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STOR SIRE HAR ORDET
De Tre Kjedeledd nr. 4 2009, skrev
jeg i min leder om likegyldighet innenfor og utenfor Ordenen. Jeg skrev
også om Ordenens og medlemmenes
plass i samfunnet, som vi jo alle er en del
av. Samfunnet har gjennom de senest 20
til 30 år i meget stor utstrekning tatt i
bruk elektroniske hjelpemidler. Ordet datamaskin er snart ute av vokabularet.
Nye og engelske ord som PC, Mac, Internet, scanning, laptop, CD, DVD,
browsing, e-mail, SMS, twitter for å
nevne noen få, er i dag en del av vår daglige tale og produktene disse referer til
benyttes hver time, ja hvert minutt hele
døgnet. For mange har dette medført at
de lever sin begeistring ut på Facebook
og deler sine opplevelser via YouTube.
Blogging og «googling» er blitt en livsstil. Jeg registrerte for en tid tilbake at en
person stilte følgende spørsmål: «Hva
om vi i stedet for den personlige klemmen, begynner å e-føle?»
Som de fleste av Odd Fellow Ordenens søstre og brødre er jeg selv en stor
tilhenger av bruk av data og det som
dette verktøyet har medført. Vår Orden
har da også i meget stor grad tatt elektroniske hjelpemidler i bruk. Dette av
både tidsbesparende og kostnadsmessige
årsaker, i tillegg til at elektroniske hjelpemidler benyttes av de aller fleste som
Storlogen og Ordenskanselliet kommuniserer med. Når det gjelder kontakten
med Ordensenhetene og medlemmene,
stilles disse naturligvis fritt til å benytte
elektronisk eller mer tradisjonell kommunikasjon. Det samme gjelder i forbindelse med det arbeid som alle
embedsmenn utfører.
Men jeg er noe bekymret for samfunnsutviklingen, og muligens utviklingen innen vår Orden, hva gjelder
avhengighet av de elektroniske hjelpemidler.
Vil vi for fremtiden sende en SMS i
stedet for å ringe våre søstre og brødre?
Vil vi sende en e-mail når vi skriver
vår kondolanse?
Vil vi dele vår fritid med ukjente og
kanskje spennende mennesker på YouTube, i stedt for å gi litt av oss selv til en
søster eller bror en logeaften?
Vil bruk av PC og mobiltelefon under
loge- og ettermøter være et krav fra unge
mennesker, født i elektronikkens tidsalder?
I dagens ultramoderne samfunn kan
man godt si; alt er lov – men alt tjener
ikke det gode.
James L. Ridgely, som var Ordenens
Stor Sekretær i hele 41 år i USA under
den mest fremgangsrike perioden av den
amerikanske gren, hadde som uttalt mål
at Odd Fellow Ordenen skulle være en
«etisk og estetisk kraft». Etter min me-
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Odd Fellow Ordenen
– en del av et
elektronisk samfunn?
Foto: Sturlason

ning har den gjennom alle tider vært nettopp det, og det er mitt håp at den forblir
det også i fremtiden. Odd Fellow Ordenen er et inkluderende samfunn. Et samfunn hvor utbredelse av Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet, utvikling og styrking av et menneskes karakter og utøvelse av barmhjertighet, legges til grunn
ved etisk og moralsk belæring og ved fysisk samkvem i loger og leire.
Forfatteren Daphne du Maurier, som
blant annet skrev en bok med den passende tittelen Rebekka, uttalte; et vennlig
ord koster intet og er allikevel den skjønneste av alle gaver. Innen vår Orden har
vi mange gode grunner til å fremsi vennlige ord. Mitt ønske er at disse skal fremJames Ridgeley
I den utstrekning Odd Fellow
Ordenens eventyrlige suksess i
USA på 1800-tallet kunne tilskrives én person, måtte det bli
James L. Ridgely (1807-1881). Fra
han gjorde sin entré i Ordenen
på 1830-tallet og frem til han
døde, var Ordenen i kontinuerlig kvalitativ og kvantitativ utvikling. Hans motto har helt
klart vært: «Kvalitet i alle ledd».
Da han døde, forsvant denne
kraften og dette imperativet.
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sies verbalt, og da gjerne i forbindelse
med våre møter, og ikke kun via e-mail,
SMS eller YouTube.
Jeg gjentar min frykt for likegyldighet. En frykt som kan dempes ved at vi
aksepterer de elektroniske oppfinnelser
som hjelpemidler og ikke erstatninger for
medmenneskelig samkvem. En frykt
som kan dempes og fjernes ved at vi tar
vår Orden og dens mål og mening på
alvor.
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire

DEPUTERT STOR SIRE MORTEN BUAN
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Et kunnskapsløft
t nytt Storlogemøte skal nå gjennomføres. Storlogen skal gjøre
opp status etter fem års drift og
meisle ut kursen for de neste fire år.
Langtidsplanen og målene som fremlegges på møtet, er utformet etter en omfattende og involverende prosess gjennom
de siste to årene.
Langtidsplanen som blir vedtatt er førende for Storlogen, Distriktene, leire og
loger i de neste fire år. Den skal sikre at
vi alle arbeider mot samme mål og utvikler Odd Fellow Ordenen til å få den
kraft og posisjon vi alle ønsker.
Formålet med Odd Fellow Ordenen er
å utbre Vennskapets, Kjærlighetens og
Sannhetens grunnprinsipper blant menneskene. Dette krever at vi alle stadig arbeider med oss selv. Til hjelp i dette
arbeidet tilbyr Ordenen et etisk opplæringsprogram. Programmet blir formidlet
på logemøtene og ved gjensidig påvirkning mellom brødre og søstre. Pedagogikken i opplæringsprogrammet er et
viktig virkemiddel for at hver enkelt søster og bror skal få et læringsutbytte. Ordenen skal være en livslang skole med mål
om å løfte det etiske refleksjonsnivået til
hver søster og bror slik at lærdommen skal
kunne omsettes i handling. Ordenens
etiske opplæringsprogram er et kunnskapsløft.
Skolene i Norge arbeider også etter en
langtidsplan som kalles kunnskapsløftet.
Denne planen skal sikre at alle elever får
grunnleggende ferdigheter og kompetanse
til aktivt å kunne ta del i kunnskapssamfunnet. Det skal være en inkluderende
skole med plass for alle, der alle skal
kunne utvikle sine evner. Skolens kunnskapsløft skal med basis i forskning evalueres for å dokumentere om opplæringsprogrammet gir de forventede resultater i praksis. Det er delte meninger om
skolenes kunnskapsløft har fungert og
mange mener at det må omfattende endringer til i opplæringsprogrammet i den
norske skole.
Kanskje er det også på sin plass å evaluere om Ordenens kunnskapsløft og
etiske opplæringsprogram fungerer i
praksis. Bør vi etablere en forskningsloge i vår Orden?
Påvirker våre utviklingsprogram for
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loger og leire etter intensjonen, eller er
det behov for et løft og en fornying? Er
det på tide å ta et grep for å styrke våre
læreplaner ved å systematisere trening,
opplæring og kurs på alle nivå? Har vi
tilstrekkelig fokus på inntaksprosedyrene? Har vi et godt nok utviklingsprogram for nye søstre og brødre i loger og
leire? Det er mange spørsmål og oppgaver å gripe fatt i for å realisere vår visjon
og vårt langsiktige mål.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Deputert Stor Sire

En faddergave:
Når det kommer nye søstre
og brødre inn i vår Orden, har
disse alltid en fadder. Ikke
sjelden gir denne fadderen
sitt fadderbarn en gave. Hva
kunne da være bedre enn en
kunnskapsgave?
Odd Fellow Ordenens historie, bind I med det internasjonale perspektiv er en gave
som vil gi enhver ny Odd
Fellow kunnskaper til varig
glede.
Boken kan kjøpes gjennom
logens Sekretær.
Odd Fellow Ordenens Magasin
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KIRSTI KVITENG
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Av KjellHenrik
Hendrichs

Kirsti Kviteng ble født i
Trondheim i slutten av
krigsårene og er vel
det man kaller en ekte
Trondheimsjente, selv
om den muntlige formuleringen av bynavnet nok er
annerledes enn den
skriftlige og pålagte
gjennom navneskiftet
fra 6. mars 1931. Hun
giftet seg tidlig og har
bodd mye i utlandet
før familien igjen
permanent slo seg ned
i Trønderhovedstaden.
Da ble det også tid og
anledning til å gi seg i
kast med Ordenslivet i
Odd Fellow Ordenen,
noe som gir både opplevelser og stoff til
ettertanke og meditasjoner.
– Var Odd Fellow Ordenen en del
av din barndom og ungdom?
Ja, min mor er Rebekkasøster, og
jeg har både en tante og en kusine
som er Rebekkasøstre. Min mor
har på alle måter vært et fantastisk

Det er ved å
at man f
menneske, men Odd Fellow Ordenen sa hun heller lite om til meg.
Men når nære familiemedlemmer
er tilsluttet noe så spesielt og annerledes som en Orden, er det
uunngåelig at omgivelsene merker
det. Men ut over denne kontakten
tenkte jeg nok lite på slike ting i
oppveksten. Da var det utdannelse
og fremtidsplaner som hadde oppmerksomheten. Da jeg giftet meg
ble det tradisjonell stor oppmerksomhet rettet mot mann og barn –
tre sønner i tallet. Og med mye reising og lange opphold i utlandet
var ikke Ordenslivet noe jeg ofret
mange tanker, hvis noen.
– Hva lærer man av å flytte så
mye?
Man lærer seg kanskje å se hva
som er sentrale verdier og hva som
er mer perifert. Når en kjernefamilie bor i utlandet, det være seg i
Midt-Østen eller i Europa, så er vi
i fremmed land og blir ganske avhengige av hverandre. Og dette
samholdet blir ikke mindre når vi
kunne reise med bil og campingvogn over lang tid og se og oppleve ting sammen. Det gir minner
og verdier for livet. Og man lærer
både språk og kultur og får se
andre samfunn og levemåter fra
innsiden. Dette er verdier og synsmåter som jeg har hatt glede av
også i mitt Ordensliv.
– Når kom Ordenslivet på banen?
Da vi kunne konstatere at Trondheim nå ble vår base, måtte jeg ta
noen valg. Jeg hadde jo vært så
lenge hjemmefra at jeg måtte ta
opp igjen kontakter fra tidligere
tider og skape meg et sosialt miljø.
Jeg har alltid vært hjemmearbeidende, så noe yrkesmessig kollegafellesskap var ikke aktuelt. I min
gjennomgang av hva jeg skulle engasjere meg i, ble det klart for meg
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at jeg hadde sett hvor mye godt og
flott Ordenslivet hadde betydd for
mine familiemedlemmer. Så begynte jeg å nøste i den tråden da,
orientere meg og vurdere om dette
kunne være noe for meg også.
– Da sto vel din mor klar som fadder?
Nei, hun gjorde ikke det. Jeg er
ikke helt klar over hvorfor hun ikke
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å gi
får
kunne ofte. Men det har vært perioder og
enkelttilfeller hvor jeg faktisk ikke har
vært motivert for å gå på logemøter.
Grunnene til dette har vært flere og sammensatte. Da har jeg tatt meg selv i nakken og gått, ofte på trass. I ettertid har
jeg faktisk måtte innrømme for meg selv
at disse gangene har jeg gjerne fått mest
igjen av møtene. Jeg vet ikke om vi kan
trekke noen prinsipiell lærdom av dette.
Men min erfaring er at når du er demotivert, skal du disiplinere deg til å gå på
møtet. Da trenger du det kanskje mest,
og da får du kanskje mest. Og da er du
kanskje mottakelig på en annen måte
enn når du strutter av iver.

gjorde det. Men jeg har en flott kusine
som både ga meg informasjon, inspirasjon og introduksjon. Hun ble min fadder etter at jeg hadde forvisset meg om
at dette var noe jeg ville.
– Og siden har alt vært en rosendrøm?
Ja, det har vært uhyre mye positivt. Men
det er bare i søte romaner at alt er rosenrødt. Men jeg bestemte meg tidlig at jeg
skulle møte så ofte jeg kunne. Og jeg

– Hva er det vesentligste ved Ordenen
for deg?
I det daglige Ordensarbeid kan vi lett bli
opptatt med så mange praktiske ting som
må gjøres, som må være i orden og som
må være på plass. Men fra meget tidlig i
mitt Ordensliv ble jeg klar over at Ordenens kjerne er våre ritualer. De er selve
bærebjelken i Ordensbyggverket. Hvis
man ikke er klar over hva som er bærebjelker i et byggverk, kan det gjøres ubotelig skade.
Jeg opplevde selv at formuleringer
som jeg må har hørt i mer enn 25 år,
plutselig kan få en ny betydning, en meningsfull nyanse og et nytt innblikk. For
meg spiller det ingen rolle om noen formuleringer kan virke litt uvanlige eller
alderdomlige. For meg gjør det heller
ingen ting om vi såkalt ikke skjønner alt
med en gang. Er ikke poenget da at ritualer skal ha en langsom modning hos
oss? Ritualer har aldri vært og skal aldri
bli «fast food». De må heller aldri reformuleres til Donald Duck-språk.
– Hva gjør Storrepresentanten i Rebekkaloge nr 99 Nidelven?
Jeg gjør jo en del ting som medlemmene ikke tenker så mye over. Jeg er
Odd Fellow Ordenens Magasin

bindeleddet mellom min loge og Storlogen ved Distriktsrådet. I Distriktsrådet
skal jeg være logens røst og målbære
dens ønsker og tarv. I logen skal jeg redegjøre for Distriktsrådets og Distrikt
Stor Sires vedtak og synspunkter. Storrepresentanten er jo en «linking pin»
med en viktig funksjon. Enhver loge er
jo med i en ganske stor sammenheng og
må se seg og oppleve seg som en del av
helheten. Det ser jeg som en sentral oppgave å formidle.
– Ser du noen utfordringer fremover?
Ja, jeg ser mange. En viktig utfordring
er at vi ikke gjør våre embeder så arbeidsbelastende at få kan ta dem på seg.
Mange Rebekkasøstre er yrkesaktive
med krevende stillinger i tillegg til arbeidsoppgaver i hjem og familie. Da kan
det nekte seg selv å påta seg krevende og
arbeidsbelastende Ordensverv. Derfor er
det vesentlig ikke å belaste vervene for
mye, og heller fjerne unødvendige og
dels irrelevante oppgaver. Dette er rett
og slett en påkrevet vurdering og gjennomgang.
Så ser jeg det ganske påkrevet å sette
klare standarder i det rituelle arbeidet.
Alt skal være korrekt og intet ukorrekt.
Aksepterer vi omtrentligheter, er det
neste skritt forfall. Dette gjelder for all
virksomhet, også en Orden. Kvalitet koster alltid, og kvalitet gir sin lønn tilbake.
– Har du noen visjon?
Du kan kanskje kalle det en visjon når
jeg sier at i vår Orden må alle bidra, om
ikke med mye, så med litt. Og bidragene
kan være av så mange slag. Noen skal
påta seg de store og arbeidskrevende
verv. Det verken kan eller skal alle. Men
alle må bidra med det de evner. Og alle
kan være positive og «bere bør for
andre». Det er når vi løfter i flokk at vi
alle vokser.

5

REBEKKALEIR NR 4 TELEMARK 25 ÅR

6

Rebekkaleirinstitusjonen
fikk sin formelle start 26.
april 1980 ved opprettelsen av Rebekkaleir nr.
1 Oslo. Dermed hadde
også Rebekkasøstrene fått
etablert Ordenens Annen
avdeling på samme måte
som Odd Fellow brødrene
fikk det 2. november 1919
ved opprettelsen av Leir nr.
1 Norge. Fra den første
Odd Fellow leir ble opprettet til den neste kom,
skulle det gå nesten 33 år.
Når det gjaldt nydannelse
av Rebekkaleire gikk det
langt raskere. Allerede i
1984 ble det instituert tre
Rebekkaleire i henholdsvis
Sarpsborg, Stavanger og
Porsgrunn. I Odd Fellow
Ordenen gikk dannelsen av
nye Rebekkaleire nærmest
som et «vær» over landet.
Den 24. Rebekkaleir ble
stiftet så sent som i 2009 i
Stavanger ved institueringen av Rebekkaleir nr. 24 Vestavind
9. mars 2009.
Det startet med
en Rebekkaleirforening
Stiftelsen av Telemark Rebekka Leirforening ble foretatt 20. januar 1984 i Odd
Fellow Ordenens lokaler i Porsgrunn.
Styret besto av Formann Margit Pedersen, Sekretær Solveig Haug og Kasserer Inger Øyan Berg. Margit Pedersen og
Inger Øyan Berg ble leirens første og
andre Hovedmatriark. Det var denne dag
tilstede 42 matriarker fra distriktets fem
Rebekkaloger i Telemark. Dette var et
betydelig antall matriarker på et så tidlig
tidspunkt i Rebekkaleirens historie. Før
Rebekkaleir Telemark ble instituert,
måtte alle Rebekkasøstre som ble opptatt
som matriarker, få sine grader i Rebekkaleir nr. 1 Oslo. Dette kostet både tid,
krefter og penger, men ga også kunnskap, innsikt og inspirasjon.
Hvor viktig denne stiftelsen av en Rekekkaleirforening ble sett på, ser man på

Kollegiet i jubileumsåret: SR Turid Knudsen, YP Britt Haagensen,
HM Hege Midtbø Knudsen, Fung Eks HM Anne Grethe Alfsen,
Fører Elisabeth Finkenhagen, Sekr. Jorunn Jordbakke, Skattm. Eva
Lise Rosenvold, Kass. Margit Kittilsen, DHM Unn Halvorsen.

Leir nr. 4 Telemarks f
Dahle, HM Marit Ped
Øyan Berg, Fører Un
Amundsen, Skm Ragnh

Rebekkaleir nr 4
Telemark fyller
25 år

deltakerne som var til stede. Sentralt sto
SDSS Jens Flakstad sammen med sin
kone, Eks Rådsrepresentant Ellen Marie
Flakstad, Rådspresident Aase Vergemann, Stor Sire Erik Evjen og Hovedmatriark i Rebekkaleir nr.1 i Oslo
Arnhild Evjen Deberitz. To av disse navnene vil for alltid stå sentralt i Rebekkaleirens tilblivelse og historie. Det er
SDSS Jens Flakstad som sto sentralt i utviklingen av leirritualene, og Eks Rådspresident Arnhild Evjen Deberitz som
nær sagt innviet de fleste matriarker i de
første banebrytende årene. For Ordenen
Odd Fellow Ordenens Magasin

var det en stor begivenhet at en slik forening ble stiftet og Den Norske Storloge
ønsket alle matriarker i Telemark lykke
til.

En moden frukt
Det trengtes ikke lang forberedelsestid
for å få dannet den nye Rebekkaleiren.
Selvfølgelig var det mye utstyr og formalia som skulle på plass, så det var arbeid nok som skulle gjøres. Men målet
var klart og arbeidet pågikk målbevisst.
Allerede samme år ble Rebekkaleir nr.

REBEKKALEIR NR 4 TELEMARK 25 ÅR

første kollegium: Foran f.v. Eks HM Henny
dersen, Dep HM Edith Felle. Bak: YP Inger
nni Borge, Sekr. Solveig Haug, Kass Vesla
hild N. Folsland.
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4 Telemark instituert 9. november 1984.
Tilstede denne dag var det samlet hele
104 matriarker og 3 patriarker. Den høytidelige institueringen av Rebekkaleiren
og installasjon av embedsmenn ble foretatt av Rådspresident Aase Vergemann
og hennes Rådsembedsmenn. Rebekkaleir nr. 4 Telemark var blitt en realitet.

Et virke i 25 år
I løpet av femogtyve år har 349 matriarker hatt sine leirslagninger i Rebekkaleir
Telemark. I dag har leiren 195 matriarker. I løpet av disse årene har leiren hatt
tolv Hovedmatriarker og den 13. er i
funksjon nå.
Rebekkaleiren består av matriarker fra
følgende Rebekkaloger i Distrikt nr. 5:
• Rebekkaloge nr. 15 Via Nova, Skien
• Rebekkaloge nr. 16 Urd, Porsgrunn
• Rebekkaloge nr. 24 Baugeid Dagsdatter, Porsgrunn
• Rebekkaloge nr. 36 Tinn, Rjukan
• Rebekkaloge nr. 48 Duen, Notodden
• Rebekkaloge nr. 103 Konvall, Stathelle
• Rebekkaloge nr. 114 Nora, Skien
Mens logenes hovedbudskap er rettet
mot de tette og nære relasjoner hvor begrepene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet skal få virke, er Rebekkaleirens
budskap knyttet til begrepene, Tro, Håp

Sang og musikk av Jasmine Deliler og Jelena
Fagervold.

gjensidig besøk og godt samarbeid med
naboen, Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg i
Sandefjord.
For en tid tilbake hadde Leiren også
besøk av Rebekkaloge nr. 95 Kristin i
Tønsberg som fremførte det historiske
spillet «Birgitta kommer» for samtlige
Rebekkaloger i Telemark. Spillet ble
fremført på en meget profesjonell måte
og bergtok alle de fremmøtte.
Rebekkaleir Telemark har sine leirslagninger hver fjerde mandag i måneden i Sverresgate 9 i Porsgrunn. Mange
matriarker har lang vei til Ordenshuset i
Porsgrunn. Fra Notodden er det omlag ti
mil og fra Rjukan omlag tyve mil hver
vei. Derfor prøver Rebekkaleiren en
gang i året å ha «vandreleir» til Notodden eller Rjukan. Da disse logebygningene ikke er fullt utstyrt med leirens
effekter blir det store forberedelser, men
bussturene skaper god sosial kontakt
blant matriarkene.
I disse 25 år har Rebekkaleir nr. 4 Telemark gitt økonomisk støtte til logehus
i Distriktet. Ved Rebekkaleirens tyveårsjubileum ble det gitt et beløp til hver av
de syv loger som ble øremerket til gave
som sosialt utadvendt arbeid. I år gir Rebekkaleiren kr. 10 000.- til Ordenshuset
i Porsgrunn som har påbegynt en helt
nødvendig utbygging.

