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L E D E R

Som Overmester og engasjert logemedlem, er det
med glede og ydmykhet jeg får sitte å reflektere
under utarbeidelse av denne lederen til vårt med- OM Knut Arne Bodal.
lemsblad. Jeg har alltid følt meg hjemme i logen
vår, og har som mål å gjøre vår loge til et godt
sted å være både for eksisterende og fremtidige
medlemmer.

At vårt fundament bygger på vennskap, kjærlighet og sannhet, gjør
arbeidet for trivsel enklere. Det er et budskap alle kan og bør kunne
stå inne for, selv om vi alle har våre egne tanker og meninger. En loge
er for meg et sterkt fellesskap sammensatt av mange selvstendige og
tenkende individer. Dette gjør medlemskapet spennende og viktig for
min personlige utvikling. Vi utfordrer hverandre, og bygger opp hverandre. Selvet står ikke i sentrum, samtidig som det gjør det. Vi skal bli
bedre mennesker.

Det traff meg derfor i hjertet da Per Fugelli rettet på sitt tidligere sitat
og uttalte at: “vær et ettall på jorden, óg ta vare på flokken din.” Slik
føler jeg at vi har det hos oss. Vi skal utvikle oss selv, og ta vare på
hverandre.

At Odd Fellow-ordenen består av både brødre og søstre gjør denne
jobben lettere for min del. I et moderne samfunn er vi alle likeverdige,
og dette fører til et godt samarbeid mellom logebrødre og -søstre. Vi
har et samarbeid jeg ser frem til å videreutvikle slik at vi kan finne løsninger som styrker dette samholdet. Vi skal inkludere de yngre, og
verdsette de eldre. På den måten kan vi sikre at vi beholder tradisjonene som er limet i vår orden, samtidig som vi skaper en organisasjon
som tåler tidens tann, og kan møte det moderne og fremtidige mennesket med åpne armer. Vi kan igjen se tilbake på vårt fundament:
Vennskap, kjærlighet og sannhet. Disse begreper hvis relevans aldri
vil gå av moten.
Med dette kan jeg med visshet si at jeg med ære og stolthet tjener som
deres Overmester.

Broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Knut Arne Bodal
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Jubilanter høsten 2018

14.07.1933
27.09.1948
05.11.1968
17.11.1953

Jansen, Randi Marie
Sandvig, Gunn Helen
Nybakken, Lene Frøshaug
Eng, Evy Ruud

Jubilanter høsten 2018

14.07.1948
19.07.1948
25.07.1948
16.08.1948
31.08.1923
11.09.1943
01.10.1948
07.10.1968
10.10.1943
17.11.1948

SEKRETÆRENS SPALTE

26.11.1968 Ekhaugen, Brita Engan
29.12.1943 Hersleth, Dagny-Anne

85 år
70 år
50 år
65 år

50 år
75 år

Vi gratulerer!

SEKRETÆRENS SPALTE

Larsen, Borger
Bodahl, Arild Johannes
Isaksen, Jan-Egil Skaug
Aasgård, Sverre
Skadsheim, Magne
Eng, Rolf
Johansen, Frank Jacob
Tveten, Espen Ivar
Mork, Sverre
Kure, Halvor

30.11.1938 Tveten, Knut-Ivar
02.12.1938 Skarpholt, Odd Martin
16.12.1948 Skjeltorp, Trond

70 år
70 år
70 år
70 år
95 år
75 år
70 år
50 år
75 år
70 år

80 år
80 år
70 år

Veteranjuveler høsten 2018

19.10.1978 Forvik, Evald Julius
40 års Vet.juvel
21.10.1993 Tveten, Knut-Ivar
25 års Vet.juvel
07.11.1968 Diskerud, Tore Christian 50 års Vet.juvel

Vi gratulerer!

Landssaken 2016-2019 – Ny redningsskøyte til RS

Her kommer en oversikt over
logenes innsamling til Redningsselskapets nye skøyte,
som Odd Fellow Ordenen skal
bekoste og overlevere i 2019.
Loge Cecilia har så langt følgende resultat:
Målet er kr 123.000,–.
Vi har samlet inn kr 104.949,– så
langt. Resterende kr 18.051,- har
kollegiet bestemt skal tas fra
sparekontoen. Ergo har vi nådd
målet.
Skattmester i Cecilia

Innsamling for å bygge ny
redningsskøyte,
ODD FELLOW III.
Mål: 25 millioner kroner.
Loge Håkon Håkonsson sin
andel: kr 104 000,–.
Innbetalt fra brødrene:
kr 37 100,–.
Bidrag fra kokkene: kr 63 922,–.
Totalt innbetalt: kr 101 022,–.
Rest: kr 2 978,– vil selvfølgelig
bli dekket opp innen fristen.

Angående bidrag fra kokkene
beskrevet i forrige Nore-Nytt

Nore-Nytt takker og gratulerer
med deres fine innsats!
HR
Kilde: Skattmester
i Håkon Håkonsson

Alt du trenger er mobil, et bankkontonummer og
så laste ned appen til Vipps. Deretter går du til
betal og søk opp #128355. Da kommer Loge nr 31
Cecilia opp. Velg dette alternativ, og vipps, så
slipper du ha med kontanter når du skal i logen
og kose deg.

Nå kan søstrene og besøkende i Rebekkaloge
nr. 31 Cecilia bruke Vipps når vi skal betale for
mat og kaffekos.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Odd Karsten Buraas tildelt 25 års Veteranjuvel

Odd Karsten Buraas ble innviet i
Logen 30. november 1992 og ble
tildelt 25 års VeJu 30. november
2017.
Han ble født i Askim 1939, men
allerede i 1940 flyttet familien til
Høland der hans foreldre leide
gården Soprim. Etter 3 år flyttet
familien tilbake til Askim med
forpakteravtale på Bråten. Videre
kjøpte familien gården Sekkelstenenga også i Askim, men ble ikke
lenge her. I 1947 ble denne gården solgt og Ladim i Skiptvet ble
kjøpt, dette ble etter hvert hans
hjem. Odd Karsen forteller at han
måtte være med i gårdsarbeid i
oppvekstiden. Etter folkeskolen
ble det handelsskole i Askim på
kveldstid og pakkejobb på Glassvatt på dagtid. Forteller videre at
selveste direktør Anfinsen hadde
gitt han formaning etter en ulovlig fridag: «at har du ambisjoner
om å komme fram i verden måtte
du være ærlig, pålitelig og arbeidsom» Disse ordene har han
husket i all ettertid. Mellom handelsskolen og militæret jobbet
han på bilverksted i Skiptvet. I
1959 kallet militæret. Da fikk han
anledning til å gå Hærens Bilskole ferdig. Han var teknisk interessert, og ble etter utdannelsen stasjonert i Transportkompaniet på
Sessvollmoen som NK for kjøretøyparken. Det var en veldig fin
og lærerik tid. I tiden 1960 til
1962 gikk han på Kalnes Landbruksskole og ble agronom. Dette
resulterte i jobb som agronom på
en stor gård i Ås. Det ble en kort
periode etterfulgt med ansettelse
som mekaniker og senere undervisningsleder for nyansatte på
verkstedet hos Eik & Hausken,
traktorsenteret på Alnabru. Videre ansettelser ved Eik & Hausken i Sarpsborg, Mysen. Høsten
1969 fikk han tilbud fra Eik &
Hausken om å være med å starte
ny virksomhet på Lillehammer.
Her var han fire år. Etterpå tok
han over farsgården i Skiptvet.
Driften av gården kombinerte
han med ny stilling hos Maskin K
Lund anleggsmaskinforretning

Her er dagens jubilant, Odd Karsten med Storrepresentant Kåre Mons Bye
til venstre og OM Knut Arne Bodal til høyre.

Karsten tatt godt vare på sin famille. Han forteller at han traff
sin Gretha, nå søster i Cecilia, på
dansefest i Fredrikstad julen
1960. Dette var full klaff. De ble
gift i 1963. Bosted ble 2. etg. på
gården i Skiptvet. Sin første datter fikk de i 1964. I 1969 flyttet de
til Øyer i Gudbrandsdalen med
nyfødt datter (nr. to). I 1978 kom
deres tredje datter til verden.
Hun har etter hvert overtatt gården Ladim. Hans døttre har gitt
han fire barnebarn. Bror Odd
Karsten takker sin kone Gretha
for at hun har tatt godt vare på
barna og han selv, når han drev
sine virksomheter. Sammen har
de drevet gården Ladim siden
1974 med kornproduksjon. Nabogården Vang ble kjøpt. Der har
ekteparet Buraas bygd en praktfull og koselig bolig. Odd Karsten
forteller at han er et friluftsmenneske, og fremhever fjellet med
fiskeopplevelser og hytta på
Ringebufjellet, samt rådyr- og elgjakten i Skiptvet. Videre liker
han å være «gårdsgutt» på Ladim, og med forholdsvis nybygd
hytte i Strømsfoss, Aremark er
det ingen problemer med å fylle
dagene som pensjonist. Jeg stilte
spørsmål om hans interesse for
biler. Svar: «vi må ut i garasje-

med salg av Brøyt gravemaskiner
og med ansvaret for klargjøring
og salg av bruktmaskinenene ved
anlegget i Rakkestad. Etter fire år
her valgte han sammen med et
par kollegaer å starte eget firma,
Are Maskin A/S med bl.a import
av brukte anleggsmaskiner for
restaurering og salg. Basen for
dette var da på Ørje. Odd Karsten forteller at dette ble en god
tid. Etter hvert ble det oppkjøp
av av div. sagbruk som hadde
gått konkurs. Det første var Nøssemarksaga, Nøssemark i Sverige, så Årjäng Såg. Det første i
Norge var Askim Sag & Høvleri i
1983. Borg Trelast i Spydeberg ble
også involvert i firmaet. Han forteller at disse fire brukene til
sammen skar 180 000 kbm tømmer i året. Odd Karsten forteller
at han har truffet mange intrressante mennesker. Hver dag har
gitt han mange artige opplevelser
og erfaringer. Ingen tvil om at
Odd Karsten har hatt en veldig
hektisk forretningsvirksomhet.
Jeg spurte om han alltid hadde
sovet godt om natta. Svar: Ja,
stort sett godt. Unntatt et par
ganger da det ’blåste’ som verst
at han tok seg noen runder på
gulvet.
I all sin forretningsdrift har Odd
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Odd Karsten med sin stolthet på bilfronten, en 1962 modell Corvette.
verkstedet». Der sto prakteksemplaret av en Corvette 1962 modell, ikke til salgs sier han. Fortel-

ler at en 1956 modell Ford Failrline Victoria er på vei fra USA.
Bror Odd Karsten Buraas nevner

at han trives svært godt i Logen,
men at hans yrkesliv har gjort at
han ikke har villet ta på seg større verv. Begrunner dette med:
«Tar man på seg et verv skal det
gjennomføres på en god og ryddig måte»
Bror Odd Karsten Buraas ble innviet i Troskapsgraden 30. november 1992, mottok Kjærlighetsgraden 14. mars 1994. Ble kallet til
Leiren 6. april 1999 og opphøyet i
Den Kongelige Purpurgrad 3.
april 2001. Verv i Logen har vært:
UM høyere assistent 1999- 2001,
UM venstre assistent 2007- 2009,
medlem i revisjonsnevden 2011202013, medlem i finansnevden
2017- 2019.
Nore Nytt gratulerer deg med 25
års VeJu tildelingen og ønsker
deg fortsatt mange gode år i Logen og Leiren.
Tekst og bilde: HR

Festloge 1 med Cecilia invitert

En ny mulig tradisjon så dagens
lys 18. januar. Det ble avholdt
festloge 1 hvor Loge nr. 31 Cecilia
var invitert til Loge nr. 62 Håkon
Håkonsson i Ordenens lokaler på
Villa Nore.

