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En avis blir til

L E D E R

Jeg har alltid vært glad i aviser. Nesten alltid.
De gangene jeg ikke elsket dem var da jeg selv var budbringer av
”Busken” (Buskeruds Blad).
Det var i krigens år, 1942–1943, kuldeårene. Min mor klippet hull i avisen stort nok til at mitt hode kunne komme gjennom og jeg fikk trukket en genser utenpå og dermed kunne jeg holde på varmen. I hvert
fall oventil. Hva jeg ellers forfrøys av bein og andre lemmer får bli en
annen historie.
Å skape en egen avis fikk for meg sitt ”store” gjennombrudd omtrent
samtidig. Jeg hadde smuglest et illegalt nyhetsskrift som min far var
distributør av.
Dette var spennende. Det gav inspirasjon. Gakk hen og gjør likeså!
Jeg kalte avisen Det sorte Triangel.
Det er absolutt uten enhver interesse hva triangelen symboliserte,
hvilket jeg til dags dato ikke har noen formening om!
Avisen ble produsert i et opplag på 4, håndskrevet og med bruk av
blåpapir.
Avisen gikk inn etter 3 utgivelser p.g. av liten leserinteresse. Avisen
var basert på løssalg.
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Nå skulle det gå nærmere 40–45 år før min drøm om avis igjen skulle
få et håp om virkelighet.
Etter så mange år i logen, og nå som medlem av kollegiet, så jeg det
meningsfylte i et medlemsorgan for vår Loge nr. 62 Håkon Håkonsson. Et medlemsblad som ville gi de brødre, som av ulike grunder,
ikke deltok aktivt på våre møter, et innblikk i logens liv og virke. Om
Odd Fellow sentralt, om aktiviteter, og ikke minst, et diskusjonspanel.
Dette var i grove trekk drømmen.
I 1989 var jeg påtroppende OM i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson. Skulle
mitt livslange håp om egen avis bli virkelighet, så var det nå. Jeg hadde i mitt medlemskap i OF lært brødrene Olaf Kolstad og Arne Støen
å kjenne. Sistnevnte var tidligere avismann av profesjon. Jeg tok først
kontakt med Olaf. Jeg forventet vel ikke at han skulle danse i taket av
min geniale idé. Men at han skulle ta et så negativt syn på min, ikke
gjennomtenkte plan, holdt nesten på å ta motet fra meg. Han spurte
meg rett og slett om jeg var blitt ”spenna gæern”. Om jeg var klar over
hvilket arbeid jeg la på en eventuell redaksjonskomite. At ”dette
blae”, som han kalte det, kunne bli liggende å slenge hvorsomhelst
slik at alle og enhver kunne lese. Hvem skulle skrive i bladet. Det
skulle mangfoldiggjøres. Hva med økonomien. Olaf var grenseløs
med sine motkomentarer.
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Etter hvert fikk jeg stagget ham såpass at han spurte meg hvor stort
jeg hadde tenkt med hensyn til hvor mange sider og hvor ofte det
skulle utkomme.
Nå kunne jeg puste lettere. Nå var’n på glid. Jeg spurte Olaf om han
kunne tenke seg å snakke med noen andre om saken. Jeg husker jeg
nevnte Arne Støen, Kjell Næss og Alf Lie.

Etter en lang tid, syntes jeg, kom Olaf tilbake. Jeg hadde nesten oppgitt hela greia.
Frank, vi prøver!
Forts. nederst på neste side.
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Odd Revhaug til minne

Br. Odd Revhaug døde 30.november 2009 etter en tids sykdom. Han ble begravet i Hærland kirke 8.desember 2009.
Han ble født på gården Revhaug i Hærland 6.september
1930. Her vokste han opp. 1952
tjenestegjorde han i den siste
kontingenten i Tysklandsbrigaden. Han giftet seg med Else
1957, og de bosatte seg i Askim.
Grete kom til verden 1960 og
Wenche 1971. Etter hvert ble det
også 3 barnebarn, og dette ble
stor stas for Odd. 1976 bygget
de hus, og flyttet til Planteskoleveien på Mysen hvor de ble boende.
Til å begynne med arbeidet han
hos entreprenør Jens Moen hvor
han kjørte lastebil. Men 1964 begynte han på Hærland Slakteri
som den gang var et rent storfeslakteri. Da slakting av kylling
begynte på slutten av 60-tallet
ble han engasjert med dette.
Som produksjonsleder var han
ansvarlig for oppbyggingen av
kyllingslakteriet, og han ble
driftsleder for hele bedriften.
Hans innsats la et solid grunnlag for hva Nortura Hærland er
i dag.
1986 overtok de Nr. 17 , en storkiosk på Mysen, som Else drev
til å begynne med. Men da Odd

pensjonerte seg i 1990, var han å
finne bak disken i Nr. 17. De
solgte kiosken 1996.
Han var også aktiv i privatlivet.
Til å begynne med var han med
i bedriftsfotball på Hærland
Slakteri. Men etter en kamp i
Skiptvet, som endte på krykker,
la han fotballskoene på hylla.
Han var med i Hærland Sangkor i 15 år, men 1976 begynte
han i Mysen Mannskor. I en periode var han også med i Lions.
Da Hærland Slakteri begynte å
levere kylling til Momarkedet,
var han ansvarlig for dette, noe
han drev med helt til han ble
syk. Han kunne ofte treffes på
Momarkedet, enten som kyllingleverandør, eller som selger
av bakte poteter for Mysen
Mannskor.

Han ble innviet i vår Orden
19. november 1987
Forfremmet til:
Det Gode Vennskaps Grad
3. mars 1988
Den Edle Kjærlighets Grad
19. januar 1986
Den Høye Sannhets Grad
14. september 1989

Han har hatt følgende embeder i
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson:
UM’s venstre assistent
1989-1991

UM’s høyre assistent

1991-1993
Inspektør
1993-1995
OM’s høyre assistent 1995-1997
Skattmester
1999-2001
Kallet til Leiren og tildelt:
Patriarkgraden
7. februar 1995
Den Gyldne Leveregels Grad
5. november 1996
Den Kongelige Purpur Grad
4. november 1997

Vi lyser fred over
br. Odd Revhaugs minne.
Jan Isaksen

skulle la seg lede av begivenheter som måtte ligge
umiddelbart etter nevnte tidspunkter.
Ellers må jeg si at Nore-Nytt har utviklet seg fremragende. Jeg tror neppe man finner et bedre logeblad i hele Norge.
Et slikt resultat som Nore-Nytt er blitt kommer ikke
seilende av seg selv på en fjøl.
Den største æren for dette tilfaller Åse Karin Røsand og Svein Hellerud.
Disse to har fra første stund nedlagt et kjempearbeid med utforming, trykking og mangfoldiggjøring av Nore-Nytt. Et arbeid som er helt uvurderlig.
Vi skylder alle Åse Karin og Svein stor takk.
Mysen, 02.03.10
Frank Lind

Men vi må ha med jentene, vi har allerede forhørt
oss, Loge nr. 31 Cecilia stiller med søster OM Kari
Tallaksrud i arbeidsutvalget. Med Loge nr. 31 Cecilia som våpendrager skulle det bli et meget heldig
valg for vår felles avis som kom til å bære navnet
”NORE-NYTT”.
Uten Loge Cecilia tror jeg neppe at vår avis hadde
hatt livets rett. Det er Rebekkasøsterene som for det
meste er skribentene. Odd Fellowbrødrene er altfor
sparsomme med sine innlegg.
Hvis det er noe jeg ønsker skulle være annerledes
så må det være tidspunktet for utgivelsen. Det aller
første arbeidsmøtet, hvor også jeg deltok, var man
enig i å prøve med to utgivelser pr. år, det første ultimo mars det andre ultimo oktober og at man ikke

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Jubilanter:

03.05.2010
07.05.2010
14.05.2010
18.06.2010
01.08.2010
17.08.2010

S E K R E T Æ R E N S
Jenny C. Eek
Solveig Gundelsby
Elsa Marie Våler
Anne-Mari Lunder
Liv Bjørnstad
Bjørg Løvfald

Jubilanter våren 2010:

28. februar
20. august
30. september
8. oktober
25. oktober
30. desember

29.11.2010
11.12.2010

95 år
85 år
80 år
75 år
70 år
75 år

Kjell Gunvald Holum
Paul Bernhard Evensen
Harald Berg
Ernst Sjursen
Harry Ludvig Solberg
Helge Rindal

Med hilsen V. K. og S.
Per Ola Halvorsen

Anne-Lise Piwowarski
Berit Hafstad

Veteraner høsten 2010:
23.08.2010

75 år
70 år

Unni Gangnæs, tildeling 40 år Ve.Ju.

VI GRATULERER!

S E K R E T Æ R E N S S PA L T E

Veteraner høsten 2010:

80 år
90 år
60 år
70 år
90 år
60 år

21. november Gunnar Harald Johnsen

Nye brødre våren 2010:

21. januar
Kjell Wilhelmsen
21. januar
Ole Kristian Klever
Fadder for begge er Per Ola Halvorsen.

Nye brødre i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson

Den 21. januar 2010 ble Kjell
Wilhelmsen og Ole Kristian
Klever tatt opp som nye brødre i vår loge.
Kjell er 64 år gammel, pensjonist, gift med Marie og har 2
barn og 4 barnebarn og bor
på Slitu. Foruten familien er
Kjell opptatt av fisking (helst
laks), golf og fotografering.
Ole Kristian er 65 år gammel,
maskinfører, gift med Karin
og har 3 barn og 8 barnebarn
og bor i Spydeberg. Ole Kristian spiller både horn og
trekkspill, og er aktiv med i
Spydeberg Veterankorps.
Jeg vil som fadder ønske dere
velkommen til vår Loge 62
Håkon Håkonsson og gleder
meg til å følge dere videre i
vårt logearbeid.

S PA L T E

Kjell
Wilhelmsen

Ole Kristian
Klever

25 Ve.Ju.

TAKK!

Dette nummeret av NoreNytt har fått farger på forog bakside. Redaksjonskomiteen søkte Søsterskillingen
om midler til å dekke denne
ekstrautgiften. Vi synes det
har blitt et flott jubileumsnummer og takker for støtten dere ga oss.