Og så kom jubiléet
og Barmhjertighet. En av dem som kjente
Leirinstitusjonen bedre enn de fleste, den
suverene Storloges 41-årige Sekretær
James L. Ridgely, uttalte at mens logene
er varme og nære, er leiren mer mistenksom og militant i sitt vesen. Matriarkene
skal lære seg å leve meningsfullt i en verden og virkelighet som kan både være
ubarmhjertig og hård. Bare å nevne navn
som Somalia, Irak og Haiti er nok til å
sette tanke i retning av vold, oppløsning,
krig og naturkatastrofer.
Leirinstitusjonen er Odd Fellow Ordenens Annen avdeling og er der for å
gjøre matriarkene mer reflekterte og i
stand til å leve i en verden som kan være
både vond og vanskelig.
Den nye Rebekkaleiren i Telemark
hadde mye kontakt med matriarker i
Agder og Vestfold leirforeninger og samarbeidet med Dep. Stor Sire for Rebekkalogene Jens Flakstad. For alle var
arbeidet i en leir ganske nytt, og mange
trengte hverandres impulser for å komme
videre.
De første årene var Rebekkaleir Telemark behjelpelig med å innvie og forfremme matriarker fra nabofylkene, og
HM Margit Pedersen var med på instituering av nye Rebekkaleire rundt om i
landet. Gjennom alle år har det vært
Odd Fellow Ordenens Magasin

Leirens jubileum ble feiret 14. november
2009 i Odd Fellow Ordenens Ordenshus
i Porsgrunn med et godt oppbud av leirens matriarker. Det er jo Leirens egne
349 matriarker som gjennom disse 25 år
har båret dagens byrde og hete og vandret gjennom den metaforiske ødemark
frem til leirslagningene og samlingene.
De tilstedeværende gjester var Stor
Sire Harald Thoen, Eks DDRP Vivi
Thoen, DSS Jan Strøm, DSS Torgunn
Buer, Eks Stor Skattmester Edith Felle,
representanter fra Rebekkaleir nr.1 Oslo,
Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg, alle Overmestrene i Distriktets Rebekkaloger og
Odd Fellowloger og Hovedpatriarken fra
Odd Fellow leir nr. 5 Klippen. Spesielt
begivenhetsrikt var det at leirens eneste
chartermedlem, Rebekkaleirforeningens
formann og leirens første Hovedmatriark
Eks HM Margit Pedersen, kunne være til
stede ved anledningen og representere de
lange linjer.
Jubiléet ble gjennomført både formelt
og festlig slik slike jubiléer alltid blir og
skapte et verdifullt minne for alle som
var til stede med velformede taler, vakker sang og stemningsfull underholdning.
Tekst: Turid Knudsen
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Poesien er full av metaforer om vekst og liv.
Bjørnsons skuespill om
«Når den ny vin bomstrer,
så gjærer det i den
gamle», bærer evige sannheter i seg. Men også
smerteaspektet er fremme
i Karin Boyes udødelige
formuleringer: «Ja visst
gör det ont när knoppar
brister.» Rebekkaloge nr.
58 Gudrun opplever begge
deler for tiden som
moderloge for «det nye
liv» som skal komme. Uten
vekst og fremgang,
kommer det uvegerlig bare
tilbakegang.
en 11. januar 2010 hadde Innherred Rebekkaforening stiftelsesmøte i Odd Fellow-gården i
Levanger. Etter et stilig og verdig møte
inne i logesalen, ledet av DSS Ingunn
Adde, fortsatte stiftelsessamlingen med
middag for alle tilstedeværende.
Styret i Rebekkaforeningen er slik:

D
8

Formann
Eva Borge
Viseformann
Cathrine Thorhus
Sekretær Solveig Vandvik Johansen
Kasserer
Agnes Stokke
Arkivar
Ingrid Hegge
Viseformann Cathrine Thorhus ønsket
velkommen til 60 gjester. En frivillig serveringskomité på ti søstre fra moderlogen, Loge nr. 58 Gudrun, ble ledet av
undermester Randi Venås Eriksen som
sto for møtets kulinariske del.
DSS Ingunn Adde gratulerte og overrakte en pengegave fra Storlogen. Det
var hyggelig å høre hvor riktig og viktig
det er å spre Ordenens budskap og å
fremme de verdier logen arbeider for.
Slike «vekstinitiativer» skaper jo alltid
motforestillinger fordi mange vegrer seg
for å «splitte» en god loge som i dette tilfellet har 112 medlemmer. Men verdibærende Ordener er som saltet. Skal det
virke, må det spres utover.
Foreningens nyvalgte formann, Eva
Borge, takket og ønsket alle til lykke
med stiftelsen av forening. Hun holdt en
inspirerende tale der hun avsluttet med
et vakkert dikt om å handle, ikke bare
drømme om å gjøre noe. Hun røpet også
at den nye logen som vil bli stiftet når
tiden er moden, etter all sannsynlighet vil

få navnet Sct.a Brictiva, som er skytshelgen for Munkeby kloster i Levanger.
Eks OM i Rebekkaloge Gudrun Gunnvor Arnstad, leste videre opp fakta og
noen myter om Sct:a Brictiva, som har
sin merkedag 11. januar. (Brettemesse)
Storrepresentant Inger Mari Fossum
fra Rebekkaloge Gudrun har vært pådriver for stiftelsen av Innherred Rebekkaforening. Hun holdt en spennende framstilling av den prosessen det har vært fra
første møtet og til stiftelsesdagen – 11.
januar 2010.
13. januar 2009 deltok DSS Ingunn
Adde på et embedskollegiemøte i Loge
Gudrun, der hun tok initiativ til dannelsen av en ny Rebekkaforening.
20. januar orienterte Storrepresentant
Inger Mari Fossum i Loge Gudrun om
Rebekkaforening og ba interesserte
melde seg.
3. mars ble søstrene invitert til et Informasjonsmøte om saken.
14. juni skrev elleve søstre under søknad om å starte en ny Rebekkaforening.
I talen ga Inger Mari Fossum Innherred
Rebekkaforening en kjærlig gratulasjon
og en sterk oppmuntring om å ta fatt på
arbeidet.
OM i Loge Gudrun, Turi Ellen Dahlen, gratulerte sin egen loge med sitt første «barn». En startkapital fra Moderlogen var en velkommen gave til Innherred Rebekkaforening.
Videre kom det en hyggelig hilsen
med oljelampe i gave fra Rebekkaleir nr.
18 Senit og Rebekkalogene i distrikt nr.
17. OM Lillian Mardal fra Loge nr. 14
Dagmar overbrakte denne spesielle
gaven.
Storrepresentant Greta Frang Hagfors,
fra loge nr 112 Barbro Haffsfiord hadde
så en gratulasjon før Eks DSS Liv Margrete Woll avsluttet sin tale med å lese
svenske Karin Bojes dikt:
«Ja visst gör det ont när knoppar
brister. Varför skulle annars våren
tveka?»
Det var ca. -10 grader Celsius ute,
men inne hadde deltakerne det hyggelig
og varmt.
Arbeidet i en Rebekkaforening frem
til stiftelse av en ny loge er en erfaring
og en begivenhet som vil prege søstrene
for resten av deres liv.
Å være blant en loges pionérer skaper
en samfølelse og en ansvarsopplevelse
for fremtiden som ingen kan ta fra søstrene. «Drømmen om morrada´n kan
ingen stæla fra´n» er ikke bare en vakker
sang, men en visjonær opplevelse som
vil leve varig blant søstrene.
Tekst: Solveig Vandvik Johansen

Innherred
forening h
sitt stiftelse

Distrikt 17 Nord
Rebekkaloger:
Nr 14 Dagmar
Nr 58 Gudrun
Nr 86 Angelica
Distrikt Stor Sire
Ingunn Elise Adde

Nr 18 Senit

Distrikt 17 Nor
Odd Fellow loger:
Nr 44 Stein
Nr 76 Stiklestad
Nr 115 Ankerfestet
Distrikt Stor Sire
Roald Mikal Karlsen
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Rebekkaleir:

Odd Fellow leir:
Nr 21 Kongstanken
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Rebekkahar hatt
esmøte
sesmøte
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d-Trøndelag
Nr 39 Signi
Nr 83 Sancta Margaretha
Nr 112 Barbro Haffsfiord

rd-Trøndelag
Nr 73 Namsen
Nr 114 Tord Folesson
Nr 133 Otto Sverdrup
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Nyttårstaler fra et statsoverhode er alltid verd å
lytte til. Men når det
gjelder kong Haralds taler
har de også et Ordensaspekt. Ikke minst er talen
som innleder år 2010 en
tale av slik etisk substans
at vi bør stanse opp, lytte
og tenke. Det er ikke ofte
at vi i det offentlige ordskiftet i vår tid manes så
sterkt til etisk ettertanke
og medmenneskelig bevisstgjøring som i denne
talen. Det er en dannelsestale av beste merke.

amhold og fellesskap er en viktig
del av vår julefeiring. Mange av oss
har også denne høytiden fått være
sammen med dem vi er aller mest glad i.
Samtidig vet vi at julens andre ansikt er
ensomhet. Ikke alle er så heldige å ha
barn eller familie. Noen har opplevd samlivsbrudd eller at en kjær er gått bort.
Og selv om man skulle ha mange
rundt seg, kan man likevel kjenne på
utrygghet og opplevelsen av å være
alene. Et gammelt afrikansk ordtak sier:
«Jeg er fordi vi er. Fordi vi er, er jeg». Det
understreker at våre liv alltid står i en
større sammenheng. Vi hører sammen
med noen, og vi er avhengige av hverandre. Den som tør å be om hjelp, er aldri
helt hjelpeløs. Og den som finner noen å
dele sine tanker med, er aldri helt alene.
Norge er et godt land å bo i. Det er vi
med rette stolte av. Men vi gjør klokt i å
huske at kilden til vårt velferdssamfunn
er våre forfedres og vår egen innsats og

S

Odd Fellow Ordenens Magasin

arbeid. Derfor kan vi ikke ta våre goder
og vår trygghet for gitt. Vi må alle, hver
på vår måte, ta ansvar for å bygge og bevare det Norge vi ønsker. Til syvende og
sist kan vi ikke kreve mer av vårt samfunn enn det vi selv er villige til å yte.
For noen som har levd en stund, kan
det vel hende at man iblant kan kjenne en
uro over samfunnsutviklingen og tenke at
mye var bedre før. Vi ser stadig eksempler på intoleranse, ekstreme standpunkter
og vold, som ikke harmonerer med
grunnpilarene i vår arv. Slikt må vi ikke
godta. Likevel må vi holde fast ved at de
aller fleste er ærlige, skikkelige mennesker som gjør sitt beste for at vår verden
skal bli et bedre sted å være.
Et samfunn som ikke utvikler seg, vil
stagnere. Den utviklingen og det mangfoldet som vi ser vokse frem i dag, er utvilsomt en berikelse for landet vårt. Det
betyr ikke at vi ukritisk skal ta imot alt
nytt. Det kan føre til at vi mister fotfestet
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og blir rotløse. Samtidig må vi ikke avvise det nye som fremmed og fiendtlig.
Så lenge vi er trygge på vårt eget fundament og vet hva vi står for, kan vi også
være åpne for det som er ukjent og annerledes.
«Kor e alle helter hen?», synger Jan
Eggum. Jeg synes at jeg stadig møter
hverdagshelter. Noen av dem blir hedret
med Kongens fortjenstmedalje og får
komme på Slottet. Men de aller, aller fleste blir aldri omtalt på avisenes førstesider og får kanskje heller ikke så mye
takk. Det er mennesker som sikkert har
nok av egne bekymringer og «tidsklemmer», og som tumler med sine liv som
alle andre. Men som altså bruker livet på
å realisere det som står å lese på gravstøtten til Albert Schweitzer: «Søk om det
ikke er ett eller annet sted i verden du kan
investere din medmenneskelighet!»
Vår historie er full av eksempler på enkeltmennesker som var villige til å engasjere seg og gjøre en innsats for sine
medmennesker. Neste år skal vi markere
en av dem. Bjørnstjerne Bjørnson var en
person som brukte sitt liv til å gjøre en
forskjell. «De gode gjerninger redder verden», sa Bjørnson og fulgte opp med å bli
en ivrig talsmann for humanisme og
menneskeverd i Europa. Også i dag setter
nordmenn spor etter seg rundt omkring i
verden. Jeg vil i kveld berømme alle dem
som bruker livet sitt for andre, enten det
er i nabolaget eller i humanitære, diplomatiske eller militære oppdrag rundt
omkring på kloden.
«Solidaritet og samhold har fått dårligere jordsmonn», sier dikteren Kjartan
Fløgstad et sted. Disse verdiene har vært
grunnleggende i byggingen av Norge.
Men også på den internasjonale arena ser
vi hvor viktig det er å stå sammen. I høst
feiret vi at det er 20 år siden Berlinmuren
falt. Mange av oss husker fortsatt det magiske øyeblikket da de første bitene ble
hugget av, og naboer, familier og en hel
verdensdel kunne gjenforenes. Ett av bildene fra 1989 viser den verdenskjente
cellisten Rostropovitsj foran åpningen i
muren. «Jeg spilte av pur glede. Det var
jo muren i mitt liv som ble revet», sa han.
Men «Berlinmurer» kan finnes over
alt. Murer av uforsonlig hat og mistro bidrar til krig og konflikt mange steder i
verden. Ulikheter og urettferdighet er

også med på å bygge murer og skape avstand. Det gir likevel et visst håp at restene av Berlinmuren i dag er blitt en
turistattraksjon og et symbolsk samlingspunkt både for et gjenforent Tyskland og
et gjenforent Europa.
Mellom generasjoner, familier og nabolag går det også an å bygge murer. Misunnelse, ufred og mistenkeliggjøring har
lett for å slå rot. Ofte er det små bagateller som starter det hele. Men den tiden vi
mennesker har sammen er så kort, og
livet er altfor dyrebart til å sløses bort på
krangel og bitterhet. Vi kan alle være den
som får folk til å trekke sammen. Vi kan
alle være med på å rive de murene som
stenger.
«Knytt et bånd» heter en kampanje i
regi av Røde Kors. Gjennom dette arbeidet inviteres vi til en samfunnsdugnad
mot isolasjon og ensomhet – og for et
rausere, varmere samfunn, der vi våger å
komme nær hverandre. Det kan være et
mål for oss alle i det nye året vi går inn i
– å knytte bånd til et annet menneske –
gjerne på tvers av kulturer og generasjoner. Jeg skulle ønske at det ble noe av
kjenningsmelodien for oss alle i det nye
året.
Jeg tror det er mange grupper i vårt
samfunn som føler at de ikke blir hørt.
Det er et felles ansvar at også de mest
forsvarsløse kommer til orde. For meg
har barns oppvekstforhold vært en hjertesak de siste årene. Vi har nylig markert
at Barnekonvensjonen er 20 år. I en så
opplyst verden, skulle man tro at barns
rettigheter er en selvfølge, men slik er det
nødvendigvis ikke. Vi kan ikke slå oss til
ro før alle barn får en trygg og god oppvekst i en hverdag der de kan være seg
selv og delta med hele seg. Selv verdens
beste land er ikke verdens beste for barn
som lever i redsel og utrygghet. At barn
utsettes for overgrep, er ikke en sak som
hører privatlivet til. Alle har vi et ansvar
for å si ifra når urett begås.
Vi mennesker vurderer ofte hverandre
ut fra suksess, synlighet og materiell velstand. Da er veien kort til å se ned på dem
som tilsynelatende ikke har klart seg så
godt. Finanskrisen har mange årsaker,
men på ett plan synes den å ha sammenheng med et kortsiktig jag etter profitt. I
den forstand kan krisen kanskje tjene
som en nyttig påminnelse om at økonomi
Odd Fellow Ordenens Magasin

og samfunn ikke ensidig kan tuftes på
materielle verdier. Arne Garborg skrev i
sin tid noe om faren ved å feste altfor
mye tillit til penger: «For pengar kan ein
få alt, heiter det. Nei, ein kan ikkje det.
Ein kan kjøpa seg mat, men ikkje mathug, Dropar, men ikkje helse, Mjuke senger, men ikkje svevn, Lærdom, men ikkje
vit, (…) Skalet av alle ting kan ein få for
pengar. Men ikkje kjernen; den er ikkje
for pengar (.)»
Kanskje har vi vært flinkere til å telle
våre penger enn vi har vært til å telle våre
dager. Menneskenes overforbruk vil i
verste fall kunne skape dramatisk ubalanse i selve klodens klima. Klarer vi
ikke å hanskes bedre med dette, vil vi stå
overfor svært alvorlige konsekvenser.
Uansett er dette et globalt problem som
krever en global løsning. Kanskje har
verdenssamfunnet aldri stått overfor en
større utfordring. Det vi behøver nå er enkeltmennesker, på alle nivåer, som tar på
alvor at vi skal gi videre den jorda vi
lever på til nye generasjoner.
Alt henger sammen. De avgjørelsene
vi tar i dag, må barna og barnebarna våre
ta følgene av. Det gjelder miljøvalgene
våre, og det gjelder de verdiene vi vil at
samfunnet skal være preget av. Det viktigste blir hvordan vi velger å leve våre
liv. Vi kommer langt hvis vi klarer å leve
enklere, ta vare på hverandre og se gledene i hverdagen og i de små ting.
Når det røyner på, og vi kjenner hvor
sårbart livet er, trenger vi å ha noen rundt
oss som bryr seg. Vi har sikkert alle møtt
disse fellesskapets ildsjeler, som fungerer som selve limet i lokalsamfunnet.
Speiderlederen som aldri blir lei av å
være beredt, læreren som alltid er tilgjengelig, gamlekara som daglig møter opp
på frivillighetssentralen, hjemmehjelpen
som tar seg tid til en prat selv om arbeidsdagen er over. Disse menneskene
som gjør at vi føler oss sett og verdifulle
i møte med dem: At nettopp jeg er viktig.
Jeg vil i kveld sende en ekstra hilsen
til ja-menneskene blant oss, alle heltene,
– som bruker livet sitt for andre, og som
lever ut betydningen av ordtaket «Jeg er
fordi vi er. Fordi vi er, er jeg». Foran et
nytt år, er det viktig å holde fast på at det
er bruk for oss alle, og at hver og en av
oss har en uendelig stor verdi.
Godt nytt år!
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Å arbeide med historie betyr ikke bare å
granske bøker og skrifter. Det finnes også
en rekke andre kilder. For den som vil
samle seg kunnskap om Odd Fellow
Ordenen er også Ordenens plakatkunst
fra tidligere perioder av stor informasjonsverdi. Når man reiser i USA og
besøker Ordenhus der, finner man stadig
slike Ordensplakater av høyst variable
kvalitet hengende på veggene. Men disse
plakatene kan man til nød ta fotografier
av, men aldri få med seg. Nå har medlem
nr. 2 av Svenske Odd Fellow Akademien,
Lars Åshammar, gjort et formidabelt innsamlingsarbeid av slike Odd Fellow
plakater som stammer fra slutten av
1800-tallet. Han har så langt skaffet oss
et titalls plakater av meget høy kvalitet.
Disse plakatene setter oss i stand til å se
hvilket Ordensuttrykk som var aktuelt på
den tid plakaten ble trykket. Vi merker
oss at det er to symboler som går igjen
på alle plakatene, nemlig «Det Altseende
Øyet» og «De Tre Kjedeledd». Ut over det
er det betydelige variasjoner.
Plakat 1
Denne plakaten er et medlemsdiplom hvor medlemmet kunne
skrive inn sitt navn og når vedkommende fikk de ulike grader.
Plakaten er fra 1889. Vi ser at Odd Fellow brødrene da hadde
fått tre grader, mot tidligere fem før 1882. Og vi ser at Rebekkasøstrene i USA hadde én grad. Øverst i sentrum på plakaten
finner vi en fremstilling av stiftelsesmøtet i Loge nr. 1 Washington 26. april 1819. Legg merke til brødrenes flotte antrekk. Antrekket er neppe historisk korrekt, men sier noe om
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antrekk i loger på slutten av 1800-tallet. En meget sjelden detalj er de to medaljonger med henholdsvis en Overmester i en
Odd Fellow loge til venstre og Overmester i en Rebekkaloge
til høyre. I øvre delen av plakatens høyre og venstre side fremstilles en rekke tablåer fra Ordenens metaforiske verden, samt
alle sinnbildene. Dette er ganske uvant for oss og den norske
tradisjon. Men den minner oss om at alle våre grader og sinnbilder har en indre og en ytre side. Den ytre side er den alle og
enhver kan oppfatte ut fra sine generelle kunnskaper om historiske hendelser og alminnelige symboler. Den indre side er
den mening og fortolkning Ordenen selv legger i sine fremstillinger og symboler. Det er dette vi kaller det esoteriske
språk. Plakatens nederste del har med Ordenens to viktigste
personer, nemlig Thomas Wildey, som var grunnleggeren, og
James L. Ridgely som var den store arkitekt.
Så følger en av de mange begravelsesscenene, og en parade
foran Ridgelymonumentet i Baltimore.