Br. OM Knut Arne Bodal åpnet
møtet med å ønske alle brødre og
gjester velkommen til Festloge 1.
Festlogen ble så gjennomført på
en ritualmessig og verdig måte i
logesalen.
Det møtte 46 brødre av egen loge.
Fra Loge Cecilia kom 20 søstre.
I festsalen var det dekket til fest.
Det ble et hyggelig møte mellom
brødre og søstre i våre loger.
Flere var nok ikke klar over at bekjente var medlem av enten Håkon Håkonsson eller Cecilia. Dette var en fin felles anledning til å
treffes i logen sammen, noe Br.
OM Knut Arne Bodal bemerket i
sin tale.
HPR

Desverre ble det ved denne anledning tatt lite bilder, og vi bringer derfor kun
dette ene der vår OM Knut Arne Bodal holder et innlegg.

Årets torskeaften i Loge Håkon Håkonsson planlagt 8. mars ble
dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. Der var 25 påmeldinger, ønsket var 35. Synd da dette skulle vært en hyggekveld og
et inntektsforetak til Nevd for utadvendt arbeide. Håper på en god
deltagelse dersom det blir gjort nytt forsøk i 2019.
HR

hjelp dine medmennesker der du kan
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Marit Synnøve Kolstad til minne

Vår kjære søster Marit Synnøve
Kolstad gikk bort 24.01-2018. Hun
sovnet stille inn etter et kort opphold på Løkentunet i Askim, bare
få dager før hun ville ha fylt 97 år.
Hun ble innviet i Loge Unitas i
Halden den 23.02-1959, tre år senere var hun med å stifte Loge nr.
31 Cecilia på Mysen. Søster Marit
ble valgt som Chartermedlem før
stiftelsen av logen, og var tro mot
sin loge i alle år.
Den 6. februar var mange samlet i
Askim kapell for å ta et siste farvel
med henne. Seks logesøstre stod
æresvakt ved båren da sørgehøytideligheten ble innledet med pianosolo «Fur Elise» av L.v Beethoven, og første fellessang var «Deilig er jorden.»
Det var tidligere sogneprest Bent
Reidar Eriksen som forrettet ved
begravelsen. Etter inngangsord og
bønn, fortalte han om Marit Synnøve Kolstads liv og virke. Hun
var født i Askim og bodde hele
sitt liv her. Marit hadde en datter,
ett barnebarn og to oldebarn, som
betydde så mye for henne. Hun
var familiekjær og hadde meget å
gi til sine nærmeste, og til de hun
møtte.

Hun var et samfunnsengasjert
menneske- trofast i alle deler; tolerant, inkluderende og omsorgsfull. Hun var i sannhet et helt og
ekte menneske. Hun betydde så
mye for så mange. Det er sårt og
vemodig å ta farvel – hun vil bli
savnet av mange som stod henne
nær.
Med en vakker båredekorasjon i
rosa og hvite roser, takket presten
på vegne av datter Mona med familie for alt hun hadde vært for
dem. Det var også flere signerte
kranser og bårebuketter som presten formidlet. Det var også anledning til å gi en gave til Rehabiliteringsavdelingen på Løkentunet.
Barnebarnet, Wibeke holdt en rørende og vakker tale om sin kjære
mormor – som vitnet om et nært
og varmt fellesskap.
O.M. Inger Stenshol holdt minnetale om søster Marits logeliv og
hennes verdifulle bidrag til fellesskapet gjennom alle år.
I sin tale leste presten fra Salmenes bok og Kjærlighetens høysang, som passet så godt til Marits
livsfilosofi.
Det var vakker solosang ved Guro
Lødemel, som blant andre sang

Det var med stor sorg at vi mottok
budskapet om Bror Karl Johan
Øvrebøs bortgang den 2.februar
2018. Han ble innviet i Logen 3.februar 2000. Den Høye Sannhetsgrad fikk han 18.april 2002.
Hans embeter i Loge Håkon Håkonsson har vært:
OMs høyre assistent: 2009- 2011
Ytre Vakt: 2011- 2013
Bror Karl Johan Øvrebø ble kallet
til Leir 23 Smaalenene og opptatt i
Patriakgraden 2. november 2010
og opphøyet i Den Kongelige Purpurgrad 6. mai 2014. Etter eget
ønske valgte han å melde seg ut
av Leiren i 2017.

den» var han i en årrekke aktiv i
Mysen Mannskor og senere Det
Norske Sjømannskor. Sjømannskoret hadde en spesiell plass i
Kalles hjerte, og hver øvelse var et
høydepunkt for ham. Kalle elsket
også korpsmusikk, og i korpsmiljøet var han en god støttespiller
for Hærland barne og ungdomskorps der hans kone Ellen spilte
tuba. Hans datter Anita var også
aktiv musiker der og senere dirigent for korpset. Kalle forsøkte
også å få til et mannskor i Logen
de senere år, men dessverre så ble
det ikke nok aktive brødre som
hadde mulighet til å være med på
dette. Kalle hadde en stor omgangskrets, og var fadder til
mange i vår Loge.
Vi vil savne Kalles joviale og

Karl Johan Øvrebø til minne

Kalle (som var hans kallenavn)
var en musikkens mann og brant
veldig for kor og korps. På «korsi-

Per Sivles «Den fyrste song eg
høyra fekk».
Det ble til slutt sunget Lina Sandells salme; «Blott en dag».
Avslutningsritualet ble foretatt
inne i kapellet sammen med salmen «Så ta da mine hender».
Jeg avslutter med noen ord, som
stod i hennes dødsannonse og
som er så dekkende:
Alltid andres ve og vel.
Aldri sparte du deg selv.
En inderlig takk fra dine kjære.
Din godhet og omsorg vi i minnet
vil bære.
Vi lyser fred over Marit Synnøve
Kolstads gode minne.
Anne-Ingeborg Gaasvik Teig

smittende gode humør. Han hadde ofte en humoristisk kommentar
på lur som løste opp stemningen.
Vi lyser fred over Bror Karl Johan
Øvrebøs minne!
HPR

hjelp dine medmennesker der du kan
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Tildeling av Storlogegrad i Sarpsborg

Det var tildeling av Storlogegrad
i Ordenshuset i Sarpsborg 3. mars
2018. Møtet ble på ritualmessig
måte ledet av DSS Unni Beate
Bergsland.
Følgende tre Eks OM fikk tildelt
sin velfortjente Storloge-grad,
Grete Olsen Loge nr 17 Unitas
Eldbjørg Margaret Frøshaug
Loge nr 31 Cecilia
Inger Karin Tveter Engebretsen
Loge nr 50 Kjeden.
Den høytidelige sermonien fant
sted på en verdig og fin måte.
Det var 28 søstre med Storlogegraden til stede. Etter sermonien i
logesalen var det dekket et vakkert bord i spisesalen. Her ble vi
servert karbonadesmørbrød, kaffe og wienerbrød. Bordet ble ledet av fungerende Dep SS AnnHelen Torgalsbøen Pedersen.
Det var taler fra DSS Unni Beate
Bergsland og fra Eks OM Grete
Olsen.
Vi fikk noen flotte dikt lest av
Eva Borg Grønnerud før DSS
Unni Beate takket for fremmøte
og ønsket alle vel hjem.
Ref. Storrepr. Ellen Haarr Nuttall

Gode minner

Mannen min, Paul, begynte i
Loge nr. 30, Grimkell 23.4.56.
Hans fadder, Johansen, var ansatt
i bedriften til mannen min, Sportsøm, som statsautorisert revisor.
Som kona til Paul ble jeg litt kjent
med losjen, vi fikk jo være med
på enkelte tilstelninger. Men i Indre Østfold var Odd Fellow lite
kjent den gang.
I 1958 fikk jeg være med på ball i
Festiviteten i Sarpsborg. Det var
en fest som alle herrelosjene
holdt i Østfold, et fint minne som
jeg har. Mennene hadde kjole og
hvitt og damene hadde lange,
flotte kjoler. På scenen sto et helt
orkester og spilte. Jeg husker da
de spilte en wienervals, stoppet
vi opp inntil en vegg for å se. Det
var så flott med alle danserne
som svingte seg.
Vi satt til bords og spiste en flere

Bak fra venstre Fung Storkap Ellen Haarr Nuttall, Fung Dep SS Ann-HelenTorgalsbøen Pedersen, Musikkansvarlig Eva Borg Grønnerud, Eks OM
Åse Næss, DSS Unni Beate Bergsland, Fung Stor Marsjall Turid Halvorsrud
Fung Stor sekr. Inger Johanne Karlsen, Fung Stor skattm. Torunn Vingelsgaard, Fung Storvakt Gro Kalnes.
Foran: Eks OM Inger Karin Tveter Engebretsen, Eks OM Grete Olsen, og
Eks OM Eldbjørg Frøshaug som alle tre fikk tildelt Storlogegraden.