Vær tro til prøvens siste
slutning
.Livskroner vinnes ei ved
prutning.
(Henrik Ibsen)

hjelp dine medmennesker der du kan
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50 års Veteranjuvel til Gerd Ebba Smestad

I anledning av 50-års Veteranjuveltildelingen til Gerd Ebba (Lillemor) Smestad, 24.04.2010, var
undertegnede på besøk hos jubilanten. Hun tok imot meg blid og
hyggelig som hun alltid er. Vi
hadde en koselig prat sammen
om årene som er gått. Gerd Ebba
ble først opptatt i Halden. Hennes fadder var avdøde Eks. OM
Elsa Hansen. Senere ble Loge nr.
31 Cecilia startet opp på Mysen,
og Gerd Ebba har siden starten
vært medlem her. Hun minnes allikevel starten i Halden med glede. Logens verdigrunnlag og logelivet har gitt henne mye og
hun har "møtt så ofte hun kan".
Gerd Ebba sier at hun ble veldig
godt kjent med de andre søstrene
når det var spill og gradtildeling.
Hun deltok ofte i begge sammenheng og mange husker henne
nok som en vakkert utførende
CM.
Fortsatt er hun et aktivt medlem
av vår loge. Vi håper at hun fortsatt får beholde god helse og at
hun får mange og fine år sammen
med oss i vår kjære loge.
Vita for Gerd Ebba Smestad:
Innviet den 18.01.1960.
Fikk Den Høye Sannhets Grad
16.10.1961.

Bilder fra Gerd Ebba Smestad fikk fortjent 50 års Veteranjuvel.
Innfelt, øverst: Det vanket også blomster fra Storlogen, her overrekkes de av
DSS Jorunn Larsen. Nede: Eks RP Guro Lie tildelte Veteranjuvelen og Storrepresentant Lena Utsigt Karlsen (t.v.) fungerte som Kapellan.
CM H ass. 1966-70
CM 1970-74
OM H ass. 1974-76

CM 1983-85
40 års Ve.Ju. 24.01.2000.
May Loe Trippestad

bords av str.UM, Ellen Haarr
Nuttall. En hilsen som ble fremført i verseform og med eleganse.
Denne kvelden hadde logen den
glede å ha besøk av str. Distrikts
Stor Sire, Jorunn Larsen og Eks.
Rådskapellan, Turid Diskerud.
Søstermåltidet ble innledet med
en av julens vakre sanger og med
str. Organist, Solveig Gundelsby
ved pianoet.
Det satte søstrene i den gode førjulsstemning og praten falt løst
og muntert rundt bordene.
Kveldens meny var en juletallerken slik det seg hør og bør ved en
slik anledning. Brødre fra Loge

nr.62 Håkon Håkonsson serverte, stilfullt antrukket i sort og
hvitt. Litt av en utfordring å servere 97 damer, men det klarte de
helt upåklagelig, smilende og
lunt.
Str. OM Reidun Lie Larsen gratulerte i sin tale de nye 40 års Veteranene og overrakte hver av dem
logens tre rosa nelliker. Alterblomstene ga hun på vegne av
søstrene til str. Eks Rådssekretær,
Liv Berit Johansen som hadde tildelt de de to nye Veteranene deres Veteranjuveler og ved den anledning knyttet mange varme ord
til begge. Str. OM takket også de

Julemøte og to 40 års Veteranjuveler i Loge Cecilia

Loge nr. 31 Cecilias julemøte den
14.12.2009 ble en verdig avslutning på året. Etter sermonien
inne i logesalen benket 97 søstre
seg til selskapelig samvær ved
vakkert dekkede bord. De ferdigtrykte julesanger ved hver kuvèrt
og de friske, røde julegleder på
bordene sa oss mere enn ord at
julehøytiden snart stod for døren.
Hedersgjester denne kvelden var
2 Ceciliasøstre som hadde blitt
tildelt 40 års Veteranjuvelen inne
i logesalen, nemlig str. Eks OM
Anne-Mari (Lillegull) Lunder og
str. Randi Karlsrud.
Vi ble ønsket velkommen til

oppdra de foreldreløse
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to øvrige fungerende Storembedsmenn, str. Distrikts Stor Sire,
Jorunn Larsen og Eks OM LeneMarie Eek for den stilfulle og
høytidelige tildelingen inne i logesalen.

De to nye 40 års Veteranene takket begge for den fantastiske
opplevelsen og knyttet hver på
sin måte minner til øyeblikk og
dager opp gjennom logeårene.
Nære og varme minner om et logeliv som hadde betydd og fortsatt betød mye for dem begge.
Str. Randi Karlsrud mintes sin
fadder, avdøde Eks OM Elsa
Hansen og syntes det var ekstra
hyggelig at Elsas datter, str. Turid
Diskerud var tilstede ved denne
begivenheten. Logelivet oppleves
som en stimulans i hverdagen, sa
en av Veteranene. Ordenens moralbegreper, Vennskap, Kjærlighet og Sannhet forplikter også i
dagliglivet.
Str. OM ble overrakt en vakker
blomsterhilsen med takk fra kollegiet. En stor takk ble rettet til
Privatnemda for de vakre bord,
forarbeidet med søstermåltidet
og det gode samarbeid. Den
skjønne salmen "Deilig er jorden"
dannet avslutningen på måltidet.
Før avslutningen takket Martha
Kinn for maten med humørfylte
ord om kalorienes besvær.
Str.UM kalte inn brødrene fra

Randi Karlsrud (t.v.) og Anne-Mari Lunder fikk begge sine 40 års Veteranjuveler.
kjøkkenet og alle ble behørig takket med varme ord og langstilkede roser. De kvitterte til gjengjeld
med en god klem og løfter om å
komme igjen neste år.

En liten overraskelse før vi forlot
bordet var at et par av søstrene
på sine matbilletter vant hver
sine kartong med friske gårdsegg.
Et morsomt innslag som vakte
mye latter.

Str.UM overlot så resten av ettermøtet til Sosialnemda som ser-

verte kaffe og hjemmebakte kaker. Det var utlodning til Sosialnemdas arbeid. Som alltid ble
det et godt resultat. Str. Evy Nøkleby og str. Anne Floeng underholdt med vakker sang med str.
Solveig
Gundelsby som akkompagnatør.
De avsluttet med å spille og
synge Ave Maria.
En strålende aften ble avsluttet
med søsterkjeden slik vi alltid

En av de heldige vinnerne av egg,
Anne-Kristine Løken sammen med
Privatnemndas Sunne Maurtvedt.

Martha Kinn takker for maten.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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klede, ekspederte
hun i butikken. Alltid var det mye å
gjøre og Randi var
ikke den som sparte seg. I ungdommen traff hun så
Per Karlsrud og de
giftet seg i 1948. De
flyttet til hans barndomshjem på
Ydersbotn hvor de
bodde i ti år.
Etterhvert flyttet de
tilbake til Mysen
hvor venner og arbeidskollegaer var
med i logen.
«Derfor ble jeg
dratt med», smiler
Randi. Forøvrig
skulle hun vente på
sin søster Tordis
Evy Nøkleby og Anne Floeng underholdt med vakker med å begynne i losang og med Solveig Gundelsby ved flygelet.
gen. Tordis fikk aldri begynt og da
Elsa
Hansen, som
gjør før vi går fra hverandre. Og
den
gang
var
OM
spurte om hun
ute ventet juleværet med snedrev
ikke
nå
skulle
begynne,
svarte
i luften og sne på bakken. Vahun
ja.
Noe
som
hun
idag
er velkrere kan det ikke bli.
dig
glad
for.
Elsa
Hansen
ble
da
Unni Gangnæs
hennes fadder.
«Det at jeg begynte i logen gjorde
noe med meg», sier hun. «Jeg
fikk mere omtanke for andre. Jeg
liker meg veldig godt og gleder
meg til hvert møte. Det er for
meg en stimulans i hverdagen.
Randi Karlsrud ble innviet på juHeldigvis har jeg fått lov til å
lemøtet i vår Loge 08.12.1969 og
være frisk, noe som har gjort at
ble tildelt 40 års Veteranjuvel
jeg har vært på de fleste møtene.
14.12.2009, også denne utmerJeg satt som Skattmester i fire år
kelsen foregikk på vårt julemøte.
og Kapellan i et år og disse årene
I talen på ettermøtet sa hun: «Når i kollegiet lærte jeg mye om logejeg vandret i logesalen idag måtte arbeidet.»
jeg tenke tilbake da jeg for 40 år
I Leirforeningen begynte hun i
siden gikk den samme veien. Jeg
1988 og er fortsatt med der. Hun
husker jeg var veldig nervøs og
deltar også på Søstertreff hvor
spent , det har vi vel alle vært,
hun nå er Kasserer. For tiden er
men idag var alt så rolig, nervene det veldig godt fremmøte noe
har falt litt mere til ro nå. Det er
som er ekstra hyggelig syntes
så mange ord som blir sagt som
hun.
festet seg mere idag.»
Etter årene i Mysen flyttet Per og
Randi regner seg som Mysenjente Randi igjen til Ydersbotn hvor
selv om hun er født i Sandefjord.
hun overtok landhandleriet etter
To år gammel var hun da faren
sin svigerfar. Det ble mange
startet med kjøttforretningen
tunge løft, alt skulle veies og pakHøilund på Mysen. Hun er den
kes. Dette holdt hun på med i
eldste av sju søsken og allerede
tyve år og da Per pensjonerte seg
som tolvåring, kledd i hvitt forsluttet hun – til stor ergrelse for

På besøk hos en
40 års Veteran

B E G R AV D E D Ø D E
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lokalbefolkningen.
Ekteparet bor fortsatt i en koselig
leilighet over «butikken». Sønnen
og datteren bor tett ved og med
fire barnebarn og åtte oldebarn
kan de med glede følge med og
se at etterslekten gror.