Plakat 2
Plakatens sentrale motiv er en situasjon hvor et skip er i
havsnød, hvor en båt settes ut til redning må vi tro, og hvor en
mann står i land og griper fatt i en overlevende. Motivet forteller om en barsk og farlig verden hvor du vanskelig klarer
deg uten hjelp fra andre. Og det er et sentralt poeng at disse
«andre» ikke har noen plikt til å hjelpe. Omkring denne «situasjonen» har illustratøren samlet symboler og sinnbilder på en
bestemt måte. I bunnen finner vi dødssymboler med dødningehodet, kisten og ljåen, mens vi over finner livssymboler og
troen knyttet til kobberslangen på stangen, verdenskulen, den
kvinnelige måne med syv stjerner og piler med en bue.
Til høyre finner vi vekt og sverd, bunt av staver, overflødighetshornene (lat. Cornu copiae), bikuben og timeglasset,
eller det vi kan kalle de menneskelige symboler. På den høyre
side finner vi de mer guddommelige symboler med solen, duen
med olivenkvisten, Bibelen, lammet og arken. Det hele er rammet inn av IOOF, og med Det Altseende Øyet, De Tre Kjedeledd og Hjerte og Hånd som holder det hele sammen. Odd
Fellow Ordenen og hele dens symbolverden omkranser på
denne måte en av livets brutale situasjoner, mennesker som
lider skibbrudd.

Plakat 3
I denne plakaten fremstilles en rekke av Odd Fellow Ordenens
symboler i en historisk kontekst. Lammet med seiersfanen er
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et gammelt Kristussymbol. Lammet finnes igjen i en rekke
Odd Fellow plakater fra USA, men ikke i Europa. Dette er
sannsynligvis symboler fra den tid Odd Fellow Ordenen var
implisitt kristen, altså før vedtakene i Den amerikanske Storloge i 1848. (se Odd Fellow Ordenens historie, bd. I, side 1913). I bildet nederst til venstre finner vi malt en situasjon som
minner oss om befalingen «å besøke de syke», mens vi i høyre
bildet får den klassiske fremstilling av «Tro, Håp og Kjærlighet» med hjerte, kors og anker. Sentralt i plakaten finner vi en
kvinneskikkelse omkranset med teksten: «Truth is our first
light» – oversatt til «Troen er vårt første lys». Også i denne
plakaten kommer overflødighetshornet sterkt frem i tilknytning til Det Altseende Øyet og De Tre Kjedeledd. Ellers merker man seg at farvene i plakaten er sterkt preget av
Rebekkagraden og The Rememberance Degree, en grad som
forsvant ved revisjonen i 1882.

Plakat 4

14

Denne plakaten er fra 1891 og oppgir Ordenens medlemstall til
1.286.000. Den viser fem personer som grunnleggerne av Odd
Fellowship i America, hvilket den gang betød både USA, Canada og en rekke mellom- og sydamerikanske land. Sentralt
står Thomas Wildey flankert av John Pawson Entwistle og
John Welch. Alle disse tre ble født i England. John P. Entwistle
var den intellektuelle som kom inn som et stjerneskudd i Ordenen, var med på å skape dens fremtidsrettete organisasjon,
før han døde i juni 1824. John Welch var den «evige toer» som
lojalt fulgte etter Thomas Wildey og nok var det «konservative element» i denne trioen hvor Wildey var entreprenøren og
lederen. John Welch ble født i Wolverhampton i Lancashire i
november 1792 og døde i Baltimore i 1851. Han var den første Grand Secretary for den amerikanske Storloge, og fulgte
opp sin venn, Thomas Wildey i tykt og tynt.
De to neste på plakaten er vanligvis mindre kjent. James
Gettys ble den andre Grand Sire etter Thomas Wildey. Vi vet
ikke hvor og når Gettys ble født, men hans navn dukket opp i
Storlogen i Columbia omkring 1830 og han ble tidlig akseptert
av Thomas Wildey. Han døde i 1844. James L. Ridgely (18071881) ble to ganger valgt til Grand Sire og fungerte som Stor
Sekretær i 41 år.
På plakaten ser vi ellers de svært flotte antrekk brødrene har,
både de militære og de sivile. Og vi ser mengden med paraderende Odd Fellows, et ganske ukjent og utenkelig trekk i dag.
Blant annet ser vi at brødrene går med regalier ute på gatene.
Vi ser også i mengden en del Rebekkasøstre, for øvrig sivilt
antrukket.

Plakat 5
Igjen har den klassiske «trioen» fått en sentralt plass, og i tillegg er ti andre sentrale Odd Fellows plassert i «ærens krans».
Et par navn kan nevnes. Den første vi nevner er Augustus Mathiot (1799-1872) som huskes spesielt for sitt arbeid for måtehold. Vi må huske at alle loger opprinnelig holdt til i vertshus
hvor verten ofte kun tjente sine penger på barsalget. Mathiot
ble en høyt respektert etiker og så hvordan Ordenen kunne bli
skadelidende ved å forbindes med billige vertshus. Han var
også en betydelig litterat og en selvlært mann på en rekke vitenskapelige områder. Han var meget sentral i Loge nr. 1 Washington hvor han hadde medlemsnummer 177. Han spilte en
sentral rolle i utviklingen av Leirinstitusjonen og i Den amerikanske Storloge.
Den andre er John A. Kennedy (1803-1873), Ordenens sjette
Grand Sire. Vi kan takke ham for beskrivelsene av Ordenens
liv de aller første årene. ( Se Ordenshistorien ss. 135-138). Han
ble etter hvert sentral i alle vesentlige beslutninger i Ordenen
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ODD FELLOW PLAKATKUNST
og ble ansett som en av de mest sentrale Grand Sires. Plakatens
nederste del bærer preg av Leirinstitusjonen, og vi legger
merke til det etniske mangfold som preger det verdensomspennende brorskap. Nederst er det to begravelsessituasjoner.
Den til venstre er preget av den formelle Odd Fellow begravelse. Den til høyre er den uformelle og enkle «å begrave de
døde».

Plakat 6
Thomas Wildey (1782-1861) står prangende på denne plakaten og er nærmest kronet i en apoteose. Her er ingen over og
ingen ved siden. Slik var det ikke i perioden fra 1833 til han
døde i 1861. I denne perioden var han både ukjent for de fleste og glemt av mange. Etter hans død ble det laget en rekke
byster, og Wildeymonumentet som preger nedeste delen av
plakaten, ble reist i Baltimore i 1865.
Mens sinnbilder og symboler tidligere har svevet fritt rundt
på plakatene, er de nå samlet gradvis for loger og leire. I tillegg
er de fire budordene om «å hjelpe de nødlidende, oppdra de
foreldreløse, besøke de syke og begrave de døde» plasser som
bærende hjørner. Spesielt illustrasjonen av en Odd Fellow begravelse i nederste høyre hjørnet er betegnende. Brødrene er
samlet rundt graven i Ordensantrekk og med regalier, og en
embedsmann forrettet begravelsen etter et fastsatt rituale utarbeidet og godkjent av The Grand Lodge. Vi ser også to våpenskjold tilhørende Patriarch Militants, noe som tilsier at
plakaten nok ikke er yngre enn fra 1870-årene.

Plakat 7
Denne plakaten er ganske spesiell idet den griper fatt i gresk
mytologi. Vi ser titanen Atlas som bærer hele verden på sine
skuldre; og han bærer åpenbart et farverikt fellesskap. Sentralt
finner vi et bilde av Thomas Wildey, men uten navn. Rundt
ham finner vi Det Altseende Øyet, dødens attributt, regnbuen
over arken og ypperstepresten Aaron med røkofferet.
Nederst finner vi en sjelden utgave av «Tro, Håp og Kjærlighet» hvor også en av kvinnene bærer et barn.
I venstre kolonne finner vi i engelsk utgave «Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet» og en rekke Odd Fellow loge symboler, mens vi i høyre kolonne finner teksten «Vi stoler på Gud»
med sentrale Rebekkasymboler og leirsymboler. Plakaten må
nok ha vært ment til intern bruk ettersom vi ikke finner noen
skriftlig henvisning til Odd Fellow Ordenen ut over anvendelsen av symboler.

Plakat 8
Plakaten ser vi er formet som endeveggen på en kirke, eksempelvis Vestveggen i Nidarosdomen. Dette passer også, for
øverst har «veggen» innskriften «Odd Fellow Temple». Tempelet er utstyrt med gotiske og romanske buer, korintiske
halvsøyler og etasjetodelinger.
I nederste etasjedeling til venstre, er nisjen for Odd Fellow
loger, mens nisjen til høyre har Rebekkalogesymbolene. I sentralnisjen ser vi en rekke Odd Fellow symboer hvor vi kan
merke oss overflødighetshornene, lammet og verdenskulen.
I øverste etasjedeling finner vi leirsymbolene. Ser vi på den
øverste illustrasjonen på høyre side, ser vi en mann kledd i
kjole og hvitt og med kraveregalie. Denne illustrasjonen kjenner vi fra før av, men da er personen ikledd både kraveregalie
og skjødeskinn slik Odd Fellows brukte frem til 1882. Dette
tyder på at plakaten er fra tiden etter 1882.
Plakaten er et skriftlig bevis på tildelte grader. Det er grunn
til å tro at dette må være beviset på at vedkommende eier er
opphøyet til tredje grad i leiren, Den Kongelige Purpur Grad.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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ORDENSBYGNINGEN I PORSGRUNN

Ordenshuset i Por
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Huset er oppført ca 1860. I
den første tiden ble bygget
anvendt til spritproduksjon, men på grunn av
overproduksjon i markedet
ble det endret til gjærproduksjon tidlig på 1900
tallet. Navnet var Porsgrunn Gjærfabrikk.
ed stiftelsen av Loge nr 17 Dag
29. mai 1932 ble det bestemt at
en av logens første og viktigste
oppgave var å skaffe lokaler hvor man
kunne disponere mer fritt enn i leide lokaler. Det ble nedsatt en huskomité med
H. E. Kjølseth som formann. Det ble vurdert å bygge nytt, men huskomiteen
mente at dette ble for dyrt for en nystiftet loge med 40 medlemmer. Dessuten
skulle en Ordensbygning helst ligge i et
pent strøk, aller helst sentralt i Pors-

V

grunn. Løsningen kom på en måte som
ingen hadde regnet med. Midt i byen, i
Sverresgt. 9, lå denne Gjærfabrikken
som for lengst var nedlagt og avertert til
salgs. Fabrikken så nærmest ut som et
vrak og ingen hadde meldt sin interesse
for å kjøpe.
Huskomiteen så imidlertid at her var
det store muligheter for å skaffe loge
Dag «høvelige lokaler». Tomten var på
ca 2500 kvm. og murbygningen på ca
500 kvm. Etter en grundig debatt satte
Høstmark-Løwe fram følgende forslag:«Huskomiteen bemyndiges til å gi
bud, stort kr. 30 000 på Porsgrunn Gjærfabrikk, under forbehold av Stor-Logens
approbasjon av kjøpet.» Stor Sire Gustav
Eriksens godkjennelse ble innhentet og
kjøpet ble gjennomført. Deretter gikk
P.E. Hagen øyeblikkelig i gang med å
danne et aksjeselskap som skulle være
driverselskapet for husets aktiviteter.
Den 26.februar 1934 ble aksjeselskapet Sverresgt. 9 A/S stiftet. Aksjekapitalen var på kr 5500,- fordelt på 110 aksjer
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med pålydende kr 50,-. Loge Dags huskomité hadde dermed utført sitt verv og
bad seg erstattet av en byggekomité. Høsten 1934 var bygget faktisk restaurert til
et nivå som gjorde det mulig å starte opp
med logemøter,
Nødvendig kontorplass for å drive logens «indre liv» var også på plass. Bygningen inneholdt nå en vestibyle logesal - forværelse – musikkgalleri kjøkken - stor festsal på 140 kvm. – vaktmesterleilighet – kontorer – fyrrom og
andre kjellerrom. Dessuten ble et betydelig areale i sokkeletasjen leid ut til
Porsgrunn Kommune som sløydsal.
Ved innvielsen 6. oktober 1934 deltok
Stor Sekretær Johan Middelthon og Stor
Skattmester J. I. Jensen og en rekke besøkende fra andre loger. H. E. Kjølseth som var den drivende kraft i hele perioden sa ved innvielsen: «En loge som er
hjemløs, vil som et hjemløst menneske
mangle en vesentlig betingelse for å
kunne jobbe godt.» Det ble mange gode
arbeidsår frem til krigen i 1940.

ORDENSBYGNINGEN I PORSGRUNN

rsgrunn

Foto: Kai Hansen

Da mørket kom
Da medlemmene i loge Dag innså at Ordenshuset ville bli beslaglagt av tyskerne, var de raskt ute med å fjerne
Ordenens rituelle utstyr. Som eksempel
kan nevnes at «Det altseende øye» ble
fjernet og det ble hengt opp et stort bilde
av en seilskute på dette stedet. Bildet
hang der helt til frigjøringen kom og henger nå som veggpryd i festsalen vår. Nazistene
omdøpte
lokalene
til
«Soldatheim Porsgrunn».

Den nye tid
Etter krigen ble det fart i Ordenarbeidet
og ekspansjon. Loge nr. 47 Grenmar ble
instituert i 1955, Rebekkaloge nr. 16 Urd
i 1957 og Rebekkaloge nr. 24 Baugeid
Dagsdatter i 1960. I tillegg til dette har
Rebekkaleir nr. 4 Telemark og Odd Fellow Leir nr. 5 Klippen sine møter i Ordenshuset. I en relativt lang periode frem
til 1993 ble det fortsatt forbedringer og
nødvendig vedlikeholdsarbeide, men i
1993 blir det vedtatt å bygge på salongen
slik at kapasiteten økes til omlag 90 sitteplasser.
Dette var et betydelig løft både bygningsmessig og økonomisk. I byggeperioden ble det nedlagt et stort
dugnadsarbeide, og det var mange ildsjeler i gang for å få prosjektet vel i havn.
Et gammelt bygg gir som regel urasjonelle og lite tilfredsstillende løsninger
med tanke på intern logistikk, logistikk
som ut i fra dagens behov er svært viktig
for å gjennomføre våre terminmøter og
større selskaper på en god måte.
På Generalforsamlingen i 2008 ble det
derfor vedtatt å investere i en ny utvidelse av bygget for å gi plass til et nytt
og mer moderne kjøkken.
Telemark Fylkeskommune har imidlertid klassifisert bygget vårt som verneverdig klasse B. Dette betyr at eier må
følge et strengt regelverk for å gjennomføre utvendige fasadeendringer. Etter en
lang og krevende søknadsprosess er
prosjektet i disse dager inne i sluttfasen.
Nå ventes det spent på å ta i bruk nytt
kjøkken som vi vet er selve hjertet i virksomheten. En investering på 2,3 millioner betyr at det nok en gang tas et
skikkelig løft for å heve Ordenshusets
kvaliteter.
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Kommer ikke kongen? «Slottet» er i alle fall skikkelig forberedt.

Dette prektige bygget, som ofte kalles
for «Slottet», har utvilsomt det man kaller for «sjel» som fornemmes i lokalene.
Huset gir i dag høvelige lokaler for 423
Odd Fellow Ordenens Magasin
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medlemmer, fordelt på to Rebekkaloger
og to Odd Fellow loger med tilhørende
leire.
Tekst: Rolf Nilsen

REBEKKALOGE NR 20 MÄRTHA JUBILERER

Rebekkaloge nr 20 Mä
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Høytid i bildeform når Eks Rådsrepresentant Turid Dahl mottok 50-års Veteranjuvel: Fung Stormarsjall; Storrepresentant Greta Fridén Furberg, Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal, Distrikt Stor Sire Siri Manskow Løberg, Fung. OM, Eks OM Brit Krogstad jubilanten, Eks Rådsrepresentant Turid Dahl.

1921 var et merkeår i Rebekkainstitusjonens historie.
I løpet av tolv år var det instituert kun to Rebekkaloger, og begge i
Kristiania. Det var Rebekkaloge nr 1 Sct:a Sunniva
i 1909 og Rebekkaloge nr. 2
Urania i 1913. I 1921 ble det
plutselig instituert tre Rebekkaloger fordelt på byene
Stavanger, Trondhjem og
Bergen. Rebekkaloge nr. 4
Pax ble instituert 29. mai
1921, og ble sammen med
Odd Fellow loge nr 3 Eystein

fra 1918 Odd Fellow
Ordenens brohoder i Stiftstaden. Noen ekspansjon kom
ikke før Odd Fellow loge nr
42 Humanitas ble instituert i
januar 1954. Spørsmålet var
da om hva som skulle skje
med Rebekkasøstrene?
1957 kom det en anmodning fra Det
Norske Rebekkaråd om å danne en ny
Rebekkaloge i Trondheim. Rebekkarådet mente at i en så vidt stor by som Trondheim burde det være grunnlag for mer enn
én Rebekkaloge. Trondheims første Rebekkaloge nr. 4 Pax ble naturlig nok den nye
loges Moderloge.37 søstre fra Rebekkaloge
nr. 4 Pax gikk sammen om å stifte en Rebekkaforening. Foreningens ledelse bestod

I
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av Eks OM Ingrid Rian som fungerte som
Loge Märthas første Eks OM og søstrene
Gudrun Johansen, Borghild Hansen, Borghild Helgesen, Kari Alness, Erna Klüver og
Gunvor Lindboe. Alle var erfarne søstre
med ballast til å gjøre en innsats for ekspansjonen.
De første møtene ble avholdt på hotell
Astoria, de senere møter i Kvinnelig Handelsstands Forening i Kalvskinnsgaten. Der
arbeidet medlemmene flittig med forarbeidet som kreves for å kunne danne en ny
loge. Den gang som nå ble det holdt utlodninger for å skaffe penger. To år etter at Rebekkaforeningen kom i gang, ble 7. juni
1959 fastsatt som dato for institueringen av
den nye logen. Nå var det ingen vei tilbake
og alt skulle klaffe. 7. juni 1959 ble Rebekkaloge nr. 20 Märtha instituert i Trondheim.
Logen fikk navn etter den avholdte kronprinsesse Märtha som døde 5. april 1954.

REBEKKALOGE NR 20 MÄRTHA JUBILERER

ärtha feiret 50 år

Sosialt utadrettet arbeide
Allerede få år etter institueringen av logen,
var søstrene i full gang med sosialt utadrettet arbeid. Som eksempler kan nevnes støtte
til fangers pårørende. Senere har logen gitt
økonomisk støtte til den årlige juleinnsamlingen i regi av Adresseavisen, MS-saken,
Krisesentret, Kreftavdelingen ved St. Olavs
Hospital, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon
og de landssaker som har vært holdt i Odd
Fellow Ordenens regi.

Rebekkaloge nr 20 Märthas
Jubileumsgave

Embedskollegiet i jubileumsåret, foran fra venstre: Fung. Eks OM Tove L. Hønstad, Fung.
OM Eks OM Brit Krogstad, Fung. UM, Eks OM Else Evensen, Storrepresentant Greta Fridén
Furberg. Bak fra venstre CM Dorid S. Berg, Sekretær Trine Loraas Vaarum, Kasserer Wenche Berggren, Skattmester Marte Schei.

Det er en flott skikk og gylden tradisjon at
Ordensenheter i Odd Fellow Ordenen gir
gaver ved sine jubiléer. Dette uttrykker
både en form for takknemlighet for hva Ordensarbeidet i seg selv kan gi den enkelte,
men også Ordenens altruistiske perspektiv
slikt det er uttrykt i Thomas Wildeys betydningsfulle spørsmål: «What can I do for
you?»
Søndag 7. juni 2009, på Logens 50 års
dag, kunne logens fungerende OM, Eks
Overmester Brit Krogstad ved en enkel,
men hyggelig tilstelning i Odd Fellow senteret på Jakobsli overrekke en pengegave
på kr 50 000,- til Senter mot Incest og seksuelle overgrep. Denne gaven er helt i pakt
med Ordenens budord om å hjelpe de nødstedte.

Og så kom festlighetene

Under jubileumsgaveoverrekkelsen: Fra venstre: Daglig leder ved Senteret, Rachel Vorren
og faglig leder Inger Jepsen, Fung. Overmester; Eks OM Brit Krogstad, Eks Skattmester Kari
Alstad, Eks Deputert Stor Sire Britta Almaas, Søster Randi Lauglo.