17 Unitas, Halden,
sammen med to
andre, Mary Ann
Pettersen og Marit
Kolstad.
Så vi kjørte da til
Halden i et par år
før Losje nr. 31
Cecilia ble startet,
kjøreturer i all
slags vær og føre,
men som jeg også
minnes med glede. Mary Ann var Rebekka som
et oppkomme av henter vann
humor – og hvor jeg savnet henne etter at hun gikk bort.
OM i Losje Unitas tok seg spesielt
av oss som hadde så lang vei.
Jeg er svært glad i min losje, den
har gitt meg mye i livet.
Boja

retters middag. Jeg husker Guro
holdt tale fra damene på festen,
jeg var full av beundring for
Guro allerede. Hun var losjesøster også da.
Det var på denne festen jeg ble
spurt om jeg kunne tenke meg å
bli en losjesøster.
På festen var Svanhild og Arne
Støen fra Askim. Jeg kjente Svanhild fra før, vi hadde arbeidet
sammen i en bedrift under krigen. På festen tok Svanhild meg
til side og spurte meg om jeg
kunne tenke meg å bli med i losjen. Hun var allerede med. Jeg
sa ja, mannen min var jo også
med.
Svanhild ble da min fadder. Det
var ingen losje i Indre Østfold
den gang, derfor var de fra Indre
Østfold tatt opp i Halden. 16.2.59
ble jeg tatt opp i Rebekkaloge nr.
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Tildeling av Storlogegrad i Mysen

Den 16. mars 2018 ble det arrangert Storlogemøte i Villa Nore.
Anledningen var at tre brødre
skulle få tildelt Storlogegraden av
DSS John Egil Haug.

DSS John Egil Haug sa i sin tale
på etter-møtet: «Jeg gratulerer
dere med Storlogegraden, Odd
Fellow ordenens høyeste grad eller utmerkelse. Denne får dere tildelt pga mange års tjeneste i vår
orden.
Dere kan nå være med på avgiørelser som vil være bestemmende, og til en viss grad avgjørende for den Norske Odd Fellow Jurisdiksjon eller Orden. Som
medlem av Storlogen skal dine
avgiørelser alltid ha som utgangspunkt å tjene det heles beste, ikke den enkeltes velferd. Og
husk at du ledes av Den Gyldne
Leveregels Bud; At du skal være
mot andre slik du vil at de skal
være mot deg. Et stort ansvar er
pålagt dere som medlemmer av
den Uavhengige Norske Storloge
I.O.O.F!»

Vår egen logebror Eks OM Per
Christian Frøshaug var en av disse tre brødrene. Han takket på
vegne av alle tre, og sa følgende:
«Vi har nettopp fått oppleve og
deltatt i en meget høytidelig og
verdig seremoni inne i logesalen.
Vi retter en stor takk til de utøvende embedsmenn og deres
dyktighet , som har gjort denne
kvelden så minnerik for oss alle.
Logen og leiren vår med de høye
idealer, de som alltid til hjertet taler. De minner oss om uselvisk

Fra venstre Loge nr. 62 Håkon Håkonssons Eks OM Per Christian Frøshaug,
Loge nr. 100 Olav Haraldsons Eks OM NN og Loge nr. 34 Fredrikstens Eks
OM NN som alle fikk tildelt Storlogegraden. Til høyre distrikt nr. 23 Smaalenenes DSS John Egil Haug.

vennskap og kjærlighet, de
minner oss om renhet, sannhet og
ærlighet.
Ja, logens og leirens motto viser
veien for vår fot, og oppfordrer
oss til å tro og håpe og alltid vise
barmhjertighet og mot.
Ha takk da min loge og leir for
alt du ga og for hver sannhet du
sa. Lær oss å vokse oss ydmyke,
rause og gode og kun til oss selv
stille store krav og å øke vår tro.

Fra måltidet. Vår Eks OM Per Christian Frøshaug taler.

Ja, alt som er rent , fint og sant, vi
i vår loge og leir fant og derfor
står vi 3 med takk og ærbødighet her i dag og mottar vår storlogegrad. Takk»
SOS

Kaffe og kake i salongen.

oppdra de foreldreløse
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Nyttårsloge i Cecilia 2018

Veien til Villa Nore på kvelden
var uklar, årsaken var en intens
tåke!
Salen var nydelig dekket med
røde roser på bordene. Vi var 49
stk til bords, litt frafall, influensaen herjer.
Møtet i logesalen var nydelig
med nyttårsspill og vakker musikk valgt av Henni.

Koselig besøk av Vibeke Bernhoff fra
Glomfjord og Loge 60 Fjellbrud.
Vi hadde besøk av en gjest, søster
Vibeke i fra nord (Ørnes) som har
flyttet til Trøgstad.
Maten ble servert av våre brr. fra
HH, det var nydelig kokt torsk
med tilbehør.
Overmester takke for all hjelp og
støtte i det første halvåret i ny posisjon.
May Sørby takket for maten med
artige historier.

Nydelig dekket bord og vår OM Inger holdt tale.

Etter maten flyttet vi oss til salongene, hvor vi fikk servert kaffe

og bløtkake og musikk fra Bernt
Bekke. En hyggelig kveld!
Laila Moe

Julemøte Loge Håkon Håkonsson
På tradisjonelt vis var ble det
holdt julemøte i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson 14. desember
2017. Brødre i logen med ledsagere og enker etter avdøde brødre var invitert. Samtlige fremmøtte ble ført inn i Logesalen
der et stemningsfullt og fint julerituale ble gjennomført. Dette
ble etterfulgt med samling i
festsalen der tradisjonell julemat med tilhørende godt drikke ble fortært, etterfulgt med
kaffe og god og livlig prat. Stor
takk til våre kokker og serveringshjelpen fra Cecilia.

Bjørnar underholdt oss.

Vår bror Bjørnar Andreassen
underholdt oss med gitarspill
og sang, alltid hyggelig med
slike innslag. Det deltok 38 brødre, 22 ledsagere og fire enker
etter avdøde brødre.
HR

Deltakerne koste seg. Her er til venstre Christina Halby Strande og Vidar
Strande. På høyre bilde Lill Margrethe Eiken Hanssen og Øyvind Hanssen. Helt til høyre ses Jørn Lillestrand.

HJELP DE TRENGENDE
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Julemøte i Loge Cecilia

Søstrene fikk servert gløgg før logemøte som varte ca. en time.
Etter logemøte ble det en høytidelig og fin stund med nydelig
musikk og opplesning av Juleevangeliet og vi sang Deilig er
Jorden.

UM Anne Floeng ønsket velkommen til 77 søstre. Hun informerte
om kveldens meny som var tradisjonell julemat. Maten ble servert
av brødre fra Håkon Håkonsson
på en herskapelig måte.
Etter hovedretten sang vi Det lyser i stille grender. UM Anne Floeng takket OM Inger Stenshol for
hennes inkluderende væremåte
og omtenksomhet i dette første
halvåret. Hun fikk overrakt en
nydelig blomst med julehilsen.

Søstrene Synnøve Sparre Enger,
Toril Natrud, Berit Hoel og Tone
Bjørnstad fra sosialnemnden leste
juledikt for søstrene.
UM Anne Floeng takket deretter
privatnemnda og delte ut gaver
til de av oss som var tilstede.
Deretter ble det servert riskrem
på den samme herskaplige måte
av brødrene.
Det ble ekstra muntert på ett av
bordene da det ble oppdaget at
kransekakene vi skulle ha til kaf-

Brødrene fra Håkon Håkonsson bisto oss med serveringen og etter måltidet
vanket det både påskjønnelse og klemmer. Fra venstre står Per Christian
Frøshaug, Bjørnar Andreassen, Terje Ekhaugen, Halvor Kure, Kåre Mons
Bye, Helge Rindal, Kjell Kristiansen, Erling Hagen, Svein Hellerud, Per
Olav Eek og Svein Oshaug. – Og noen av søstrene ved bordet i forgrunnen.

fen var blitt glemt. Helt tilfeldig
hadde søster Inger-Åse Heer tre
kransekaker stående i bilen. Dermed reddet hun hele situasjonen.
Søster Oddrun Korsvik Kure takket for maten og leste et lite dikt.
Hun ønsket alle søstrene en god
jul og godt nytt år.
Tilslutt takket UM Anne Floeng
alle de 11 brødrene som serverte.

Ved loddsalget hadde det kommet inn 7521 kr som går direkte
til SOS barnebyer.
Søster Tone Bjørnstad oppfordret
til å synge Deilig er jorden før
hun leste eventyret om Den lille
piken med svovelstikkene.

Nydelig dekket bord med «stjerneduk» og røde engler og lys.

Som ferske medlemmer av loge
Cecilia fikk vi utfordring av redaksjonen om å skrive noen ord
fra julemøte.
Vårt inntrykk er at det var ett fint
og høytidelig møte som satte oss
i en fin førjulstemning.
Gerd-Helen Karlsrud
Wenche Stenberg

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Dugnad på Villa Nore

Også denne våren var det behov
for dugnadsarbeide på/i og
rundt Ordenshuset vårt. Den 24.
april var det avsatt en ettermiddag/kveld til dugnad. Det var
ikke veldig mange som møtte, 6
søstre og 5 brødre, men disse var

alle arbeidsomme og nødvendige
oppgaver ble utført med stor
glød (se bildene under). Søstrene
hadde «bøtteballet» inne med
forskjellig rengjøring, vindusvask, rengjøring på kjøkkenet
m.m. Brødrene holdt seg ute med
T.v. er May Sørby i gang
med å rengjøre steam-ovnen. Her gjør Redun Lie
Larsen det rent og pent i
selskapslokalene. Under ser
vi Bjørnar Andreassen fikser hjulet på trillebåren og
fyller den med opprakede
tørre blader. Nederst er
Arne Henning Sørby med
riven og Øyvind Ladim
kjører trillebår.

bl.a. raking av løv, feiing av grus
etter vinterens strøing. Samtidig
med arbeidsoppgavene var det
masse hyggelig og sosial prating.
Som avslutning serverte søstrene
kaffe og flere slags kaker.
Tekst og foto HR

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Avtroppende overmestre i Håkon Håkonsson og Cecilia
tenker tilbake
Tiden som overmestre er over for
ekteparet Frøshaug. Det har vært
to begivenhetsrike og fine år. De
takker brødrene og søstrene som
ga dem tillit til å fylle rollene som
overmestere. De sier at tiden som
undermestere var en fin læringsprosess. Gjennom denne jobben
kommer du tettere inn på logens
medlemmer og får et større innblikk i logens ritualer og etikette.
Ellers viste de ikke helt hva de
hadde sagt ja til; de gikk til jobben
med et åpent sinn.
Begge følte at de hadde støtt på
mange utfordringer som de ikke
hadde ventet å få. Det er jo slik at
selv om en kan støtte seg til kollegiet, er det OM som til sist har det
fulle og hele ansvaret for at logen
virksomhet innad som utad fungerer, og det kan være svært krevende. Begge er glade for at de
har hatt gode samarbeidspartnere
i embedskollegiet, noe som er viktig. De har også hatt god nytte av
å ha vervet som OM samtidig.