På denne snørike februardagen
flyr ivrige småfugler frem og tilbake på fôringsplassene utenfor
på terassen og i hagen. Noe som
vitner om omsorg og kjærlighet
også for disse små .....
Gunn Sandvig

40 års Veteran

Anne-Mari Lunder, ”Lillegull”
kom en formiddag til meg, og vi
hadde en koselig prat sammen.
Vi er jo ikke bare logesøstre, men
Logen ble snart det vi snakket
om.
Lillegull ble innviet i Loge nr. 31
Cecilia 22.09. 1969 og har nå vært
logesøster i over 40 år. Hun har
vært positiv og aldri sagt nei til
verv.
Hun startet som Kasserer, og har
vært CM to ganger med en tids
mellomrom.
I 1985 ble hun UM og deretter
OM.
Som fersk OM fikk hun en stor
oppgave med Logens 25 års jubileum. Hun sier:” Og jeg som
grudde meg til å holde taler!”
Men taler holdt hun med stor
dyktighet.
Etter sin tid som OM og Eks OM
ble hun utnevnt til Distriktsrådsrepresentant for fire år.
Lillegull forteller at det var vanskelig å komme på møtene under
Jans sykdom, men hun var helt
innstilt på ikke å bli borte fra Logen. Den har betydd mye for
henne under vanskelige tider i livet.
Hun vil gjerne oppfordre søstrene til ikke å si nei til et verv i
logen. Det styrker og gir et godt
samhold.
Lillegull har vært trofast, og vi
takker henne for hennes logearbeid og ønsker henne mange
gode år fremover.
Ester Børresen

Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Loge Cecilia

På besøk hos en
25 års Veteran

I anledning den forestående tildelingen av 25 års Veteranjuvel tar
undertegnede seg en tur til Synøve Heggen.
Smilende tar hun imot, og vi setter oss til kaffebordet. Praten går
og Synøve forteller at hun er
vokst opp i Askim like ved Trøgstadveien og har nesten hele sitt
liv bodd her i Askim.
Etter endt skolegang bar det rett
ut i arbeidslivet hvor hun startet i
fotolæra, noe som varte en kort
stund.
Fra hun var veldig ung var hun
opptatt av å sy og skape sine
egne klær, for farger og design
har alltid interessert henne.
Hun startet i bransjen hos Cubus
i Askim.
I mange år var hun avdelingsleder hos Hans & Hennes Mote og
er nå butikksjef hos PM Mote
som holder til i gågata i Ski. Kundene betyr mye for Synøve, og
hun gleder seg alltid til å gå på
jobben. Hun liker å hjelpe kundene og og gjør alt for at de skal
kjenne seg trygge og ivaretatt.
Logesøstre fra forskjellige steder
kommer også innom for å handle, noe hun syntes er ekstra hyggelig, kontakten er der med en
gang.
«Jeg er heldig for hobbyen min er
jobben», sier hun glad. Men forteller også at hun setter stor pris
på å komme seg ut i skog og
mark, jegerprøven har hun også
greid å ta!
Barn og barnebarn bor ikke langt
unna og de stikker nesten daglig
innom, noe hun gleder seg over.
Nærkontakten med familien har
stor betydning for henne.
Venninden Lene-Marie Eek var
med i logen og Synøve lurte på
hva det innebar, og Lene-Marie
opplyste om det hun hadde lov
til å si, og hun mente det var noe
for henne. Dette tiltalte Synøve
og da hun etterhvert fikk greie på
hvem som var med der, syntes

hun det var mennesker hun
fikk gode følelser for og
skjønte at logen måtte være
noe positivt. Hun ble da
etterhvert innviet 11. februar 1985 og da med LeneMarie som sin fadder.Det er
noe hun ikke har angret på.
Synøve er veldig glad i sin
loge og selv om ikke alle er
like nære føler hun at hun
alltid har en venneskare
der.
«Vi må også være tilstede
for våre nye søstre», sier
hun.
Synøve har hatt følgende
embeder i vår Loge: CM’s
V ass, CM’s H ass, Indre
Vakt, Kasserer og Musikk
ansvarlig. Dessuten har
hun også et fadderbarn,
Storrepresentant Lena Utsigt Karlsen sto for tilRuna Rådalen.
Inne i logesalen blir vi min- delingen av Veteranjuvelen til Synøve Heggen.
net om: Møt så ofte dere
Jubilanten fikk så ordet og holdt
kan! Noe som hun syntes er en
en nydelig tale der hun fortalte
svært viktig påminnelse og også
viktigheten av å delta på ettermø- hva logen har betydd for henne.
Hun takket sin fadder Lene-Matene.
rie Eek for at hun fikk henne til å
«Når jeg ikke lenger er yrkesakbegynne i logen. Hun takket også
tiv, kan jeg godt tenke meg å delstr. Org. Solveig Gundelsby for
ta på Søstertreff og også å være
med på turer sammen med andre musikken inne i logesalen, særlig
for at hun spilte Amazing Grace,
logesøstre», sier hun til slutt.
Gunn som er en av hennes yndlingssanger.
Hun takket også Privatnemnda
for pent pyntet bord. Hun snakket også litt om tankene ved sin
Innvielse der str. Miriam var OM
og hun ble ført av str. Lene-Marie. Et fint og rørende resymè.
Etter logemøtet samlet søstrene
Så var det fadder Eks OM Leneseg i salongen før vi benket oss
Marie Eek som tok ordet.
rundt et pent pyntet festbord.
Hun var glad for at hennes fadDet var May, Arne og Frank som
derbarn hadde opplevd det samstod for maten. Den besto av avme som henne i logen. Det å få en
kokt laks og agurksalat m/tilindre ro i en travel hverdag – og
behør. Str. UM ønsket velkomgleden av fellesskapet . Hun leste
men tilbords, med festlig tale på
også diktet «Rikdom» fra Gule
rim, og så lot vi den deilige maBlomster, før hun overrakte str.
ten smake før str. OM tok ordet.
Synøve
en Alrune-nål i sølv.Den
Hun takket vår nye Veteran for
hadde
sin
spesielle historie som
25 års trofaste logeliv og framhehun
fortalte
om. Et spesielt smykvet hennes gode egenskaper og
ke
som
skal
gi
beskyttelse.
så overrakte hun logens 3 rosa
Tilslutt
ønsket
hun jubilanten alt
nelliker.

25 års Veteranjuveltildeling til Synøve
Heggen

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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godt, og utbragte en skål for 25
års Veteranen!
Str. UM ga så ordet til str. Astrid
Lindegård. Hun takket for maten
med en festlig tale om mat, krydret med gullkorn fra «barnemunn».
Deretter ble «kjøkkengjengen»
ropt inn, og i disse Olympiske tider, var det på sin plass at brr.
Arne og Frank fikk sine gullmed-

aljer, og str. May fikk blomster.
Så ble taffelet hevet og vi beveget
oss over i salongen der det ble
servert kaffe og konfekt gitt av 25
års Veteranen.
Eks OM Unni Gangnæs holdt et
interessant kåseri om vår Cecilia,
datter av Håkon Håkonsson.
Hun fortalte også litt om Inga fra
Varteig som da var Cecilias bestemor.

Det var en lydhør forsamling
som fulgte med i det hun fortalte.
Og så spilte str. Org. den vakre
melodien «What a wonderful
World», før vi avrundet det hele
med Søstersangen vår.
En verdig og koselig kveld var
slutt, og vi dro hjem med gode
følelser.
Sol

Hun mottok sin 25 års Veteranjuvel den 28. november 1988 og sin
40 års Veteranjuvel den 13. oktober 2003.

var vanskelig å trekke frem noe,
men hun husket mange gode
”søstre”, spesielle logekvelder,
sommermøter og turer.

Eks OM Lillemor Eek 95 år 3. mai 2010

Den 3. mai i år fyller Eks OM Lillemor (Jenny Christine) Eek 95
år.
Hun har vært Rebekkasøster i 47
år og er vår loges eldste medlem.
Hun ble opptatt i Rebekkaloge
nr. 31 CECILIA den 23. september 1963 og fadder var hennes
kjødelige søster, Mary Ann Pettersen.
Lillemor Eek har vært en aktiv
søster, som gikk ”gradene” fra
Ceremonimester, Undermester,
Overmester, Eks Overmester og
Rådsrepresentant i ”Cecilia”.
Hun ble kallet til Rebekkaleir nr.
1 OSLO den 6. november 1981
og mottok der Barmhjertighetens Grad den 8. april 1983.

Hun hadde mer kapasitet enn
arbeidet i egen loge. Med sitt
store engasjement ble hun en av
dem som startet Østfold Rebekkaforening, som ble stiftet den
21. august i 1983. Som formann
ledet hun foreningen og la ned et
stort arbeid sammen med representanter fra alle Østfoldlogene.
Etter bare ett år ble Rebekkaleir
nr. 2 BORG en realitet og den ble
instituert den 22. september i
1984 og ble den andre Rebekkaleir i Norge.
Vår søster Lillemor ble leirens
første Hovedmatriark.

Årene var preget av masse arbeid. Med sin dyktighet og evne
til samarbeid var hun med på å
skape en leir med ekte vennskap, et godt samhold og med
sterk fremgang og vekst.

Lillemor Eek er en raus person,
som med sin omtanke og varme
har favnet mange, ikke bare Rebekkasøstre, men også dem som
har kommet i hennes vei.
Hennes humør er viden kjent.
En liten bemerkning fra henne
eller en kommentar i rett tid,
kunne løse opp i enhver situasjon.
Hennes nærvær skaper smil og
glede.

Det er godt å besøke henne på
”Løkentunet”, som nå er hennes
hjem. Her får hun god hjelp og
pleie. Hun kommer fremdeles
med sine små ”replikker” - og de
”sitter”!
Svigerdatter, Lene-Marie Eek og
undertegnede var for et par dager siden på besøk og vi snakket
om hennes år i logen. Hun ga uttrykk for å ha hatt et rikt logeliv
med mange gode minner. Det

Det er lenge siden hun var i logen, men hun følger med oss. Nå
er det familien hun er opptatt av
- noe hun selvfølgelig alltid har
vært! Besøk har hun ofte av sine
to sønner med svigerdøtre, 5
barnebarn og 7 oldebarn. Familien vokser stadig, for 2 nye oldebarn er på vei og hun gleder seg
over dem alle!

Jeg har mye å takke min tante
Lillemor for – har alltid sett opp
til henne!
Hun sa noen ord i sin tale til
meg da jeg ble Overmester i 1977
- ord hun hadde prøvd å leve etter og det samme har jeg prøvd.
”Ærlighet mot deg selv og mot
din neste!
Først da, kan du høste det
beste!”
VI GRATULERER MED DAGEN
3. MAI 2010!
Liv Berit Johansen

ikke utsett å besøke en syk
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25 års Veteranjuveltildeling i Håkon Håkonsson

Bror Asbjørn Nedregård ble tildelt 25 års Veteranjuvel 18. mars.
Seremonien ble ledet av br. Storrepresentant Evald Forvik.
Jubilanten er fra Spjelkavik, men
da han traff Astrid Marie flyttet
han til Askim 1961. Her ble de
boende i eget hus ved Kykkelsrud. Han har det meste av sitt yrkesaktive liv arbeidet med klær.
Først hos Hermann Mehren i
Oslo, deretter hos Øglænd i Askim, som 1979 gikk over til Cubus. Her var han avd.sjef. De siste
årene arbeidet han hos Edvins
Klær i Oslo.

Etter hvert meldte helseproblemene seg. Han har hatt astma
hele livet. 48 år gammel ble han
syk, og 1960 måtte han gjennomgå en stor mageopperasjon. Han
har psoriasis-leddgikt og problemer med betennelser i lungene og
ankelen. Han måtte derfor avslutte yrkeslivet, og ble trygdet for
vel 20 år siden. Huset i Kykkelsrudveien ble solgt for 7 år siden,
og de flyttet i leilighet i sentrum.
Her har han vært leder i Astmaog allergiforeningen, kirkevert i
Askim kirke, og har hatt styreverv i borettslaget. Av helsemessige årsaker har han ikke fått
møtt så ofte i logen i det siste,
men har deltatt en del i Seniorgruppa. Han håper imidlertid å
kunne møte oftere i logen i framtiden.