Kronprinsesse Märthas liv var preget av
trofasthet og arbeid for høye humanitære
idealer. I logens navn ligger derfor gjemt en
appell som skal minne medlemmene om
deres plikter både som Rebekkasøstre og
som medmennesker.
Logen har hatt god fremgang og tilgang
på nye medlemmer. I dag har logen 95
medlemmer. Det eldste medlem er 100 år
og den yngste er 34 år.
Loge Märtha har vært behjelpelig med å
innvie mange søstre både fra inn og utland
og dette arbeidet har gitt gode resultater. Arbeidet har medført at det er opprettet fire
loger i Norge, to i Finland og en i Sverige.
Arbeidet med å innvie søstre fra Finland og

Sverige er knyttet til at Rebekkainstitusjonen ikke ble opprettet i disse landene før i
1967, mens man i Norge hadde holdt på fra
1909.

Ordensarbeidet
Gjennom alle disse årene siden logen ble
stiftet har logens medlemmer nedlagt et betydelig arbeid for Odd Fellow Ordenens
vekst og utvikling i Distrikt nr. 6 Trøndelag. I den anledning er loge Märtha spesielt
stolt av å kunne fremheve vår søster Britta
Almaas som Ordenenes første Søster Deputert Stor Sire for perioden 2001-2005.
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Det hele startet med noe så sjeldent som å
tildele en av logens eldste søstre 50-års Veteranjuvel. Jubilanten fylte 90 år 1. april.
Veteranen, Eks Rådsreprepresentant Turid
Dahl, ble ført av Fungerende Stor Marsjall,
Storrepresentant Greta Fridèn Furberg. Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal stod for tildelingen. Under det vakre høytidelige
ritualet som denne tildelingen er, påpekte
Deputert Stor Sire i sin tale at det er svært
få forunt å oppleve dette. Veteranen ble innviet i Rebekkaloge nr. 4 Pax den 2. juni
1959 for så å gå inn i loge Märtha 7. juni
samme år. Logen ble deretter lukket for så
å åpne aftenens Festloge.
Inviterte brødre fra distriktet med Distrikt Stor Sire Bjørn Tilseth i spissen ble
ført inn i logesalen. Under denne seremonien ble det åpnet for overrekkelse av
gaver. Loge Märtha ble beriket med hilsener i form av blomster og pengegaver fra
loger i inn- og utland og fra leirene i distrikt
nr. 6.
Og det hele ble avsluttet med et praktfullt taffel som alle deltakerne vil ta med
seg som et varm og godt minne fra en stor
Ordensbegivenhet og milepel.
Tekst: Greta Fridén Furberg
og Tove L. Hønstad

19

FRA ODD FELLOW MUSEET

Valthornet – Den Gylne

20

Et bilde i Odd Fellow
Ordenens Museum viser
oss Odd Fellows Sangkor i
Oslo 10/10-1919. Komiteen
som stod for nyttårsfesten
i sangkoret i 1925 fant ut
at de skulle slå noen fortjente brødre til Riddere av
en Orden. Denne Ordenen
fikk navnet «Valthornet». I
et møte i Ordenens
kollegium 24. september
1929 ble det bestemt at
navnet skulle endres til
«Den Gylne Trekant». I
følge «Cermoniell for
Ordenen Den Gylne
Trekant» har den bl. a.
følgende embedsmenn:
Stormester, Visestormester,
Skattmester, Kansler og
Cermonimester.
forbindelse med en fest hvor tre sangerbrødre skulle slåes til Riddere, har
Stormesteren noen ord til tilstedeværende som ikke er opptatt i Ordenen og
han sier bl. a.: «Som dere vil forstå av de
spøkefulle deviser som følger med Ordensdiplomet, har vi lagt Ordenen an på
en måte som rummer både spøk og alvår.
Vi har ønsket at den skulde være humoristisk uten å være komisk, at den skulde
være alvårlig uten å være kjedelig.»
En av de mange devisene lyder:

I

«Du, NN, er fra fødselen
en ekte riddersmann;
du legger rør for gjødselen,
du legger rør i vand.
Du reddet oss så mangen gang,
når her du sang for to;
Dit våbenskjold, som tegn på rang,
skal ha et litet – do.»
Loven for «Den Gylne Trekant»
lyder:
Sangforeningens orden, «Den Gylne
Trekant», tidligere «Valdhornet», innstiftet den 14/2-1925. Ordenen er innstiftet for å belønne fortjenester av Odd
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e Trekant

FRA ODD FELLOW MUSEET
Fellows sangforening og utdeles efter ordenskollegiets beslutning, dog minst
hvert 5te år.

forslag fra sangkorets styre. Styrets forslag blir dog ikke bindende før det har
kollegiets bifall.

§1. Ordens kollegiet som er den utøvende myndighet består av 5 ordensmedlemmer: stormester, visestormester,
kansler, skatmester og sermonimester.
Ved behandling av innstillinger fra
styret om utnevnelser eller forfremmelser, tiltredes ordenskollegiet av sangforeningens formann, dog uten stemme.
Ordenskollegiet sammenkalles av ordensmesteren til valg og ellers når han
finner det påkrevet.

§8. Ordensutdelingen foregår efter et av
Ordenskollegiet bestemt ritual. Med hver
orden følger diplom, der undertegnes av
Ordenskollegiet og sangkorets formann.

§2. Valg på ordenskollegiet sker på ordenens stiftelsesdag den 14/2 eller så nær
denne som mulig. Valget sker for 5 år.
Eventuelle forslag, samt forandring av
disse statutter foregår på denne dag.
§3. Ordenens inndeles i 3 grader: Ridder,
Kommandør og Storkors. Ridderkorset
bæres i kort, rødt silkebånd på venstre
bryst. Kommandørkorset bæres i rødt
bånd rundt halsen. Storkorset, som består
av et ridderkors festet på en krasjan,
bæres på venstre side. Til denne dekorasjon hører et rødt bånd, som bæres over
høire skulder, under livkjolen.
Ordenen kan kun benyttes til galla og
bæres ved festlige anledninger i sangforeningen.
§4. Ordensdekorasjonen består av et kors
i hvit emalje med guldkanter og i hver
korsåpning en lyre, hvis fotstykke støter
sammen mot et rundt felt, hvor sangermerket er anbragt. For Riddere i hvit
emalje, for Kommandører i blå emalje og
for Storkors i rød emalje.
§5. For å kunne utnevnes til Ridder må
man ha mødt regelmessig i sangforeningen i minst 5 år og ha vist seg som en interessert sanger. For utnevnelse til
Kommandør kreves at man er Ridder og
har vært aktiv og interessert sanger i mer
enn 5 år. Ordenens Storkors, som er den
høyeste utmerkelse, kan tildeles:
1. Ordenens Stor Sire.
2. Medlemmer som har deltatt aktivt i
mindst 10 år og har gjort seg i særlig
grad fortjent av sangforeningen og som
har ordenens Kommandørkors.
§6. Undtagelser kan gjøres fra § 5 i
særegne tilfelder. Om Ordenskollegiet
ønsker å dekorere en som i særlig grad
har vært en nyttig mann for sangforeningen, men som ikke har den bestemte
alder eller som ikke er medlem, kan Ordenskollegiet i forening med Styret
avgjøre saken.
§7. Utnevnelse til forfremmelse innen
ordenen sker i Ordenskollegiet – efter
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§9. Uværdig optreden av ordensinnehaver kan ha til følge at vedkommende av
kollegiet nektes å bære sin orden.
§10. Ordenens statutter så vel som forandring av disse må vedtas med almindelig stemmeflertall av de fremmøtte
ordensinnehavere.
Ordensmesterens
stemme gir flertall i tilfelde av stemmelikhet.
Brødrene har ikke bare vært opptatt med
sang, men også hatt det utrolig morsomt
i sin spesielle Orden. I museet har vi de
tre ordensbåndene, protokollen og diverse korrespondanse.
I et brev til Stor Sire Johan Middelthon datert 24. oktober 1940 meddeles at
«Odd Fellow Sangerforening i Oslo i
henhold til beslutning 22. ds. har nedlagt
sitt arbeid.»
«Den Gylne Trekant» fortsatte nok sin
virksomhet. I følge protokollen feiret de
sitt 25 års jubileum 2. desember 1944. Til
dette trykket de Prolog og Sanger. Vi
som opplevde krigen vil nok si at de var
riktig dristige. Blant sangene finner vi
nemlig «Norges fjelde» og «Gud signe
vårt dyre fedreland» – man kunne bli arrestert for mindre den gang!
Her slutter sporene etter «Den Gylne
Trekant» – i alle fall foreløpig.
Skulle noen ha mer opplysninger og
fremfor alt bilder fra sermoniene ville jeg
være meget takknemlig for å vite det.
Sverre Hjetland
Stor Arkivar

Til orientering:
Odd Fellow Biblioteket og Muséet i Stortingsgt. 28 er åpent
hver onsdag kl 10–14, og etter
avtale med bror Stor Arkivar
Sverre Hjetland. Han treffes
også på følgende webadresse:
sverre@oddfellow.no i tillegg
til mobiltelefonnr. 907 58 118
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Dag Andersen.

Vi er vant til at de
futurologiske bøker ofte
kommer utenfra, fra de
store kulturer og språkområder. Slik var det da eksempelvis Alvin Toffler
skrev om «Den tredje
bølge». Toffler er amerikaner med en bemerkelsesverdig bakgrunn. Nå
har nordmannen Dag
Andersen kommet med
boken «Det 5. trinn – veien
til et nytt samfunn.» Boken
har fått strålende mottakelse og har et innhold som

skiller fra den
apokalyptiske litteratur
som ofte dreier seg om
samme emnet, nemlig
hvordan vil verden se ut
om noen tiår og hundreår.
Spørsmålet må interessere
en Orden som Odd Fellow
Ordenen som lever under
de lange tidshorisonter.
Hva er grunntenkningen?
Ikke engang en førsteklassing har unngått å få med seg at tiden er inndelt i perioder. Oldtid, middelalder og steinalder
er begreper som pipler inn på et tidlig
tidspunkt i dagens undervisning. Etter
Odd Fellow Ordenens Magasin

hvert blir man oppmerksom på andre
viktige epoker som vikingtid, opplysningstid og nasjonalismens frembrudd.
Vi har hatt en tendens til å knytte epokene opp til bestemte årstall. Vikingtiden
kunne eksempelvis starte i år 793 ved angrepet på Lindisfarne kloster. Nå har
neppe noen historiker gått god for at bestemte årstall eller konkrete episoder er
nærmest som en port som åpnes for det
nye og lukkes for det gamle. Alvin Toffler var en av dem som åpnet den store almenhets forståelse for at epokene
kommer som bølger som begynner i det
små, kommer til et klimaks og så avtar
og kanskje forsvinner. Men slik bølgemetaforer på utviklingen har eksistert
svært lenge og blitt assosiert med forskere som russerne Nikolai D. Kondratyiev (1892-1938) og Simon Kuznets
(1901-1985). Men det var allerede aktualt da romerne beskrev hundreåret – saeculum – som en slik bølgende periode.
Da Alvin Toffler kom med sin bok
«Den tredje bølge», bygget denne på at
menneskeheten hadde utviklet seg fra en
opprinnelig nomadetilstand til den første
bølge som var preget av jordbruk, den
andre bølge som var preget av industrialismen, og den tredje som er den postmoderne.

Hva er grunnskissen?
Dag Andersen skisserer utviklingen på
en annen måte enn sine forgjengere i
faget. Han ser på forskjeller i tenkemåte,
i reaksjonsmåte, i kunnskapsoppfatning,
verdioppfatning og hvilke rammebetingelser de ulike tider har levet i. Disse erfaringene setter han inn i de fire
foregående trinn menneskeheten har
gjennomlevet.

BOKOMTALE: DAG ANDERSEN

en til
ytt samfunn»
Av KjellHenrik
Hendrichs

Han trekker på et vell av kunnskap
innen en rekke disipliner som logikk, fysikk, filosofi, psykologi, sosiologi og antropologi for å nevne noen. Dette gjør
boken til en flott gjennomgang av mange
sider av menneskehetens mangeartede
historie. Med en slik kunnskapsmessig
oppsummering som base, stiller han
spørsmålet om hva som er de mer sannsynlige trekk ved det utviklingsspranget
som menneskeheten nå står overfor. Det
er dette spranget som skal føre oss fra 4.
til 5. trinn i menneskets utvikling. En av
hans antakelser er at vi bevisshetsmessig
vil arte oss annerledes i kommende trinn
enn i de tidligere. Mennesket har opparbeidet seg forutsetninger for ikke bare å
få innsikt i det rasjonelle og materielle,
men også i det emosjonelle.

Etikkens og empatiens
grumme vilkår
Henrik Wergeland sukket og utbrøt:«Hvi
skrider Menneskeheden saa langsomt
frem?» Dag Andersen gir en forklaring
på dette. Han peker på at vilkårene for å
internalisere empati ikke har vært særlig
utviklet i tidligere perioder. Dermed har
også en del av de etiske fordringer vært
oppnåelige for bare ytterst få mennesker.
Andersens optimistiske budskap er at
dette kan forandre seg positivt. Men
boken er ikke positivistisk i det ordets
egentlige betydning. Men boken har definitivt et optimistisk syn på fremtiden.
Det er ingen tvil om at etiske og empatiske genier har eksitert gjennom tidene.
Men de samfunnsmessige rammevilkår
for eksempelvis å forstå og praktisere
Bergprekenen har rett og slett ikke vært
til stede.

Tidens materialistiske
dominans
Boken setter spesielt fokus på et tidsskifte som kom med filosofen René Descartes (1596-1650). Descartes delte
virkeligheten i to. Den ene kalt han den
utstrakte virkelighet – res extensa, den
andre for den kognitive virkelighet – res
cogens. I kjølvannet av denne todeling,
har den ene virkelighetsdelen fått dominere, ikke minst gjennom to store og dominerende ideologier, nemlig materialismen og kapitalismen. Det er blitt lite
igjen av det som ikke kan veies, måles
og ses. Dermed er vi blitt mentalt underutviklet på alt som ikke hører hjemme i
en materialistisk og kapitalistisk virkelighetsoppfatning. Denne materialistiske
underutvikling har medført at vi har
vanskelig for å være kreative ut over materialismens rammevilkår.

En kilde av refleksjon
og kunnskap
Bokens mange henvisninger og kunnskapsbruk gjør den til spennende lesning.
Den blir en vindusåpner for nye og spennende innfall og tenkemåter. Britta Pollan i NRK sier det slik: «Det 5. trinn var
en kjempeleseropplevelse. En voldsom
bekreftelse av ting jeg innerst inne mener
er sannsynlige.» Og professor i moderne
historie, John Petter Collet, sier: «Det må
være meg tillatt å mene at det i Norge
sjelden er gjennomført et så bredt anlagt
intellektuelt resonnement, som er lagt
frem på en så levende og medrivende
måte.»
Det beste ved boken er at den ikke
krever spesielle forutsetninger av noen
art selv om du blir dratt med både på moOdd Fellow Ordenens Magasin

derne mentalitetsforskning, atom- og
kvantefysikk og informasjonsteknologiske sprang. Det som imidlertid er en
forutsetning er nysgjerrighet på hva
fremtiden kan bli. Her synges det ikke
med Doris Day: «Det som skjer, det
skjer. . . »

Hva med verdibærende Ordener i 5. trinn?
Da Regjeringen Bondevik nedsatte Verdikommisjonen, uttalte Odd Fellow Ordenen at den hadde vært en verdikommisjon i hele sin tid i Norge. Dette
er et meget godt utgangspunkt for å
komme i dialog med de mennesker som
skal befolke verden i Det 5. Trinn. Og det
vil være en utfordring på et område som
Ordenen tidligere ikke har vært utfordret
på. Slik jeg forstår Dag Andersen, ser
han for seg at hele samfunnet vil bli gjennomsyret av en empatisk og etisk tenkning som dermed gjør at hele vårt
samhandlingsmønster blir forandret. For
å velge en metafor. Ofte har man i vår
Orden sett på Ordenen som et etisk fyrtårn som viser veien både i storm og
stille.
Men hvis det etiske havnivå stiger,
kan fyrtårnet forsvinne.
Verdibærende Ordener som Odd Fellow Ordenen har – hvis Dag Andersen
har tilnærmelsesvis rett i sine antagelser
– god grunn til å beskikke sitt bo og gjøre
det etiske grunnlag enda bedre for å
kunne møte en ny tid. Denne er kanskje
mer mottakelig for Ordenens budskap
enn i noen tidligere tider.
Dag Andersen:
Det 5. trinn – veien til et nytt samfunn.
Flux Forlag 2009, 2. utgave, 1. Opplag
ISBN 978-82-92773-23-9
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Det Høyeste Vese
– hvor kommer begrepet fra
og hva legger vi i det?
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«Katedral», utsnitt av maleri av Tor Olav Foss
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INTERVJU JAN-OLAV HENRIKSEN

en
Professor, dr. theol. &
philos. Jan-Olav Henriksen
er kjent som en dyktig
populærfremstiller av
vanskelige og uoversiktlige teologiske og ideologiske spørsmål. Det
vitner ikke minst hans forfatterliste om. Det er derfor naturlig for De Tre
Kjedeledd å søke råd hos
ham om bakgrunnen for og
historien til begrepet «Det
Høyeste Vesen». Odd
Fellow Ordenen har nyttiggjort seg dette begrepet
og hentet det fra den engelske form «The Supreme
Being». Derfor blir den
norske oversettelsen til
«et høyeste» galt, både
filologisk og logisk. Den
korrekte gjengivelse må
være «Det Høyeste Vesen».
– Begrepet «Det høyeste Vesen» er jo
ikke noe gammelt begrep. Når og
hvor ble det brukt første gang og
hvem var det som dannet begrepet?
Mye taler for at det var deister i England på 1600-tallet som begynte å bruke
begrepet «Det Høyeste Vesen». De
hadde et mekanisk verdensbilde og så på
Gud som en form for urmaker som hadde
skapt sitt urverk; hadde satt det i gang og
at det etter hvert styrte seg selv uten at
urmakeren lenger hadde noen oppgave.
Tidligere frimurerbevegelser har nok
også hatt slike tanker når de formulerte

seg i retning av «den høyeste byggmester». Og da er det en byggmester som
legger siste hånd på verket, gjerne med
den sammenbindende sten i toppen av
byggverket.
– Begrepet «Det høyeste Vesen» representerer vel ikke noen erkjennelse av
en ny gud. Hvorfor var det nødvendig
å skape et slikt begrep?
Nei, det var ikke noe forsøk på å
skape en ny Gud, men mer et ønske om
å fravriste Kirken dens monopol på å definere Gud. Hvis man først sier at det er
«noe» som er over alt, kan ikke dette
«noe» være mange ting. Men man kan
oppfatte dette «noe» på flere måter. Både
deistene og senere unitarene reserverte
seg mot Kirkens oppfatning av Treenigheten som er en meget sentral del av den
kirkelige Gudsoppfatning. Men her spiller også de ulike nasjoners kulturelle og
politiske situasjon inn. Opplysningstiden
i Frankrike var langt mer religionskritisk
enn opplysningstiden i England og Tyskland. Av den grunn hørtes begrepet
«Det Høyeste Vesen» langt oftere i
Frankrike enn i Tyskland og England.
Det skyldes sannsynligvis at de franske
revolusjonære var langt mer kritisk til
Kirken enn tilsvarende i Tyskland og
England. Opplysningstiden i Tyskland
og England var mer opptatt av å opplyse
enn å føre krig mot en aristokratisk kirke
som ville beholde føydalsamfunnet, som
i Frankrike.
– Odd Fellow Ordenen har sin rot i
England, men ble omplantet i USA i
1819. Var begrepet «Det høyeste
Vesen» like gangbart i USA som i
Europa, eller er det mest sannsynlig
at det er en del av Ordensarven fra
England?
Om det er en Ordensarv vet jeg ikke.
Men situasjonen i USA og Europa var jo
meget forskjellig. Mens Europa var en
krigsskueplass for religioner og konfesjoner, skulle jo USA være et fristed for
de samme. Jeg vil anta at begrepet «Det
høyeste Vesen» fungerte annerledes i
Europa enn i USA. I Europa hadde bruken av begrepet hatt en klar brodd mot
Kirkens monopol på å definere Gud. I
USA fantes det jo ikke noen dominerende offisiell kirke med tradisjonsmonopol, men i stedet mange ulike
trosretninger som stort sett levde i fredelig sameksistens. Der kan begrepet «Det
høyeste Vesen» mer hatt funksjonene av
et minste felles multiplum som alle lett
kunne enes om.
– Er det noen vesentlig forskjell i oppfatning om hva som menes med Kirkens Gud og «Det høyeste Vesen»?
Odd Fellow Ordenens Magasin

Begrepet «Det høyeste Vesen» har
vært brukt av svært mange grupperinger
og over lang tid. I forhold til Kirkens totusenårige historie og kontinuerlige teologiske arbeid, ligger det i kortene at
Kirkens Gudsbegrep er langt mer presist,
gjennomarbeidet og omfattende enn en
sekkebetegnelse som «Det Høyeste
Vesen». Men holder man fast på at det er
én Skaper, så er det bare en skaper uansett hvilke navn man bruker. Derfor kan
man vel si at Kirken har en langt mer
presis oppfatning av Gudsbegrepet, mens
«Det Høyeste Vesen» er ganske diffust
og derfor er ganske gangbart nettopp av
denne grunn.
– Er de konfliktlinjene som førte til
dannelsen av begrepet «Det høyeste
Vesen» levende i dag, eller er de havnet på historiens skraphaug eller museum?
Det var jo i Europa i sin tid at begrepet «Det høyeste Vesen» dukket opp da
det oppsto et behov for å reservere seg
mot Kirkens begrepsmonopol på Gud.
Dette reservasjonsbehovet er vel ikke
lengre til stede. I debatten om den nye
tyske konsitusjonen og om EUs nye
grunnlov var spørsmålet sterkt inne om
man skulle bruke begrepet Gud eller
ikke. I den sammenheng var det ingen
som lanserte begrepet «Det Høyeste
Vesen». Det betyr vel at situasjonen som
førte til at begrepet i sin tid ble laget,
ikke eksisterer lenger. Dermed har det
vel gått med dette begrepet som med
mange andre, at det etter hvert har mistet
sin aktualitet og funksjonalitet. I dag huskes det vel som en arv fra Opplysningstiden, men det er ikke lenger gangbart i
det ideologiske ordskiftet.
– Er det noen miljøer som av ulike
grunner bevisst bruker begrepet «Det
høyeste Vesen» i dag, eller kunne begrepet like godt være erstattet med begrepet Gud?
Jeg registrerer jo at verdibærende Ordener som Frimurerordenen og Odd Fellow Ordenen bruker dette begrepet og
likeledes en del paralleller. Men Ordensmedlemmene er vel mennesker som
lever med i samfunnet som alle andre
mennesker. Og dersom ikke Ordenene
har særlige behov for å bruke «Det
Høyeste Vesen», for å uttrykke noe spesielt, så er det vel ikke så mye behov for
dette uttrykket i dag. De konfliktlinjene
som i sin tid eksisterte i Europa og som
ga begrepet sin opprinnelige bakgrunn,
er borte. De fleste steder synes begrepet
Gud å være sakssvarende for dem som
ønsker å uttrykke at det er en skaper av
denne verden.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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Finland er Europas
yngste jurisdiksjon
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Den finske Stor Sire Tapoi Katajamäki
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Finlands Odd Fellows har
hatt en annerledes vei å gå
enn del fleste andre Odd
Fellows i Europa. Fra svært
langt tilbake var Finland en
del av stor-Sverige. Som en
konsekvens av «det nye Europa» som ble formet etter
Napoleonskrigene i 1809,
ble Finland et storfyrstedømme under Russland
frem til 1917 da landet ble
en selvstendig republikk.
Kjenner man til russisk historie ville det også vært
utenkelig at russiske
myndigheter skulle ha
tillatt en verdibærende
Orden som Odd Fellow
Ordenen. Men det var
følere ute om å få etablert
Odd Fellow Ordenen
allerede i 1901. Etter selvstendigheten i 1917 skulle
det gå noen år før den
første Odd Fellow loge ble
dannet i 1925. Det var Odd
Fellow loge nr 1 Wasa i
byen Vasa på Vestkysten.

