holdt
sine riter og ritualer i de store
eikelundene i mellom-Europa.
For Odd Fellow Ordenen er begrepet sal eller hall de mest naturlige
navnevalg. En logesal i Odd Fellow

R

Spesial Deputert Stor Sire Randulf Meyer får og gir applaus.
Ordenen er full av symboler og
artefakter, og selve konstruksjonen er
hel særegen for vår Orden.

SEMINAR I TROMSØ
Fredag 20. oktober 2017 ble Det
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Regionale Odd Fellow Akademi i
Troms innviet av Stor Sire Morten
Buan. Et akademi skal jo være en aktiv
pulsator for kunnskap, refleksjon og
fornyelse. Derfor var det naturlig at
Akademiet i Troms umiddelbart ar-

R

LOGESALSEMINARENE 2017N

j

MINARER

Foredragsholderne, fra v.: Tore Staver, Kjell-Henrik Hendrichs, DSS Kari Ringstad og SDSS Randulf Meyer.
seminar. Og i 2015 hadde Norsk Odd
Fellow Akademi sitt store symposium
i Ishavsbyen. Selve seminaret ble holdt
i Ordenshusets salonger som var satt
opp som et utmerket foredragslokale
med gode tekniske hjelpemidler til
bruk for foredagsholderne og deres
Power Pointpresentasjoner. 61 deltakere fikk glede av arrangementet.

SEMINAR I SANDEFJORD
Våren 2017 ble Regionalt Odd Fellow
Akademi i Vestfold instituert. Sandefjord og Vestfold har blitt et arnested
for Odd Fellow kunnskap gjennom
sine mange seminarer, ikke minst
leirseminarer hvor alle tre logegradene
for patriarkene ble gjenstand for inngående analyse og drøftelse i tre helgeseminarer. Lørdag 4. november 2017
sto altså logesalseminaret for tur med
over hundre påmeldte. Så ville noen
virus at det ble et lite sykdomsforfall.
Forelesningen foregikk i selve logesalen som var satt opp som foredragssal.
Logesalen i Sandefjord er jo en av de
mest stilrene og stilfulle av våre
logesaler. Den brukes ofte som et eksempen til etterfølgelse og en prototyp.
Foto: Arne Glomdal
rangerte et logesalseminar dagen etter,
altså lørdag 21. oktober. Nå er Odd
Fellow Ordenen i Troms vant med
store og kunnskapsorienterte arrangementer. Først hadde Distriktet for
noen år siden et Thomas Wildey-
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SEMINAR I FREDRIKSTAD
Lørdag, 11. november 2017 gikk så det
tredje av høstens logeseminarer av stabelen i Fredrikstad med nærmere åtti
deltakere. Ordenshuset i Fredrikstad
er et av landets mest moderne og ligger
i annen etasje i et industribygg. Den
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forrige salen lå i en patrisiervilla, noe
som står i sterk kontrast til et industribygg. Allikevel er det nye Ordenhuset
et av landets best funksjonelle og
Ordenssalen en av de vakreste. Å gjennomgå denne logesalen er et lærestykke i hvordan man med arkitektoniske midler kan løse en del utfordringer på en forbilledlig måte. Også
denne logesalen brukes gjerne som et
glimrende eksempel på hvordan man
med kløkt kan forme en flott logesal,
selv der hvor bygningsmassen ikke alltid er en medarbeider.

HVA BLIR RESULTATENE?
Nå nærmer det seg tusen deltakere på
logesalseminaret som er utviklet i
Norsk Odd Fellow Akademis regi.
Deltakerantallet i seminarene har
ligget mellom 65 og 100. Det betyr at
nærmere fem prosent av Ordenens
medlemmer har fått en inngående innføring i og kjennskap til hvordan våre
logesaler er utviklet gjennom tidene.
Sannsynligvis har aldri noen Odd
Fellow jurisdiksjon hatt medlemmer
med en så høy kompetanse om hva en
logesal er, hva den symboliserer og
hvilke symboler og artefakter den gjør
seg nytte av. Det borger godt for en
logisk og relevant utvikling av alle
sider ved logesalen.
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Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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STOR SIRE JOHAN KROHN

ORDE
AV KJELLHENRIK
HENDRICHS
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Stor Sire Johan Krohn.

Odd Fellow Bladet hadde et intervju med Eks Stor Sire Johan
Krohn i nr 6 2000. I forbindelse med Johan Krohns bortgang
19. juli 2017, gjengir De Tre Kjedeledd dette intervjuet slik at
nye Ordensmedlemmer kan bli mer kjent med hans tanker
omkring Odd Fellow Ordenen.

E

ks Stor Sire Johan Krohn
nærmer seg femti års
medlemsskap i Odd Fellow Ordenen. Han understreker at uansett hvilken
tid man lever i, har
Ordenen i seg selv vekstkraft og næring
til fortsatt utvikling. Denne veksten
springer ut fra selve Ordenens egenart,
og er mer verdifull enn vekst som skyldes
andre tiltak. I min oppvekst i Bærum
hadde jeg ikke noe annet forhold til Odd
Fellow Ordenen enn at jeg visste at det
fantes en bygning i Oslo ved det navnet.
Men i begynnelsen av 1950-årene
bodde jeg på Rena. Der var jeg sammen

R

med noen hyggelige venner. En av dem
var ganske fersk Odd Fellow. Og det han
fortalte gav mersmak. 9. februar 1952 ble
jeg resipiert i loge nr. 2 Eisvold. Målet
var å få dannet loge på Hamar. Da loge
nr. 35 Heidmork ble instituert, ble jeg
med der. Etter flytting til Skarnes ble det
igjen enklere å reise til Oslo. Dermed
returnerte jeg til loge Eidsvold, samtidig
med at jeg var med i Broderforeningen
Castrum på Kongsvinger.
I 1958 flyttet vi til Vestfold og jeg gikk
over til loge nr. 27 Kong Sverre. Det var
da jeg fikk et mer stabilt logeliv og kunne
delta i alle sider av arbeidet. Jeg startet
som Organist i vel to år. Så ble det emDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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bedsoppdrag som Sekretær, Undermester og Overmester. Jeg ble også
trukket aktivt med i leir nr. 8 Vestfold
som 1. HM, YP og HP. Men så utnevnte
Stor Sire Erik Evjen meg til DDSS, og da
ble det slutt på verv i loge og leir for en
stund.
Min kone, Else, har også vært svært
aktiv i Rebekkainstitusjonen. Vi har hatt
omtrent samme embeder i loge og leir
opp gjennom årene. Hennes loge og leir
er Rebekkaloge nr. 28 Margret Skulesdatter og leir nr. 6 Tunsberg.
Jeg har hatt gleden av å arbeide mye
med Rebekkainstitusjonen, og ikke
minst fulgte jeg godt med i dens utvikling
gjennom min kone. Rebekkasøstrene
vokste jo raskt i antall. Det var derfor
naturlig at også søstrene måtte få sin leirinstitusjon. Da spørsmålet ble aktualisert
i 1970-årene, måtte vi ta tak i de danske
leirritualene for Rebekkasøstre. Jeg fikk
gleden av å arbeide samme med
Spesialdeputert Stor Sire for Rebekkainstitusjonen, Jens Flakstad om denne
saken. Gjennom et møysommelig arbeid
med tilpasning, omarbeidelser og nyskrevet stoff så de norske Rebekkaleirritualene dagens lys. 26. april 1980 kunne
Stor Sire Arne Espelund instituere den
første norske Rebekkaleir. Det ble Rebekkaleir nr 1 Oslo. Dens første Hovedmatriark var Arnhild Evjen Deberitz.
Dette var givende arbeid, et følt ansvar og en stor opplevelse. Og når vi nå
har fått full organisatorisk likestilling
mellom søstre og brødre, var opprettelsen av en norsk leirinstitusjon for
Rebekkasøstre en forutsetning for det.
Arne Espelund fikk jeg en del å gjøre
med opp gjennom årene. Han var en pådriver som arbeidet fast, bestemt og målrettet. Han så klart at Ordenen måtte
styrkes. Det måtte skje på Ordenens
egne premisser. Derfor instituerte han
ordningen med nevnden for styrkelse og
ekspansjon. Han så også at en stor Orden
ville få andre tiltak enn bare de strengt
Ordensmessige.
Jeg var med på å starte en stiftelse i
Tønsberg som skulle skaffe eldreboliger
til Odd Fellows. Det var ganske restriktivt den gang å kunne bruke Odd
Fellow navnet. Vi dro inn til Oslo for å
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STOR SIRE JOHAN KROHN