Bror Asbjørn Nedregård ble tatt
opp i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson og tildelt:
Troskapsgraden
7. mars 1985
Det Gode Vennskaps Grad
20. mars 1986
Den Edle Kjærlighets Grad
22. januar 1987
Den Høye Sannhets Grad
1. oktober 1987
Han var lenge logens fotograf, og
har hatt følgende embeder:
OM Høyre ass.
1989-1991
Ytre Vakt
1991-1993
Inspektør ass.
1993-1995
Inspektør
1995-1997

OM Hans Kristian Foss (t.v.) og Storrepresentant Evald Forvik som foresto
tildelingen av Veteranjuvelen til Asbjørn Nedregård.

Han ble tatt opp i Leiren og tildelt:
Patriark Graden 2. februar 1993
Den Gylne Leveregels Grad
1. mars 1994
Den Kongelige Purpurgrad
7. mars 1995

Etter seremonien ønsket br. UM
velkommen til bords, og det ble
sunget Til veteranen. Det ble servert skinkestek og surkål, og deretter var det taler.
Br. OM gratulerte Veteranen med
dagen og takket for innsatsen i logen gjennom mange år, hans troskap mot Ordenen og vel utførte
plikter som fotograf og embedsmann. Han gledet seg til at Veteranen ble aktivt med i logen
igjen, og håpet på mange aktive
år i framtiden. Han hilste og gratulerte fra br. Svein Olav Agnalt,
og utbrakte skål og gratulasjon til
Veteranen.
Br. Asbjørn Nedregård takket.
Han husket Innvielsen og hadde
hatt mange fine år i logen. Han
beklaget at han ikke hadde kunnet møte så ofte i det siste da
helsen sviktet, men håpet nå å

kunne komme oftere. Han utbrakte skål til logen.
Br. Øivind Svendsby takket for
maten og leste diktet Da er du
rik. Br. Arne Sørby og br. Frank
Johansen ble takket for mye og
god mat og mottok applaus fra
brødrene.

Kvelden ble avsluttet med kaffe
og bløtekake i salongen.

OM Hans Kristian Foss kom med
hyggelige ord til Asbjørn Nedregård.

hjelp dine medmennesker der du kan
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ETIKK I VÅR LOGE

Mandag 25. januar hadde vi Etisk
Kanskje det er riktig med litt egenpost på programmet inne i logeinnsats også.
salen, som vi fortsatte med på
Vi ønsker ikke klikker på våre
ettermøtet.
ettermøter. Ordenen er et søster-,
Eks OM Gunvor Egeberg leste
broderskap, og alle er likestilte.
fra ”Etisk Post” Og vi diskuterte
For å få til dette bedre ønsker vi at
videre Ordenens etiske retningsalle følger systemet med ”pinner”
linjer, og hvordan vi på våre
når vi går til bords ved småbord.
ettermøter kan være mer bevisst
Blomster og gaver ved spesielle
på å ivareta hverandre.
anledninger blir ivaretatt, på vegSom søstre er vi glade i hveranne av søstrene, av kollegiet. Vi bedre, og vi viser gjerne vår opptaler inn kr. 50,- en gang i året til
merksomhet med blomster og
dette formålet.
gaver, når anledningen er tilsteSøstre får en oppmerksomhet ved
de.
runde år, fra 70 år får vi hvert femNaturlig nok, noen kjenner flere
te år.
enn andre. Vi ser at noen får store
Alle søstrene som var tilstede på
Eks OM Gunvor Egeberg.
mengder blomster og gaver,
dette ettermøtet var enige om at
mens andre får ingen synlig oppblomster og gaver ved gradspasmerksomhet. Dette kan smerte våre medsøstre, ja seringer og lignende er en hilsen som kan utføres
det smerter oss alle.
privat, ikke i Logens lokaler.
Det er ofte vanskelig å være ny i en etablert loge,
kanskje i vår egen loge Cecilia. Alle våre søstre må Vi har nå erfart at det er riktig å lufte sine meningvi ta vare på, alle må vi inkludere i vårt fellesskap. er, og at det er høyt under taket i vår Loge.
Det er vår plikt og vår lære.
Ordenens etiske lære er en god veileder. Oftest
Kollegiet har diskutert hvordan det står til i vår
handler vi som vi tenker. Derfor er det viktig at vi
loge, i lys av våre etiske prinsipper om vennskap,
nøye analyserer våre innerste tanker og bestreber
kjærlighet og sannhet.
oss på å ta de riktige beslutninger før vi handler.
Det er et felles ansvar å være oppmerksom på å
Fra Kollegiet
melde fra, om medlemmer som ikke blir ivaretatt.
Loge nr. 31 CECILIA

Den nyoppussede peisestua i Nore er ferdig

Bindingsverket
var det første
som ble gjort
klart etter at malingen var unnagjort.

Når flisene var på plass på gulvet måtte det fuges. Her
er fra venstre Frank Lind og Kåre Bye i full sving.

Redaksjonskomiteen holdt møter i den nyoppussede kjellerstua under arbeidet med Nore-Nytt nr. 1-2010. Fra v.: Jan
Isaksen, Halvor Kure, Rigmor Løes og Unni Gangnæs.
Fraværende: Gunn Sandvig.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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SANNHET

NORE-NYTT 20 ÅR!

Dette nummer av Nore-Nytt er
nr. 1-2010, utgivelse nr. 40, årgang 20, og det synes vi i redaksjonen bør markeres. Lederen i
dette nummeret er skrevet av den
som hadde ideen og mot nok til å
foreslå en logeavis for de to logene i Indre Østfold, bror Frank
Lind. Ingen har vel fulgt NoreNytt gjennom 20 år med større
interesse enn han, flittig bidragsyter i alle år og ansvarlig redaktør i en periode midtveis i løpet.
Jeg blar i tidligere utgaver for å
finne historien om avisen vår.
Vi finner en målsetting for avisen
i nr. 1-1990, utgivelse nr. 1, årgang 1: ”Vi gjør dette for at hvert
enkelt medlem skal få større utbytte og mere glede av sitt medlemskap. Best mulig informasjon
er en helt nødvendig forutsetning
for å skape interesse som øker
forståelsen for budskapets betydning. Odd Fellow’s etiske innhold er i dag viktigere for hver
enkelt av oss enn noensinne”.
Fra nr. 2-1995, utgivelse nr. 11, årgang 5 sakser jeg: ”Nore-Nytt
skal være et medium å henvende
seg gjennom for saker som man
brenner for eller som forum for
meningsutveksling. Avisen skal
ha til hensikt å formidle og forevige viktige hendelser i logenes
daglige liv og virke. Avisen skal
også gi spalteplass til artikler
som ikke nødvendigvis omhandler Loge- og Ordensliv.”
Eks OM Kari Tallaksrud var OM i
Loge nr. 31 Cecilia da brødrene i
Loge nr. 66 Håkon Håkonsson
begynte å arbeide for en lokal logeavis. Hun ble med i det første
arbeidsutvalget sammen med logebrødrene Olaf Kolstad, Kjell
Næss, Arne Støen og Alf Lie. Disse
fire brødrene er nå døde.
Str. Kari sier hun husker godt arbeidsmøtene de hadde. Alle fem
ivret for at dette skulle bli en lokalavis til beste for begge logene,
som ville styrke fellesskapet og
øke informasjonen til hver eneste
søster og bror.

Slik så forsidene på Nore-Nytt ut de
første årene.

Str. Kari og hennes mann, Eks
DDSS Erik Tallaksrud, tilbringer
nå det meste av året i Villajoysa i
Spania. Vi spør hva Nore-Nytt
betyr for dem i dag? ”Vi leser det
fra perm til perm, flere ganger,
forlengs og baklengs og har stor
glede av det. Bilder og stoff gjør
det enklere for oss å følge med i
det som skjer i logene våre. Vi tar
godt vare på Nore-Nytt!” –

Etter tre utgaver overlot OM Kari
redaksjonsarbeidet til str. Boja
Evensen og Ida Lind og fra brødrene fortsatte Kjell Næss og Alf
Lie.
”Veien ble til mens vi gikk…”
”Kari Tallaksrud spurte meg –”
og ”Olaf Kolstad spurte meg –”
forteller Ida Lind og Boja Evensen, som var de første ”menige”
logesøstre i redaksjonskomiteen
for Nore-Nytt.
”Vi fikk være med å forme avisen. Målsettingen lå klar, men
måten å arbeide på fikk vi være
med å bestemme. Og det var
spennende! Samarbeidet med
trykkeriet var enestående, og
bror Svein Hellerud var bare fantastisk!”
Begge husker at det kunne være

vanskelig å få logemedlemmer til
å sende stoff til avisen. Spesielt
var nok søstrene beskjedne de
første årene. ”Men det har kommet seg. Nå er det nesten blitt
omvendt.”
”Nore-Nytt betyr mye for oss.
Det er viktig for alle logemedlemmene” – Boja forteller at hun
leser det samme kveld som hun
får det. Ida bemerker at referatene er interessante. De oppfrisker gode logeminner, men kanskje først og fremst forteller de
hva som skjer i og utenfor logesalen til alle som ikke kunne være
tilstede.
På spørsmålet om de savner noe
eller ønsker endringer er de ganske samstemte i svarene:
”Det burde være flere som sender
inn stoff til ”Meningers mot”.
Ting bør kunne debatteres også i
logesammenheng. Det er faktisk
viktig.
Dessuten kunne det godt være
plass til spesielle opplevelser
medlemmer har hatt, ikke nødvendigvis logerelaterte, men
interessante likevel.” –
Søster Randi Lund Jacobsen er den
av søstrene som har lengst fartstid i redaksjonen, med tolv utgivelser. Hun og Eks OM Dagfinn
Arnesen samarbeidet i seks år
med Nore-Nytt.
”Det var en opplevelse å bli kjent
med Arnesen. Han kunne så mye
og hadde så mye å gi. Jeg lærte
veldig mye av ham, og er virkelig
takknemlig for at jeg fikk være
med i Nore-Nytt sammen med
bror Dagfinn Arnesen.
Nore-Nytt betyr fortsatt mye for
meg. Det er interessant lesning,
særlig når det er flere personer
som skriver.” –
Bror Egil Ingar Karlsen kom inn i
Nore-Nytt en kort periode høsten
1990 da bror Arne Støen ble syk
og døde.
Fra og med nr. 15 i 1997 ble han
fast redaksjonsmedlem sammen
med bror Dagfinn Arnesen. Søs-