DEN FINSKE JURISDIKSJON

Den finske Stor Sire Tapio Katajamäki flankert til venstre av Eks Stor Sire Pentti Grönberg og
til høyre Eks Stor Sire Bror Krause. Finlands første Stor Sire Curt Åkerberg er død. Men for
en Storloge å ha tre fjerdedeler av alle sine Stor Sirer i full funksjon er selvfølgelig en styrke
for en ung jurisdiksjon.

En dommer som Stor Sire
Tapoi Katajamäki ble født i Åbo i 1954.
Det er en by han har vært trofast mot.
Han studerte jus ved Åbo Universitet og
hadde vel bestemt seg at dommer skulle
han ikke bli. Men etter å ha arbeidet i påtalemyndighetene og fant det interessant,
har han nå i mer enn tyve år vært tingrettsdommer i Åbo. En dommers arbeidsdag varierer ganske mye fra den
daglige «09-16»-formen, noe som muliggjør å kombinere embetet som dommer med funksjonen som Stor Sire.
Tapoio Katajamäki er familiefar, gift og
har tre voksne barn. På spørsmål fra De
Tre Kjedeledd om hvordan han ser på
dette å kombinere en krevende dommergjerning med å være Stor Sire for den
finske jurisdiksjon, svarer han:«Jeg kan
ikke si det annerledes enn at Odd Fellow
Ordenen er blitt en kjær hybby, og da aksepter jeg jo at det går mye tid med til
den.»
– Hvordan kom du i kontakt med Ordenen?
Jeg kjente ikke noe til Ordenen fra
min barndom. Det som faktisk fikk meg
med var at min far to år før meg ble medlem i en loge i Åbo. Dette fant han meningsfullt og anbefalte meg det samme,
selv om han ikke kunne være min fadder,
ganske enkelt fordi han ikke hadde logens 3. grad. Så ble jeg da innviet i 1987,
så nå nærmer jeg meg å bli 25-års Veteran. Etter innvielsen gikk det slag i salg.
Jeg var ganske aktiv, og fikk raskt oppdrag i logens Privatnevnd. Så ble jeg Sekretær, UM og OM. Selv om jeg på
vanlig tid ble Patriark i leiren, har jeg
ikke hatt embeder i leiren, noe jeg nok
føler som en mangel på kompetanse, en

kompetanse jeg gjerne skulle ha hatt. Nå
skyldes denne mangelen ikke motvilje til
å påta meg oppgaver, men at jeg ble
knyttet opp til utredningarbeider og oppgaver for Storlogen.
– Hvordan er Ordenens situasjon i
Finland?
Vi har omlag 8.600 medlemmer med
noe over halvparten brødre, og under
halvparten søstre. Vi har 58 Odd Fellow
loger, 51 Rebekkaloger og henholdsvis
15 og 13 leire. Og i tillegg har vi en Rebekkaloge og en Odd Fellow loge i Estland. Medlemstilgangen er jevnt stigende
og vi ser frem til å bli 10.000 medlemmer. Selv om mye kan forklare hvorfor,
ser vi med en viss bekymring på at gjennomsnittsalderen øker. Nå øker jo alderen i hele befolkningen, men vi skulle
gjerne ha lavere gjennomsnittsalder.
Ellers er vi svært oppmerksom på
dette med å rekruttere. Vi har jo noen særegenheter i det at Odd Fellow Ordenen
historisk er relativt sterkt preget av den
svensk/finske befolkningen. I befolkningen er det i dag om lag 95% som har
finsk som morsmål, og 5% som har
svensk. Men i Ordenen er det om lag
50% av hver av språkgruppene. Derfor
er det også i den delen av landet hvor det
tales mest svensk at Ordenen står sterkest. Og geografisk er dette det sørvestre
hjørnet av landet. Østover og nordover
står vi langt svakere, men dette er jo også
vår mulighet.
– Hva er den finske Storloge opptatt
av?
Vi har i den senere tid brukt mye tid
på ritualer. Vi var jo i nesten seksti år, fra
1925 til 1984 en del av Odd Fellow OrOdd Fellow Ordenens Magasin

denen i Sverige. Derfor har vi også selvstendiggjort våre svenskspråklige ritualer i de senere år. Men da vi fikk finske
ritualer, var nok ikke kvaliteten på disse
gode nok, så dette er rettet opp. Slike ritualarbeider er både krevende, men også
uhyre lærerike.
Vi har også hatt et arbeid med søkelys
på ungdom. Av det har vi lært at ungdom
ikke alltid er slik man antar at de er. De
vi har tatt med på råd sier at de synes det
er flott å kunne være sammen med mennesker av ulik alder. Sagt med andre ord
trives yngre og eldre i lag. Jeg merker
meg også at ungdom er langt mer opptatt
av verdier og etikk enn vi har trodd.
Fremtidens Ordensarbeid må etter all
sannsynlighet systematisk vektlegge verdier og etikk lang mer enn vi har gjort så
langt. Det er en flott utfordring som alle
vil tjene på.
– Betyr det en større felles satsing fra
Storlogens side?
Ja, Odd Fellow Ordenen bør ha et felles uttrykk over alt i landet. Når det gjelder gjennomføringen av våre sammenkomster skal disse være mest mulige
ensartede over alt du kommer i landet.
De skal ha kvalitet og liv, og være slik at
medlemmene får utbytte av alle møtene.
Det betyr at vi også må ha vilje til å
forandre for å oppnå gode møter. I leirsammenhenger har vi redusert alt det administrative arbeid i møtene. Dette tar
Embedskollegiet seg av. Dermed kan
man bruke mer tid, krefter og kreativitet
på det rituelle arbeid og den rituelle
fremføring. Svenskene har kalt dette for
«det nye sporet». Dette vil vi også følge
opp på vår måte i Finland.
– Hva synes du om å være Stor Sire?
Jeg hadde jo arbeidet en del for Storlogen, så jeg visste jo noe om arbeidet på
det nivået i Ordenen. Men det var en betydelig overraskelse da jeg før Storlogemøtet i 2001 fikk en forespørsel fra
Nominasjonsnevnen om å stille som
Vice Stor Sire. Det hadde så langt ikke
vært noen tanke hos meg. Jeg ble valgt
til dette embedet i 2001. Før dette hadde
jeg tid til å studere mine tre forgjengere
fra 1984 da Finland fikk sin egen Storloge. Det har vært Curt Åkerberg, Pentti
Grönberg og Bror Krause. De to siste har
jo vært meget aktive hele tiden.
Nå ser jeg det som min oppgave å føre
vår Orden fremover i Finland og legge til
rette for en god utvikling og vekst, sier
Tapio Katajamäki før han springer for å
nå toget til Åbo for å bruke noe tid på familien i helgen som stunder til.
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KONGENS SKÅL OG ANDRE SKÅLER

I mange festlige lag, både i
glede og sorg, har vi for
vane å ha noe i glasset og å
skåle. Dette med å spise og
drikke sammen er noen av
våre eldste skikker, og måltidene binder oss sammen.
I Odd Fellow Ordenen står
det sosiale samvær i verdige
former som en sterk tradisjon. Av den grunn har De
Tre Kjedeledd spurt tidligere
sjef for H. M. Kongens
adjutantstab, brigader Ulf
Erik Husebø om hans kunnskaper om denne gamle
skikken og hvordan den kan
utøves. Husebø er medlem
av Loge nr 1 Norvegia.
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– Hvor langt tilbake i vår historie går
dette at man skåler med hverandre, og
hva betyr ordet skål?
Skåling er en skikk som har dype røtter
i Norden, og det er ikke så lenge siden man
i Sverige overhodet ikke kunne drikke ved
et selskapsbord uten å skåle med en eller
annen. I Syden, hvor vinen har vært en
hverdagsdrikk gjennom årtusener, er det
derimot en sjeldenhet at det blir skålt.
Det nordiske ordet SKÅLs opprinnelse
antas å være at en bolle eller skål, fylt med
drikke, mjød, øl, vin eller brennevin, ble
budt gjester som velkomst. Skålen kunne
være laget av tre, gjerne med en eller to
hanker, samt av tinn, sølv eller glass. Store
skåler fylt med øl ble gjerne omtalt som ølhane eller ølboller. Mange slike gamle ølhaner/ølhøner er bevart på museer, noen
praktfullt utstyrt med figurer i hankene
(høner) og flott rosemalt.
I mange andre land utbringer man en
skål for ens helse, England; To your health!
Frankrike; À votre santé! Tyskland; Gesundheit!
– Å skåle i formelle sammenkomster følger jo visse regler. Kan du gi oss noen av
hovedtrekkene som vi følger?
Det er flere regler som gjelder og jeg
skal her nevne noen av dem:
1. Ingen må drikke, og derfor heller ikke
skåle med noen, før verten har ønsket
velkommen til bords.
2. En mann må ikke skåle med andre før
han har skålt med den damen han har til
bords – og helst også med den damen
som sitter på hans venstre side.

Så skåler v

Ulf Husebø med vinglasset.

3. Man skåler vanligvis sittende, men reiser seg ved Kongens skål, damenes skål,
skål for fedrelandet, skål for et lands
statsoverhode, skål for Logen etc.
– I vår Orden er det vanlig å utbringe
H. M. Kongens skål. Hvordan skal det
gjøres korrekt?
Å utbringe Kongens skål er en formell
og meget hyggelig skikk. Det gjøres vanligvis i formelle sammenhenger, ikke nødvendigvis i forbindelse med et vanlig
brodermåltid.
H. M. Kongens skål utbringes etter at
verten har ønsket gjestene velkommen til
Odd Fellow Ordenens Magasin
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arrangementet eller til bords, og har påsett
at glassene er fylt opp. Det er den første
skålen som skal utbringes og skålen bør
drikkes før varm mat serveres. Dersom det
serveres en kald forrett, kan denne gjerne
settes frem samtidig med skjenking i glassene. Det er eldste tilstedeværende (eldste
i betydningen å ha høyest rang) som har
æren av og plikten til å utføre denne skålen. Verten, eller toastmaster, overlater
ordet til den som skal utbringe skålen og
vedkommende kan for eksempel si; «Jeg
ber alle reise seg og bli med meg i å utbringe en skål for Hans Majestet Kongen».
Etter denne innledningen reiser samtlige

KONGENS SKÅL OG ANDRE SKÅLER

vi. . .

Av KjellHenrik
Hendrichs

seg og griper sitt glass med høyre hånd.
Man ser på den som utbringer skålen, alternativt rett frem og uten å holde blikket til
noen av gjestene. Når alle har reist seg sier
den som utbringer skålen; «Hans Majestet
Kongens skål» eller alternativt; «Hans Majestet Kong Harald den femtes skål» (det
siste alternativet er mest aktuelt dersom
Kongen ikke er navngitt i innledningen).
Samtidig med at glasset føres opp til munnhøyde svares det unisont «For Kongen».
Glasset settes deretter på bordet, og man
setter seg igjen.

– Hva skjer på Slottet hvis H. M.
Kongen vil skåle med en gjest?
H. M. Kongen både vil og kan skåle
med f eks sin borddame i offisielle sammenhenger, slik alle andre skåler, uten at
det fører noe spesielt med seg. Men dersom
Kongen ønsker å utbringe en skål med
noen av de andre gjestene som er til stede
i selskapet, vil han normalt sende en lakei
som går til vedkommende og gjør oppmerksom på Hans Majestets ønske. Vedkommende reiser seg, griper sitt glass, ser
mot Kongen og skåler. Dersom det er en
kvinne Kongen ønsker å skåle med, behøver hun ikke å reise seg, men kan skåle sittende. Slik skål besvares ikke, dvs
vedkommende tar ikke selv initiativ til å
skåle med H. M. Kongen senere under
måltidet. Dersom anledningen er en offisiell tilstelning utenfor Slottet hvor Kongen ønsker å utbringe en skål med en av
gjestene, skjer det samme, men han vil normalt sende sin adjutant for å informere gjesten om dette.
En slik skåling som her er beskrevet var
vanligere i Kong Olavs tid og er noe H.M.
Kong Harald sjelden gjør. Jeg husker selv
at Kong Olav sendte sin adjutant for å utbringe en skål med meg i forbindelse med
en lunsj på Bardufoss i anledning 200 års
jubileet for innvandringen til Målselv. Jeg
var da sjef på Bardufoss flystasjon.
– Er det ellers noen gode regler for
hvordan man skal gå frem når man vil
skåle med og for noen?
Her betyr vel preposisjonene med og for
ganske mye. Med «skåle med» menes å ta
initiativet til en skål.
Det er kanskje ikke en veldig aktuelt
problemstilling, men man skåler aldri med

en kongelig person som måtte være til
stede i selskapet. Man kan gjerne utbringe
Kongens skål når Kongen er til stede, men
man skåler allikevel ikke med Kongen,
men for Kongen. Eneste unntak er selvfølgelig dersom den kongelige personen ønsker å utbringe en skål med vedkommende.
Når man vil skåle med noen innledes
skålen ved at man løfter sitt glass og på en
eller annen diskret måte påkaller oppmerksomheten til den man vil skåle med. Hvis
vedkommende sitter langt borte, nøyer
man seg med å løfte glasset til hilsen,
hvorpå man fører det til munnen og drikker en liten slurk. Hvis vedkommende sitter i nærheten, sier man «skål!» – «får jeg
lov å skåle med deg?» eller noe lignende.
Vedkommende svarer med et smil og eventuelt et nikk, tar sitt glass og løfter det, men
skal ikke si «takk».
Vedkommende må passe på å løfte
samme glass som den som skåler med
ham; for man skåler alltid i én og samme
drikk. Den som drikker alkoholfritt skåler
med det, men i utgangspunktet i samme
type glass. Dersom det er servert både vin
og øl og akevitt, så skåler man med det
glasset man har. Sitter man med et tomt
glass når noen vil skåle med en, later man
som om det er noe i glasset, og løfter det
og nipper til det. Man ser på den man skåler med, helt til skålen er drukket og man
setter glasset på plass igjen.
Når man vil skåle for noen skjer det
vanligvis etter at noen har reist seg og holdt
en innledning, for eksempel Kongens skål
eller etter en tale, f eks etter en hyllingstale
eller gratulasjonstale.
Som det indikeres i spørsmålet, man
skåler med noen som en mer personlig
skål, men for noen som en mer offisiell
gest.
– Er det noe man skal være forsiktig
med ikke å gjøre når man skal skåle?
Man skåler ikke etter en minnetale over
en avdød. En form for unntak er f eks i
Luftforsvaret under det som kalles messemiddager. Da utbringer eldste tilstedeværende offiser Kongens skål og deretter
utbringer yngste flyger en «skål for våre
kamerater», dvs en skål for våre kamerater
og kolleger som er omkommet. (Opprinnelig het det «våre falne kamerater».)
Man kan skåle med vertinnen når man
kjenner henne godt og selskapet ikke er for
stort, dvs når man ikke er over åtte personer. Ellers vil det kunne bli direkte plagsomt og ubehagelig dersom alle i et stort
selskap etter tur skulle skåle med vertinnen. Det er heller ikke vanlig at man skåler
med verten.
Dersom et annet medlem av Kongefamilien enn Kongen er til stede utbringer
man aldri en skål kun for vedkommende.
Dvs:
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1. Dersom Kongen og Dronningen er til
stede; utbringes Kongens og Dronningens skål
2. Dersom kun Dronningen er til stede
alene; utbringes Kongens og Dronningens skål
3. Dersom Kongen, Dronningen og flere
fra Kongefamilien er til stede; utbringes
en skål for Kongen og den Kgl Familie
4. Dersom kun Kronprinsen og/eller Kronprinsessen og/eller Prinsessen er til
stede; utbringes en skål for Kongen og
den Kgl. Familie.
En eller annen gang i løpet av måltidet
bør en mann skåle med sin kone.
– Når vi snakker om å skåle i mer formelle sammenhenger, er det gjerne vin
og vinglass som brukes. Er det noen regler for hvordan man holder og bruker
vinglass?
Skåler kan utbringes og drikkes i alle
former for drikke som inneholder alkohol,
og selvfølgelig i alkoholfri drikke for de
som ønsker det. Den viktigste regelen er at
man skåler med samme type glass som den
som utbringer skålen.
Et glass med stett holdes om stetten oppunder klokken. Man skal altså ikke gripe
omkring selve klokken, liksom man heller
ikke bør gripe om vanlige glass høyt oppe,
men på midten eller snarere noe nedenfor
midten.
Vakre glass, godt drikke og hyggelig
selskap skal være en estetisk berikelse.
Derfor er det viktig å holde på det stilige.
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TO DISTRIKT STOR SIRERS INNTRYKK

Inntrykk f
Distrikt St

Mange av landets Distrikt Stor Sire
en type innsikt både i funksjonen so
to av dem å fortelle noe som sine e
Solveig Juvkam holder til i Dramm
konsentrerer seg om Nord-Rogaland
arbeid får en igjen i hundrede fold, så det er
en verdifull investering med god avkastning.
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Solveig Juvkam:
– Hvordan ser ditt distrikt ut med hensyn
til geografi, avstander, antall loger og
leir?
I Distrikt 15 Buskerud og Asker er det én
Rebekkaleir og fem Rebekkaloger fordelt
med en loge i Asker, to i Drammen, en på
Hønefoss og en på Kongsberg. Rebekkaleiren har sitt sete i Drammen. I distriktet er
avstandene korte sammenlignet med landet
for øvrig. Logelokalene i Drammen ligger
omtrent midt i distriktet med drøyt 3 mil til
Kongsberg, drøyt 6 mil til Hønefoss og
snaut 2 mil til Asker. De fleste kjører bil til
møtene, og veiene er gode. Vi kan sjelden
skylde på været hvis det er vankeligheter
med å ta seg frem, men trafikken kan enkelte ganger være et problem.
– Hvordan vil du beskrive situasjonen i
Distriktet ditt når det gjelder logelivet?
I løpet av årene har jeg vært vitne til at
det i enkelte av enhetene har oppstått unødvendige konflikter/problemer som er skapt
av medlemmer og slikt etterlater sår i logelivet. Heldigvis har kollegiene og medlemmene vært flinke til å gripe fatt i og løse
konflikter. Dessverre har dette likevel med-

ført enkelte utmeldelser.
Alle enhetene arbeider målrettet mot et
godt indre liv. De logene som har fått sårskader arbeider for at sårene skal heles og at
det indre livet skal bli enda bedre. De arbeider alle for at medlemmene skal få tilhørlighet, vise omsorg for hverandre, være
tolerante i vår omgang og vise medmenneskelighet. Målet i alle enhetene er at møtene
skal være noe en søster savner hvis hun uteblir – møter vi prioriterer å være tilstede på.
Logen skal være som enkelte sier – ens
andre hjem.
– Hva synes du er de eller den største utfordring som DSS?
Å være tilstede når noen trenger støtte og
råd – få den enkelte til å føle at DSS er der
nettopp for henne. Rett og slett å ha nok tid
og kunnskap om Ordenen til å være en støtte
i distriktet - samtidig som en skal oppfylle
alle de oppgaver og plikter en DSS har overfor Stor Sire og Storlogen.
Likeledes må en DSS tørre å ta avgjørelser i saker i tråd med våre lover og forskrifter. For å kunne gjøre det må DSS bruke
mye tid på å sette seg inn i materialet, noe
jeg ser på som den største utfordringen.
Men tross alt: Tiden en investerer i OrdensOdd Fellow Ordenens Magasin