Logene Håkon Håkonsson og
Cecilia har øket sitt medlemstall i
perioden. De er stolte av at logene
øker antall medlemmer i en tid
der de fleste loger har nedgang.
Det er viktig at medlemmene, nye
som gamle, har forståelsen for at

Eldbjørg og Per Christian Frøshaug som begge var OM i sine loger 2015-2017.
de bør si ja til verv. Vi skal være en
arbeidende loge og alle må ta i et
tak.
I perioden har det vært dødsfall i
begge loger. Det er en viktig og
vanskelig oppgave å kontakte pårørende og være logens representant. Det er jo også slik at noen
ganger er den avdøde en som har
betydd ekstra mye for en selv.
Våre logemøter har forskjellige
former og ritualer og det er et

Ikke dagligdags, men hyggelig!

I løpet av et års tid har far og to
sønner blitt brødre. Overmester i
Loge Håkon Håkonsson Knut
Arne Bodal har innviet sine to
sønner i Logen. Først Ole-Anders
Halgren Bodal 20. april 2017, alder
29 år. Så knapt et år senere 15.
april 2018 ble Lars-Fredrik Øvstegård Bodal innviet, alder 26 år. To
unge tilskudd i Logen vår. Ved
innvielsen av «lillebror» holdt
«storebror» tale for de yngste i Logen. Nore-Nytt gratulerer og ønsker familien et godt logeliv!
Foto og tekst HR

gammeldags språk. Det er dette
som er logens særpreg og skal
være det. Da er det viktig at alle
som er med i logemøtene, fremfører tekstene tydelig. Det har gått
med mye tid til forberedelser
hjemme for at lesingen skulle bli
så bra som mulig.

Selv om det var mye å gjøre med
OM-embedet, ville de ikke har
vært det foruten.
Halvor

Familien Bodal. Fra venstre Lars-Fredrik, Knut Arne og Ole-Anders.

BESØK DE SYKE
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Klesvask

Med bæreposen full av skitne
klær haster jeg nedover gata her i
Negombo på Sri Lanka. Det gjelder å se seg godt føre for fortauet
består av huller og ujevnheter.
Svetten siler og blide, hyggelige
forretningsfolk sitter på krakkene
sine utenfor butikkene.
Hallo Madam, how are you, just
for looking... De vil gjerne selge
varene sine så klart. I disse butikkene kan en få kjøpt i lett blanding: fargerike kjoler, skinnvarer
og smykker og et godt utvalg av
te. Det finnes også stygge ekle
masker i tre, buddahfigurer i alle
størrelser og Maria med Jesusbarnet.
Jeg haster videre. Møter mange
med paraply, det regner ikke,
men sola steiker ubarmhjertig.

Men nå må jeg sette meg ned og
drikke litt av vannflaska.
En tigger kommer og rekker ut
hånda og han får noen rupee.
Med et tannløst smil lyser han
opp.
Så er det å komme seg over gata.
Mer enn fulle busser dundrer forbi. Små tuc-tucer kjører slalom
mellom motorsykler og syklister.
Bilene tuter og støynivået er
høyt. Det største kjøretøyet har
forkjørsrett.
Men det gikk bra denne gangen
også, og jeg kom meg velberget
over.
Rani Laundry står det på skiltet
utenfor, og jeg går på stien med
rødbrun sand inn til vaskeriet.
Nydelige blomster og grønne
planter i krukker lyser opp langs
inngangen.
Jeg leverer bæreposen med skittentøy
til en smilende
kvinne som tømmer
innholdet opp i vekten på disken. Det
blir tilsammen 1,2 kg
– 8 deler og 3 skjorter
som skal strykes. Prisen er 290 rupee, ca.
15 kroner.
I hyllene ligger nyvasket tøy i plastikkposer og skittent tøy
i stabler på gulvet og
på plastikkstoler
rundt omkring.
Jeg kvitterer og vasken kan hentes dagen etter. Hvis det da
ikke regner, for alt
tøyet henges til tørk
på snorer ute blant
busker og palmer.
Når jeg så rusler tilbake til hotellet sender jeg vaskemaskinen hjemme en
vennlig tanke.
Gunn Sandvig

Klær til tørk i sola.

Berit Hafstad

Berit er et unikum
Berit er en pertentlig logesøster
Berit er alltid så fin på håret
Berit stiller alltid opp
Berit sier aldri nei
Berit er et jamenneske
Berit er høyt og lavt
Berit har alltid noe positivt å si,
å være negativ veit hun ikke
hva er.
Jeg hadde den glede og invitere
henne hjem til meg for et lite
intervju, og hun sa ikke nei da
heller.
Berit ble tatt opp i vår orden
24/10-2005.
Fadder var May Loe Trippestad, og hun ble veldig godt tatt
vare på av sin fadder.
Berit har alltid vært lett å spørre, hun har gjort mye for vår
Loge. Hun har vært Insp.ass i 3
perioder, ytre vakt og aktør i
skuespill.
Berit er også med i styret til
Nore SA på fjerde året.
Hun trives med å være såkalt
«husmor» med alt det innebærer. Fra innkjøp og orden i kriker og kroker. Det er nesten
som mitt andre hjem, som hun
sier.
Berit er også med i Leiren, der
har hun også oppgaver. Hun er
en stor ressurs for Logen og
vårt ordenshus.
Vi ser frem til mange fine år
sammen med søster Berit.
I VKS Inger-Åse Heer

HJELP DE TRENGENDE
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Kjøkkenet – Villa Nores mest brukte rom

Undermestrene har som sikkert
alle vet ansvar for privatnevndenes arbeid i Logen. Det kan til
tider være mye å gjøre og en hektisk arbeidssituasjon. Men arbeidet går veldig fint i alle privatnevndene.
Positive og aktive søstre og brødre som jobber jevnt og trutt. De
«nye» medlemmene blir raskt
satt inn i et lag, og må delta i arbeidet.
Alle gjør så godt de kan, men det
kan av og til være vanskelig å
huske hvor forskjellige ting er, og
ikke minst huske å sette det tilbake der det skal stå så andre finner
det senere.
Vi vil rose alle som er i privatnevndene. Dere står på med godt
arbeid, stor innsats og ikke minst
godt humør. Det er en glede å
jobbe sammen med dere.

Denne fryseboksen på kjøkkenet er
forbeholdt leietakere, og skal ellers
være tom. På kjølerommet er det god
plass, mange ledige hyller til bruk for
oss og leietakere.

Søster Berit Hafstad er den som holder orden på kjøkkenet og supplerer
med utsyr som blir ødelagt og forsvinner. Hjelp henne og holde orden
i skuffene. Legg bestikket i sortert orden.

Oppvaskmaskinen er rask og effektiv.
Oppvaskkummen derimot er feilkonstruert, noe som medfører at skyllevannet nesten ikke renner ut. Skaper
endel ekstra arbeid for oss når vi jobber.

På oppfordring fra våre egne kokker
viser vi fram bakkene til dampovnen.
Kokkene er avhengig av å bruke disse
når de lager mat til Logen. I høst var
fire bakker forsvunnet fra kjøkkenet.
Vi kjøpte fire nye i februar. Nå er det
bare tre igjen. Derfor er det viktig at
vi teller nøye ved utleie og når andre
har brukt kjøkkenet vårt. Det er en
unødvendig utgift og skaper problemer når noen skal bruke kjøkkenet til
matservering.

Her er det store og små kaffekopper,
vinglass med stett, vannglass og
hvitvinsglass nok til å servere 120
personer. Her er det viktig at de som
rydder er nøye med å sette alt på riktig plass.

Dette er den viktigste plakaten på
kjøkkenet. Ved utleie skal disse delene
telles nøye og krysses av i skjemaet.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Rakfiskaften i Loge Håkon Håkonsson

Medlemmene koste seg med rakfisk, fremst ser vi OM Knut Arne Bodal.

«Kjøkkenskrivere» – og fisken måtte
renses godt.

NORE-NYTT på nett:

Redaksjonen gjør sitt ytterste
for å få delt ut NORE-NYTT
sine utgaver til alle brødre og
søstre, i tilfelle der ektefeller
er medlemmer begge to, er det
kun søstrene som får.
MEN det er mulighet på internett til å finne NORE-NYTT,
for dere som er på datanettet:

Gå inn på:
www.oddfellow.no/ klikk videre på Loge/Leire, under
Odd Fellow Loge finn Håkon
Håkonsson 62 og klikk videre
til Nore-Nytt.
Redaksjonen ønsker dere en
god leseopplevelse.
HR

Oppgjørets time. Her er det Kjell
Wilhelmsen som gjør opp for seg til
UM Svein Oshaug.

Uten mat – og drikke .....
Her er Laila Westbye, Evy Ruud
Eng, Vigdis Bye, Brita Engan Ekhaugen og Nina-Christin Aaseby fra
Cecilia i sving med å planlegge serveringen.

Rakfiskaften har uten tvil blitt en
god tradisjon og en hyggelig
samling med god deltagelse.
Både rakfisken, tilbehøret og
drikkevarene gikk ned på høykant. Noen av brødrene var i
«vitse- og historiehjørnet» som
medførte mye latter og klapping.
En stor takk til sjefene for arrangementet og ikke minst søstrene
fra Cecilia som hjalp til på alle
plan. Uten tvil: Dette må bli reprise! Arrangementet samlet 39
brødre.
HR

REDAKSJONSKOMITE I NORE-NYTT

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

Grasrotandelen

Til medlemmene i Cecilia og
Håkon Håkonsson

Logene oppfordrer sine medlemmer om å begunstige logen
sin ved spill i regi av Norsk
Tipping.
Norsk Tipping overfører da 5%
(grasrotandelen) av spillbeløpet
til vår loge.

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

Cecilias del av Grasrotandelen
er for 2017 på kr 4.423,60.
For Håkon Håkonssons del er
andelen fra Grasrotandelen for
2017 på kr 7041,–.

Cecilias organisasjonsnummer
er: 988 920 053.