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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trene Randi Lund Jacobsen, Anne
Berit Limi og Sol Johansen deltok
også i løpet av hans ni utgaver av
Nore-Nytt.
”Dette var før PC ble ”allemannseie”, og det meste av stoffet var
håndskrevet. Dette kunne til tider
være vanskelig å lese, så mye ble
skrevet om på skrivemaskin for å
lette arbeidet for Svein og Åse
Karin på trykkeriet. Alle i redaksjonen fikk inn stoff fra logemedlemmene, og vi visste aldri hvor
mye vi hadde før vi møttes og la
det frem for hverandre. Alle innlegg kom med i bladet uten endringer.
Bror Dagfinn Arnesen satte tingene i system og var en veldig god
mann å ha med i et slikt arbeid.
Det var krevende, men morsomt.
Ofte var det problemer med å få
returnert fotografier tilbake til
den rette eieren. Årsaken til dette
var at vi ikke ville skrive på baksiden av private bilder. Det hendte at ”merkelappene” ble borte på
veien.
Jeg trives med Nore-Nytt i dag
også. Det betyr fortsatt mye for
meg. Jeg savner stoff som ikke
nødvendigvis behøver å være logerelatert: reisebrev, gode historier og lignende. Så herved en liten
appell til slutt: Søster og brødre
sett dere ned og skriv til NoreNytt.” –
Søster Sol Johansen satt i redaksjonskomiteen for syv numre av
Nore-Nytt. Hun arbeidet sammen med brødrene Dagfinn Arnesen, Egil Ingar Karlsen, Svein Olav
Agnalt og Bjørn Opjordsmoen og
søstrene Randi Lund Jacobsen , Liv
Stadshaug og Bjørg Skjenneberg.
Hun var med og laget 10 års jubileumsavis i år 2000. ”Hadde ikke
helsa sviktet, skulle jeg gjerne
vært med fortsatt. Det var hyggelig og spennende arbeid til beste
for logene, ”sier hun i et telefonintervju.
”Nore-Nytt betyr noe for oss alle
sammen. Det betyr kanskje mest
for dem som ikke kan komme så
ofte på møtene. Det må fortsatt
bestå, og det har en god misjon
blant medlemmene våre.
Jeg skulle ønske at flere tok til

orde, kom med innspill til Meningers mot og var litt aktive.
Det ville lette arbeidet for redaksjonen også.
Til slutt vil jeg ta av meg hatten
for alle som stiller opp i redaksjonen. Jeg vet jo hvor mye arbeid
det kan være, men jeg erfarte
også hvor interessant og lærerikt
det var. Lykke til!” –
––––– » –––––

Nå har jeg bladd meg gjennom
alle utgivelsene og snakket med
noen av dem som har stått for redaksjonsarbeidet. De har nevnt
noen av medlemmene de samarbeidet med i sin tid. I tillegg har
følgende medlemmer hatt avisansvar: Brødrene Steven Tørholen, Erling Hagen og Roar Hansson. Søstrene Unni Gangnæs, Åse Karin Røsand, Laila Fimland, Hilde Dahl, Ingegjerd Garai og Maja Andresen.
De har alle ytt bidrag i kortere eller lengre perioder.
Jeg ønsker å fremheve to personer til. De er begge nevnt i noen
intervjuer og i lederen til Frank
Lind. Ingen avis uten et trykkeri.
Her følger den historien.

Røsand. Sammen har de gjort en
kjempejobb for Nore-Nytt. Hvert
eneste nummer har medført timers frivillig arbeid. 20 års stabilt
samarbeid mellom de to og de
ulike redaksjonskomiteene har laget avisen vår til den vi ser i dag:
Fra 32 sider skrevet på skrivemaskin med falsing og stifting for
hånd til nåværende profesjonelle
utgave med halvert sidetall og
maskinell hefting. Det eneste
håndarbeid som blir gjort nå er
påklistring av navnelappene.
Dessuten er Åse Karin ”utsendt”
fotograf for avisen.

I 2002 fikk Nore-Nytt følge Svein
over til Østfold Trykkeri. Logene
betaler bare for papir og trykkplater. Alt arbeidet på PC, selve
trykkingen og arbeidet etterpå
gjør Åse Karin og Svein på fritiden.
På vegne av alle logemedlemmene vil jeg gjerne få gi dere begge to en stor og varm takk for alt
dere har gjort og fortsatt kommer
til å gjøre til beste for Nore-Nytt.
Rigmor Løes

INNSATS I 20 ÅR!

Her er Svein i arbeid med Nore-Nytt.

Eks OM Åse Karin Røsand og Svein
Hellerud.

Det var Olaf Kolstad som kontaktet bror Sjur Sandvig i Sandvigs
Trykkeri i Askim angående trykking av avisen. Det ble bror Svein
Hellerud som påtok seg den oppgaven. Fra første nummer fikk
han god hjelp av søster Åse Karin

Åse Karin hjelper også Nore-Nytt
med å være «kanonfotograf».

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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NORE-NYTT – TILBAKEBLIKK FRA PERIODEN 2001–2005
En rask opptelling viser at jeg
hadde redaktøransvaret for NoreNytt fra november 2001 t.o.m.
november 2005, i alt 9 numre av
bladet. Det var med en viss forventning Svein Olav Agnalt og
undertegnede møtte fram hos
Randi Lund Jacobsen i Trøgstad,
for å overta ”stafettpinnen” etter
den forrige redaksjonen. I tillegg
var Solveig Johansen og Liv
Stadshaug fra Cecilia med i redaksjonskomiteen.
På forsiden av vårt første nummer stod det: ”Nye koster i NoreNytt”. Og nye koster ble det! Det
første vi gjorde var å flytte utgivelsesmåneden fra oktober til november, noe som vakte bekymring og til dels misnøye hos enkelte. Imidlertid slo vi allerede nå
fast at målet vårt var å holde
oppe den høye kvaliteten bladet
etter hvert hadde fått, men samtidig understreket vi at det ville bli
på vår måte. Dette ville bety at
bladet kunne bli preget av våre
holdninger, kunnskaper og ikke
minst – meninger.
Det vil føre for langt å nevne alle
de ulike innspill og artikler bla-

det etter hvert fikk, men noe av
målsettingen var at bladet ikke
bare skulle inneholde stoff fra selve logearbeidet, men også ta opp
temaer medlemmene var opptatt
av, f.eks reportasjer fra reiser i inn
og utland. Heller ikke kontroversielle emner skulle utelates.

I begynnelsen av vår periode begynte en diskusjon i mediene om
etikk i næringslivet. Ikke minst
om grådige bedriftsledere som
krevde moderasjon av alle andre,
mens de selv forsynte seg grovt
av lønn og bonuser. Dette ble behørig kommentert på lederplass i
bladet og vi la vekt på at alle
samfunnsborgere måtte ha som
mål å holde den etiske fanen
høyt, også næringslivsledere.
En intern sak som vakte diskusjon og ikke minst irritasjon hos
enkelte av den gamle garde, var
spørsmålet om logens forhold til
røyking i salongene både før og
etter logemøtet. Det ble først henstilt til alle røykere å vise hensyn,
men uten nevneverdig resultat. I
aprilutgaven av bladet i 2002 satte undertegnede saken på spis-

Logenes nemnder for Omsorg

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

Nemnd for Omsorg – Loge Cecilia

(Tidligere nemnd for sykebesøk)
Nemnden for 2009 – 2011 er:
Str. Astrid Lindegaard
Str. Anne Ingeborg G. Teig
Str. Reidunn Grefslie
Str. Laila Fimland
Str. Tove Ekman

Askim
Knapstad
Mysen
Båstad
Askim

69881296
69922304
69893494
69828126
69882271

Askim
Sp.berg
Ørje
Eidsberg
Trøgstad

69 88 35 64
69 83 77 15
69 81 17 57
69 89 10 10
69 82 50 89

Nemnd for Omsorg – Loge Håkon Håkonsson

(Tidligere nemnd for sykebesøk)
Nemnden for 2009 – 2011 er:
Eks OM Harald Rømuld
Eks OM Torfinn Jørgenrud
Br
Knut Wangberg
Br
Tor Glasø
Br
Arne Henning Sørby

sen, og etter denne ”kraftsalven”
tok kollegiet affære. Så ble det
slutt på røyking inne i lokalene til
stor glede for de mange som
lenge hadde vært plaget av – og
ergret seg over denne inngrodde
praksisen, som hadde pågått litt
for lenge.
En annen sak som bladet omtalte,
og som hadde vakt en viss diskusjon internt i logen, var Storlogens vedtak om at vi skulle engasjere oss i en innsamlingsaksjon
til fordel for bygging av en SOS
barneby i El Salvador. Det var
nok uvant for mange at de nå
skulle ut på gater og streder for å
drive bøsseinnsamling til et slikt
formål. Bladet ble brukt til å argumentere for aksjonen, og med
storstilet innsats, særlig fra kvinnelogen, ble resultatet for våre to
loger en sum på nesten 120 000
kr. På landsplan ble det samlet
inn 16,6 millioner, og dermed var
byggingen fullfinansiert. Cecilias
egen Liv Berit Johansen hadde en
flott reportasje fra barnebyen i
novemberutgaven av Nore-Nytt i
2005.
Som det nå fremgår av denne artikkelen har bladet siden 2001
blitt utgitt i henholdsvis
april/mai og november. Fortsatt
vekker dette diskusjon. Som tidligere redaktør mener jeg at en redaksjon må ha full frihet til å gjøre slike forandringer, selv om
dette betyr at det ikke er ”same
procedure as last year”.