ENEN ER ET

ttkammer!
snakke med Stor Sire Arne Espelund og
Stor Sekretær Leif Castberg Voss. Vi
kvidde oss litt for å spørre om å kunne
bruke Odd Fellow navnet til denne stiftelsen. Vi mente å vite at dette ikke alltid
falt i god jord. Men under møtet kom det
fra de to at navnet burde vel være Stiftelsen Odd Fellow Aldersboliger. Og slik
ble det.
Selv har jeg hatt gleden av å være formann i stiftelsen fra 1977 til 1997.
De fleste hadde stor respekt fra Arne
Espelund. Han var jo alltid høflig og korrekt, noen syntes vel nærmest kjølig. Men
jeg merket at bak den ytre fasade banket
et varmt og mykt hjerte som også omgav
seg med humor og vidd.
Jeg har fått være med på svært mye i
mitt Ordensliv. Og jeg har vært takknemlig for å blitt brukt til mange oppdrag, alt
fra å være Organist i mine loge til å bekle
vervet som Stor Sire. Min filosofi har hele
tiden vært å stille meg til disposisjon når
jeg er blitt spurt. Jeg har hatt den tillit til
dem som har spurt meg at de også har
ment at jeg kunne utføre det de ba meg
stille opp til og at det har vært til
Ordenens beste. Det gjorde jeg da Stor
Sire Erik Evjen ba meg om å påta meg
vervet som DDSS.
Og så har jeg fått være med på fire
Storlogemøter så langt. Det startet i
1986, og fortsatte med 1990, 1994 og 1998.
Nå ser jeg frem mot det femte i 2001. Å
ha fått være med på så mange møter av
dette slag, gir en ganske godt overblikk
over begivenhetene og slike møters
egenart.
På møtet i 1986 ble jeg lansert med
benkeforslag som Deputert Stor Sire.
Benkeforslag ved Storlogemøter hadde
vært uvanlig til den gang. Og det er da
heller ikke uten komplikasjoner i forhold
til dem som er nominert. Men når ordningen med benkeforslag er der, er de jo
også en del av det demokratiske system.
Resultatet var at jeg ble valgt til
Deputert Stor Sire. Einar Brovold ble
valgt som Stor Sire.
Så ble Einar Brovold syk og døde.
Dermed ble jeg fungerende Stor Sire i
omlag to år. Dette var en høyst uventet
og vanskelig situasjon.
Når vi kom frem til Storlogemøtet i
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1990 ble jeg også i dette møtet nominert
gjennom benkeforslag, og denne gang
som Stor Sire.
Selv om det å bli valgt etter benkeforslag har hatt sine belastninger, har det
vært både krevende og givende å bekle
disse embeder.
Av det jeg har arbeidet med i
Ordenen, har jeg satt pris på å bruke
krefter og tid på det jeg tror hever
Ordenens nivå. Det er innlysende mye
rutinearbeid, og det må gjøres. Men det
er ikke rutiner og byråkratiet som skaper
inspirasjon, selv om det er en forutsetning for skikkelig arbeid. Arbeidet med
Ordensetiketten på begynnelsen av 1990tallet, ga meg stor glede. Når vi vet hvor
praktfullt våre ritualer virker når de blir
fremført med dyktighet og engasjement
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og etter skikkelig arbeid, er det like innlysende at vi i våre øvrige sammenkomster må ha den samme verdighet og
festlighet. Jeg tror alle medlemmer har
glede av dette både i Ordenssammenheng og i det sivile liv. Noen synes ikke
det er så nødvendig med etikette. Jeg tror
de som mener dette, tar grundig feil.
Når jeg ser meg tilbake kan jeg godt si at Odd Fellow
Ordenen har gitt meg alt. Den har gitt meg glede, livsstil og varig preget meg i positiv retning. Spesielt Troskapsgradens understrekning av «hvem vi egentlig er»,
arbeider i meg til enhver tid. Og så har jeg fått utrolig
mange gode venner i Ordenen.
Og når jeg ser fremover i en Orden som har vokst
så sterkt i de nesten femti år jeg har vært medlem, er
jeg sikker på at Ordenen selv i sine ritualer, forskrifter
og skikker er det skattkammer som fremtidige generasjoner kan øse av for å fortsette den flotte utviklingen.
Men det forutsetter at man virkelig bruker skattene i
kammeret.
Og de gode embedsmenn vil klare det. Det gjelder
at man ikke tar ting lettvint, kutter svinger, men lar
Ordenens egenart få utvikle seg og blomstre.
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Else og Johan Krohn i munter samtale.
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OM KRITIKK/NEGATIVITET

FORSKJELLEN PÅ Å VÆRE KRITISK
og å være negativ
Jeg legger ofte merke til at begrepet
kritisk og begrepet negativ blandes
sammen i dagligtalen. Det er sterkt
beklagelig for begrepene er ikke
synonyme, men beskriver vidt forskjellige tenke- og reaksjonsmåter.
Bruker og forstår man ordene feil, blir
det lett til at man snakker forbi
hverandre og egentlig fører en meningstom samtale.
Å VÆRE NEGATIV
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De fleste vil umiddelbart oppfatte det
å være negativ som noe gledesløst, uten
energi og gjerne også passivt. Et liv
preget av en negativ livsholdning er
gledesløst, tiltaksløst og motløst. Begrepet knyttes vil substantivet «negasjon» som egentlig betyr nektelse. Å
være negativ er det motsatte å være
positiv. Å ha en positiv livsoppfatning
preger livet med livsglede og energi.
Du går på «the sunny side of the
street».
Det avgjørende spørsmål er om man
skal være negativ og positiv hele tiden,
eller om begge begreper og holdning
har sin berettigelse og anvendelse.
Å møte verden med en positiv livsholdning er vel noe vi klart lærer i Odd
Fellow Ordenen. Men den positive
livsholdning må forbeholdes de
positive livsverdier.
Derimot er det berettiget å være
skarpt negativ til negative livsverdier.
I sin tid var det over hele verden
både legitim og økonomisk begrunnet
å holde slaver. De mest etisk høytstående mennesker hadde slaver. Selv
slavene aksepterte slaveriet som en
samfunnsordning.
Etter hvert ble slaveriet satt opp
mot menneskets individuelle rettigheter og individets ukrenkelighet.
Over hele verden vil man i dag stille
seg negativ til slaveriet.
Negativitet skal brukes til å be-
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kjempe uønskede verdier, mens positiviteten brukes til å fremme de verdier
du ønsker skal få rom.