– Hva er det som gir deg de største gleder
i ditt embede?
Den aller største gleden jeg har fått oppleve i min embedsperiode er nok at tiden var
moden og det ble stiftet Rebekkaforening på
Kongsberg og senere Rebekkaloge.
Det finnes mange gleder i det daglige.
Gleden av å kunne hjelpe og veilede enhetene når en embedsmann eller søster trenger
det.
Gleden av å gå på besøk og føle at en er
velkommen og har tilhørlighet til enhetene
i distriktet.
Gleden i å føle at embedsmenn og søstre
har tillit til og stoler på en.
Gleden i tilbakemeldinger etter en samtale med bemerkninger som «Det var så
godt å snakke med deg».
Gleden i den utfordringen det er å få
være en Rebekkasøster og utvikle seg som
medmenneske i tråd med våre idealer.
– Hva ser du som de største utfordringene i Distriktet i de kommende år?
Jeg tror at den største utfordringen vil
være å nå målet på netto tilvekst i alle enhetene i distriktet. Alle søstrene må føle et
ansvar for å skaffe nye ledd til kjeden – ikke
bare i egen loge, men hvor som helst i distriktet eller for den del hvor som helst i landet. Det er nødvendig med nye og yngre
krefter som kan drive Ordenen, leirene og
logene videre i fremtiden.
– Hvis du skulle velge ett tiltak som du
kunne iverksette for å styrke Ordenen i
ditt Distrikt, hva skulle det være og hvorfor?
Nei, si det. Det var et vanskelig spørsmål.
Jeg tror ikke det er et fellesprosjekt i distriktet som vil være løsningen. Til det er
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fra to
tor Sirer

er har sittet i flere perioder. Det gir
om DSS, og i sitt Distrikt. Vi har spurt
erfaringer, inntrykk og opplevelser.
mensområdet, mens Steinar Jansen
d.
de korte avstandene for store. Skal det skapes interesse og samhold, tror jeg det må
være et prosjekt på hvert av de fire stedene
hvor vi har Rebekkaloger og Odd Fellow
loger. Sosiale prosjekt i nærmiljøet - prosjekt
som går over flere år og inkluderer både søstre og brødre. Tror interessen og viljen til å
investere både tid og penger vil være større
når det er lokalt. Jeg tror det vil knytte tettere bånd mellom søstre og brødre lokalt,
samtidig som det vil skape et godt omdømme i lokalmiljøet. Noe som igjen kan
skape interesse for vår Orden og føre til at
mennesker får interesse for våre loger og
søker medlemskap.
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Steinar Jansen:
– Hvordan ser ditt distrikt ut med hensyn
til geografi, avstander, antall loger og
leir?
Distrikt nr. 19 har etter mitt syn et greit
geografisk område. Odda og Sauda er de
stedene som ligger lengst borte fra Haugesund med om lag 140 kilometer hver vei.
Det finnes en loge i Odda - en i Sauda - en
i Kopervik (Karmøy) og fire i Haugesund.
Leir nr. 16 Haugarland har utgangspunkt i
Haugesund.
For DSS er det med andre ord overkommelig med avstander og antall loger og leir.
I helt spesielle tilfeller - må DSS overnatte
- men på det jevne rekkes alt i løpet av ett
døgn.
– Hvordan vil du beskrive situasjonen i
Distriktet ditt når det gjelder logelivet?
Etter min mening har alle enhetene et
godt indre liv. Det legges stor vekt på det
sosiale livet i loger og leir. F. eks gode foredrag på ettermøtene er spennende for alle
- pluss at brødrene bidrar med godt humør
og gode innspill. Dette fører til et godt samhold mellom brødrene og også til samhold
og samarbeid mellom logene og leiren.

Distrikt Stor Sire Steinar Jansen

– Hva synes du er de eller den største utfordring som DSS?
Jeg gikk til arbeidet som DSS med stor
ydmykhet og glede. Utfordring - vel det
spørs hva man legger i det utsagnet - jeg
synes at arbeidet som DSS har vært så givende at jeg har ikke sett på det som noen
belastning i det hele tatt - snarere tvert i mot.
– Hva er det som gir deg de største gleder
i ditt embede?
Først og fremst har arbeidet som DSS
medført at jeg har truffet veldig mange gode
og hyggelige Odd Fellows. Disse har alle
inspirert meg på ulike måter gjennom mitt
virke som Odd Fellow. Mitt embede har
også lært meg mye om menneskelige relasjoner. For meg har dette vært en rik erfaring
og læringsprosess. Denne har gjort noe med
mitt innvendige landskap.
Jeg har bare positive opplevelser som
DSS - dette vil jeg alltid bevare i mitt indre.
– Hva ser du som de største utfordingene
i Distriktet i de kommende år?
Den største utfordingen i vårt distrikt, vil
Odd Fellow Ordenens Magasin

nok være rekruttering av nye medlemmer. I
dagens samfunn, har alle en travel hverdag
- alle skal og vil ha en «bit» av deg i mange
sammenhenger. Derfor er det viktig at vi har
fokus på det som skjer inne i salen og at vi
har gode ettermøter. Presenterer vi summen
av dette på en spennende og god måte,
burde vi få til en god vekst i fremtiden.
Dette vil igjen medføre at antall loger kan
stige i vårt distrikt.
– Hvis du skulle velge ett tiltak som du
kunne iverksette for å styrke Ordenen i
ditt Distrikt, hva skulle det være og hvorfor?
Pr. i dag vil jeg si at vi burde bli mer synlige i hverdagen. En av de beste måtene å
gjøre det på er å arrangere «åpent hus»
møter i våre logehus.
På noen steder har vi forsøkt - de andre
må komme etter. Blir dette markedsført på
en skikkelig måte, er dette en flott måte å få
synliggjort oss på.
Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs

BOKANMELDELSE: TORE LUND ANDERSEN

Odd Fellow Ordenen
på Sørlandet
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Tore Lund Andersen har
med sin mektige bok «Odd
Fellow Ordenens liv og
virke på Agder gjennom 88
år» satt en standard for
historieinnsamling i vår
Orden som aldri har hatt
sin make. For oss som
sysler med historie, er det
gjennomgående problem
at stoffet fra de første år i
loger, leire og distrikter
enten er stuet bort eller
gått tapt. Når man skal rekonstruere, føler man seg
usikker på hva man rekonstruerer. Er det virkelighet
eller fiksjon som kommer
frem?
ore Lund Andersen har vist en
maurflittighet i innsamlingen av
alt tenkelig stoff som angår Ordenens tilblivelse og virke på Sørlandet.
Der man ellers savner detaljer og kommentarer, blir man her nesten overveldet
av de samme. Og det hele starter med
sørlandsk kulturhistorie om Gunvor
Marie Jost Dues liv og virke. Hun ble
den første Rebekkasøster på Sørlandet,
formann i den første Rebekkaforening i
1921 og Rebekkaloge nr. 47 De Hvite
Liljers første Overmester i 1924.
Lund Andersen levendegjør også de
strabasiøse reiser datidens Storembedsmenn måtte foreta for å komme seg frem
i Norge. Stor Sire Samuel Johnsons reiser mellom Stavanger, Kristiansand og
Kristiania sammen med de senere Rådspresidentene Dagmar Halvorsen og
Signe Moen forteller om en oppofrelse
og innsatsvilje som avtvinger respekt.

Lund Andersens bok
uunnværlig.
For de som
vil lage noe
tilsvarende
for andre
deler av
landet, er
boken et
glitrende
forbilde.
Når nå
Odd
Fellow
Ordenen
både
blir
stor
og

T

Systematisk fremstilt
For den som vil orientere seg i Odd
Fellow historien på Sørlandet, blir Tore

Forfatte
r Tore L
und

Anders
en med
boke

n og DS

gammel,
er det viktigere enn noen
gang å få samlet historisk materiale, få
det bearbeidet og publisert. Arbeidet er
preget av de små linjer, noe som både
er naturlig og viktig i et slikt stykke arbeid. Men uten disse små linjene vil det
ikke være mulig å trekke de store linjer
som etter hvert kan komme. Hvis hvert
Distrikt hadde hatt et slik faktagrunnlag
å bygge sin historiske viten på, ville
Odd Fellow Ordenen historisk være
bedre stilt enn noen annen sammenslutning jeg kjenner til.

Uegennyttighet
Forfatteren fremstiller stoffet lekende
Odd Fellow Ordenens Magasin
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han Bay
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og
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Det er
rent ut
sagt en
fornøyelse å
lese dette
stoffet
som på

tross av de lange lokale detaljer kan være noen fremmed
for «de uinnvidde» ikke-sørlendinger.
At boken er utgitt på eget forlag,
med én forfatter og uten noen økonomisk støtte, avtvinger den største respekt. At forfatteren i tillegg er blind,
gjør ikke bragden mindre.
Jeg håper at enhver Odd Fellow på
Sørlandet – og gjerne ellers i Odd Fellow
Norge – benytter anledningen til å skaffe
seg boken, og ikke minst å lese den til informasjon, inspirasjon og etterfølgelse.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

DEN GODE HISTORIE

Advokaten og Vår Herre
Det var den gang Vår Herre
og St. Peter vandret om på
jorden for å se på rettferdigheten. Sent en kveld
kom de til et gammelt
vertshus der de fikk seg et
aftensmåltid og et godt
glass øl, for de hadde gått
lenge og var trette.
ed et av bordene satt en mann
som så ganske taus og nedtrykt
ut. «Hva er det med deg som er
så tungsindig?» innledet St. Peter en
samtale. «Jeg er advokat», sa mannen,
«og nå har jeg igjen tapt en sak. Mine
motparter er så dyktige, og jeg har ikke
lenger overbevist dommeren med mine
argumenter. Snart så mister jeg mine
klienters tillit. Hva skal en stakkars advokat gjøre?» svarte mannen og stirret
mistrøstig ned i bordet.
«Hvis du fikk tre ønsker, hva ville du
ønske deg da?» spurte Vår Herre.
«For det første ville jeg ønske meg
større skarpsindighet i loven enn min
motpart har. For det andre mer dyktighet
i min argumentasjon, slik at ingen kunne
si meg imot. For det tredje vil jeg ønske
at jeg vant alle mine saker.» utbrøt mannen.
«Tror du det vil gjøre deg lykkelig?»
spurte Vår Herre.
«Ja, det er jeg ganske overbevist om»
svarte mannen kontant.
«Så la det blir slikt da» sa Vår Herre.
«Om et år kommer vi tilbake til dette
vertshuset. Da kan du fortelle meg om du
er blitt lykkeligere.»

V
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Et år senere traff de mannen igjen på
vertshuset. Han så enda mer ulykkelig ut
enn året før .
«Hvorfor er du ulykkelig nå da?»
spurte Vår Herre. «Har du ikke fått oppfylt alle ønskene dine?»
«Jo» svarte mannen, « Nå løser jeg
alle knuter, jeg seirer i alle diskusjoner,
og jeg vinner alle prosesser. Men jeg er
ikke tilfreds. Ofte drømmer jeg meg tilbake til tiden før da jeg hadde anstrengelsene, men også tilfredsstillelsen ved å
bruke krefter; den gang da jeg tvilte, men
også hadde spenningen med utfallet; da
jeg måtte slite med stoffet, men også syntes jeg hadde en oppgave. Nå har jeg argumentene og ser løsningene, men de

påstår at jeg er arrogant. Vennskapene er
erstattet med bekjentskaper, følelser er
erstattet med logikk. Mine klienters takknemlighet er erstattet med at de tar det
som en selvfølge at jeg vinner sakene
deres» sukket mannen fortvilet. Så sa
han bønnfallende til Vår Herre. «Kan du
ikke la meg bli som før?»
Det var det selvfølgelig ikke noe i
veien for mente Vår Herre. Og slik ble
det.
«Hvorfor var han ikke lykkelig?»
spurte St Peter, som i mellomtiden hadde
hentet to ølkrus. «Han nådde jo det han
hadde ønsket seg, nemlig å bli perfekt i
sitt yrke.»
Odd Fellow Ordenens Magasin

«Ja, nettopp derfor ble han ikke lykkelig,» sa Vår Herre. «Han ba om skarpsindighet, men glemte kjærligheten. Han
ba om dyktighet i argumentasjonen, men
glemte respekten for motparten. Han ba
om seier, men glemte at muligheten for å
ta feil er en viktig forutsetning for å
kunne utvikle seg. Og for å summere det
hele opp: Han ønsket først og fremst å
være advokat, og glemte at det viktigste
er å være menneske,» sa Vår Herre stille
og tømte ølkruset.
Tekst: En gammel advokatlegende
gjenfortalt av høyesterettsadvokat
Svein Tømmerdal, Ålesund

LOGE NR 29 DROFNUM 60 ÅR

Det skal visstnok ha vært
et forsøk på å danne en
Odd Fellow loge i
Drammen og Buskerud i
1927 og i midten av 30årene, men som ikke
lykkes.
et måtte et medlem fra loge nr 16
Himingen til for at det skulle lykkes. Først ble han formann i broderforeningen. Hans navn var Eyolf
Vogsted. Senere ble han logens første
Overmester. 4. desember 1949 ble logen
høytidelig instituert under ledelse av Stor
Sire Olaf Hallan og Storlogens øvrige
Storembedsmenn med flere. Høytideligheten foregikk i Storlogens lokaler og
navnet ble loge nr 29 Drofnum. Navnet
uttales Drovnum og er utledet av bynavnet som skal ha utviklet seg slik: Drofn,
Drafn, Dramn og nå Drammen. Drammenselvens utløp og indre del av Drammensfjorden ble i middelalderen kalt for
Drofn. Vi står i stor takknemlighetsgjeld
til vår moderloge nr 20 Fridtjof Nansen
for at Loge nr 29 Drofnum ble en realitet
Våre egne lokaler i Engene 6 ble innviet 4. februar 1950, også av Drammenseren, Stor Sire Olaf Hallan under
medvirkning av hans Storembedsmenn.
Ved denne tilstelningen fikk vi vår praktfulle bibel fra 1550 som det påstås eksisteres kun 3 av i denne utgave. Kanskje
logens største klenodium. Vi fikk også en
praktfull Ceremonimesterstav. Dette er
et svært kostbart arbeide i sølv og emalje
som alltid vil inspirere den som bærer
den. Logens motto ble satt ved logens
stiftelse:

D
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Brødre bygg bro
så vennskap kan gro.
Brødre bygg bro,
pust til kjærlighets glo,
Brødre bygg bro,
vær mot sannheten tro.
Brødre bygg bro,
da din sjel vil få ro.
Mottoet finnes også i logens segl. Det
symboliserer broen over elven som renner gjennom Drammen.
I de fem første årene lå møteprosenten på gjennomsnitt 47,8 % og medlemstallet var 101 brødre.
I 1956 ble det stiftet en dameforening.
(hustruer til brødrene) De supplerte logens humanitære arbeid på en strålende
måte.
Året var 1958 og logen hadde 114
medlemmer. Mange mente at tiden for
«knoppskyting» var inne, og i 1960 kom
loge nr 64 Olaf Hallan.

Loge nr 29 Drofn
feiret sitt 60-års ju

Bak fra v: Sekr. Odd-Henry Skaar, UM Steinar B.Syvertsen, Eks OM Jens Veum, Skattm. Erik Høstmæling
Longva, Stor Sire Harald Thoen og OM Per Pettersen.

Perioden 1968 – 69 gikk logen inn for
en stor oppgave, nemlig å arbeide for
dannelse av ny loge på Ringerike. I vår
loge ble det innviet over 20 brødre til
broderforeningen. Den 10. november
ble logen instituert som loge nr. 86 Sigurd Syr.
I 1984 meddelte Storlogen at det ville
bli opprettet et nytt Distrikt nr 15 bestående av fem loger i Buskerud og Asker.
Lørdag 24. august 1985 vaiet vårt
Odd Fellow flagg for første gang i vårt
nye Ordenshus, hvor Stor Sire Erik
Evjen og hans Storembedsmenn innviet
logesalen.
Neste merkedag for distriktet var 18.
oktober da leir nr 17 Buskerud ble innviet i de samme lokaler. Nå ble det en leir
og 5 loger.
På Storlogemøtet i 1986 ble vår bror
Harald Thoen utnevnt til Stor Herold.
(nåværende Stor Sire) Han ble logens
andre Storlogeembedsmann.
Odd Fellow Ordenens Magasin

Logen er stolt av sitt humanitære arbeidet. Hva som er lagt ned av tid og
penger av brødrene nytter ikke å tenke
på. Gjennom gamle beretninger 30 – 50
år tilbake ser vi at logen fikk inn store
summer bare på én kveld til veldedige
formål. Det begynte med Døvehjemmet
i Andebu på 1950 tallet. I senere beretninger leser vi om en ponni med tilnavnet «Odd Fellow» som ble gitt til
Drammen og Omegn Rideklubb. Med
hjelp fra Staten og Storloge var logen
også med på å skaffe fem blindehunder
til blindesaken.
Logen har stadig gitt gaver til Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Kreftforeningen. Selvfølgelig er logen stolt over
å ha logenavnet på et av de tolv hus i
SOS barnebyen i San Vicente i EL Salvador.
Brødrene i loge Drofnum er bereist
med logebesøk i både inn og utland. Til
Danmark, Sverige, Finland, Tyskland,

LOGE NR 29 DROFNUM 60 ÅR

num har
jubileum
Glade jubilanter i Drammen: Kitty og Per-Arne Kaupang, sistnevnte Eks Storrep. i loge
nr 29 Drofnum.
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gen og Kass. Toralv Bjørshol. Foran fra v: Storrep. Einar

Holland og England. Sommeren 1984
besøkte logen Finland med besøk i loge
nr 31 Arvid Mørne som ble vår første
vennskapsloge. Vår andre vennskapsloge
er Jurgen Wollenweber i Lubeck i Tyskland.
Loge Drofnum har opp gjennom årene
gjennomført mange store og hyggelige
jubileer. 4. desember 2009 ble logen 60
år.
Lørdag 5. desember fyltes logesalen i
3. Strøm Terrasse med 90 brødre, søstre
og gjester til Festloge. En fin og verdi
gjennomført Festloge ledet av OM Per
Pettersen med sine embedsmenn.
Dessverre er vår spisesal noe for liten
slik at alle ble fraktet med busser ned til
den store festen i selskapslokalene til
Drammen Børs. UM og aftenens toastmaster Steinar Buun Syvertsen ønsket
velkommen til bords og det var starten
på nok en minneverdig kveld i den seksti år gamle loge.

Fra venstre: Eks OM Eli-Ann Borgen i Rebekkaloge nr 29 Iris, Jørgen Langum i loge
nr 29 Drofnum og Berit Langum i Rebekkaloge nr 29 Iris.

Stoff til redaksjonen sendes Redaktøren på følgende måte:
• stoffet må være tydelig merket med hva det gjelder.
• stoffet sendes elektronisk på worddokumenter som kan åpnes og bearbeides.
• stoffet må være ordnet best mulig.
• det må gå tydelig frem hvem som er forfatter av teksten.
• det må fremgå hvem som er kontaktperson for stoffet inkl. mailadresse.
• Redaktøren forbeholder seg retten til å redigere stoffet etter magasinets behov.
• tilsendt stoff returneres ikke.
• tilsendt stoff blir oppbevart og kan bli brukt ved et senere høve.
• billedmateriale sendes bladets grafiske formgiver tydelig merket.
Bilder til redaksjonen sendes Jon Esben Johnsen på følgende måte:
• Gjerne papirbilde i god kvalitet eller som digital billedfil.
• Høyest mulig oppløsning på kameraet bildene er tatt med.
• JPG-format.
• Digitale billedfiler rett fra minnekortet, altså helst ikke behandlet på noen måte.
Odd Fellow Ordenens Magasin

Foto: Aage Andersen

BODØ – EN ODD FELLOW BY

Distrikt Stor Sire Gunvor Moe Winther
Fra inngangspartiet til Flymuseet i Bodø.
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Gunvor Moe Winter:
– Hvor mange loger og leire er det i
ditt distrikt og når kom den første?
I Distrikt 13 Salten er det fem Rebekkaloger og en Rebekkaleir. Den første Rebekkalogen,
loge nr. 40
Providentia, ble stiftet 2. november i
1968.