Håkon Håkonssons organisasjonsnummer er: 989 036 262.

hjelp dine medmennesker der du kan
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JUBILANTER

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

Lillemor Smestad 90 år

Gerd Ebba (alltid kalt Lillemor)
Smestad ble født på Mysen
31.01.1928 som den tredje av fire
søsken. Foreldrene var Margit og
Harald D. Lund. De hadde tatt
over forretningen etter Margits
mor Gerda Hansen, som var for
en grunder å regne i Mysens forretningsliv.
Lillemor gikk grunnskolen på
Mysen, og siden arbeidet hun i
forretningen. Innimellom gikk
hun på Alette Goldens Husmorskole i Halden. I 1952 giftet hun
seg med Bjørn Robert Smestad fra
Høiendal i Eidsberg. Han drev
landhandel der, og etter hvert
flyttet de dit. De fikk to sønner, Jarle Robert og Baard Asle.
Helt på slutten av 50 – tallet kjøpte Lillemor og Bjørn Vandugbakken 55 på Mysen, hvor de i
mange år drev kolonialforretning.
Dette var en typisk mann- og
konebutikk. De bodde i 2.etasje
over butikken, så det var lettvint
tilgang til arbeidet. Lillemor var
kjent som en svært dyktig og
kundevennlig kvinne i forretningslivet, og videreførte således
dette fra sin mor og mormor.
På slutten av 1980-tallet pensjonerte de seg og solgte butikken
til andre drivere. Dessverre døde
Bjørn brått i 1990, bare 64 år gammel, og Lillemor ble enke. Hun

har i alle år bodd i 2.etasje i Vandugbakken inntil hun i 2017 flyttet til Edwin Ruuds Omsorgsenter, hvor hun har bodd siden.
Lillemor har alltid vært en aktiv
kvinne. Hovedinteressen ved siden av jobb har vært deltagelse i
losjen, hvor hun begynte i 1960.
Fadder var hennes tante Elsa
Hansen. Lillemor har bl.a. vært
seremonimester. Dessuten gikk
hun fast på Søstertreff helt til hun
flyttet til Edwin Ruuds.
Hun var også meget glad i friluftsliv. Hun og mannen elsket å
gå i skogen og bl.a. plukke sopp,
og i mange år var de på rypejakt
på Dovre. De har hatt hytte ved
Lundebyvannet i Eidsberg, og
denne ble flittig benyttet. I 1972
bygde de også hytte i Aurdal i
Valdres. Dit reiste de så ofte de
kunne. Hun har også vært ivrig
opptatt av kryssord, gå daglige
turer og å lage god mat.
Lillemor har i dag to sønner, to
svigerdøtre, tre barnebarn og seks
oldebarn,som hun elsker å holde
kontakt med og høre om. Hun ble
behørig feiret av familie og venner på sin 90-åresdag på Omsorgssenteret.
NN

Kari og Magne har fem barn,
hvorav Magne og en sønn er logemedlemmer. Ekteparet er også
ivrige turgåere, og i 24 år tok de
alle postene i turorientering i distriktet.
Anne-Lise Piwowarski

Berit Johanne Hoel 80 år

Berit og jeg sitter og prater over
en kopp te, en senvinterdag i
mars.
Vi reflekterer over livet: Over dets
mange utfordringer og krav, men
også over store og små gleder!
Vi er nok begge enige om at livets
medgang og motgang er med på

Kari Bodil Skadsheim
85 år

Kari fylte 85 år den 18. oktober
2017. Hun ble født i Asker i 1932.
Hun giftet seg med Magne i 1956.
Hans arbeid som skogforvalter i
Statens Skoger førte til at de bosatte seg på Mysen.
Kari kom med i Logen i 24. 02.
1964. Fadder var Regine Norling.
Etter hvert ble det mange oppgaver her for Kari. Hun var også
med på å starte Leiren den 22.09.
1984. Videre var hun Storsøsterrepresentant, og hun satt i Lovkomiteen i Storlogen. Dessuten ivret
hun for det Nordiske samarbeidet
og for å opprette vennskapsloger
i Finland og Sverige. Hun var
også en av dem som startet Søstertreff på formiddagen for eldre
søstre.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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å gi oss styrke, krefter, kjærlighet,
tålmodighet og sinnelag til å
være et medmenneske som har
empati og overbærenhet.
Det være seg i arbeidsliv, familieliv, blant venner og i logearbeid!
Berit har lang og bred yrkeserfaring. Hun utdannet seg til hjelpepleier før hun begynte på Statens
Sykepleierhøgskole i Oslo, som
da holdt til på det gamle Rikshospitalet. Til tross for fire barn og
lang reisevei, klarte Berit de tre
årene i grunnutdanningen svært
godt! Men hun ønsket å spesialisere seg, og etter endt videreutdanning, ble hun en dyktig operasjonssykepleier på Askim Sykehus.
Berit begynte i Loge 31 Cecilia i
oktober 2007. Hun fant seg fort
og godt til rette. Hun har hatt
flere verv i vår loge, og utfører
sine oppgaver med verdighet og
respekt! Det er alltid hyggelig å
møte Berit! Jeg er glad og stolt
over å få være hennes fadder, og
ser med glede frem til mange
gode logeår sammen med henne!
Gratulerer med 80 årsdagen, kjære Berit!
I takknemlighet i v.k.s Turid Stokstad

Åse Karin Røsand 80 år

En flott vinterdag med strålende
sol tar undertegnede turen ned til
Åse og Svein i Korsegårdveien,
Askim.
Alle kaller henne for Åse Karin,
men for meg har det alltid vært,
og er det, bare Åse hun heter.
Åse er født i Kristiansund den
26.03.1938, hvor hun hadde sin
barndom- og ungdomstid.
Men som 22 åring satte hun kursen sørover til Askim. De første
årene var hun hjemmeværende
med barna, Unni og Knut.
Etterhvert fikk hun vakt på TVstua, kafeteria i gågata. Og siden
begynte hun å jobbe på Veikroa i
Eidsbergveien. I 1970 begynte
hun å arbeide på Sandvigs Boktrykkeri hvor hun var i hele 32 år.
Åse har alltid hatt mange jern i ilden.
Hun engasjerte seg i Bygdeungdomslaget i mange år og var for-

mann i BU’s gamaldans. Hun var
også med i damegruppen i Askim Håndverkerforening og i arrangementkomiteen i Askim Historielag.
Åse liker å bruke hendene til noe
kreativt. Og mange flotte strikkeprodukter har hun produsert.
I 1977 kjøpte hun brenneovnen til
Gunnhild Stensby og fortsatt møtes fire damer en gang i uka
hjemme hos henne til porselensmaling. Mange lekre produkter
har kommet ut av denne ovnen.
Åse er glad i mennesker og liker
godt å reise. I 1981 fylte hun bilen
med klær og mat og reiste ned til
Polen. Det har resultert i en
adoptivfamilie som ettervert har
blitt en storfamilie. Adskillige turer dit ned har det blitt og et livsvarig vennskap.
Det skulle startes opp en Rebekkaloge i Tallinn i Estland, og da
de hadde knappe ressurser til
klær og utstyr dro Åse avsted
med innsamlede logeklær. Det
var i 1992.
Hver vår og høst igjennom
mange år var det fast rutine inn
til Langevannet i Rømskog med
campingvogna. I de senere åra
har de plassert vogna på Ekby i
Sverige hvor hun reiser titt og
ofte.
I årenes løp har Åse og jeg vært
mye sammen, og en gang spurte
jeg henne om hun kunne tenke
seg å være med i Logen. Hun fikk
litt informasjon og ikke lenge etter ble hun innviet her hos oss,

den 23.04.1990. Det har Åse aldri
angret på. Og jeg var så heldig å
få være hennes fadder.
Skulle gjerne begynt før, sier hun,
da kunne jeg gjort mye mere!
Men sannelig har hun fått utrettet
mye på disse årene. Vervene har
hun glimerende gjennomført,
som Kasserer, Skattmester, UM,
OM, og Eks OM. Hun har også
alle gradene i Leiere og Storlogegraden.
Logen er mitt andre hjem, sier
hun smilende.
I 2006 mistet hun sitt eldste barnebarn, Eugen, som selvfølgelig
var en stor tragedie.
Men livet må gå videre, sier hun.
Takknemlig er hun for å ha barn
og svigerbarn boende på rad og
rekke i nærheten, foruten barnebarn i Oslo. Dessuten har hun
også tre bonusbarnebarn og to
bonusoldebarn. Alle disse har
hun god kontakt med.
Åse er født optimist og hun ser
lyst på livet, og glede og latter
følger henne.
Da både datter, svigersønn og
hun selv fyller runde tall dette
året skal de feire jubileene sammen til sommeren på Villa Nore,
Mysen.
Gunn Sandvig

May Hildegunn Sørby
– 75 år

De første 8 årene av sitt liv bodde
May i Båstad. Da flyttet familien
Nøkleby til Mysen, hvor hun til-

hjelp dine medmennesker der du kan
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brakte sine barne- og ungdomsår.
Etter endt skolegang fikk hun
jobb i firma Max Manus i Oslo.
Hun møtte etter hvert Arne Henning, giftet seg, og flyttet til Trøgstad. Hun fikk jobb, og begynte å
arbeide ved Trøgstad Ligningskontor hvor hun var i 13 år før
hun flyttet over til Trøgstad kommunekasse. Der hun ble i 5 år. Etter dette startet hun som regnskapssjef hos Gresvig as hvor
hun ble i 28 år – til hun pensjonerte seg som 72-åring.
Mangt og meget hendte i disse
årene – May og Arne Henning
fikk to sønner, Rolf Henning og
Karl Tore. Eldstemann overtok
gården Sørby, og Karl Tore overtok gården Fransvold. ”Gamlingene” bygde seg kårbolig, Ospelund, et veldig koselig og veldig
gjestfritt hjem! Familien har
vokst, og nå har de 4 barnebarn
og 2 bonusbarnebarn.
May Hildegunn begynte i Loge
nr 31 Cecilia i 2001, hennes fadder er May Trippestad
Hun hadde ikke vært med lenge i
Logen før diverse verv dukket
opp, bl.a som styremedlem i
Nore BA, hvor hun var med i 8
år. Det var til tider ganske hektisk
med store og tunge oppgaver i
forbindelse med nybygg av Villa
Nore. May syntes det var en flott
tid med mye samarbeid mellom
brødre- og søsterlogen. Det var
den gang det var fint å drive med
dugnadsarbeid… For May`s del
skortet det ikke på verken arbeidsglede eller arbeidsinnsats.
Det var vel ikke uventet at May
kom med i kollegiet. Først som
skattmester i perioden
2005-2007 og 2007-2009. UM i perioden 2011-2013, i den perioden
feiret vår loge sitt 50-årsjubileum.
May styrte det hele og syntes det
var en fantastisk opplevelse med
over 90 personer til stede. Alt var
bra, til og med været. Vel blåst!
Hun bekledde embetet som OM
2013-2015, og ExOM 2015-2017.
Litt roligere liv nå, men stadig
vekk så er det litt for oss andre
som står fast og ikke husker
”...vi kan vel spørre May...” det
gjelder både for praktiske ting og
mer teori – uansett, hjelp får vi.