Vi som er søstre og brødre i Odd
Fellow bør antagelig legge oss på
hjertet at ikke alt behøver å være
som det var før. Verden går videre. Selv det arbeidet som gjøres
i lukkede ordener bør fra tid til
annen gjøres til gjenstand for
vurdering og selvransakelse.
Dette vil antagelig sikre en bredere rekruttering til logen enn vi
opplever i dag, hvor ”forgubbingen” er mer enn tydelig.
Lykke til med et godt blad i årene
som kommer.
Bjørn R. Opjordsmoen
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Seniorklubben i Håkon Håkonsson – 2009

Vi startet året med vårt januarmøte hjemme hos Aage Lintho,
som for anledningen hadde fylt
80 år.
Dette ble et kombinasjonsmøte
med seniorsaker og bursdagsfeiring. Rene festmøte ble det, flott
servering, gratulasjoner og gode
historier.
Den 12 februar startet vi møtet
med ett minutts stillhet for Johannes Løvfald og Dagfinn Arnesen
som døde henholdsvis 1. og 5. januar. Deretter gjennomførte vi
vårt årsmøte med godkjenninger
og valg av nytt styre. Det gikk
greit med både valg og godkjenning av årsregnskap. Gøsta Ekman ble formann, Odd Buraas
kasserer og Knut Tveten sekretær.
Under vårt marsmøte diskuterte
vi hvordan vedlikeholdet av plener og bed rundt Villa Nore skulle organiseres. Vi blir fort enige i
Seniorklubben, så etter dette
møte satte sekretær opp arbeidslister, 5 på hvert lag med ansvar
for en måned hver. Oppgavene
består i å klippe gresset hver onsdag pluss luke bed når dette er
nødvendig.
Den 29. april hadde vi besøk av
banksjefen i Trøgstad Sparebank,
Rune Iversen. Bankmannen hadde ikke kommet for å snakke om
penger, men om en sykkeltur fra

Gibraltar til Askim. Meget spennende foredrag hvor vi fikk innblikk i hva de (to) opplevde
under turen. De syklet gjennomsnittelig 170 km. pr. dag, totalavstanden tilsvarte en tur fra Lindesnes til Norkapp og nedover
igjen til Lillehammer.
Foredragsholderen konkluderte
med:
”Det meste er mulig bare man er
sulten nok, og har en positiv innstilling”.
I mai hadde Odd Buraas invitert
oss til å ha vårt møte i hans og
Gretas hjem. Anledningen var
Odd’s 70 års dag. Som leserne
sikkert har forstått, så er seniorer
flinke til å gripe anledningen når
det gjelder å feire.
Vi gjennomførte vårt møte, som
stort sett handlet om å planlegge
vår dagstur i august langs svenskegrensen, for deretter å glede
oss over Gretas snitter og kaker.
Dagsturen i august er beskrevet i
forrige nummer av Nore Nytt.
For ordens skyld vil jeg nevne at
turen gikk fra Villa Nore via Rakkestad og Strømsfoss til Furulund Kafe i Aremark. Så gikk turen til Arestad prestegård, videre
til Strømfoss mølle (nå museum)
og ”Møllerens Hus” en uforglemmelig butikk med alskens rariteter fra gammelt verktøy, gammelt
stentøy og til kunsthåndverk.

Snart er det jul igjen!

Irene Lundeby
Jorun Altenborn

Annet hvert år er det julemesse på Villa Nore. Det
vil si at det er i år - 2010. Lørdag 20.11. er datoen
og vi gleder oss. Tidligere har alle søstrene vært
veldig positive, og mange har allerede meldt seg
som bidragsytere.
De som ikke har anledning til å bidra med håndarbeid, kaker eller andre ting til salg, må gjerne
spleise med noe til basaren.
Småkaker er veldig aktuelt. Vi håper på mange
kreative ideer til å skape en frodig julemesse.
Hvis du lurer på noe eller har gode forslag kan du
henvende deg til:
Sosialnemd:
Runa Rådalen
tlf. 977 42 871
Margot Aldal
" 970 19 143
Jorun Kvakstad
" 959 04 284 (vara)
Ann Karin Torper " 69 88 05 20

Den neste etappen gikk forbi
”Farmen” (TV-serie) gjennom
Ørje for å ende opp i Rødnes kirke, hvor omviseren gav oss et
godt innblikk i kirkens historie.
Turen ”toppet seg” med middag
på Lund gård.
Under septembermøtet holdt Reidar Trollerud et foredrag over temaet ”Hvem er jeg og hva har jeg
drevet med”. Vi lyttet og lærte,
Reidar avsluttet med å lese ”Zulusangen”.
I oktobermøtet mintes vi avdøde
brødre Kjell Næss og Per Sannum
med 1 minutts stillhet.
6 brødre fra Moss gledet oss med
sitt besøk under vårt novembermøte. De underholdt oss med
sang og historier.
I det siste møtet i 2009 måtte vi
igjen konstatere at vi hadde mistet en bror. Vi holdt oss stille ett
minutt for Odd Revhaug, som
var gått bort siden sist vi var
samlet. Dette møtet fant sted hos
Arne Henning Sørby, som igjen
hadde invitert Seniorklubben på
julemat.
Selv om vi måtte starte møte med
et sørgelig budskap, gledet vi oss
over Arne Hennings gjestfrihet
og gode julemat.
Formann Gøsta avsluttet med et
ønske om god jul til oss alle.
Knut Tveten, Sekretær

" 908 56 995
" 481 51 501

Julemessekomiteèn:
Vigdis Bye
Berit Hafstad
Inger Johanne Krogh
Gundersen
Jorun Kvakstad
Anne Lise Foss
Solveig Hundstad
R.R.

Her er noen fra messekomiteen i 2008 i full
sving med sortering av
«salgsvarer».
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Besøk hos Loge nr. 129 Oscarsborg i Ski

Rundt 25 brødre fra Loge nr. 62
Håkon Håkonsson deltok på
møte etter invitasjon fra Loge nr.
129 Oscarsborg i Ski 8/4-2010.
Odd Fellow i Ski er delt i to loger,
Oscarsborg og Roald Amundsen.

Logehuset er en gammel, ærverdig bygning som tidligere har
vært telesentral. Det er flott opppusset, og en fløy er bygd til de
senere år. Det er tegnet av samme
arkitekt som i sin tid også tegnet
Eidsvollbygnigen. Mottakelse og
festsal er i 1. etg., mens logesalen
ligger i 2. etg.
Møtet ble åpnet kl. 19.30. På stolene satt OM Gunnar Gravalid,
UM Reidar Løkken, Eks OM Bjarne Rålm og Kapellan Finn Kampestuen Berntsen. OM ønsket oss
velkommen, og syntes det var
hyggelig med nesten fullsatt sal.
Vi overvar Installasjon av Eks
OM Jan-Erik Vinje til Storrepresentant. Seremonien ble utført av
fung. Storrepresentant Bjørn
Skaug. Br. Arvid Øye leste deretter etiske ord om toleranse.

UM ønsket velkommen til bords,
menyen var kokt laks. Før maten
sang vi Loge Oscarsborgs Bordsang. Etter middagen var det taler. Vår OM Hans Kristian Foss sa
at vi gledet oss til å komme bort
og få nye inntrykk, og sa det had-

Gamle kjente: fra venstre Eks OM Per Karlsrud, Eks OM Rolf Jensen fra
Loge Oscarsborg og Eks OM Frank Lind.

OM Gunnar Gravalid i Loge Oscarsborg storkoste seg med «fullt hus».

Mange av våre brødre koste seg med kaffe etter maten. Sentralt sitter vår
gamle UM, som emigrerte til Ski, Eks OM Rolf Jensen.

de vært et flott møte. Han var
glad vi fikk komme, og ønsket
gjenvisitt. Deretter fortalte han
om vår loge og huset vårt, og gaven på kr 6 mill. fra en logebror.
Det blomstrer og gror i logen,
flere venter på opptak. Han utbrakte til sist en skål for Loge
Oscarsborg.
OM Gunnar Gravalid sa det var
en stor dag å stå i logesalen med
så mange brødre tilstede. De har
rundt 50 medlemmer med et
frammøte på 25-30 brødre på
hvert møte. 2 nye brødre skal
innvies nå, og det er også opptak
til høsten. Å besøke andre loger
gir nye impulser å ta med seg
hjem, og han ville gjerne besøke
Loge Håkon Håkonsson til høsten. Han utbrakte en skål til alle
brødrene som hadde deltatt på
kveldens møte. Br. Knut Kleven
leste dikt: Jeg har funnet et sted,
og deretter sang br. Poul Houmøller to danske revyviser. UM
nevnte 7 brødre, inkl. seg selv,
som hadde hatt bursdag nylig,
før vi sang bursdagssangen. Til
slutt sang vi Loge Oscarsborgs
Bordsang (etter maten).
Brødrene kunne nå strekke litt på
bena mens bordene ble ryddet.
Deretter var det kaffe og kringle
før vi etter hvert reiste hjemover.
Jan Isaksen

ikke utsett å besøke en syk
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Tre-Riksmøtet på Villa Nore

Etter en utrolig spennende uke
da den islandske vulkanen Eyjafjallarjøkull hadde lammet Europas luftfart, kunne Tre-Riksmøtet
2010 avholdes med deltagelse fra
både Sverige og Finland. 10
svenske søstre fra Loge nr. 23 Cecilia i Nyköping og 7 finske søstre fra Loge nr. 12 Dagmarkällan i
Ekenäs tas imot med stor lettelse
og glede av vertskapet i Loge nr.
31 Cecilia på Villa Nore.

Ankomstdagen, lørdag 24.04
opprant med strålende sol, riktignok med noen små minusgrader i
de tidligste morgentimer, men
med solen flommende over en tilnærmet skyfri himmel tok alle en
mulig værmessig kjølig dag med
godt humør.
Programmet for dagen var lunsj
på Villa Nore kl. 13.30 hvor menyen var koldtbord med en
varmrett. Svært mange av Loge
nr. 31 Cecilias egne søstre hadde
ankommet logehuset for å ta imot
våre nordiske venner. Inngangspartiet til huset var prydet med
potteroser og tuja i krukker. En
innbydende og omtenksom velkomst allerede ved døren.
Inne stod vakkert vårlig pyntede
langbord ferdig dekket til 60 påmeldte søstre.
2 brødre fra Loge nr. 62 Håkon
Håkonsson hadde stått for all tilberedning av koldtbordet. Et så
velsmakende måltid at det var
vanskelig å begripe at disse to
ikke har mat som yrke i dagliglivet.
Str. UM Ellen Haarr Nuttall hilste
alle gjestene velkomne til til
bords. Str. OM Reidun Lie Larsen hilste våre finske og svenske
søstre velkomne til vårt nye logehus. Hun fortalte videre litt om
husets historikk fra 1963 og fram
til i dag. Ikke minst om gleden
over den store gave som ble gitt
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson og
Loge nr.31 Cecilia av to givere i
vår egen midte. Et splitter nytt
logehus som ble innviet den
17.11.2007.

Loge nr. 31 Cecilia har i sin midte fire 50 års Veteraner, som alle koste seg under
Tre-Riksmøtet. Fra v.: Marit Kolstad, Boya Evensen, Lillemor Smestad og Guro Lie.

Før vi hevet taffelet etter lunsjen
kom str. UM med en del praktiske opplysninger til gjestene om
transport, hoteller og vertskap.
Sluttelig takket den finske OM,
Christel Eriksson for maten og
den varme mottagelse ved ankomsten. Etter mange timer på
reisefot ville det bli godt for våre
gjester å få hvile noen timer
innen vi igjen skulle møtes til aftenens høytidelige logemøte.