Å VÆRE KRITISK
Mange legger åpenbart noe negativt i
adjektivet kritisk. I dagligtalen kan
nok formuleringen «en kritisk person»
oppfattes som en som gjennomgående
er noe negativ. Men det er ikke ordets
grunnbetydning. Å være kritisk betyr
at man ikke godtar uten videre, men at
man vil se på det man er kritisk til og
måle det mot en del verdistandarder.
En teaterkritiker er en som vet så mye
om teater at vedkommende kan foreta
en kvalitativ vurdering av et teaterstykke. Å være kritisk på en konstruktiv måte forutsetter at du har innsikt i
det området det er tale om.
Sender du en som aldri har sett et
teaterstykke på en forestilling, og
etterpå ber vedkommende komme
med en vurdering, har denne
personens meninger neppe noen verdi
som teaterkritikk. Det blir med en løs
synsing om «et første forvirrende
møte».
En kritikk er en kvalifisert
vurdering. Uten slike kvalifikasjoner,
blir en uttalelse egentlig ikke annet en
synsing og løse påstander.
Komponisten Frédéric Chopin spilte
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

sine komposisjoner for tusenvis av
mennesker og fikk komlimenter og ros
fra alle kanter. Men han lengtet etter
en kvalifisert kritiker, og uttrykte dette
da han sa: «Jeg skulle ønske at Johann
Sebastian Bach kunne høre min
musikk». Han visste ikke noen mer
kvalifisert enn Bach til å utøve kritikk.
Intet kan være bedre for positiv utvikling og vekst enn kvalifisert kritikk.
Intet er mer intetsigende enn ukritisk aksept.

HVA LÆRER VI I VÅR ORDEN?
Det ligger innebygget i stor deler av
vår Orden at vi skal være negative til
verdier som ødelegger og krefter som
bygger ned det gode. Tilsvarende skal
vi stille oss positive til byggende
krefter og til det som gjør oss bedre og
mer altruistiske.
Hvis vi mener alvor med «to elevate
the character of Man» må vi også foreta en utstrakt kritisk virksomhet.
Men denne kritiske virksomheten må
være positiv og byggende, ikke destruktiv og drepende. Det er faktisk
noe som heter dannelseskritikk.
Denne kritikken trenger vi alle, og vi
trenger den av mennesker som vil oss
vel.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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OM ORDENENS VERDIER

TANKER OM
ODD FELLOW ORDENENS
verdier

Bjørge Kjetil Folden i skriveposisjon.

I våre loger og leire reflekteres det
stadig om våre verdier og
praktiseringen av disse. Her er et innlegg fra loge nr. 53 Vesteromd på
Sortland i Nordland.

O

dd Fellow Ordenens
motto er som kjent
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,
symbolisert i de tre
kjedeledd – Orde-

nens kjennetegn.
Vår etikk skal hjelpe oss i hvordan
vi skal leve. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg, medfølelse og vilje til å gjøre det gode er alle
viktige begreper og veiledere for oss
Odd Fellows. Dette er medmenneskelige verdier, som vi Odd Fellows
bruker som hjelpemidler for å gi
medlemmene gode etiske holdninger
og veiledning.
En god Odd Fellow skal kjennes på
sine holdninger i dagliglivet. De skal
vise at vår etikk er mer enn teori og
fagre ord. Dette manifesterer seg i
Ordenens budord til sine medlemmer
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gjennom all tid, nemlig å besøke de
syke, hjelpe de trengende, begrave de
døde og oppdra foreldreløse. Konkrete eksempler på dette er finansiering og bygging av SOS barnebyer i mellom-Amerika og Afrika. Og det forsetter med finansiering
av den tredje redningsskøyta her
hjemme. I det nære og daglige liv
støtter og hjelper vi når noen av oss
har gått bort, og i det å besøke syke
brødre og søstre i egen loge.
Jeg vil nå dvele ved «den gyldne
regel». Når mennesker som har troen
på et høyere vesen møtes, bygger de
på en felles åndelig og etisk plattform.
En sentral del av denne plattformen er
den gyldne regel. I kristendommen
kalles denne regelen for nestekjærlighetsbudet. Når den gyldne regel skal
beskrives som etisk prinsipp, kalles den
ofte for gjensidighetsprinsippet.
Eksempler på den gyldne regel
finnes i mange religioner og varianter.
• I kristendommen hentes regelen fra,
Matteusevangeliets kapittel 7,vers
12 hvor det heter: «Alt dere vil at
andre skal gjøre mot dere, skal også
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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dere gjøre mot dem. For dette er
loven og profetene i en sum».
• I islam heter det i Koranen, sure 2,
vers 279: «Dere skal ikke gjøre urett,
men det skal heller ikke gjøres urett
mot dere».
• Et eksempel fra en naturalistisk
religion, fra Shawnee-indianerne i
Nord–Amerika, sier det slik:
«Hverken drep eller skad din neste,
for det er ikke ham du skader, det er
deg selv du skader. Gjør godt mot
ham og gi ham derfor flere lykkelige
dager, slik du gir det til deg selv.
Gjør ikke galt mot eller hat din
neste, for det er ikke ham du gjør
galt mot, men deg selv».
• Filosofen Immanuel Kant, sa det
slik: «Handle bare etter den maksime gjennom hvilken du samtidig
kan ville at det blir en allmenn lov».
Hva har dette å si for det moderne,
rasjonelle, oppegående menneske?
Det som det ovenstående sier er at
vi skal reflektere før du handler, gjør
det gode, gjør de gode gjerninger, og
ikke tal i vanvare og sinne. Ikke operer
på internett med ditt tastatur eller
mobiltelefon i sinne. Er du sint på noe
eller noen, gå og rop i fjæra til det roer
seg. Dette er et råd jeg som lærer gir
mine ungdomsskoleelever hvert år.
Det er vanskeligere å være menneske
av i dag, med alle de digitale farene og
fellene som ligger og lurer for våre
barn, og for vår ungdom, ja dog også
for voksne folk.
Det er ikke ett eneste menneske
som lever fullt og helt etter den gyldne
regel. Mennesket var, er og vil forbli
både godt og ondt. Menneskeheten
gjennom alle tider har formulert de
gode gjerninger i likhet med den
gyldne regel, som et mål og som et
middel for å gjøre de gode gjerninger
her i livet, i livets jammerdal. Dagene
kommer og går, og det er sikkert og
visst at det ikke er bare helligdager, det
er flest hverdager.
Som Odd Fellows er det vår forpliktelse å etterstrebe best mulig å leve
etter vårt motto og våre budord, først
og fremst for å kunne være et best
mulig medmenneske for vår familie,
for våre venner, for våre Odd Fellow
søsken og for våre kolleger. I våre
møter med mennesker skal vi stadig og
vedvarende reflektere over våre etiske
utfordringer. Vi må gjennomtenke
hvordan vi praktiserer Ordenens
motto og påbud i våre liv, så vel innad
som utenfor logen. Dette arbeidet skal
være til berikelse for våre liv. Det er til
det beste for våre liv at vi alltid streber
etter å bli bedre mennesker og medmennesker.
Tekst: Bjørge Kjetil Folden
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REBEKKAHISTORIE

De DrAmAtisKe DAgene
som avgjorde Rebekkas skjebne
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Allerede på det amerikanske
Storlogemøtet i 1845 la Storrepr
Williamson fra Alabama frem forslag
om at kvinner gift med menn med Den
høye Sannhets grad burde kunne få
en dokumentasjon som kunne vise
Ordensmedlemmer og fremmede at de
hadde en tilhørighet til Ordenen. Det
ble henvist til en komite som støttet
intensjonen, men ved votering ble
forslaget forkastet med 17 for 25
mot. Storrepr Magruder foreslo et tillegg der den enkelte loge med
totredels flertall kunne utstede bevis
til ektfelle – gyldig for ett år –
godtatt med 23 mot 21.