«Look to Bo

– Det påstås at Bodø er Norges Odd
Fellow by nr. 1. Er du enig i denne påstanden, og eventuelt hvorfor?
Hvis man ser på antall loger i Bodø i
forhold til folketallet er vel påstanden
riktig. Det er vanskelig å si helt konkret
hvorfor, men det kan ha noe med Forsvarets etablering i Bodø på 60-tallet å
gjøre. Mange kom til byen med sine familier i den perioden og både kvinner og
menn var muligens opptatt av å finne
nettverk, hvor verdier som vår Orden står
for, var viktige. Dette må vel være det
spesielle for Bodø for jeg forutsetter at
det også alle steder i vårt land, hvor vi
har loger, rekrutteres fra arbeidsplasser,
vennekretser og familie, og at dyktige
embedsmenn og søstre finnes over hele
landet.

si at det er fordi vi i Nord-Norge er mer
opptatt av åndelige verdier enn de materielle, mer åpne, følsomme og mottakelig.
På den annen side tror jeg ikke det er
spesielt for Nord-Norge. Det som kan
være et moment er at det kanskje ikke er
så mange aktører som konkurrerer om
medlemmer i Nord-Norge, i alle fall ikke
i de mindre byene.

– Hva kan det komme av at Odd Fellow Ordenen står så sterkt i NordNorge?
Det synes jeg ikke er et enkelt spørsmål å besvare. Det må bli noe synsing.
Det kunne selvfølgelig være fristende å

– Hvilke utfordringer ser du på som de
eller den største i ditt Distrikt i tiden
som kommer?
Jeg tror den største utfordringen vil
være rekruttering. Spesielt å rekruttere
personer i aldersgruppen 21 til 40år.

Bodø er en Odd Fellow by, men Nordland er også et godt sted
Svolvær skal blant annet ha den tetteste konsentrasjon av frimur
lendingene stimuleres av det esoteriske ved tilværelsen? Eller sky
Eller er det andre og mer ukjente faktorer som danner grunnlag
Kjedeledd har spurt de to Distrikt Stor Sirene i Bodø om hva de m
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Gjennomsnittalderen i Distrikt 13 er høy,
over 60 år i alle loger. Ser man fram i tid
tror jeg det vil være avgjørende for Ordenens vekst i vårt distrikt at vi klarer å
rekruttere fra yngre aldersgrupper. Ikke
nødvendigvis bare fra aldersgruppen 2140 år, men også i aldersgruppen 40-60 år.
En annen utfordring er å beholde alle de
som allerede er blitt medlemmer hos oss.
– Hva har gledet det mest som DSS i
din tid i dette embedet?
Det som har gledet meg mest er hvor
mange dyktige embedsmenn og søstre vi
har hatt og har i vårt distrikt. Alle tar
sine embedsplikter og oppgaver på alvor
og gjør en stor innsats for vår Orden. Ved

Foto: Aage Andersen
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tilhørende salonger, moderne kjøkken og
øvrige fasiliteter. Det samme året alt
dette sto ferdig, fikk vi igjen ny loge og
ny leir. Vi har altså to leire i samme distrikt og det har vist seg å være vellykket.
Medlemsutviklingen har vært god; en av
de beste i landet.
– Hva kan det komme av at Odd Fellow Ordenen står så sterkt i NordNorge?
Ja si det. Dette spørsmålet er det vanskelig å gi et klart svar på. Men en faktor
er vel at hver søster og bror går aktivt inn
for å gjøre Ordenen kjent og alltid har
medlemstanken i hodet i sin vennekrets.
Det tror jeg vi må, ha ellers er det andre
sammenslutninger som snapper potensielle medlemmer fra oss.

Distrikt Stor Sire Edvard O. Dølvik
Foto: Jon Esben Johnsen

odø!»

d for andre verdibærende Ordener.
rere i landet. Kan det være at nordyldes det godt Ordensarbeid alene?
for slik god medlemsvekst? De Tre
mener om saken.
besøk i kollegiene vet jeg at embedsmennene i de enkelte enheter følger opp
sine handlingsplaner og er opptatt av å
oppnå og forbedre de målene de har satt
seg. Det har vært en glede å samarbeide
med alle.
– Hvis du skulle velge ut én ting som
du ønsker skulle skje i vår Orden fremover, hva skulle det være og hvorfor?
Det kunne være ønskelig å få liste opp
flere viktige ting, men siden du spør om
èn ting tror jeg det viktigste er rekrutteringen til Ordenen. Jeg ønsker at vi fortsatt i årene fremover vil se en solid vekst
både i Odd Fellow- og Rebekkalogene

over det ganske land. Vi trenger å rekruttere mange dyktige søstre og brødre,
med de menneskelige kvaliteter som
trenges for å være med å lede og utvikle
sin loge. Vi må beholde vårt særpreg,
men jeg tror at for å oppnå slike ønsker
må vi gjøre vår Orden ennå mer kjent og
ikke minst fortelle hva den står for.

Edvard O. Dølvik:
– Hvor mange loger og leire er det i
ditt distrikt, og når kom den første ?
Det er ni Odd Fellow loger, to Odd
Fellow leire og en Deputasjonsleir. Den
første loge, loge nr. 68 Landego, ble stiftet i Bodø 13. oktober 1962.
– Det påstås at Bodø er Norges Odd
Fellow by nr. 1. Er du enig i denne påstanden, og eventuelt hvorfor ?
Denne påstanden kommer ikke fra
Bodø, men fra Den Norske Storloge. Det
er selvfølgelig vanskelig å være uenig i
en slik anerkjennelse fra høyeste hold i
vår Orden. Tvert imot, vi er svært så
stolte over å kunne kalle oss det. Hvorfor
det er slik er det vel vanskelig for meg å
svare på. Men vi har faktisk hatt stor ekspansjon de siste årene. Det begynte med
utbygning av Ordenshuset i Bodø i 1994.
Deretter ble det nytt hus og ny loge på
Fauske i 2003. Så ny loge i Bodø i 2004.
Så ble Ordenshuset i Bodø igjen påbygd
i 2005 slik at vi fikk to logesaler og med
Odd Fellow Ordenens Magasin

– Hvilke utfordringer ser du på som de
eller den største i ditt distrikt i tiden
som kommer ?
Utfordringene er nok mange. Men vi
må opprettholde stil og kvalitet. Vi må
sørge for vel kvalifiserte embedsmenn på
alle plasser, og en god opplæring. Ikke
noe kompisvalg uten hensyn til kompetanse. Jeg tror vi må være forsiktig med
pengebruken, da tenker jeg på kontingenten både til Storlogen og for øvrig i
alle hensyn. Utadvendt arbeide er viktig
for synsliggjøringen. Det må bli godt
kjent og akseptert i distriktet.
– Hva har gledet deg mest som DSS i
din tid i dette embedet ?
Det er mange ting. Kommer ikke utenom ekspansjonen. Den er jo viktig for
Ordenens videre liv. Men det som personlig har gledet meg aller mest er den
måten jeg har blitt mottatt på både i loge
og leir. Det har vært en fornøyelse å besøke enhetene hver eneste gang jeg har
vært på mine mange reiser. Jeg har blitt
respektert for det embedet jeg har innehatt og selv om jeg har vært «streng» på
noen måter, har ikke det rokket ved det
gode vennskap jeg har fått i denne tiden.
Det blir tungt å avslutte, men nødvendig.
– Hvis du skulle velge ut en ting som
du ønsker skulle skje i vår orden fremover, hva skulle det være og hvorfor?
Mitt svar er kort og greit. Det aller
viktigste er at Ordenen ekspander, ikke
bare i Norge, men i hele Europa. Vi har
en viktig misjon med et viktig budskap.
Det må spres over hele vår verdensdel.
Det ligger i Odd Fellow Ordenens vesen
å vokse og gjøre sitt gode budskap gjeldende.
Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs
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REBEKKALOGE NR 72 KONKYLIE JUBILERER

Rebekkaloge nr 72 Konk
sine første 25 år
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Den første Odd Fellow
loge, loge nr. 68 Landego,
ble instituert i Bodø i 1962.
Det skulle bli starten på et
Ordenseventyr av de
sjeldent gode. Så kom Rebekkaloge nr. 40 Providentia i 1968. Så kom Odd
Fellow loge 81 Morild i
1972 og nr. 106 Bodin i
1983. Da var det grunn til
å stille spørsmål om ikke
det var grunnlag for en Rebekkaloge til i Bodø.
n gang på høsten 1983 oppfordret
daværende
Rådsrepresentant
Edith Skyrud, daværende Eks OM
Kristine Rønnemyr om å stifte en Rebekkaforening.
For å legge grunnlaget for en ny Rebekkaloge var det tretten søstre fra loge
nr 40 Providentia som samlet seg til møte
i Ordenshuset 23. januar 1984.
Edith Skyrud var til stede og orienterte om stiftelsen av Rebekkaforeningen. Dette resulterte i valg av et
interimsstyre bestående av Eks OM Kristine Rønnemyr med Benta Støre som
sekretær og Jorunn Dahl som kasserer
3. februar 1984 ble det sendt søknad til
Det Norske Rebekkaråd om å få stifte en
Rebekkaforening.
22. februar 1984 meddelte Den Uavhengige Norske Stor Loge at saken hadde
vært hos SDSS Jens Flakstad. Søknaden
ble godkjent og at navnet på foreningen
ble Bodø Rebekkaforening. Storlogen
takket initiativtakerne og ønsket lykke til
i arbeidet. Daværende OM Ann Evy Aurdal ble kontaktet for å finne en stiftelsesdag for Rebekkaforeningen. Under
ledelse av Edith Skyrud ble Bodø Rebekkaforening stiftet den 10. april 1984.
Stiftelsesmøtet besto av 52 søstre fra
Loge nr 40 Providentia og derav 28 søstre som meldte sin interesse for overgang. Rebekkaforeningen fikk dette

E

styret:
Formann
Kristine Rønnemyr
Nestformann
Nancy Jenssen
Sekretær
Benta Støre
Kasserer
Jorunn Dahl
Arkivar
Eli Lundegård Eriksen
Edith Skyrud hilste til den nye foreningen fra Rådspresidenten, Åse Vergemann.

Moden frukt
og hurtig arbeid
På nordlandsk vis var det full vind i seiOdd Fellow Ordenens Magasin

lene og det varte ikke lenge før Det
Norske Rebekkaråd kunne komme med
forespørsel om alt var klart til å instituere
en ny Rebekkaloge i Bodø. Allerede 24.
oktober 1984 ble Loge nr 72 Konkylie
instituert av Rådspresident Åse Vergemann assistert av Rebekkarådets Embedsmenn. Til stede ved institueringen
var 91 søstre og 7 brødre. Rebekkalogens
Chartermedlemmer er:
• Kristine Rønnemyr
• Margot Bernhoff
• Benta Støre
• Helga Gjertad Karlsen

REBEKKALOGE NR 72 KONKYLIE JUBILERER

kylie feirer
Foto: Svein Leivseth
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Foto: Eva Leivseth

• Anne Grete Hansen
For å få en god økonomi var alt som
ble servet av mat, varm som kald, laget
av logesøstre, som tok fridager fra arbeid
for å bygge opp logens kapital.

25-årsjubileet går
av stabelen
24. oktober 2009 feiret 126 søstre og gjester den store dagen.
To av Chartermedlemmene, Kristine
Rønnemyr og Benta Støre, var til stede
ved jubileet. Det samme var syv andre av
de søstrene som var med å starte logen.

BILLEDTEKSTER:
Bildet til venstre, Kollegiet 2009–2011, bakre rekke: Kasserer Eli Brækka, CM Merete Moen Thomassen, UM
Synnøve Oppegård, sekretær Rita Østbø og skattmester
Ellen Belsom. Foran fra venstre: Storrepresentant Henny
Jenssen, OM May H: Kolberg og Eks OM Harda Jakobsen.
Øverst på side 39: Fra jubileumsfesten.
Bildet over, Chartermedlemmene, bakre rekke: May H.
Kolberg, Eli Lundegård Eriksen, Solbjørg Martinussen,
Henny Jenssen og Alfhild Hole. Foran fra venstre: Hjørdis
Jensen, Benta Støre, Kristine Rønnemyr og Solbjørg Kålhus.

Disse ble overrakt blomster og takk av
OM May Helene Kolberg. Deputert Stor
Sire Ann-Evy Aurdal, Distrikts Stor Sire
Gunvor M. Winter og Distrikts Stor Sire
Edvard Odd Dølvik representerte Storlogen og i tillegg var alle logene og leirene
i Distrikt 13 logens gjester denne kvelden.
Odd Fellow Ordenens Magasin

Jubileet ble åpnet på tradisjonell vis
med en høytidelig Festloge. Feiringen
fortsatte med busstransport til festlokaler på Diplomat Hotell. En flott og minnerik feiring for alle som var tilstede.
Tekst: Eva Leivseth

NYTT FRA MOSS

Logene i Moss med spennende
og løfterikt tiltak
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De to Rebekkalogene og
tre Odd Fellow logene i
Moss har i en rekke år hatt
samarbeid om kirkesøndag
i mars med etterfølgende
kirkekaffe i områdets
kirker. Logene har i år gått
sammen om en etisk aften
formet som en kirkekonsert. Innholdet ble unnfanget under loge nr. 18
Varnas 75 års jubileum i
2009. Konserten skulle
være en kombinasjon av
musikk og framstilling av
budskapet om Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet.
Dermed var det duket for
«Etisk aften i Jeløy kirke»
onsdag 17. mars 2010.
M Kjell Martinsen i loge nr 51
Folden, som også er musiker, har
stått for innholdet, og logene har
hjulpet til med det praktiske arbeidet, et
arbeid som har sveiset logene mer sammen. Medvirkende i konserten var Follo
seniororkester under ledelse av Kjell
Martinsen, Ingvild Farestveit Hov, sopran og med redaktør Kjell-Henrik Hendrichs som resitør. Jeløy Kirke, med sitt
vakre glassmaleri av Victor Sparre på altertavleveggen, ga en flott ramme rundt
kvelden.
Konserten åpnet med Trumpet Tune
and Air, framført av Follo seniororkester.
Deretter framførte DSS Inger Marie
Johnsen en velformulert og tankevekkende åpningshilsen.
Etter en musikalsk sekvens holdt redaktør Kjell- Henrik Hendrichs et idérikt
og engasjert lite kåseri om Vennskap.
Etter en ny musikalsk sekvens med orkesteret og solist Ingvild Farestveit Hov,
holdt Kjell- Henrik Hendriks et nytt lite
kåseri med mange spennnede vinklinger
om Kjærlighet. Etter en ny musikalsk
sekvens hvor blant annet Big Chief trombonist Ola Reitan var solist under jazzlå-

O

ten «New Orleans», skrevet av Frode
Thingnæs, avsluttet redaktør Hendrichs
sin resitasjon om begrepet Sannhet. Innholdet og den flotte måten disse tre budordene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
ble framført på passet utmerket sammen
med orkester og andre solister.
Før avslutningen var det et nytt musikalsk innslag ved det energiske orkesteret og en meget god sopran, Ingvild
Farestveit Hov.
De musikalske gledene ble utmerket
ledet av dirigent Kjell Martinsen. Han
var dyktig til å binde sammen og gi publikum morsom og nyttig informasjon
om musikken orkester og solister skulle
framføre.
DSS Paul Narum avsluttet med å
takke for den innsatsen som var gjort av
Odd Fellow Ordenens Magasin

Odd Fellow ordenens medlemmer i
Moss for å få til dette arrangementet.
Han hadde også med en hilsen fra Storlogen og holdt samtidig en fin innføring
om Odd Fellow Ordenen og mulighet for
å bli medlem.
Han takket også de frammøtte. Det
var nesten 200 til stede som betalte kr
100 hver. Dessuten ble det gitt et godt
beløp i frivillige gaver. Alle aktørene
stilte opp gratis. Dermed ble arrangementet også en suksess for barnebyen i Santo, 15 km utenfor hovedstaden
på Haiti, Port-au-Prince. Den etiske aften
var lagt opp som en solidaritetskonsert
for jordskjelvofrene på Haiti.
Det hele ble avsluttet med fellessangen «Deilig er jorden» med orkester, solister og publikum.
Tekst: Tor Fjeld

FRA STORLOGEN

Aktuelt nytt fra

Storlogen
Det ble holdt instruksjonmøte for Storog Rådsmarsjaller fra de europeiske jurisdiksjonene i Oslo 29.–30.01 2010. Tilbakemeldingene for Instruksjonsmøtene:
Svært nyttige og vellykket. Den Europeiske
Storloge hadde regien.

Tove Aalborg

Thor Gunnar Eliassen

Randulf Meyer

Morten Buan

Svanhild Ljosland

Det skal velges:
• én Stor Sire
• to Deputerte Stor Sirer
• to Stor Sekretærer
• to Stor Skattmestere
Av det sittende kollegium på syv er
det fire som har frasagt seg gjenvalg.
Disse er:
• Stor Sire Harald Thoen, Drammen
• Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal,
Bodø
• Stor Sekretær Knut Borgen, Oslo
• Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen,
Hammerfest
De øvrige tre i det sittende kollegiet er
nominert slik:
• Deputert Stor Sire Morten Buan,
Oslo er nominert som Stor Sire
• Stor Sekretær Tove Aalborg, Kongsvinger er nominert som Deputert Stor
Sire
• Stor Skattmester Svanhild Ljosland,
Notodden er renominert som Stor Skattmester
De nynominerte er:
• Eks Stor Skattmester Per-Arne Vidnes, Ålesund er nominert som Deputert
Stor Sire
• Eks DDSS Randulf Meyer, Horten
er norminert som Stor Sekretær
• DSS Toril G. Skougaard, Oslo er nominert som Stor Sekretær
• Storrepresentant Thor Gunnar Eliassen, Bodø er nominert som Stor Skattmester.

Toril G. Skougaard

Nominasjonsnevnden har
nå avgitt sin innstilling til
valgene som skal foretas
på Storlogemøtet som
holdes fra 11. til 13. juni
2010.

Per-Arne Vidnes

Nominasjon for valg ved Storlogemøtet 2010

S T O R L O G E M Ø T E T
Storlogemøtet er Odd Fellow Ordenens
høyeste myndighet. Det første møtet i sitt
slag ble holdt i Kristiania i august 1920.
Da ble Den Norske Storloge opprettet
etter at Norge hadde sortert under Den
Danske Storloge fra 1898. I 1920 ble
Samuel Johnson valgt til Norges første
Stor Sire. Han satt i dette embedet til sin
død i 1928. Storlogemøtet samles hvert

Arbeidsritualene for Rebekkalogene
hadde så mange feil ati embedskollegiet
bestemte at vi ville få dem rettet opp og
sendt ut på nytt. Dette er nå i orden, og bøkene er sendt til logene. Vi håper det nå blir
bra. Husk makuleringen av de gamle!
I forbindelse med jordskjelvkatastrofen på Haiti, ble det bevilget kr.
50.000,- fra sitt Humanitære Fond til SOSbarnebyen i Port au Prince.
Odd Fellow Ordenens Magasin

fjerde år. Det har alltid skjedd med unntak av krigsårene fra 1940 til 1945 da all
Ordensvirksomhet lå nede. Opprinnelig
utgjordes Storlogemøte av Storrepresentantene fra alle Ordensenhetene. Når det
nå er vel 320 Ordensenheter, er representasjonen forandret slik at det er to
Storrepresentanter fra hvert Distrikt som
møter med tale- og stemmerett.