I god tid før kl.18.30 møttes over
90 søstre på Villa Nore med felles
forventninger til aftenens opplevelser inne i logesalen og ved det
påfølgende søstermåltid. Søster
Gerd Ebba Smestad skulle tildeles 50 års Veteranjuvelen etter
like mange års fortjenestefull og
trofast innsats for Loge nr. 31 Cecilia. En opplevelse ikke alle Rebekkasøstre er forunt å få oppleve. Ekstra hyggelig for str. Gerd
Ebba Smestad var det at hennes
kusine fra Hamar, str. Eks OM
Gerda Holm var tilstede for å hedre henne.
Den sermonielle tildelingen inne
i logesalen ble utført av str. Eks
Rådspresident Guro Lie og hennes fungerende rådsembedsmenn: Distrikts Stor Sire Jorunn
S. Larsen på UM-stolen, str. Eks
OM Gerda Holm på Eks OM-sto-

len, Storrepresentant Lena Utsigt
Karlsen på Kapellanstolen og
som fungerende Råds Marsjall
str.Eks OM Kari Skadsheim. Str.
Eks Rådspresident Guro Lie rettet
noen personlige ord til str. Gerd
Ebba Smestad. De hadde vært
venninner helt siden 1937 og
fulgt hverandre gjennom livet
både utenfor som innenfor logen.
Det seremonielle for øvrig ble
sikkert og vakkert gjennomført
av alle embedsmennene i Loge
nr. 31 Cecilia. Str. Organist Solveig Gundelsby hevet rammen
rundt det hele med sin vakre og
fullkomne musikkledsagelse. En
uforglemmelig seremoni, et
minne for livet.
Før logen ble lukket mintes str.
OM Reidun Lie Larsen vår Ordens grunnlegger, Thomas Wildey som stiftet den første Odd
Fellow loge i Baltimore, USA,
den 26. april 1819.
Ute i selskapssalen ventet oss på
nytt dekkede langbord til ca. 90
søstre. Bordene var innbydende
pyntet med skjønne blomster
hvorav blant annet vårens hvitveis. Str. UM Ellen Haarr Nuttall
ønsket alle velkomne til bords og
ba Veteranene fra alle de tre loger
ta med seg sine tente stearinlys til
sine plasser. Igjen var det de 2
brødre fra Loge nr. 62 Håkon Hå-
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konsson som hadde tilberedt maten. Som servitører stilte 10 brødre fra samme herreloge.
Som forrett fikk vi Skalldyrsymfoni med toast. Hovedretten: Marinert kalkunbryst Provence.
Dessert: Chocolate Moelleux surprise. Drikke til maten var vin,
alternativt alkoholfrie varianter.
Vår nye Veteran, str. Gerd Ebba
Smestad som aftenens hovedperson ble ledet til bords sammen
med Eks Rådspresident Guro Lie.
Str. UM anmodet str. Guro Lie
om å utbringe en skål for kong
Harald V. Vi reiste oss alle og
sang kongesangen. Deretter var
det str. OM Reidun Lie Larsen
som ønsket alle velkomne til
bords. Hun minnet oss om den
historiske opprinnelsen til TreRiksmøtene for 17 år siden (se
egen sak side 23). Hun forærte
samtidig våre gjestende loger
hvert sitt eksemplar av festskriftet for Rebekkainstitusjonen 100
år i Norge.
Deretter ga vi oss i kast med den
smakfulle forretten før vi av str.
UM ble bedt om å reise oss for å
synge våre 3 lands nasjonalsanger. Det manglet ikke på sangglede blant søstrene ved denne anledning.
Etter hovedretten som ble servert
2 ganger kom turen til talerne.
Str. OM Reidun Lie Larsen hilste
og gratulerte str. Gerd Ebba Smestad og understreket hvilken viktig brikke hun hadde vært i arbeidet med å bygge opp vår loge på
Villa Nore fra den spede begynnelse i 1962. Hun overrakte henne logens 3 symbolske rosa nelliker .
Alterblomstene ble overrakt str.
Eks Rådspresident Guro Lie for
hennes vakkert utførte seremoni
inne i logesalen ved tildelingen.
Deretter kom det gratulasjonstaler fra Eks OM Kari Skadsheim,
str. Eks OM Maud Eldenäs fra
Loge nr. 23 Cecilia, Nyköping, fra
Gerd Ebbas kusine str. Eks OM
Gerda Holm, fra str. UM Karin
Thorstensson, Loge nr 12 Dagmarkällan i Ekenäs. Gaver med
hilsninger fra de to vennskapslogene ble overrakt vår loge ved
str. OM. Den finske OM, str.

Svenske søstre på besøk i Mysen. Fra venstre foran: EX. ÖM Monika Hammertjärn,
Gunnel Skogqvist, UM Karin Thorstensson.
Bak: EX. ÖM Maud Eldenäs, Elisabeth Uddenberg, FS. Ing-Marie Rehn, Märta Jirner, SKM. Stina Sjöberg, PS. Lillemor Bark og Birgit Fälting.

Finske søstre på besøk i Mysen. Fra venstre: EX. HM Kerstin Palmgren, EX. DRP
Ulla May Elgh, EX. PS Clara Lindqvist-Latvala, Marita Lassenius, EX. OM Synnøve Tørnroos, OM Christel Eriksson og EX. OM Verna Rautell.

Christel Eriksson overrakte str.
Gerd Ebba Smestad vakre blomster og takket for en minneverdig
aften sammen.

Str. Gerd Ebba Smestad takket
varmt for de mange gode ord og
rettet en dypfølt takk til de
mange søstre som hadde gjort
denne dagen så minnerik for henne. Sangen «Vänskap» til musikk
av Joseph Hayden og med tekst
av Ulla Hornborg satte ord på det
vi alle følte ved dette samværet.
Avslutningsvis takket str. OM
Reidun Lie Larsen for medbrakt
feststemning, varme ord og gaver. Hun rettet en særskilt takk
til Str. UM og hennes dyktige
medhjelpere for all tilrettelegging

av taffelet. Str. UM på sin side
takket brødrene for deres innsats
med blomster og gaver. Str. Eks
OM Åse Karin Røsand fikk takk
og blomster for all hjelp til de vakre, trykte menyer og sanger.
Str. OM Christel Eriksson fra
Loge nr. 12 Dagmarkällan avsluttet søstermåltidet med å takke for
maten. Taffelet ble hevet og vi
bega oss inn i salongen for kaffe
og marsipankake. Str. Organist
Solveig Gundelsby’s datter, Benedicte underholdt oss med sang.
Hun eier en stemme som er sjeldent vakker. Stormende applaus
ble henne da også til del fra takknemlige tilhørere.
Str. Distrikts Stor Sire Jorunn S.
Larsen hilste og gratulerte den
nye Veteranen fra Storlogen ved å

ikke utsett å besøke en syk
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Den finske OM Christel Eriksson hilser til Treriksmøtet. Til høyre på bildet den
svenske UM Karin Thorstensson som også hadde hilsninger med. I mellom dem sitter vår egen OM Reidun Lie Larsen. Til venstre ser vi dagens 50 års jubilant Gerd
Ebba Smestad og Eks RP Guro Lie.

overrekke henne blomster ved
denne anledning.

April er lunefull når det gjelder
været. Søndagen våknet vi til en
overskyet og svært kjølig dag,
men det satte ingen demper på
samværet. Vi møttes på Folkenborg Museum kl.10.00 Benedicte
Gundelsby ikledd bunad innledet
museumsbesøket med å synge
noen norske folkeviser. Betagende vakkert. Bestyrerparet på
museet guidet oss rundt og for-

Kunstnerisk innslag ved Organist Solveig Gundelsby (t.h.) og sang ved hennes datter Benedicte Gundelsby.

talte engasjert om bygninger og
museumsgjenstander.
Etter dette besøket som ble noe
amputert grunnet kulden samlet
vi oss igjen på Villa Nore for
lunsj. Før vi fikk maten servert
hadde str. UM en overraskelse på
lur.
Inn kom dansende 10 bunadkledde Ceciliasøstre med en ditto bunadkledd herre, Arvid Stanghelle
som baktropp. Sammen med seg
blant danserne hadde han sin
frue. Str. Anne Jorunn Elvestad
presenterte dansegruppen hvorpå hver og en fortalte hvilke steder bunadene de bar stammet
fra.
Arvid Stanghelle hadde kurset
damene i folkevisedans og de
viste til fulle hva de hadde lært.
Flinke var de da også. Varm applaus til både kursleder og dansere.
Str. Eks OM Unni Gangnæs fortalte kort om opprinnelsen til logenavnet Cecilia hos oss. Hun
var Kong Håkon Håkonssons
datter født år 1222, død 1248.
Denne kalde dagen fikk vi servert varm suppe med hjemmebakte horn og kalkunsalat.
Str. Eks OM Åse Karin Røsand
overrakte våre gjestende loger
hver sin CD hvor hun hadde lagt
inn fotos fra lørdagen. Str. OM

Reidun Lie Larsen takket gjestene
for samværet og uttrykte at søstrene i Loge nr. 31 Cecilia så fram
til gjensynet om 2 år i Nykøping.
Hun takket videre str. UM Ellen
Haarr Nuttall og hennes dyktige
team av hjelpere for fremragende
tilrettelegging og avvikling av
Tre-Riksmøtet.
Str.OM Christel Eriksson takket
på gjestenes vegne for oppholdet
og samværet som alltid vil komme til å ligge i erindringenes
minnebok som en uforglemmelig
opplevelse.
Benedicte Gundelsby avsluttet
samværet med å synge «Deilig er
jorden» til akkompagnement av
sin mor, str. Organist Solveig
Gundelsby. Vi istemte mens vi
dannet søsterkjeden. Knapt et
øye var tørt ved avskjeden.
Unni Gangnæs

VÄNSKAP

Musikk: Josseph Hayden
Tekst: Ulla Hornborg

Vad er vänskap? Kan den forklares?
Blicken som säger: Vänner er vi!
Sällan vi talar om vad vi känner,
Vi bare vet det – vet det:
Vänner vi skall förbli.

Kanske med åren – ses vi rätt sällan,
möts inte ofta, skiljas igen.
Men när vi träffas, du er den samma.
Vi vet det båda, båda:
Vår vänskap varar än!

Fröjd det mig ger at – du finns
i världen,
att vi kan mötas och skiljas så,
Helt utan fraser, självklart
och enkelt.
Tänk, att en sådan gåva,
man kan av livet få.
Lansert av Kjell Lönnå

hjelp dine medmennesker der du kan
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Ny matrikkel

Etter hvert Storlogemøte blir det
gitt ut ny fortegnelse over medlemmer av Odd Fellowordenen. Det
vil også skje etter Storlogemøtet i
2010, men nå blir det en vesentlig
endring ved at hovedversjonen vil
bli en nettutgave. For medlemmer
som ikke er knyttet til nett, vil det
være mulig å få kjøpt en bokutgave. Etter en telefonsamtale med
Stor Sire kan gis følgende fakta om
bokutgavene:
1. Det vil bli en utgave for søstre
og en utgave for brødre.
2. Hver loge må innen 1. september 2010 sende inn bestilling til
Storlogen på antall eksemplarer.
3. Bøkene blir levert til selvkost og
faktura blir sendt til den enkelte
loge. Prisen er avhengig av hvor
mange som bestiller bokutgaven, men vil ikke overstige kr
150,–, ifølge Stor Sire.