M

en det var først
den 16. september
i 1850 at Storrepr
Smith fra Northern New York
fremmet et forslag
om grad for kvinner. Det ble vedtatt
oversendt til lovkomiteen som da bestod av Eks Stor Sire John A Kennedy,
Southern New York, Storrepr Larue,
Louisiana og Storrepr Colfax, Indiana.
Den 18. september kommer komiteen med sin innstilling. Den har
delt seg i to, og flertallet, Kennedy og
Larue, skriver at «Etableringen av en
slik institusjon er ikke tilrådelig,
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uhensiktsmessig og upassende». Colfax
utgjorde mindretallet, og talte så sterkt
og glødende at han fikk sterk støtte i
forsamlingen.
I 1849–50 var Robert H Griffin fra
Georgia Stor Sire. I motsetning til nå
gikk Stor Sire av etter å ha åpnet
Storloge-møtet og installert sin
etterfølger, for så å fremføre sin avskjedstale.
Så da Storlogemøtet ble åpnet i
1850, var Robert H Griffin fra Georgia
på Overstolen for å holde sin avslutningstale før han skulle innsette sin
etterfølger William W Moore fra Washington.
Griffin var en kraftfull taler og visste
at det kontroversielle forslaget om
æresgrad for kvinner skulle tas opp
etter innsettelsen av Moore som Stor
Sire. Griffin forsøkte iherdig å motarbeide det nye som var i emning. I sin
avslutningstale beskrev han på en mesterlig måte tidsånden, med tendenser
til oppløsning, både ved å kaste vrak på
gamle ordninger og velprøvde prinsipper og etablert praksis. I stedet
introduserte man nye, uprøvde og
tvilsomme tiltak og kalte dem forbedringer og nyvinninger, og han avsluttet
kraftfullt med å henvise til Den gamle
Bibel: «Jeg befaler Eder, fjern ikke de
gamle landemerker som Eders fedre
har satt!»
Det var åpenbart at Schuyler Colfax
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

hadde beveget tilhørerne, for da forslaget skulle tas opp til votering, ba den
innflytelsesrike Eks Stor Sire Kennedy
om ordet: «Til dagsorden! Å innføre en
ny grad i vår Orden er å betrakte som
lovendring og krever 4/5-dels flertall!»
Den ferske Stor Sire William Moore
trekker seg så tilbake for å vurdere –
kommer tilbake med sin beslutning om
at forslaget ikke griper inn i gjeldende
lovverk eller brødrenes ritualer, og
følgelig kan det avgjøres med simpelt
flertall.
Men Kennedy ga seg ikke med den
ferske Stor Sirens vurdering. «Til dagsorden! Jeg forlanger at Storlogemøtet
voterer over Stor Sires lovforståelse.
Det stemmes! 40 ayes og 40 nayes.
Det avgjørende blir Stor Sire Moores
dobbeltstemme! Og saken kan tas opp
til votering.
Og da opptellingen var over, viste
det seg at det var en overvekt av ni
stemmer til ja-siden, og æresgraden var
en realitet. Og Moore nedsatte en komite med Colfax, Martin fra Mississippi og Steel fra Tennessee til å
utarbeide forslag til ritual, passord og
tegn.
Det ble lagt frem for Storlogen 20.
september 1851 og vedtatt. Rebekkagraden var en realitet – på papiret.
Men det skulle gå enda 17 år og mye
motstand før graden var allment akseptert.
Tekst: Dag Virik
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«ITTE NO
KNUSSEL»
BERØMT NOVELLE AV FORFATTEREN
BARBRA RING (1870–1955)
Rik og barnløs satt Marte Svennerud,
landhandler-enken på Svennerud gård,
og holdt bygdas tøyler i sin hånd.
Kunne folk betale inndrev Marte
Svennerud ubarmhjertig like til siste
øre. Kunne de ikke betale, slo hun en
strek over hele regnskapet. «Itte no
knussel,» sa Marte Svennerud.

S

å hendte det like under jul at lærer
Hansen døde, og enken satt igjen
med hele sju uforsørgede – i rene
armoden. Presten sendte liste rundt for
å få penger til begravelsen, og til å betale husleien. Listen kom selvfølgelig
først til Marte Svennerud. Den oppmerksomheten skyldte bygda henne.
Men videre kom den heller aldri. Den
gikk tilbake til presten med påskriften:
Jeg bitaler itte no knussel
Marte Svenneru.
Hvor meget Marte Svennerud holdt
på ikke å være knuslete, sparte hun alltid på d’en i Svennerud.
– Det der kunne bare én i bygden ha
skrevet, og det er Marte Svennerud, sa
presten, han satte et komma etter
«bitaler».
Så lot Marte Svennerud spenne for,
anbragte sin mektige person på baksetet, og fylte hele sluffa med små og
store poser fra butikken, og så kjørte
hun på kondolansevisitt til lærer Hansens enke. Hvis noen etter den visitten
hadde spurt lærer Hansens barn om
hvordan Jomfru Maria så ut, ville de alle
sammen ha forsikret at hun hadde tre
haker og små lyseblå øyne, sånn som
Marte Svennerud.
Men lillejulaftens morgen gled lærer
Hansens enke i kjellertrappen, falt ned
og slo seg så hun døde fra barneflokken
sin noen timer etter. Presten hentet alle
sju til prestegården og kalte i hui og hast
sammen til et møte av bygdas beste
menn – hvortil først og fremst regnes
Marte Svennerud – for å høre om noen
var villig til å ta til seg ett av lærer
Hansens barn.
Møtet hadde ikke vart lenge før alle
syv var anbragt. Bygdas hjertelag var
stort.
Imens satt barna i prestegårdskjøkkenet og spilte Gnav (et kortspill).
«Det er best de får noe annet å tenke på,
krypet – og Gnav er et uskyldig spill,»
sa prestens husholderske. De hadde
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spist opp alle rosinene de hadde fått å
spille om. De satt og lyttet til stemmene
inne fra prestens kontor. De største
skjønte godt hva det dreide seg om.
Plutselig sa Nils, en liten lyslugg med
gløgge øyne og minst mulig til nese, «Vi
spiller om hvem som får komme til
Marte Svennerud. Hun tar nok én av
oss.»
Spillet begynte. De var så spente som
om det gjaldt livet. Å komme til Marte
Svennerud var nesten som å komme like
lukt i Paradis. Mikkel, den eldste, vant.
Den yngste begynte og gråte, «Mei åsså
vil til Matte Fenneru!» Men gråten
stanset brått. Det gikk i døren til kontoret. Marte Svennerud kom ut. Det var
selvsagt at hun skulle velge først. Hun
satte seg ned og lot de små lyse øynene
vandre rundt på alle sammen. En gang
til – rundt på alle sammen. Hun stanset
ved Nils.
– Namnet ditt? spurte hun.
– Nils Ezekiel Hansen, svarte gutten
ildrød av forventning.
– Å gammal?
– Jeg fyller ti år den attende januar,
kom det kjapt.
– Vil du følgje med til Svennerud og
komme på butikken?
– Ja, takk, brast det ut av Nils. Han
strålte. Men så kom han til å se bort på
Mikkel som satt og svelget og svelget.
– Takk, men… sa Nils.
– Nå? Har du kanskje itte løst? Marte
Svennerud hørtes støtt.
– Jo… men… Nils skottet på ny bort
på Mikkel.
– Nå! Å er'e med dei? spurte Marte
Svennerud litt kvasst.
– Jeg vil nok gjerne… men… det var
Mikkel som vant deg, sa Nils fort.
– Åforslag? spurte Marte Svennerud
uforstående.
– Vi spilte om hvem som skulle
komme til Svennerud. Og Mikkel vant.
Marte Svennerud dro på smilet.
– Så du spilte bort meg, du da, Nils?”
– Ja. Jeg gjorde nok det. Nils hvisket
og så skamfullt ned.
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– Åkken vann du da?
– Ingen. Nils så mer og mer ulykkelig
ut.
– Stakkarn, sa Marte Svennerud.
– Åkken vann du da? Hun vendte seg
til en åtteåring med to lyse fletter. Hun
ble blodrød. Vred seg hit og dit, og fikk
møysommelig frem at hun heller ikke
hadde vunnet noen.
– Var det berre han Mikkel som vann,
da? spurte Marte Svennerud.
– Ja. For vi spilte ikke om andre enn
deg, hvisket Nils.
– Så. Åffer spelte de itte om andre?
Marte Svenneruds lyseblå øyne tittet
nysgjerrig ut av det runde, lyserøde ansiktet.
– For vi ville helst være hos deg alle
sammen, svarte Nils.
– Jasså, sa Marte Svennerud og kikket
betenkt ut av vinduet.
– Jasså, sa hun en gang til, hun knep
munnen sammen, reiste seg brått og
gikk uten og si mer. Barna så på
hverandre. De ble sittende ganske tause
i angst for at hun skulle være blitt sint,
og ikke ville ha noen av dem.
Men Marte Svennerud gikk inn på
kontoret og satte seg ved siden av
presten.
– Je tar alle sju. Itte no knussel, sa hun
myndig og klasket sin store hånd i
bordet.
Da Marte Svennerud en stund etter
kjørte ut av prestegården med sluffen
stuvende full av unger, og bygdas gode
menn satt i sine sleder og ventet, for
etter gammel skikk og la Marte
Svennerud kjøre først, trådte presten
ned trappen.
– Nu et Hurra for Marte Svennerud,
ropte han og svingte i begeistring
kalotten. Og da det hurraet var slutt,
svingte han den en gang til.
– En gang til. Itte no knussel, smilte
presten.
Og hurra ble det ropt så lenge den
brede ryggen til Marte Svennerud var
synlig fra prestegårdstrappen.