Vi ønsker May Hildegunn en
strålende bursdag 06.03, og håper
på en flott fortsettelse både i Logen og i livet.
TM

Marit Natrud – 75 år

helsa holder så hun kan fortsette
å yte og å nyte sin pensjonisttilværeles i mange år enda.
Str. Marit er bekymret for fremtiden for oss alle, og for våre etterkommere spesielt, og hun ønsker
å dele noen setninger fra en tale
holdt av en indianerhøvding til
en president for 150 år siden. :::
Dette vet vi: Jorden tilhører ikke
mennesket. Mennesket tilhører
jorden. Alt henger sammen. Mennesket vevde ikke livet, vi er bare
en tråd i veven. Alt vi gjør mot
den, gjør vi mot oss selv. Bildet er
like aktuelt i dag.
Str Marit håper på mange fine år
med sine søstre i logen, og særlig
er hun glad for all yngre tilvekst.
God sommer!
Sunne Maurtvedt

Grethe Sørby – 75 år
Str Marit ble født i Båstad den
07.11. 1942, og for snart 6 år siden
ble hun innviet i vår losje. Hun er
veldig glad over å være en del av
fellesskapet, og takknemlig for at
hun valgte å fylle en del av sin
fritid med losjearbeid. Jubilanten
har alltid vært glad i og begeistret for de ulike kunstartene og
vår natur i sin helhet. Hun har
masse å fylle fritiden med. Fra
barnsben av har hun vært opptatt
av mennesker, og hun følte seg
priviligert som vokste opp på en
gård med dyr og folk i alle aldre
rundt seg, og ikke minst et godt
nabolag.
Str. Marit har en lang yrkeskarriere bak seg. Blant annet har hun
arbeidet for Norske Phillips og
den norske Arbeidsgiverforening. Den lengste arbeidedagen
har hun likevel hatt i skolevesenet, og hun trivdes godt som lærer.
Str Marit fant seg en trønder, men
har nå vært skilt i 20 år. Hun er
lykkelig pensjonist og bestemor
til to herlige barnebarn på 5 og 9
år, og reiser fast til Oslo to dager i
uken til familien og koser seg
med barnebarna. Hun håper at

Søster Grethe Sørby, Logens arkivar, har feiret sin 75-årsdag. Gratulerer!
Søster Grethe er en aktiv og kreativ dame. Hun bidrar til Logens
julemesse, og hun jobber som frivillig i gjenbruksbutikken på
Skjønhaug. Hun er reiseglad, og
har reist mye sammen med sin
Vidar. De er også glade i å være
på hytta på Fefor, året rundt. Om
sommeren er hun opptatt i den
frodige hagen sin. Familie og
venner er også en stor «hobby».
Laila Fimland

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Br Eks OM Jan Grefslie
– 85 år

25. april 2018 fylte vår kjære Jan
85 år. Han vokste opp i David
Blids gate 27 i Mysen sammen
med tre brødre og en søster. Hele
familien var glad i sang og musikk, og husets piano ble flittig
brukt. Gleden med dette kom
med andre ord ganske tidlig hos
Jan. På idrettsbanen var det fotball som fanget hans interesse.
Det ble mange kamper i Mysendrakta på smågutte-, gutte-, junior- og A-lag. Det viktigste – den
gang som nå – var å slå Askim!
Han kan også skilte med å ha blitt
kretsmester med A-laget. Men Jan
er vel mest kjent som handelsmann. Han kom tidlig inn i det å
selge. Han solgte “sukkerkuponger” som ga tillatelse til å kjøpe sukker i Sverige. Det er nok
sikkert mange som husker å ha
vært med som “sukkerunge” til
nabolandet i begynnelsen av
1950-tallet. (Som en kuriositet
nevner han at kursen på svenske
kroner på den tiden var 142).
Jan var en kort stund hos Einar
Nøklebys kolonialforretning før
turen gikk til L. M. Enger som
drev med konfeksjon (forretningslokaler som i dag huser Korterud
i Storgata). Fra 1955 ble klesforretningen til Magne Skattum Jans
arbeidsplass. Der ble han inntil
han startet opp med egen forretning innen konfeksjon i Storgata
den 09. januar 1974. Fagkunnskap, øye for detaljer og sammensetninger samt kundeservice be-

skriver kort mannen bak disken,
og det er mange som opp
gjennom årene har fått oppleve
nettopp dette. Han fortalte om en
kunde som kom inn og spurte om
han hadde en dress til ham. Han
var 2,05m høy. Nei, svarte Jan,
men det kan jeg ordne. Jan tok de
nødvendige målene som den fagmannen han var og sendte disse
til fabrikken. Den målsydde dressen kom tilbake, kunden prøvde
den, og dressen satt som støpt!
Noen dager senere kom kunden
tilbake med en blomsterbukett og
takket for meget god service. Han
fortalte også at han fikk jobben
som han hadde søkt på “fordi jeg
var så fint kledd!”
Jan solgte forretningen 30. juni
1999 etter 25 år som selvstendig
næringsdrivende og pensjonerte
seg. Det er nok ikke bare 2,05mannen en gjennom alle disse
årene har fått oppleve at det man
hadde kjøpt av Jan, var av god
kvalitet og med fine sammensetninger etter god veiledning fra
fagmannen Jan.
Jan hadde blitt spurt om å bli med
i Odd Fellow Ordenen ganske tidlig, men sang og musikkgleden og
butikk med langåpent på torsdager var ikke lett å kombinere. Han
hadde ikke lyst til å bli med ved
kun å få anledning til å møte sporadisk. Mysen Mannskor har betydd mye for Jan. Han kan derfor
se tilbake på mer enn 50 års medlemskap i mannskoret og deltagelse i alle julekonserter som koret har arrangert. Jan er også blitt
utnevnt til æresmedlem i Mysen
Mannskor. Musikk var daglig
kost hos Jan. Pianoet i huset ble
flitting brukt, både ved starten på
en ny dag og ved kveldstid etter
en travel arbeidsdag.
Etterhvert ble det mindre “utfordringer” på torsdager, og 09. september 1982 ble Jan innviet i vår
loge. Fadder var Br Eks Storrepr
Evald Forvik. Det han nevner i
denne forbindelsen som ny bror,
var at han ble så imponert over
embedsmennene: “De var så flinke i sine fremførelser. Det husker
jeg veldig godt.” Jan har vært en
aktiv logebror med flere embeder.
Han var OM for vår loge i 2001 –

2003. Høsten 2007 fikk han tildelt
25 års Ve.Ju. for sitt medlemskap i
Odd Fellow Ordenen.
Det har vært mange som opp
gjennom årene har fått gleden av
å høre Jan spille piano. Han forteller at han en gang spilte under en
bryllupsmiddag uten å spille den
samme melodien to ganger, og
middagen varte i bort i mot tre timer! Det å kunne sette seg ned
ved pianoet og spille er noe jeg
savner veldig, forteller Jan. Det
ble nemlig bråstopp etter et uhell
ved vedhogging i 2008.
Tross sykdom og utfordring med
hørselen, følger Jan oppfordringen: Møt så ofte du kan. Det er noe
alle brødre setter stor pris på.
Kjære bror, vi gratulerer deg hjerteligst med 85-årsdagen 25. april
og ønsker deg alt godt i fremtiden.
Per-Olav Eek

Bror Tore Christian
Diskerud har passert
80 år

Litt sent, men gratulere med dagen din 6. desember 2017. Ønsker
deg mange gode år fremover.
Tenk, det er snart 10 år siden du
mottok din 40-års VeJu.
7. november i år er du kvalifisert
til 50-års VeJu, håper at du har anledning til å være sammen med
oss i den anledning.
Br Tore Christan Diskerud er verdensborger, og mange av oss har
ikke møtt han på våre Logemøter.
Det er omtale om han i både
Nore-Nytt nr 1 og 2 i 2008.
HR
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Bror Asbjørn
Alstadsæter 80 år

Br Asbjørn ble født i Ålesund i
1938 og hadde en fin oppvekst
der til tross for krigsårene 194045. Forteller at ene siden av gata
var boområder, mens motsatt side
stort sett var friluftsområder, parker og lekeområder. Hans far var
lærer og lektor på forskjellige skoler i Ålesund, men ble arrestert av
tyskerne i en tid under krigen.
Asbjørn hadde naturen som «lekegrind» under oppveksten. Dette husker han veldig godt, og mener at han har godt utbytte av se-

nere i livet. Etter frigjøringen i
1945 ble han skolegutt, tidlig ble
han interessert i idrett, blant annet friidrett og ski. Han presiserer
at han har hatt en harmonisk
barndom og oppvekst. I 1955 var
det tid for yrkesvalg. Ålesund
som fiskeby og sjøfartsby var sjømann et naturlig valg. Han dro ut
som lettmatros en kort periode.
Etter hvert lokket forsvaret som
ble hans vei resten av yrkeslivet.
Asbjørn startet militærutdannelse
på Jørstadmoen ved Lillehammer
med videre spesialutdannelse og
havnet i Flyvåpenet. Dette medførte at han ble stasjonert på
mange forskjellige steder. Han
nevner Ørlandet og Værnes ved
Trondheim, Lutvann i Oslo, Nikebatteriet i Trøgstad. Også utenlands Amerika som Texas og Brooklyn, ble der jazz-frelst, videre
Luxenborg. Dette har medført
mange bosteder. I perioden på
Nikebatteriet i Trøgstad var han
på kino i Mysen. Der traff han en
jente som etter hvert ble hans
kone, dette resulterte i en sønn og
en datter. Br Asbjørn forteller at
sønnen døde tidlig, noe som naturlig vis ble en meget vanskelig
situasjon for han. Gjennom sitt ar-