Endelig!

Nå kan redaksjonen melde at vi
har klart å samle fire komplette
sett av Nore-Nytt. Vi håper vi
kan få bundet inn ett sett til
hver loge og ett sett til hver arkivar. Arkivarsettet kan brukes
til utlån. Dessuten bør det være
ett sett i redaksjonskomiteen.
Her mangler vi fortsatt nr. 12005. Hvis noen av medlemmene har dette nummeret, tar
vi gjerne imot det. Da blir det
fem hele sett i alt.
Redaksjonen takker alle velvillige givere. Det ligger mye Logeog Ordensstoff i Nore-Nytt,
mye historie å ta vare på. Nå
skal vi klare det.
Vi vil dessuten forsøke å finne
referater fra redaksjonsmøter
og lignende. Det bør lages en
protokoll der en kan samle
gamle og nye papirer. En slik
protokoll vil også lette arbeidet
for nye redaksjonsmedlemmer.

Etterlysning: Nore-Nytt nr.
1 fra 2005, et eksemplar.
Referater m.m. fra redaksjonsmøter i avisen. Vi kan
gjerne ta en kopi. Tenk om vi
fant noe fra den første tiden!

Redaksjonen

4. Det er opp til logen å bestemme
hvor stor del den enkelte søster/bror må betale.

Jeg går ut fra at de enkelte medlemmer i logen blir orientert om
dette og at det blir fastsatt en dato
som siste frist for å gi beskjed til logen om at man bestiller et eksemplar av bokutgaven.
Magne Skadsheim

Her er hva som sto i
De Tre Kjedeledd:

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

«Gullkorn» i
Nore-Nytt

I nr. 38 ble det skrevet ord og
uttrykk om Vennskap, i nr. 39
om Kjærlighet, og nå i nr. 40 er
det om Sannhet. De fleste sitatene har et forfatternavn under,
mer eller mindre kjent.
Vi har logemedlemmer som
også kan skrive gullkorn til
ettertanke. På siste side står det
et fra søster Gunn Sandvig.
Det er umulig å bære sannhetens fakkel ut i menneskevrimmelen uten å komme til å svi
skjegget på en eller annen.
(Francois Chateaubriand)
Bak sannheten kan en bare stå.
Bak løgnen kan man også skjule seg.
(Milan Ruzicka)
20

Bakgrunn for
Treriksmøtet

På Rådsmøtet i Sverige 1990 fant
str. Sonja Strøm og str. Guro Lie
hverandre.
I mars 1990 tok str. Kari Tallaksrud
kontakt med Loge nr. 23 Cecilia i
Nykøping. Str. Sonja Strøm ble
oppringt, og Kari ble straks invitert
som gjest til henne. Kvelden etter
kom så str. Kari på besøk og ble
tatt imot med åpne armer.
Dagen etter kom 23 finske søstre
fra Loge nr. 12 Dagmarkällan på
besøk. De to logene har hatt kontakt siden 1983 og har som regel
møter hos hverandre med 2 års
mellomrom. 10.sept. 1990 kom 4
søstre på besøk til oss fra Nykøping. I april i 1991 ble vi invitert til
Rebekkaloge nr. 23, som nå var
blitt vår vennskapsloge.
I april 1993 kom det 12 søstre på
gjenvisitt til oss, og vi fikk en fin
weekend sammen.
I april 1994 var vi igjen gjester i
Loge 23 Cecilia, der det ble holdt
det første Treriksmøtet. I 1996 ble
vi invitert til Rebekkaloge nr. 12
Dagmarkällan sammen med Loge
nr. 23 Cecilia fra Nykøping.
I 1998 er det vår tur til å ha Treriksmøte. Lørdag formiddag den 16.
mai var det full aktivitet både i
Askim og på Mysen. Vi fikk besøk
av søstre fra Loge nr. 12 Dagmarkällan fra Ekenäs i Finland, og fra
Loge nr. 23 Cecilia fra Nyköping i
Sverige. Etter møtet i logesalen var
det duket til festmiddag på Skrivergaarden.
Treriksmøtet ble nok lagt til denne
tid av året grunnet vår nasjonaldag. Våre finske og danske gjester
ville gjerne være med å feire vår
17. mai.
I april 2004 var det igjen vår tur til
å holde Treriksmøte, som også
denne gangen la festmåltidet til
Skrivergaarden. Det er et virkelig
flott sted å ta imot gjester. Hele huset ånder av kunst og historie.
24.–25. april 2010 er det igjen Loge
nr. 31 Cecilia som inviterer sine
finske og svenske logesøstre til nok
et Treriksmøte.
Vi ser fram imot dette treffet og
gleder oss til igjen å hilse på våre
venner.
Gunn Sandvig

«MENINGERS MOT»

”MENINGERS MOT”: Her kan brødre og søstre sende inn tanker de har, betraktninger, synspunkter
m.m. de ønsker å dele med andre eller gi videre noen gode ord de har funnet et sted.
Redaksjonen håper at medlemmene vil sende inn stoff til den nye spalten, underskrevet med navn og beskjed om
det ønskes at navnet skal stå på trykk.
Stoffet kan sendes til.: b. Halvor Kure. E-post: hakure@gmail.no
s. Rigmor Løes. E-post: rig-s-lo@online.no – eller leveres direkte til en av oss.
I løpet av 20 år har det vært flere
innlegg til debatt og meningsutveksling i Nore-Nytt. Spaltenavn
har vært: Til beste for logen, Debatt og Medlemmers røst. Nå heter spalten Meningers mot. Vi er
avhengig av medlemmenes innsats for å lykkes med spalten.
Med bare to nummer pr. år går
det lang tid mellom innlegg og
eventuelle svar. Vi oppfordrer
dere likevel til å sende stoff til

Meningers mot .....
oss. Kanskje din ”sak” kan bli tatt
opp på et ettermøte? Kanskje et
spørsmål kan få svar i logesalen?

Et problem som har kommet opp
flere ganger i Nore-Nytt og fortsatt er aktuelt, er følgende: Det
kan være vanskelig å høre det
som blir sagt inne i logesalen. Det
gjelder såvel fra stolene, når noen
av søtrene/brødrene skal si noe
til medlemmene og ved spillene.

OM har mikrofon og høres godt.
Kanskje flere kan bruke den?
Kanskje OM kan minne alle på å
snakke høyt og litt langsommere
før møtet tar til slik OM minner
oss på om vi har skrevet navnet i
fremmøteprotokollen? Mange vil
få større utbytte av logemøtet
dersom dette problemet blir løst.
Rigmor Løes

BILDER PÅ VEGGEN OG FOTOALBUM

Men dette var bare første etappe. Det kom flere
dødsfall og da kom spørsmålet:
Hvem ordner med albumet? Svein Hellerud og
jeg ble etter en kort samtale enige om at vi inntil
videre kunne fortsette arbeidet. Første album ble
fullt i 1995 og i desember 2009 ble bilde nr. 80 satt
inn i albumet. Våre rutiner er ganske enkle: Bildet
blir tatt ned, Svein sørger for å ta nødvendige kopier til Nore-Nytt og overlater så bildet til meg.
Jeg får nødvendige data fra logens sekretær og
takket være en gammel PC som jeg bruker som
skrivemaskin, kan jeg selv skrive teksten med
brukbar kvalitet. Med nødvendige hjelpemidler –
blyant, linjal og lim – har det hittil gått noenlunde
greit å få bilder og tekst på plass.

Mange loger har bilder av sine medlemmer på
vegg i ordenslokalet. Slik var det i vår moderloge
Grimkell og da vi fikk våre egne lokaler på Nore,
fulgte vi opp tradisjonen. Resipienden ble faktisk
fotografert før han møtte til Innvielse og bildet var
innrammet og plass på veggen i forværelset etter
få dager.
Men vi har begrenset veggplass og etter hvert ble
det slik at ved dødsfall ble bildet tatt ned og lagret. Omkring 1990 var det bortimot 40 bilder på lager. Daværende OM Frank Lind tok opp spørsmålet om å få samlet bildene systematisk i et album
og seniorgruppa påtok seg det praktiske arbeidet
med dette. Evald Forvik skaffet album og Svein
Hellerud laget hensiktsmessige passe-partout til
bildene i albumet. Jeg påtok meg å skrive de aktuelle ordensmessige opplysninger om de avdøde
brødre i kronologisk rekkefølge og leverte manuskriptet til Svein Hellerud som sørget for profesjonell trykking. Arbeidet videre ble også profesjonelt utført av søster Åse Karin Røsand som satte
inn bildene med passe-partout og skar til og satte
inn de ordensmessige opplysninger. Oppdraget
var utført og albumet ble overlevert til OM under
posten til beste for logen.

For min del føler jeg at tiden nå er inne til at jeg
må overlate oppgaven til andre. Kanskje en av leserne føler seg kallet? Dette er ikke et verv som
skal følge et embede eller en embedsperiode, men
overlates til en bror som er innstilt på å samarbeide med Svein i mange år. Det er også en selvfølge
at dette vervet ikke er til hinder for at vedkommende kan overta et hvilket som helst embede i
Logen.
Magne Skadsheim

En løgn kan løpe halvveis rundt jorden før sannheten har fått på seg støvlene.

(James Callaghan)

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Sannheten er det mest dyrebare vi eier. La oss spare på
den.
(Mark Twain)

Den fulle sannhet om et menneske er det bare en som vet.

(Sigurd Christiansen)

I små forhold er det vanskeligere å si sannheten.

(Bjørnstjerne Bjørnson)

ikke utsett å besøke en syk
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VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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Treriksmøtet besøkte Folkenborg museum

Mange søstre fra alle 3 land fikk omvisning på Folkenborg
museum.

Logens egne søstre underholdt
før lunsjen med «folkedans».

Benedicte Gundelsby ønsket
velkommen med vakker sang.

Logens Juveler:

Vennskap er som smil mellom to sjeler.
Kjærlighet som en rose uten torner.
Sannheten som regnbuen mellom himmel og jord.
Vennskap uten kjærligheten og sannheten fyker
hurtig bort med vinden .....
Gunn Sandvig
• • •
Redaksjonskomiteen vil få ønske logesøstre og logebrødre
en riktig god sommer!