R
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DEPUTERT STOR SIRE TORIL GRUNDTVIG SKOUGAARD

Novemberværet er så som så,
med regn og sludd fra himmel grå.
De siste blader som falt fra grenen,
er tråkket ned på den visne plenen.
Alle høstens farger i gult og rødt,
er nu forsvunnet, alt ligger dødt.
Snart kommer sneen og legger over
sitt hvite teppe, naturen sover.
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Deputert Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard.

Så kommer adventstiden. Julegatene blir pyntet, juleutstillingene i butikkene er som før, med nisser, lys, julemusikk
og gaver under pyntede juletrær.
For mange er adventstiden et jag og et slit etter å bli
ferdig til julen ringer inn.
Uff som tiden går, sier vi ofte. Vi tenker på året som har
gått, på de tingene vi burde ha gjort, alt det vi ikke gjennomførte, og det sniker seg inn et snev av dårlig
samvittighet. Men det som er gjort, er gjort, og det er for
sent å angre.
Men la oss snu på tidsbegrepet. Kan vi ikke heller si at
tiden kommer. Det er langt mer optimistisk og hyggelig. Du
får en ny dag i morgen, en ny blank dag og du kan velge hva
du vil fylle den med.
I år ønsker jeg meg hvit jul. Alt blir så mye lysere og vakrere når sneen daler fredelig ned utenfor vinduet. Et
gnistrende vinterlandskap lokker dessuten store og små ut
til latter, lek og roser i kinnene.
Julen er en tid med glede, fellesskap, samvær med familie
og venner.
Det er jo menneskene man er sammen med som gir den
aller sterkeste julefølelsen.
Stjerner i vinduene, juletre, hyasinter og lussekatter forsterker julefølelsen.
I vår hektiske hverdag roer vi ned når julen ringes inn.
Men alle ser dessverre ikke frem til denne.
For mange blir julen vanskelig, mye er skjedd i deres liv
iår.
La oss ta dem med i våre tanker - rekk ut en hjelpende
hånd til andre som ikke har det så greit.
Å hjelpe andre vil kanskje bli din mest betydningsfylte
jul.
Mens vi tenker på hvordan vi kan utgjøre en stor forskjell
i verden, må vi ikke glemme de små, daglige forskjellene vi
kan utgjøre, som over tid blir til store forskjeller som vi ikke
kan forutse.
Du trenger aldri å angre på en dag i ditt liv.

R

Foto: Bjørn Arild Johnsen

Gode dager gir deg glede, dårlige dager gir deg erfaring,
de verste dagene gir deg en lærepenge og de beste dagene
gir deg minner.
Må året som kommer bringe oss glede,
vekst og fremgang hos meg og dere.
Må hatet vike og kjærlighet gro.
Må lys og varme i hjertene bo.
Alle så har vi noe å gi,
må raushet og omsorg bli vår melodi.
Med de beste ønsker for julen og alt godt for det nye året,
med god fremgang i vår Orden.
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Søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Toril Grundtvig Skougaard
Dep. Stor Sire
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QUIZ OG STATUS

Fakta om Ordenen
• Den første Odd Fellow loge i vår
Ordensgren ble instituert 26. april
1819 i Baltimore i staten Maryland
i USA. Den fikk navnet Lodge No: 1
Washington
• Den første Odd Fellow leir ble instituert 6. juli 1827 i Baltimore,
USA. Den fikk navnet Encampment
No: 1 Jerusalem
• Vår Ordensgren kom først til Tyskland i 1870
• Vår Ordensgren kom til Danmark i
1878
• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Stavanger 26. april 1898
• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kristiania 28. mai 1909
• Den første norske Odd Fellow leir,
nr. 1 Norge, ble instituert i Kristiania
3. november 1919
• Den Norske Storloge ble instituert i
Kristiania 7. august 1920
• Det Norske Rebekkaråd ble instituert i 1933 og fungerte frem til
2001

j

Ordensquiz
15 spørsmål
1. Når ble det første Ordenhuset i Baltimore, USA innviet?
2. Hva het den første Presidenten i Rebbekarådet i Norge?
3. Hvilke tre Odd Fellow loger ble instituert i 1918?
4. Hva het den publikasjonen Rebekkarådet utgav fra 1946 til 1954?
5. Hvem innførte ordningen med Storembedsmannsmøtet i Norge?
6. Hva heter den første søster Deputert Stor Sire i Norge?
7. Hva er det motsatte av altruisme?
8. Hvilke tre Rebekkaloger ble instituert i 1921?
9. Når ble den første, norske Odd Fellow leir instituert?
10. Når ble den Norske Storloge instituert?
11. Når ble den første Rebekkaleir instituert?
12. Hvem er søster Stor Skattmester?
13. Hvilke Regionale Odd Fellow Akademier er instituert høsten 2017?
14. Hvem er Ordenens Stor Herold?
15. Hva er navnet på den finske Odd Fellow Ordenens publikasjon?