Slik blir Nore-Nytt til
Nore-Nytt hadde sin oppstart i
1990 forteller Br Svein Hellerud
som har vært med helt siden starten, og initiativtakerne den gangen var Br Olaf Kolstad og Br
Frank Lind. I og med at Br Svein
var typograf var det naturlig at
han tok ansvaret for det grafiske,
og det ansvaret har han også i
dag. Br Svein forteller at teknologien har forandret seg mye siden
oppstarten. I dag er det avanserte
dataprogrammer som gjelder.
Disse har han hatt mulighet til å
benytte hos sin arbeidsgiver. Etter
at han nå har blitt pensjonist har
han fått muligheten til å ta med
seg «utstyret» hjem, så nå lager
han Nore-Nytt for første gang
hjemmefra. Nore-Nytt blir utgitt
to ganger i året, før sommerferien
og før jul. Innleggene kommer fra
medlemmene i redaksjonskomite-

en og andre skrivelystne medlemmer. Br Svein Hellerud fremhever at dette har vært en fin og
artig oppgave for han. Vi i redaksjonskomiteen retter en stor takk
til Br Svein for godt og hyggelig
samarbeide.
Utenom arbeide med Nore-Nytt
har Br Svein vært aktiv i Logen:
Han ble innviet i Logen 16.10.
1986, mottok Den høye Sannhetgraden 18.02. 1988.
Tildelt 25 års VeJu 10. november
2011.
Verv 62 Håkon Håkonsson:
1989- 1993 CMs V.ass
1993- 1995 Ceremonimester
1997- 1999 Kapellan
1911- 2013 og 2017- 2019
medlem i Nevden for Logens
Styrkelse og Ekspansjon.
Siden 1999 er han Fører i Logen.
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beide i Forsvaret ble Asbjørn godt
kjent med både produksjonsbedriftene Raufoss og Kongsberg
noe som medførte at han fikk
jobb ved Kongsberg etter henvendelse derfra. Dette ble hans arbeidsgiver fram til nådd pensjonsalder i 2004. Pensjonstiden
ønsket han sammen med sin kone
å ha i Askim. Prest-enga i Askim
ble deres bosted. I 2014 ble han
enkemann og valgte da å flytte til
Kråkerøy i Fredrikstad der hans
datter bor. Der koser han seg
sammen med sine barnebarn. Br
Asbjørn forteller at han har hatt et
kjempegodt liv, har ikke gjort
mange ting som han angrer på.
Hans Logehistorie er: Innviet 11.
april 1988, Loge 33 Sølvet Kongsberg, Den Høye Sannhetsgrad 12.
februar 1990. Kallet til Leiren 7.
februar 1995, Den Kongelige Purpurgrad 4. november 1997. Ble
overført fra 33 Sølvet til 62 Håkon
Håkonsson og Leir 23 Smaalenene 6. oktober 2005. Ble tildelt 25
års VeJu 16. mai 2013. Nore- Nytt
sier: Hurra for en sprek 80åring, ønsker deg fortsatt mange
gode år!
HR

Kallet til Leiren og fikk Patriarkgraden i mars 1996.
Verv i Leir 23 Smaalenene:
Chartermedlem i ny Leir i 2002.
2002- 2003 Skattmester
2003- 2005 2. høvedsmann (CM)

Datamaskinen er et viktig redskap
når sidene i Nore-Nytt skal «settes
sammen». Her er vårt grafiske bindeledd Svein Hellerud i ferd med å
lage sider til bladet.

Nye søstre i Loge Cecilia

Ingjerd Schou
(f. 20.01.1955),
ble innviet i
vår loge
09.04.2018.
Hun vokste
opp i Skiptvet,
men bor i Spydeberg sammen med sin
mann og en nydelig hund. Der
kan hun leve et rikt familieliv
med hagestell som hobby. De har
3 voksne barn og 4 barnebarn,
som alle er svært viktige i Ingjerds liv.

Hun er utdannet sykepleier med
spesialutdanning i intensivsykepleie, sykepleiefaglig veiledning,
administrasjon og ledelse, og Helseadministrasjon fra Universitetet.
Hun har gått på Forsvarets Høgskole og tatt totalforsvarskurs og
Strategisk krisehåndtering.
Sykepleieyrket ble praktisert først
noen år ved sykesengen, senere
som oversykepleier og direktør
både ved Indre ØstfoldSykehus
og ved Helseregion ll, Helse Øst
RHF, og prosjektdirektør i Helse
Sør-Øst RHF. Ellers kjenner vi
henne som Østfolds representant
for Høyre på Stortinget, og som
Sosialminister. Hun er en offentlig person med mange tillitsverv
både i partiet, administrativt og i
organisasjoner.
Nå søker hun logen i troen på å få
et "pusterom" der hun kan få lov
å være "bare Ingjerd". Jeg kjenner
henne som engasjert, målrettet og
omsorgsfull, og jeg gleder meg til
å ha henne i vår midte, og ønsker
for henne mange gode år her i vår
loge.
Reidun Lie Larsen, fadder
Ember Faye Kopperud ble innviet i vår loge 09.04.2018.
Hun er født 11.11.1984 på Filippinene og vokst opp med fire yngre
brødre.
Ember traff sin mann, Christian
Aleksander Kopperud på Filippinene, og flyttet sammen med han

til Norge i juni
2013. De ble
gift i september samme år,
og bosatte seg
på Mysen.
Sammen har
de en datter på
fire år, Celina
Victoria.
Ember har ett år igjen på å fullføre videregående skole, helsefagarbeider. Etter fullført videregående, starter hun sykepleierstudie som en del av ett pilotprosjekt
i regi av Askim videregående
skole, som har som visjon å utdanne flest mulig helsefagarbeidere og sykepleiere på kortest
mulig tid.
Ved siden av skolegang, arbeid
for å få praksis, hus, mann og
barn, er Ember interessert i å
strikke og hekle.
Hun er også glad i å synge og
spiller litt gitar.
Hun er vokst opp i en musikalsk
familie hvor alle synger og spiller
et instrument.
Mannen, Christian, har blant annet jakt som hobby. Ember ønsker
å dele denne interessen for å lære
å skyte.
Jeg ser frem til å være Embers
fadder og søster, og å bli mer
kjent med henne og å følge henne
på hennes vandring i vår loge.
Inger Signe Stenshol, fadder

Ann Kristin
Jødahl ble innviet 9. april i
loge Cecilia.
Hun er født i
Sørum den 18.
juni 1968 og
vokste opp
som odelsjente
på Østre Bingen gård. Ei aktiv jente som blant
annet var speider i mange år.
I 1993 flyttet hun til Skedsmokorset, stiftet familie og fikk to gutter
som i dag er voksne og har flyttet
ut av redet.
Livet endret seg i 2015. Da traff
Ann Kristin frisøren Chris Bech
Halstvedt og gled inn i hans familie og til og med inn i hans
yrke, hvor hun er en god hjelp på
lørdager. For henne var det fint å
bo i Askim, da hun har sin jobb
som salgsjef i «Firkløveren», med
hovedkontor på Kolbotn.
I 2016 flyttet Ann Kristin og Chris
inn i nytt hus, med yngstemann
til Ann Kristin, Chris og hans to
store jenter og en katt – og til
sommeren blir det bryllup.
Da Chris er medlem i Håkon Håkonsson passet det bra at Ann
Kristin ble interessert og gjerne
ville bli med i Loge Cecilia.
Jeg tror og håper at hun vil finne
seg godt til rette og ønsker henne
hjertelig velkommen i vår loge.
Solveig Hunstad, fadder

Lars-Fredrik
Øvstegård Bodal ble innviet
i vår Loge
15.3.2018.
Han ble født
7.11.1992 og
vokste opp på
Guthu gård i
Eidsberg. Etter 3 år på Mysen
videregående skole avtjente han
verneplikten i 3.Gardekompani
(drilltroppen) som trommeslager.
Studerte deretter 5 år ved universitetet i Agder, Kristiansand, og
leverte sin Masteroppgave våren

2017. Nå jobber han som siviløkonom i ECIT i Moss.
Lars-Fredrik giftet seg 2.9.2017 og
kjøpte seg hus på Borgenhaugen i
Sarpsborg. Musikk er hans store
hobby, og han trakterer flere instrumenter.
Jeg vet vi vil få mye glede av
Lars-Fredrik i Loge Håkon Håkonsson.
Det er en stolt far som kan kalle
enda en sønn for bror – eller som
mine sønner kaller hverandre:
bror lillebror og bror storebror.
Knut Arne Bodal, fadder

Ny bror i Loge Håkon Håkonsson
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Logenes nevnder for Omsorg

Tidligere nemnd
for sykebesøk

Søstre og brødre: Nevndene er avhengig av at dere melder fra når dere vet om medlemmer
som er syke eller vil sette pris på et besøk eller en telefon fra logene.

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

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 2017–19 er:
Fung Eks OM Per Chr Frøshaug, Trøgstad, leder
934 80 400
Eks OM Johan Hvalshagen, Spydeberg 913 77 208
Eks OM Harald Rømuld, Askim
951 42 849
Bror Øyvind Ladim, Skiptvet
907 54 452
Bror Arne Henning Sørby, Trøgstad 922 56 249

STYRET I NORE SA’s ÅRSBERETNING 2017

Styret har bestått av:
John Altenborn, styrets leder.
Mona Kolstad Wold
Jan Erik Kjølstad
Berit Hafstad
Turid Mohrsen
Per Ivar Karlsrud

Varamedlemmer:
Wenche Ekeberg
Ernst Sjursen

EIENDOM/ØKONOMI:
Eiendommen Nore SA eies av
logene nr. 31 CECILIA og
nr. 62 HÅKON HÅKONSSON
med hver sin halvdel.
Styret rapporterer til kollegiene
som er representanter for logenes
søstre og brødre.
Nore SA er et eget forretningsområde med eget regnskap. Inntektene kommer fra utleie til faste
leietagere og til det øvrige marked. De faste leietagere – 5 stk totalt – står for kr. 218.458,-. Total
leieinntekt ble kr. 281.678,-.
Året 2017 endte med et positivt
driftsresultat før avskrivninger
på kr. 103.256,-.
Årets regnskapsresultat er et
overskudd på kr.12.883,48.- etter
avskrivinger.
STYRET:
Styret har hatt 4 styremøter.
Gjennomførte investeringer/aktiviteter:

ke konsulent på kartlegge og
nedtegne rør og tankopplegg.
3.2 Søke Eidsberg kommune om
byggetillatelse av fordrøyningsbasseng.
3.3 Innhente priser på gjennomføringen fordrøyningsbassenet.
3.4 Planlegge tidspunktet og rekkefølge av gjennomføringen.
3.5 Innhente pris på fast dekke.
Gjennomføringen av fast dekke
kan utføres når grunn har satt
seg. Spørsmål er om vi skal ha
kantstein mot hekk mot kirken?
2. Reparasjon av rekkverk rundt
veranda.
3. Rengjøring av lysekroner i takene. Vi leter fortsatt etter en god
ide på renhold av lyskroner.
4. Rengjøring av stolene i stor- og
liten sal. Vi leter fortsatt etter en
god ide på renhold av stolene.