Vi registrer at mange loger også har sendt
sin støtte til Haiti.
Storlogen har sagt at det ikke vil bli trykket
flere matrikler, men at nettversjonen vil være
det eneste tilbudet. Vi har fått mange
henvendelser angående dette, og har besluttet at vi allikevel trykker, men da i
henhold til meldt behov. Det er sendt beskjed
om at loger som ønsker trykte matrikler, må
sende inn bestilling innen 1.september 2010.
Tekst: Stor Sekretær Tove Aalborg
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Bransje/Firma
ADVOKATER
Advokatfirmaet Vestrheim & Co AS
ARKITEKTER
Arkitekt MNAL Atle Ustad
BANK•FINANS
Haugesund Sparebank
BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Vianor a/s
BILSALG
Nymo Bil AS
BLOMSTER
Operablomsten
Orchidée Blomster
BOKHANDEL
Stjørdal Bokhandel A/S
BRANNSIKRING
N.R. Brannsikring A/S
BRANNUTSTYR
Braco AS
BYGG – ANLEGG
Nielsen Bygg A.S
CATERING
Reidar´s Selskapsmat
DAMEKLÆR
Zig Zag
Womens Wear/Elinette
Womens Wear/Elinette
DAME/HERREKLÆR
Hauge & Co AS
Petersons kläder – dresser/kjole/hvitt
T. S. Adolfsen AS – komplett antrekk
VIC – Hamar
EIENDOMSMEGLING
Saga Eiendoms-selskap AS
ELEKTRO/AUTOMASJON
EAS-Automation AS
FERIE OG FRITID
Drømmeboliger i Spania til leie.
FORSIKRING
Loge Assurance AS
Loge Assurance AS
Ernst Frisørsalong
Lille Salong
GALLERI/VERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted
GJESTEGÅRD
Storli Gard
GLASSMESTERE
Glassmester A Schøyen
SNE Glasservice A/S
GRAFISK PRODUKSJON
Njord Kompetanse

Kontaktperson

Telefon/E-post

Postnummer

Tom-Erik Vestrheim

51 42 05 40 935 39 135

4340 BRYNE

Atle Ustad

23 20 55 00

0360 OSLO

Odd Tofte

52 70 50 00

5527 HAUGESUND

Odd Abbedissen

55 15 40 90

5147 FYLLINGSDALEN

Kjell Western
Alf Bjørn Finjord

32 22 74 00
77 07 97 70

3400 LIER
9498 HARSTAD

Kjell Nymo

75 50 79 00

8041 BODØ

Bjørn og Berit Grøtlien
Kathe Gro Aas

22 42 10 90
22 20 77 27

0181 OSLO
0178 OSLO

Svein Erik Schefte

74 82 43 85 stjordal.bokhandel@start.no 7501 STJØRDAL

Steinar Jansen

52 71 73 44

5501 HAUGESUND

Einar Glenthøj

32 22 66 70

3420 LIERSKOGEN

Kevin Hunter Nielsen

915 50 213 www.nielsenbygg.no

0657 OSLO

Reidar Larsen

51 52 23 22

4001 STAVANGER

Reidun Persson

22 43 06 90
73 10 72 83
73 10 72 83

0157 OSLO

Per Hauge
Olle Peterson
Tor S Adolfsen
John Øveraas

51 89 59 89
0046 52 61 05 58
51 67 40 80
62 52 38 63

4006 STAVANGER
45221 STRØMSTAD
4306 SANDNES
2317 HAMAR

Johanna Skarpenes

51 55 85 39

4042 HAFRSFJORD

Thorodd Skontorp

33 35 72 04 www.eas.no

3166 TOLVSRØD

Terje Olsen

911 08 100 www.casa-as.no

1617 FREDRIKSTAD

Henrik Treider
Henrik Treider
Reidun Sundbø
Lill Kraft Johnsen

04791
www.logeassurance.no
04791
www.logeassurance.no
38 02 29 49
22 35 65 13

1366 LYSAKER
1366 LYSAKER
4612 KRISTIANSAND
0173 OSLO

Karl Johan Hantho

52 72 99 90

5527 HAUGESUND

Elin og Harald Storli

72 42 37 14 www.storligard.no

7340 OPPDAL

Thore Schøyen
Einar Rafoshei-Klev

22 09 96 80
38 26 16 21

0182 OSLO
4517 MANDAL

Jon Esben Johnsen

948 71 810

1344 HASLUM
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Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc:
torill.solli@oddfellow.no

Bransje/Firma
GULLSMED
Odd Inges Gull & Sølv AS
OPRO Produkter AS emaljeverksted
HOTELL
Bardu Hotell
Hotel Neptun
Mosjøen Hotell AS
HYBLER/LEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28
HYTTER
HeKo Laft as
INTERNKONTROLL/HMS
Complete Consulting as
KJØKKEN/INTERIØR
E Import a/s
KONTORMØBLER
Kontor- og AV-utstyr
KRANER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
KVALITETSLEDELSE
Complete Consulting as
MALERMESTER
Velde´s Malerservice og Fargehandel
MASSASJE
Anita Nesgård Mássøra
MURMESTER
Hedmark Murmesterforretning A/S
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS
Bedriftstjeneste A/S
Dønland Regnskapsservice A/S
REISEBYRÅ
Oppland Arrangement AS
Oppland Arrangement AS
Oppland Arrangement AS
Charter-tur AS
RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri
REVISJON
Inter Revisjon Kristiansand AS
REVISOR
Statsaut. revisor Steinar B Syvertsen
RØRLEGGER
Moderne Rør Service a.s
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
TAKSTMANN
Takstsenteret
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde
Tannlege MNTF Svein Jacobsen
TRYKKERI
Nils Sund Boktrykkeri A/S

Kontaktperson

Telefon/E-post

Postnummer

Odd Inge Bøe
52 72 42 89
Ole Petter/June Rasch-Olsen 22 17 50 50

5501 HAUGESUND
0184 OSLO

Patricia Sørensen
Hermann Loftheim
Bård Bergrem

77 18 59 40
52 86 59 00 www.hotellneptun.no
75 17 11 55 post@mosjoenhotell.no

9365 BARDU
5500 HAUGESUND
8651 MOSJØEN

Grethe Jansen

22 01 20 40

0161 OSLO

Kolbjørn Hellum

901 29 211 www.hekolaft.no

2302 HAMAR

Ove Kvaslheim

917 03 761

1777 HALDEN

Tom Johansen

35 55 52 22 www.eimport.no

3915 PORSGRUNN

Thorstein Eriksen

456 30 627 www.kontorav.no

5131 NYBORG

Ola Skrondal

915 99 605

6050 VALDERØY

Ove Kvaslheim

917 03 761

1777 HALDEN

Jan Erik Lima Velde

52 82 47 50

4276 VEDAVÅGEN

Anita Nesgård Mássøra

472 45 986

8072 BODØ

Einar H. Hernes

62 81 49 23

2212 KONGSVINGER

Tor-Petter Stensland
Viggo Bjørk
Arne-Kristian Dønland

53 65 19 20
52 80 88 80
77 60 69 30 akd@donland.no

5750 ODDA
5501 HAUGESUND
9002 TROMSØ

Anders Lunde
Anders Lunde
Anders Lunde
Kjell A. Kristiansen

61 12 06 00 www.opplarr.no
61 12 06 00 www.opplarr.no
61 12 06 00 www.opplarr.no
69 25 02 22

2890 ETNEDAL
2890 ETNEDAL
2890 ETNEDAL
1532 MOSS

Marthe Ree Lian

74 82 14 88 www.marthes.no

7500 STJØRDAL

Jan Hægeland

38 12 95 55

4612 KRISTIANSAND

Steinar B Syvertsen

32 89 44 50

3018 DRAMMEN

Roger J. Tuverud
Jens-Petter Engh
Arne W. Tindeland

901 31 844
35 93 09 00
971 81 350

0491 OSLO
3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND

Jan Jøndal

67 98 05 20

1472 FJELLHAMAR

Per Egil Ilsaas

414 77 393 pei@takstsenteret.no

1319 BEKKESTUA

Kristian Lunde
Svein Jacobsen

22 83 05 10
22 83 81 70

0161 OSLO
0161 OSLO

Kjell Selvaag

52 70 33 70

5500 HAUGESUND
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ODD FELLOW UTSTYR

Artikler fra Odd Fellow Utstyr
Rebekkafigur
Art. nr. 11041
Pris kr. 410,-

Belte i skinn
m/kjedeledd på spennen
Art. nr. 11037
Pris kr. 500,-

44
Grått slips
silke m/kjedeledd
Art. nr. 11028
Pris kr. 100,-

Sort slips

Paraply

silke m/kjedeledd

herre m/De Tre Kjedeledd

Art. nr. 11026

Art. nr. 11068

Pris kr. 135,-

Pris kr. 100,-

Odd Fellow Ordenens Magasin

Bestillingsliste for Odd Fellow Utstyr:

Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges.

11061
11062
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11074
11075

11078
11079
11081

Bordflagg
.....
Båtflagg/gjesteflagg
.....
Båtvimpel
.....
Regalieveske i kunstskinn
.....
Rødt slips i silke m/kjedeledd
.....
Sort slips i silke m/kjedeledd
.....
Hvit sløyfe m/pyntelommetørkle
.....
Slips, silke, grått m/kjedeledd, til privat bruk Tilbudspris
.....
Slipslenke m/gull kjedeledd
.....
Mansjettknapper forgylt m/hvit emalje (tre kjedeledd)
.....
Skjorteknapper for livkjole, forgylt m/hvit emalje (tre kjedeledd) . . . . .
Jakkemerke i gull, liten størrelse
.....
Jakkemerke sølv/forgylt
.....
Belte i skinn med kjedeledd på spennen
.....
Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd
.....
Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd
.....
Anheng gull m/double kjede OBS! Ny type
.....
Rebekkafigur
.....
Tresokkel til Rebekkafigur
.....
Lyssokkel til Rebekkafigur
.....
Rebekkaring gull m/emalje
.....
Lenkering for brødre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
Lenkering for søstre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
For ringer er det ca 4 ukers leveringstid
Hansker skinn hvite, størrelse 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 9, 9 1/2, 10 (str ........) . . . . .
Vanter, crépe hvite, one size
.....
Julekort m/konv. pk á 15 stk (faktureres uten eksp. gebyr)
.....
Livkjoleskjorte, (str ........)
.....
Hvit skjorte, (str ........)
.....
For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
Paraply Herre sort m/kjedeledd
.....
Paraply Dame sort m/kjedeledd
.....
Silkeskjerf dame m/kjedeledd, 90 x 90 cm
.....
Oval hvit bildecal, min. antall 10 stk
.....
Oval hvit decal til bruk på innsiden av bilruter etc, min. antall 10 stk . . .
Kalosjer for herrer, Moccasin, (S . . .) (L . . .)(L . . .) (XL . . .)
.....
Kalosjer for herrer, Commuter, (S . . .) (L . . .)(L . . .) (XL . . .)
.....
Begge typer leveres i størrelsene Medium (8 1/2-10) og Large (9 1/2 - 11)
Refleksvest til bruk i bil str L/XL
.....
Trenings-/sykkelvest str L/XL
.....
Handlenett m/kjedeledd
.....
Betegnelse

Navn:

Postadresse:
Postnr/sted:

Telefon dagtid:

Antall

kr 110,kr 90,kr 90,kr 475,kr 135,kr 135,kr 100,kr 100,kr 875,kr 650,kr 630,kr 395,kr 145,kr 500,kr 170,kr 405,kr 805,kr 410,kr
50,kr 162,kr 2 235,kr 2 190,kr 1 500,Pris

kr 180,kr 80,kr 88,kr 520,kr 280,-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr

100,100,280,10,10,286,286,65,65,70,-

Odd Fellow Utstyr
Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Tlf.: 22 83 92 50
Fax: 22 83 81 88
E-post: of.utstyr@oddfellow.no
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10174
10176
10177
11002
11025
11026
11027
11028
11030
11032
11033
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11050
11051
11052
Art nr

REDAKTØREN HAR ORDET

Kjære leser. . .
år man arbeider mye med symboler i sin alminnelighet og Odd Fellow symboler i sin særdeleshet,
kommer man over en del som ble brukt
tidligere, men som nå er forsvunnet.
Mange symboler stammer tilbake fra tiden
med gilder, laug og friendy societies. Det
var også en tid hvor analfabetismen var rådende i størsteparten av befolkningen i
England og på Kontinentet. Da hadde
symbolene med sine budskap en helt sentral rolle i å formidle verdier.
Et symbol som er en gjenganger i vår
Ordensgren på hele 1800-tallet var Overflødighetshornet. Det er så gammelt at det
har en latinsk betegnelse, nemlig Cornu
copiae. Det er et positivt symbol stor står
for raushet og er knyttet lykkes gudinne,
Fortuna. Overflødighetshornet er symbolet på gavene som aldri tar slutt, selv om
du egentlig ikke har fortjent det.
Overflødighetshornet har også en negativ motsats uttrykt i begrepet Slaraffenland. Det er de late og nytelsessykes land
som også flyter av melk og honning, men
hvor mentaliteten er en helt annet.
I Slaraffenland er alle opptatt av seg
selv, av sine egne behov og deres tilfreds-
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stillelse. Og behovene blir aldri tilfredsstilt. Nok er aldri nok.
Slaraffenland er symbolet på den egoistiske nytelse hvor hedonismen er satt i system. Her er det aldri snakk om å dele med
andre, tenke på andre og å være noe for
andre. Det dreier seg om å karre til seg selv
fra morgen til kveld.
Overflødighetshornet og Slaraffenland
har det til felles at de begge er symboler
på velstand og rikdom. Men mens man i
Slaraffenland er opptatt av seg selv, er egosentrisk og egoistisk, er Overflødighetshornet et uttrykk for det uegennyttige og
altruistiske. Overflødighetshornet uttrykker den rause, uegennyttige giverglede
som aldri spør om gjengjeld, om takk eller
motytelser.
I fare for å tegne en stereotype, må det
være lov å påpeke at Norge med sin nyvundne oljerikdom og store private forbruk har klare trekk hentet fra
Slaraffenland.
Derfor er Overflødighetshornet som
symbol som man med fordel kan trekke
inn igjen i vår symbolkrets og påminne oss
om en del klassiske dyder.
Gavmildhet, hjelpsomhet og gjestfrihet

Foto: Jon Esben Johnsen

er samfunns- og personlighetskvaliteter
som skaper et skille i å avgjøre om et samfunn er godt eller dårlig å leve i.
Jeg skulle forleden i begravelse til en
logebror. Noe overraskende var det parkometer på parkeringsplassen. Det var jeg
ikke forberedt på og var pengelens, men
hadde et kort. Kortet virket ikke, og bak
meg begynte det å bli kø av utålmodige
parkeringshungrige. Plutselig tok en dame
meg på skulderen og spurte: «Har du ikke
penger?« Jeg svarte som sant var at ikke
hadde jeg penger og ikke virket kortet.
«Her har du 20 kroner. Ha en god dag.» sa
hun og stilte seg opp igjen i parkeringskøen. Hun hjalp meg rent praktisk. Tyve
kroner er ikke all verden.
Men hun gjorde det!
For meg var det en påminnelse om å
løse de små utfordringer på livsveien, og
en lærdom om å gjøre det samme neste
gang jeg møter en som trenger raushet.
Hun ble for meg et symbol på Overflødighetshornet. Jeg håper at andre kan
komme til å oppleve meg på samme måte.

To overflødighetshorn omkranser en del andre Odd
Fellow-symboler.
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VIKTIGE ADRESSER OG TELEFONER

Odd Fellow Ordenen i Norge:
Den Norske Storloge:
Stor Sire Harald Thoen
storsire@oddfellow.no Mob: 924 91 300
Søster Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal
strdepss@oddfellow.no Mob: 957 00 668
Bror Deputert Stor Sire Morten Buan
brdepss@oddfellow.no Mob: 414 04 106
Søster Stor Sekretær Tove Aalborg
strstorsekr@oddfellow.no Mob: 917 38 629
Bror Stor Sekretær Knut Borgen
brstorsekr@oddfellow.no Mob: 414 16 615
Søster Stor Skattmester Svanhild Ljosland
strstorskm@oddfellow.no Mob: 922 22 177
Bror Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen
brstorskm@oddfellow.no Mob: 917 45 056

Kanselliet:
Kansellisjef Harald Thoen
Sekretær Helle Aandahl
Sekretær Torill Evjen Solli
Kansellisekretær Kjell Bakken
Sentralbord: 22 83 92 40
Odd Fellow Utstyr: 22 83 92 50
Telefax: 22 83 81 88
Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Biblioteket og Muséet er åpent
hver onsdag kl 10–14, og etter avtale med
bror Stor Arkivar Sverre Hjetland.
sverre@oddfellow.no Mob: 907 58 118

Distriktsledelse
Rebekka Distriktsråd:
01 Oslo, Lillestrøm og Kongsvinger
Svanhild Sandem Mob: 951 49 919
02 Sør-Rogaland
Rigmor Tou Mob: 482 52 311
03 Bergen, Hordaland,
Sogn og Fjordane
Eva Johnsen Mob: 916 84 516
04 Sunnmøre
Liv Brevik Mob: 918 85 483
05 Telemark
Torgunn Buer Mob: 952 34 309
06 Trøndelag
Siri Helene Manskow Mob: 915 98 046
07 Østfold
Inger Marie Johnsen Priv: 69 25 05 06
08 Vestfold
Ingebjørg Nesje Jonassen
Mob: 477 53 317
09 Haalogaland
Junni Arntzen Mob: 918 36 854
10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
Anne Marie Ødegaard Mob: 414 73 192
11 Troms
(unntatt Harstad)
Kjellaug Vollen Priv: 77 63 35 66
12 Finnmark
Ragnhild Steinnes Olsen Mob: 416 44 135
13 Salten
Gunvor Moe Winther Mob: 915 55 584
14 Vest-Agder
Ellen Birkeland Priv: 38 09 21 31

15 Buskerud og Asker
Solveig Marie Juvkam Mob: 975 46 280
17 Nord-Trøndelag
Ingunn Elise Adde Mob: 470 15 344
18 Nordmøre og Romsdal
Hanna-Kari Thue Mob: 992 25 642
19 Nord-Rogaland
Sigrid Rødeseike Mob: 996 04 006
20 Helgeland
Karin Johanne Vikrem Mob: 419 33 491
21 Oslo og Omegn
Toril Grundtvig Skougaard Mob: 980 60 671
22 Aust-Agder
Kari Elisabeth Rose Mob: 917 25 619
23 Smaalenene
Jorunn Signe Larsen Mob: 905 63 399
24 Lofoten og Vesterålen
Anne Karin Osbakk Mob: 913 85 276

Distriktsledelse
Odd Fellow Distriktsråd:
01 Oslo, Akershus og Kongsvinger
Per Arild Nesje Mob: 907 93 052
02 Sør-Rogaland
Trygve Nils Vabekk Hjelle Mob: 908 99 399
03 Bergen og Hordaland
Odd Svein Abbedissen Priv: 55 16 04 43
04 Sunnmøre
Jarle Brandtzæg Mob: 913 69 275
05 Telemark
Jan Strøm Mob: 911 42 910
06 Trøndelag
Bjørn Tilseth Mob: 911 77 117
07 Østfold
Paul Jan Narum
Mob: 480 58 804
08 Vestfold
Jonn Wøllo Mob: 924 59 846
09 Narvik, Lofoten,
Vesterålen og Harstad
Erling Andreas Abelsen Mob: 951 61 251
10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
Kolbjørn Hellum Mob: 901 29 211
11 Troms (unntatt Harstad)
Oddbjørn Kåre Njøs Mob: 90 13 46 95
12 Finnmark
Alf Jørgensen Mob: 404 94 101
13 Salten
Edvard O Dølvik Priv: 75 52 39 83
14 Vest-Agder
Ole-Johan Bay Gundersen Priv: 38 16 60 86
15 Buskerud og Asker
Magne Slåttsveen Mob: 970 91 377
16 Sogn og Fjordane
Bjarte Isak Husevåg Mob: 951 49 988
17 Nord-Trøndelag
Roald Mikal Karlsen Mob: 930 24 434
18 Nordmøre og Romsdal
Arne D. Reistadbakk Mob: 934 03 179
19 Nord-Rogaland
Steinar D. E. Jansen Mob: 975 07 509
20 Helgeland
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Jan Olav Mellingen Mob: 916 48 837
21 Oslo og omegn
Per Bredo Østby Priv: 22 55 84 28
22 Aust-Agder
Jan Adolf Nilsen Mob: 975 90 968
23 Smaalenene
Rolf Berg-Nilsen Priv: 69 14 19 79

Internett:
(www.oddfellow.no)
Webmaster:
Anstein Jarl Nørsett Mob.: 900 55 254
webmaster@oddfellow.no

Nettavisen:
Redaktør:
Erling Nordsjø Mob: 902 05 998
nettavisredaksjonen@oddfellow.no

Utenlandske
Odd Fellow adresser:
Odd Fellow Gruppen på Costa Blanca
Telefon: 00 34 96 68 74 782
Odd Fellow Gruppen på Torreviaja
Telefon: 00 34 96 57 10 125
Odd Fellow Gruppen på Gran Canaria
Telefon: 00 34 92 87 25 008
Broderloge Costa del Sol nr. 1
Telefon: 00 34 95 23 81 718

De Tre Kjedeledd
1/10
Redaksjonsutvalget:
Kjell-Henrik Hendrichs (redaktør)
Ann Evy Aurdal
Paul Narum
Svanhild Sandem
Redaksjonsstab:
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Mob: 900 34 882
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j-esjohn@online.no
Mob: 948 71 810
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Rebekkainstitusjonen
og plakatkunsten

Grunnen til at Robert Griffin
glemmes i denne sammenheng, er at
han døde så tidlig, bare 32 år gammel.
Schuyler Colfax ble blant annet berømt
ved at han var USAs 17. vicepresident
og levde mye lenger enn vennen Griffin.
I denne plakaten ser vi en rekke
tablåer både fra Det gamle og Det nye
testamentet hvor sentrale bibelske
kvinner gjør seg gjeldende. Dette var
meget kjent stoff for alle amerikanere
Legg merke til at det ved siden av De
Tre Kjedeledd til vestre står en jordklode med betegnelsen «Our field».
Dette betyr at en Rebekkasøster har hele
verden som arbeidsområde. Det øverste
og nederste sentraltablå er henholdsvis
Elieser som møter Rebekka (øverst) og
Elieser som presenterer Rebekka for Isak
(nederst).
Det sentrale motivet som slår i mot
oss har betegnelsen «Rebekah Work».
Det er en parafrase over budordet «Å besøke de
syke».
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

Strategen for Rebekkainstitusjonens innføring I
Odd Fellow Ordenen var Grand Sire Robert H.
Griffin (1823-1855). Det var han som oppnevnte
sin gode venn, Schuyler Colfax(1823-1885), som
formann i lovkomiteens som formulerte forsalgene som førte frem til vedtak om opprettelse
av en Rebekkagrad i 1851. Graden ble så utformet ogj gjennomført fra 1852. Den første
Schuyler Colfax
selvstendige Rebekkaloge kom i 1869.
Odd Fellow Ordenens Magasin

Robert Griffin