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

Odd Fellow Ordenen
i Norge har pr. 14. november 2017:

• 156 Odd Fellow loger
• 132 Rebekkaloger
• 28 Odd Fellow leire
• 26 Rebekkaleire
• 11 716 Odd Fellow brødre
• 10 608 Rebekkasøstre

R
• Totalt 22 324

SVAR:
1. The Odd Fellow Hall, innviet 26. april 1831
2. Signe Mohn, Rådspresident fra 1933 til 1946
3. Loge nr. 3, Eystein, nr. 4 De Syv Fjelde og nr. 5 Vesterlen
4. Rebekkabladet
5. Stor Sire Olaf Hallan
6. Britta Almaas, søster Deputert Stor Sire 2001-2005
7. Egoisme
8. Rebekkaloge nr. 3 Vaar, nr. 4 Pax og nr. 5 De Syv Stjerner
9. I Kristiania 3. november 1919
10. I Kristiania 7. august 1920
11. I Oslo 26. april 1980
12. Vivi Skyrud Uhre
13. I Rogaland og Troms
14. Morten Søraa
15. Tre Länkar

Status
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ODD FELLOW TORGET

ODD FELLOW TOR
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KONTAKTPERSON
TELEFON
E-POST
POSTNUMMER
BRANSJE/FIRMA
ANLEGGSGARTNERMESTER
Håkon Bjørndal
977 92 177
Håkon Bjørndal
haakon@bjorndal.com
5525 HAUGESUND
BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
Odd Abbedissen
55 15 40 90
5147 FYLLINGSDALEN
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Kjell Western
32 22 74 00
3400 LIER
BILSALG
Nymo Bil AS
Kjell Nymo
75 50 79 00
post@nymobil.no
8041 BODØ
BRANNUTSTYR
Braco AS
Einar Glenthøj
32 22 66 70
3420 LIERSKOGEN
BUSSTRANSPORT/REISEARRANGØR
Turistbussen Ålesund
Geir Gjerde
70 14 33 16
geir@turistbussen.no
www.turistbussen.no
FERIE OG FRITID
www.casa-as.no
1617 FREDRIKSTAD
Drømmeboliger i Spania til leie
Terje Olsen
911 08 100
FLIS/MUR/GRAVING/TØMMER/NATURSTEIN/BETONGARBEID ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
A. Helgeland Betong AS
Audun Helgeland
907 87 001
post@ahelgeland.no
5525 HAUGESUND
GRAFISK ARBEID
Njord Kompetanse
Jon Esben Johnsen
948 71 810
1344 HASLUM
HOTELL
Bardu Hotell
Patricia Sørensen
77 18 59 40
9365 BARDU
Mosjøen Hotell AS
Bård Bergrem
75 17 11 55
8651 MOSJØEN
KRANER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
Ola Skrondal
915 99 605
ola.skrondal@munck-cranes.no
MALERMESTER
Velde s Malerservice og Fargehandel
Jan Erik Lima Velde
909 67 115
janerik@veldes.no
4276 VEDAVÅGEN
MURMESTER
Hedmark Murmesterforretning A/S
Einar H. Hernes
62 81 49 23
2212 KONGSVINGER
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS
Tor-Petter Stensland
53 65 19 20
5750 ODDA
REISEBYRÅ
post@opplarr.no
2890 ETNEDAL
Oppland Arrangement AS
Anders Lunde
61 12 06 00
RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri Trøndelag
Sivert Lian Opdahl
406 01 020
www.marthes.no
7000 TRONDHEIM/7500 STJØRDAL
RØRLEGGER/VARMEPUMPER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Jens-Petter Engh
35 93 09 00
3917 PORSGRUNN
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger
Arne W. Tindeland
971 81 350
5500 HAUGESUND
Rørlegger Geir Sirnes AS
Christian Sirnes
52 80 60 70
firmapost@geir-sirnes.no
5525 HAUGESUND
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
Jan Jøndal
67 98 05 20
1472 FJELLHAMAR
STORKJØKKENUTSTYR
kjell@storkjokken-service.no
7725 STEINKJER
Storkjøkkenservice a/s
Kjell Bjørnar Wennevik
934 62 550
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde
Kristian Lunde
22 83 05 10
www.tannlegelunde.com
0161 OSLO
TEKNISK GUMMI OG TRANSPORTBÅND
Industrigummi
Kristian Hausken
52 83 80 95
gummihausken@gmail.com 4260 TORVASTAD
TRAFIKKSKOLE
gerd@gerds.no
4013 STAVANGER
Gerds Trafikkskole a/s
Gerd Johnsen
51 89 31 90
Andersen Trafikkskole
Freddy Andersen
901 01 645
5516 HAUGESUND
UR/KLOKKER
Lervik Ur AS
Knut J. Lervik
52 70 03 50
post@lervikur.no
5528 HAUGESUND

R
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ANNONSERING • ADRESSEFORANDRINGER •
OPPSIGELSER • ENDREDE PERSONDATA OSV. •
HENVENDELSE TORILL.SOLLI@ODDFELLOW.NO

DE TRE KJEDELEDD
HAR LEDIG PLASS FOR NYE ANNONSØRER!

Opro
Produkter AS kan lage merker av det meste: en
)HUGLJ
ȦɁɃɀȧɃɀȵɆȼɅȶɃȘȪȼȲȿȽȲȸȶȾȶɃȼȶɃȲɇȵȶɅȾȶɄɅȶ
PDQVMHWWNQDSS skisse, en loge eller et bilde. Vi hjelper firmaer og
ȶȿɄȼȺɄɄȶȶȿȽɀȸɀȶȽȽȶɃȶɅȳȺȽȵȶȭȺȹȻȶȽɁȶɃȷȺɃȾȲȶɃɀȸ

6WDQVH

ȲȿȵɃȶȲȼɅʮɃȶɃȷɃȶȾɅȺȽȶȿɅȺȽȷɃȶȵɄɅȺȽȽȶȿȵȶȽʮɄȿȺȿȸ
andre
aktører frem til en tilfredsstillende løsning. Så

(PDOMHUWH
PHUNHU

ȪʜɄȿȲɃɅȶȿɄɅȲȿɄȶȹȲɃȳȽȺɅɅȽȲȸȶɅɄɅʜɃȼɆȿȵȶȿȷɃȺɅɅɅȺȽʜȽȲȸȶ
snart en stanse har blitt laget, står kunden fritt til å
ȹɇȲȵȶɇȺȽɁȺȿɄȾȲȿɄȻȶɅɅȼȿȲɁɁȶɃȲȿȹȶȿȸɄȼȻɀɃɅȶȼȿȲɁɁȶɃ
lage hva de vil: pins, mansjettknapper, anheng,
ɀȸɄʜɇȺȵȶɃȶȭȺɁɃɀȵɆɄȶɃȶɃȵȶɅȾȶɄɅȶȲɇȠȿɄȺȸȿȺȶɃɅȺȽȦȵȵ
skjorteknapper
og så videre. Vi produserer det meste
avȝȶȽȽɀɈȦɃȵȶȿȶȿɀȸɁȽȶȺȶɃȶɅȿʝɃɅɄȲȾȲɃȳȶȺȵȾȶȵ
Insignier til Odd Fellow Ordenen, og pleier et
ȦȵȵȝȶȽȽɀɈȬɅɄɅɊɃ
nært samarbeid
med Odd Fellow Utstyr.
Ta kontakt for mer informasjon!