1. Dugnad 25.04.2017 ble det et
godt fremmøte hvor en rekke
mindre og større tiltak ble
gjennomført. Takk for innsatsen.
2. Ferdigstilt gassopplegget til
peisen, slik at det bare er peisen
som er tilknyttet gasstanken. Askim og Mysen Rør har fullført
jobben etter mange purringer.
Dette var deres ansvar, og belastes ikke Nore noe økonomisk.
3. Kontroll av gasstank gjennomført. Ikke fått noe tilbakemelding
enda.
4. Avklart prosess vedrørende
godkjennelse av ny leieavtale
med St. Olav. De betaler her etter
kr 2200.- pr. møte, og disponerer
kontordelen fram til 2027. I tillegg gikk de inn med kr 40.000.til nytt lydanlegg.
5. Krav fra Eidsberg kommune
om opprusting fortau på kr.
15.000.-. Etter flere møter, avtale
om å betale kr 5.000.-. Ingen faktura kommet.

Det daglige arbeide i styret.
Fordelingen innen vaktene på utleie og flaggheising på offisielle
flaggdager har gått bra.
Vakt ved større selskaper er blitt
redusert betraktelig i og med vi
har sluttet med slik utleie.
Alle har gjort sine oppgaver som
de har sagt ja til. Det være seg fra
salg av utleie til fakturering og
innkreving til andre daglige
driftsoppgaver ble løst tilfredsstillende.

Fremtidige investeringer/aktiviteter. Disse er ikke satt i prioritert rekkefølge:
1. Male huset utvendig.
2. Nytt låssystem i Nore SA. Det
ble innhentet tilbud for ca 4-5 år
siden. Ikke prioritert.
3. Fordrøyningsbasseng og deretter fast dekke.
3.1 Prosessen her er at vi må bru-
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Belysning:
Belysning av salene – ikke logesalen – har blitt
en kostnad utover det vi tidligere har antatt.
Siden de tidligere glødepærene har utgått, har
vi fått kostnadshopp ved å bruke dagens halogenpærer.
Renholder:
Nore SA har nå ingen ansatte for å utføre renhold i forbindelse med utleie. Dette utføres i
dag fult og helt av Irma Renhold, Mysen. Dette samarbeide har gått meget bra.
Regnskap:
Nore SA og vi i husstyret har vært og er så heldig å ha en profesjonell regnskapsfører som fører og holder orden på vårt regnskap/økonomi. Vi sender deg, Per-Olav Eek, en stor takk
for et godt stykke arbeide.

DUGNADER:
Styret takker alle som har bidratt til de andre
utførte arbeidsoppgavene under dugnaden og
ellers.

UTLEIE:
Utleieinntektene for 2017 ble kr. 281.678,-.
Budsjettet var på 273.000.Leieinntekter andre leietakere går stadig nedover, fra kr 85.350.- i 2016, til kr 63.220.- i 2017.
Vi må øke aktiviteten på markedsføringen mot
barnedåp, konfirmasjon og minnesamvær for
å erstatte en del av det tapte innen «annen utleie» fra regnskapet.
Nå er det anskaffet bredbånd i huset. Dette betyr at de mulighetene som ligger i utleie av lokale til kursvirksomhet bør vurderes.

Hjemmesiden for Nore SA er foreløpig blitt
stengt.
Ettersom det nå er etablert en IT-gruppe så bør
den se på for å justere/tilpasse hjemmesiden
for NORE SA og hjemmesiden for logene.

GENERELT:
Vi vil fortsette med oppfølging av vedlikehold
og drive en nøktern drift slik at eierne i fremtiden får et flott bygg å glede seg over.
Mysen den 4. mars 2018.
____________________ ____________________
John Altenborn
Mona Kolstad Wold
Styrets leder
Sekretær
____________________
Jan Erik Kjølstad
Styremedlem
____________________
Berit Hafstad
Styremedlem

____________________
Turid Morhsen
Styremedlem
____________________
Per Ivar Karlsrud
Styremedlem

____________________ ____________________
Wenche Ekeberg
Ernst Sjursen
Varamedlem
Varamedlem

NORE SA
ORG.NR.:
990 675 252
RESULTATREGNSKAP
01.01. - 31.12.2017
INNTEKTER
Leieinntekter - faste leietakere
Leieinntekter - andre leietakere
Annen inntekt - erstatning av utstyr
Annen leieinntekt - godtgjørelse for vask
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
Annen driftsinntekt
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnad
Fereipenger
Annen oppgavepliktig godtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av påløpt feriepenger
LØNNSKOSTNAD
DRIFTSKOSTNADER (ekskl. avskrivning)
Elektrisitet
Fjernvarme
Gass
OPPVARMING
Kommunale avg., vann, avløp etc
Renovasjon

4. KVARTAL
2017

4. KVARTAL
2016

(218 458,00)
(63 220,00)
(425,00)
(89 868,00)
(41 407,00)
(413 378,00)
-

2017
sammenliknet
med 2016

2

(207 751,00)
(85 350,00)
(262,00)
(94 710,75)
(101 000,00)
(489 073,75)

(10 707,00)
22 130,00
(163,00)
4 842,75
59 593,00
75 695,75

3
3
36
3
38
3

5 000,00
5 000,00

(5 000,00)
(5 000,00)

50
50

Annen kostnad lokaler
Reparasjon og vedlikehold bygning og utstyr
Reparasjon og vedlikehold annet
Annet driftsmateriale /-vedlikehold bygning
REPARASJON OG VEDLIKEHOLD
Håndverktøy
Inventar og utstyr
Rekvisita
Annen kontorkostnad
Trykksaker
REKVISITA
Forsikringspremie
FORSIKRINGSPREMIE
Frakt, transportkostn etc
Leie av maskiner, inventar, datautstyr
Annen leiekostnad
Revisjons- og regskapshonorar
Innleid tjeneste - renhold
Generalforsamling,møter, kurs etc
Telefonkostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse
Reklamekostnad
Gave, fradragsberettiget
Gave, ikke fradragsberettiget
Lisensavgift
Eiendoms- og festeavgift
Gebyrer og annen kostnad
Gebyrer og annen kostnad, ikke fradragsberettiget
ANNEN KOSTNAD
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSRESULTAT (før avskrivn. og finansposter)

35 066,40
30 284,76
65 351,16
4 663,63
5 765,00
10 428,63
40 228,36
3 938,00
9 979,00
54 145,36
12 516,00
1 948,00
14 464,00
28 321,00
28 321,00
90 530,00
300,00
4 903,34
1 210,00
3 815,00
302,50
101 060,84
273 770,99
(139 607,01)

34 991,06
28 715,16
63 706,22
7 651,87
12 223,00
19 874,87
31 606,38
5 895,00
7 655,40
45 156,78
4 205,60
1 169,00
5 374,60
26 924,00
26 924,00
96 959,00
316,00
3 786,66
1 866,00
3 440,00
255,00
106 622,66
272 659,13
(216 414,62)

AVSKRIVNINGER
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar
AVSKRIVNINGER

69 571,00
20 802,00
90 373,00

210 382,00
23 045,00
233 427,00

(140 811,00)
(2 243,00)
(143 054,00)

TOTALE DRIFTSUTGIFTER (inkl. avskrivninger)

364 143,99

506 086,13

(141 942,14)

(149,50)
30 068,60
690,43
5 741,00
36 350,53
(12 883,48)
-

(119,03)
33 131,41
85,50
5 803,00
(4 217,00)
34 683,88
51 696,26
-

(30,47)
(3 062,81)
604,93
(62,00)
4 217,00
1 666,65
(64 579,74)
-

54
54

75,34
62
6
1 569,60
62
1 644,94
6
(2 988,24)
(6 458,00)
(9 446,24)
6
8 621,98
6
(1 957,00)
6
2 323,60
6590+70
8 988,58
65
6
8 310,40
65
779,00 6800+6890+69
68
9 089,40
7
1 397,00
1 397,00
61
64
64
67
(6 429,00)
6
(16,00) 6
1 116,68
71
73
(656,00)
74
74
375,00
76
77
47,50 7
77
(5 561,82)
1 111,86
76 807,61
6
6

FINANSPOSTER
Renteinntekter
Renteutgifter
Annen finanskostnad - netto
Betalbar skatt, ordinært resultat
Refusjon av skatt

NETTO FINANSPOSTER
TOTALT DRIFTSRESULTAT

01.01. - 31.12.2017
BALANSE
EIENDELER
Bygning - Villa Nore
Inventar og utstyr
Elektrisk anlegg
Fast bygn.inventar
Kontormaskiner
Forskudsbetalt - leverandør
Kundefordringer
Bankinnskudd
Subtotal
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Driftsfond
Udekket tap
Kassekreditt
Lån - Eidsberg Sp.bank
Langsiktig gjeld - Loge nr 31 Cecilia
Langsiktig gjeld - Loge nr 62 Håkon Håkonsson
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Påløpte kostnader/inntekter
Forhåndsskatt
Skyldig skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt AGA på feriepenger
Forskudd fra kunder
Skyldig lønn
Skyldig feriepenger

4. KVARTAL
2017

4. KVARTAL
2016

6 657 689,01
156 980,07
36 972,00
75 088,00
6 926 729,08
3 221,00
66 305,50
294 117,99
363 644,49
7 290 373,57

6 724 938,01
174 422,07
40 332,00
77 410,00
7 017 102,08
3 041,00
60 299,75
252 983,55
316 324,30
7 333 426,38

(6 855 781,95)
(32 250,23)
322 384,14
(671 821,07)

(6 855 781,95)
(32 250,23)
270 687,88
(693 193,06)

-

(32 920,36)
(1 359,62)
(5 741,00)
(7 277 490,09)
Regnskapsresultat
(12 883,48)
(7 290 373,57)
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Årsdisponering for regnskapsåret 2017:
Årsresultatet overføres:
Konto
2080
Fremførbart underskudd
Konto
2040
Driftsfond

(66 094,32)
(1 337,96)
(5 803,00)
(1 350,00)
(7 385 122,64)
51 696,26
(7 333 426,38)
-

(12 883,48)
-

8
8
8
8

B

God sommer ønskes dere alle sammen!

Hilsen fra redaksjonskomiteen
Kom gjerne med tips og råd, og aller helst med egne bilder, innlegg og artikler.
Hva som helst egentlig. Både ting innenfra og utenfor huset.
Nore-Nytt blir aller best med samarbeid -:)
Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 2-2018 er 20. oktober.
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