ȫȲȼɀȿɅȲȼɅȷɀɃȾȶɃȺȿȷɀɃȾȲɄȻɀȿ
opro@opro.no
ɀɁɃɀ#ɀɁɃɀȿɀ

TRENGER DU NY LIVKJOLE?
ELLER NYTT LOGEANTREKK ?
Gjennom en av Europas ledende produsenter av livkjoler tilbyr vi et kvalitetsprodukt basert
på de beste tilgjengelige materialer i 50 % ull og 50 % polyester. Vi leverer
i str. 46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58. Livkjolen leveres med sort vest og benklær til
kun kr 2.490,- + porto og oppkravsgebyr. Full bytte og returrett.

R

Bestill på: 24 timers ordretelefon: 62 52 86 66
E-post: post@livkjole.no
Adresse: Livkjole.no, Postboks 6, 2301 HAMAR
www.livkjole.no

R

Livkjole.no drives og eies av TLC.© 2008-2016. TLC All rights reserved. TLC, Postboks 6, 2301 HAMAR
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ODD FELLOW UTSTYR

Artikler fra

Art. nr. 11088
Gilde kuvertkaraffel
(4 stk. i pakken)
Kr. 800,-

44
48

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

Art. nr. 11025
Rødt slips i silke
m/kjedeledd
Kr. 150,Art. nr. 11085
Pashmina-sjal i ull/silke
m/kjedeledd
Kr 525,-

Art. nr.
11006
Stearinlys
m/kjedeledd
i rødt,
høyde 10 cm
Kr. 35,-

OBS! OBS!
MODERNISERING AV NETTBUTIKKEN TIL ODD
FELLOW UTSTYR!
nettbutikken til Odd Fellow utstyr er under fornying og
modernisering. Alle privatkunder vil nå måtte betale sine
varer ved bestilling. Privatkunder må bruke et debetkort ved
betalingen. loger/leire vil fortsatt kunne bestille varer og få
disse levert med faktura.
Odd Fellow utstyr oppfordrer imidlertid enhetene til å gå over
til bruk av debetkort ved kjøp av utstyr.
nettbutikken til Odd Fellow utstyr vil med denne
moderniseringen fremstå som en nettbutikk på linje med alle
andre nettbutikker.
Odd Fellow utstyr vil bestrebe seg på at leveringstiden fortsatt skal være så kort som overhodet mulig. De artiklene
som i dag har leveringstid er rebekkaringer og lenkeringer
for søstre og brødre. Disse vil det fortsatt være leveringstid
på, men vi vil prøve å få den ned til ca 2 uker.
hvite skjorter og livkjoleskjorter i størrelser utenom de mest
vanlige som er størrelser fra 39 – 45, vil det fortsatt kunne
være leveringstid på.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

R

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

R
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Pris
155,90,90,295,295,35,4110,665,315,530,150,150,155,1 325,945,915,575,205,475,230,590,535,50,2 325,2 415,1 700,-
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290,350,118,158,88,675,395,100,100,100,390,50,525,800,186,25,25,50,150,120,800,150,-

R

DTK 417

Art. nr. Betegnelse
Antall
10173
Flaggstang for bordflagg/vimpel
............
10176
Båtflagg/gjesteflagg
............
10177
Båtvimpel
............
11003
Regaliefutteral br.
............
11003
Regaliefutteral str
............
11006
Lys m/kjedeledd i rødt høyde 10 cm
............
11019
Memento Mori
............
11002
Regalieveske i kunstskinn
............
11010
Odd Fellow Historie Bind I
............
11020
Slipsnål sølv m/kjedeledd rød emalje
............
11025
Rødt slips i silke m/kjedeledd
............
11026
Sort slips i silke m/kjedeledd
............
11027
Hvit sløyfe Pique
............
11030
Slipslenke m/gull kjedeledd
............
11032
Mansjettknapper forgylt, hvit emalje m/kjedeledd
............
11033
Skjorteknapper for livkjole forgylt, hvit emalje m/kjedeledd
............
11035
Jakkemerke i gull, liten størrelse
............
11036
Jakkemerke sølv/forgylt
............
11037
Belte i skinn m/kjedeledd på spennen
............
11038
Slipsklype
............
11039
Slipsnål sølv/emalje
............
11041
Rebekkafigur i glass
............
11042
Tresokkel til Rebekkafigur
............
11050
Rebekkaring gull m/emalje
............
11051
Lenkering for brødre (oppgi ringmål: ..............)
............
11052
Lenkering for søstre (oppgi ringmål: ..............)
............
For ringer er det ca. 4 ukers leveringstid
11058
Hansker i skinn, hvite, str. 61/2, 7, 7 1/2, 8, 9, 9 1/2, 10 (str. ..........)
............
11059
Hansker i skinn, hvite, herre, geiteskinn
............
11062
Hvite vanter, crepe, dame, one size
............
11063
Vanter crepé, hvite, herre
............
11065
Julekort m/konvolutter, pakke á 15 stk.
............
11066
Livkjoleskjorte, (str. ..............)
............
11067
Hvit skjorte, (str. ..............)
............
For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
11068
Paraply herre, sort m/kjedeledd
............
11069
Paraply dame, sort m/kjedeledd
............
11081
Handlenett m/kjedeledd
............
11082
PC skulderveske m/kjedeledd i rødt
............
11084
Veskeholder m/kjedeledd
............
11085
Pashmina-sjal i ull/silke
............
11088
Gilde kuvertkaraffel 4-pk m/kjedeledd inngravert
............
11089
Kjedeleddnål m/stener
............
11092
Utredning om logesalen
............
11093
Utredning om leiren
............
11094
Odd Fellow Akademiets Årbok, alle årganger
............
11100
Sanger og tekster av Oddmund Reppe
............
11102
Handlenett m/kjedeledd og glidelås
............
11103
Bosweel livkjoleskjorte, (str. ..............)
............
11110
Manchester Unity historiebok
............

i

REDAKTØRENS HJØRNE

KJÆRE
LESER. . .
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H

ver høst får vi «same procedure as last
year» fra Stortinget. Det er nødvendig.
Først kommer Trontalen med Trontaledebatten. Så legger finansministeren frem
regjeringens forslag til budsjett for neste
år. Deretter følger Finansdebatten.
Finansdebatten går i sin helhet ut på hvordan samfunnets
midler skal prioriteres, omprioriteres og fordeles.
Hele prosessen samles i begrepet «fordelingspolitikken».
Og om fordelingspolitikken oppnås det aldri full enighet –
konsensus. Det er alltid et spørsmål om kompromisser.
I et velstandssamfunn som vårt er overfloden den
sterkeste rett. Noen har regnet på at Statsbudsjettet i Norge
omhandler utgifter på om lag en kvart million for hver nordmann, mens nabolandet Sverige bare har et statsbudsjett på
om lag hundre tusen kroner til hver svenske. Den som ikke
ser at Norge er et velstands- og overflodssamfunn har fått
en trollsplint i øyet. Men til tross for dette, trenger vi en fordelingspolitikk, ganske enkelt fordi det aldri er nok til alle
gode formål.
Nå skal ikke mine refleksjoner dreie seg om politikk eller
partipolitikk, men fordelingspolitikk med en litt annen vri.
Samfunnsvitere og sosiologer har i mange år drøftet dybden
i det de kaller «Matteuseffekten». Det er en formulering
som er hentet fra Matteusevangeliets kapittel 15, vers 25
hvor det heter i moderne oversettelse fra 2012:

Foto: Arne Glomdal

• Hvordan kan vi begrense gavedrysset, spesielt til barn?
• Hvordan skal vi gjenvinne gleden både ved å gi og det å
få?
• Hvordan skal vi få delt vår rikdom og velstand med dem
som faktisk fratas det lille de har?
Det finnes klart mennesker i Norge som både har for lite
og som taper det lille de har. Ser vi på den store verden, er
bildet ekstremt mye verre.
La meg konkludere med denne påstand. Hvis vi snakker
om at vi er etisk reflekterte mennesker, er fordelingspolitikk
ikke noe som man driver med på Stortinget i høstterminen
hvert år. Hver enkelt av oss driver fordelingspolitikk i vårt
eget liv hver eneste dag. Og målestokken på hvordan vi
driver denne politikken kan måles på Matteuseffekten. Den
kan være en ubehagelig målestokk, nå mot julen og gavedrysset.
Kjell-Henrik Hendrichs

«For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som
ikke har, skal bli fratatt selv det han har.»
Det var den amerikanske sosiologen Robert King
Merton som første gang beskrev dette fenomenet i 1968. Vi
er svært mange i Norge som har vært med på en eventyrlig
velstandsutvikling. Når jeg tenker tilbake på min barndoms
Oslo og Norge, er velstandsutviklingen nesten ikke å begripe. Det som jeg den gang oppfattet som uhørt og uoppnåelig luksus, er i dag blitt selvfølgeligheter som verken
skaper spesiell overraskelse eller takknemlighet.
Vi nærmer oss den store gavefesten.
Problemstillingen i mange familier er:

R

DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

R

KONTAKTER LANDET RUNDT

j

ODD FELLOW ORDENEN I NORGE:
DEN NORSKE STORLOGE:
Stor Sire Morten Buan
storsire@oddfellow.no
Søster Deputert Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard
strdepss@oddfellow.no
Bror Deputert Stor Sire Geir Småvik
brdepss@oddfellow.no
Søster Stor Sekretær Svanhild Sandem
strstorsekr@oddfellow.no
Bror Stor Sekretær Steinar Jansen
brstorsekr@oddfellow.no
Søster Stor Skattmester Vivi S. Uhre
strstorskm@oddfellow.no
Bror Stor Skattmester Paal Østmoe
brstorskm@oddfellow.no
KANSELLIET:
Kansellisekretær Helle Aandahl
Sekretær Torill Evjen Solli
Kansellimedarbeider Kjell Bakken
Sentralbord: 22 83 92 40
Odd Fellow Utstyr: 22 83 92 50
Epost: odd.fellow@oddfellow.no
DISTRIKTSLEDELSE REBEKKA DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
DSS Hanne Marie Bukaasen
Mobil tlf 905 70 887
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Bjørg Haarr
Mobil tlf 913 22 503
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Grethe Evelyn Isdahl
Mobil tlf 18 95 605
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Liv Tefre
Mobil tlf 913 50 997
Distrikt 5 Telemark
DSS Britt Margrethe Lund
Mobil tlf 995 67 847
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Randi Marie Muri
Mobil tlf 930 51 070
Distrikt 7 Østfold
DSS Astrid Westheim
Mobil tlf 901 76 370
Distrikt 8 Vestfold
DSS Greta Gjerde Christiansen
Mobil tlf 986 95 969
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Rut-Guri Langseth Nilsen
Mobil tlf 991 52 830
Distrikt 10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
DSS Bjørg Karin Hoel
Mobil tlf 412 33 369
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Kirsten Kari Melvik
Mobil tlf 901 60 908
Distrikt 12 Finnmark
DSS Agnes Margareth Henriksen
Mobil tlf 932 48 609
Distrikt 13 Salten
DSS Anne-Harriet Kvalheim
Mobil tlf 952 06 766
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Selle Marie Horntvedt
Mobil tlf 915 52 780
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Asgerd Winge
Mobil tlf 975 26 995
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Astri Kleven Sexe
Mobil tlf 977 17 390
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Karin Marie Midthaug
Mobil tlf 913 79 313
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Marit Grinde
Mobil tlf 959 21 669
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Distrikt 20 Helgeland

DSS Helga Vargdal
Mobil tlf 415 52 710
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Kari Belgum
Mobil tlf 926 30 126
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Else Margareth Byholt
Mobil tlf 917 08 896
Distrikt 23 Smaalenene
DSS Unni Beate Bergsland
Mobil tlf 995 76 078
Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Lillian Kristensen
Mobil tlf 951 42 698
DISTRIKTSLEDELSE ODD FELLOW DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo
DSS Espen Rud
Mobil tlf 924 05 020
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Ove Gloppen
Mobil tlf 917 32 690
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Ove Kahrs Rasmussen
Mobil tlf 909 27 392
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Kristian Haugan
Mobil tlf 996 99 715
Distrikt 5 Telemark
DSS Helge Einar Djupvik
Mobil tlf 957 92 063
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Terje Selbo
Mobil tlf 924 03 361
Distrikt 7 Østfold
DSS Jon Erik Holm
Mobil tlf 913 27 564
Distrikt 8 Vestfold
DSS Bjørnar Andreassen
Mobil tlf 932 44 440
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Reidar Henningsen
Mobil tlf 958 18 023
Distrikt 10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
DSS Johnny Lund
Mobil tlf 906 34 252
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Leif Arne Larsen
Mobil tlf 900 66 262
Distrikt 12 Finnmark
DSS Jon Holien
Mobil tlf 415 50 266
Distrikt 13 Salten
DSS Magne Henry Pettersen
Mobil tlf 456 17 808
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Dag-Runar Pedersen
Mobil tlf 950 77 110
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Sverre A. Granheim
Mobil tlf 907 66 537
Distrikt 16 Sogn og Fjordane
DSS Leif Arne Midtbø
Mobil tlf 412 65 449
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Odd Gunnar Nygård
Mobil tlf 909 17 887
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Reidar Bjørn Halvorsen
Mobil tlf 911 66 106
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Arild Sirevaag
Mobil tlf 977 22 254
Distrikt 20 Helgeland
DSS Jan Olav Mellingen
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Mobil tlf 996 96 851
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Snorre Østlund
Mobil tlf 905 43973
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Åge Munch-Olsen
Mobil tlf 976 97 391
Distrikt 23 Smaalenene
DSS John Egil Haug
Mobil tlf 918 10 186
Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Torben Magne Knudsen
Mobil tlf 958 52 712
Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike
DSS Knut Andreas Østbøll
Mobil tlf 911 76 351
INTERNETT:
www.oddfellow.no
WEBMASTER:
Kjell Bakken Mob.: 905 88 196
webmaster@oddfellow.no
Odd Fellow Museum og Bibliotek:
Omvisning i Museet eller et besøk i Biblioteket avtales med Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann. Mobil:
911 53 714 eller storarkivar@oddfellow.no
NETTAVISEN:
Redaktør:
Erling Nordsjø Mob: 902 05 998
Nettredaktør oddfellow.no
UTENLANDSKE ODD FELLOW ADRESSER:
Hvis du skal reise til utlandet og vil besøke Odd Fellow virksomhet, går du inn på oddfellow.no.
Derfra klikker du deg inn på «Her er vi». Under denne fanen
finner du «Grupper/Klubber». Der ligger de utenlandske
adressene.
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Julekveld
Det lyser i stille grender
av tindrande ljos ikveld,
og tusunde barnehender
mot himmelen ljosi held.
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens frelsar
som barn i ein vesal stall.
Han låg der med høy til pute,
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.
Songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt.
um barnet, Guds son og sonar
som myrkret for evigt batt.
Jacob Sande (1906-1967) skrev dette diktet sommeren 1931.
Det ble trykket første gang ved juletider 1931 med tittelen «Julekveld».
Sangen har etablert seg som en av landets mest kjente og kjære julesanger.
Den er inntatt i Norsk Salmebok.

