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Redaktørens hjørne
Kjære leser
Vel overstått ferie - fra 
logelivet og hverdager 
som knytter oss til for-
pliktelser og daglige 
gjøremål. En fantastisk 
sommer er tilbakelagt og 
høstens gryende farger 
preger snart våre omgi-
velser. Vi er for lengst 
tilbake til der vi var 
før sola og varmen tok 
pusten fra oss i flere må-
neder. Jeg håper du som 

leser dette også har hatt glede av forrige utgave av PB-Posten. 
Nå ser vi fremover til nye logekvelder og logeopplevelser 
som gir nye innlegg i nettavisa vår. Vi tar med reportasje 
fra Viborg turen og besøket til vennelogen Erik Glipping. 
Vi har presentasjon av en 50-års jubilant og intervju med en 
annen bror, samtale med ny driver av O.F. gården, et innslag 
om det å lytte, om hva vi gikk glipp av på Eidsvoll i vår, 
hvordan Håvamål og vikingetida kan være en rettesnor for 
ordensbrødre og ellers innlegg av OM og DSS og styreleder 
av O.F.Gården m.m.

Dagen 26. mai da innleid buss skulle bringe oss til Eidsvold 
ble ikke så spennende siden vi verken fikk gratulert riks-
forsamlingen for bragden de sto for eller møtt dem. For det 
første hadde eidsvollsmennene forlatt stedet – riktignok 204 
år tilbake i tid. 6 dager tidligere var alle dessuten opptatt med 
å danne broderkjeden med ordene: «Enig og tro til Dovre 
faller» samt forberede den lange reisen hjem.  

Vi sluttet broderkjeden på Gjøvik 24. mai – mye i den samme 
ånd som eidsvollsmennene, bare med den forskjell at vi ver-

ken var enige eller tro mot logens tradisjonelle utflukt. Turen 
til Eidsvoll og Hamar ble avlyst. I eget innslag kommer vi 
inn på dette og ikke minst om historien rundt fødestedet der 
vår nasjon tilfeldig ble til.

Hva forventer vi av inneværende logeår? 
PB-Posten har fått noen innspill. Det som går igjen er ønsket 
om å fylle ettermøtene med noe mer enn brodermåltid og 
kaffe i etterkant. Det teller som en viktig del av det sosiale 
liv i logen at sider ved verdigrunnlaget vårt blir fokusert på 
gjennom foredrag, konsert etc.
La det være en viktig melding til EK. 

Ny driver av kjøkkenet og Odd Fellow Gården gir signaler 
om å tilberede måltid som faller i brødrenes smak. Kan det 
bety lettere kost på kvelden etter lange møter i salen eller 
priser som inkluderer alle?

Etter at opptak av nytt medlem til loge nr 99 Petrus Beyer 
er gjennomført bør det være et tydelig mål at fadder og evt. 
medlemmer som utnevnes av EK følger opp i en tettere dialog 
med nyopptatte medlemmer. Uten det vil mange av dem fort 
føle seg utenfor og etter hvert miste engasjement. Brødre bør 
legge betydelig mer vekt på å inkludere nye i felleskapet.

Logeavslutninger ved juletid eller på våren har det vært tra-
disjon for i mange år. Ansvarlige bør se på sammenhengen 
mellom type arrangement, pris og oppslutning. Det er også 
åpning for å benytte PB-Posten til å «markedsføre» utflukter 
eller arrangementer med tanke på tilstrekkelig oppslutning. 

Vi ser fram til et aktivt og levende logeår med stort fremmøte 
i kommende tid og redaksjonen ønsker DEG et riktig godt 
nytt logeår 2018 – 2019. 
                                               Håkon Rønnevig, redaktør 

Gratulasjoner høsten 2018:
Jørn Børresen fyller 55 år 13. september.
Jo Lunde fyller 65 år 22. september.
Odd Terje Østgaard fyller 80 år 1. desember.
Oddbjørn Owren tildeles 50 års Veteran Juvel 
11. oktober.
Jostein Sørum tildeles 25 års Veteran Juvel 
6. desember.
PB-Posten benytter også anledningen til å gratulere 
vår nye Distrikts Stor Sire Ole Svein Ødegaard fra 
loge nr. 75 Veritas. 
Vi kjenner ham som en solid Odd Fellow bror som 
kommer til å gjøre en flott jobb for Ordenen, Dis-
trikt 10 og de enkelte logene.

Møtekalender høsten 2018:
13.09 O/≡+ Galla
27.09 O/-+
11.10 O/50 års Ve. Ju. Galla
25.10 O/+ Galla
06.11 M felles med 37 Voluntas. (Tirsdag)
22.11 O/Arb.m Venneaften Fd
06.12 O/25 års Ve. Ju. Galla
08.12 Julemøte m/ledsager og gjester (Lørdag)
05.09 Leirmøte Hamar, Installasjon av ny 
 Distrikts Stor Sire. Galla
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Overmester har ordet!
Gode brødre!
Sommerferien er over. En 
ny termin med logemøter 
kommer. Jeg gleder meg 
til å se nettopp DEG på 
møtene fremover.

Vi har en rikholdig møte-
plan med gradspasserin-
ger, juveltildelinger og 
ikke minst venneaften. 
Logen har holdt seg stabil 
de siste årene med tanke 
på antall medlemmer. 
Mitt ønske er at vi ikke 
ligger på latsiden men 
gjør en innsats når det 

gjelder å invitere nye inn i vår broderkrets. Jeg oppfordrer 
DEG til å tenke gjennom din krets av venner og bekjente som 
kan tenkes å være en kandidat til vår loge. Fadderspørsmålet 
tar vi opp seinere. Det ville være hyggelig om nettopp DU 
kan invitere en du kjenner til kommende venneaften. Det 
kan bidra til å styrke utsiktene til logens videre ekspansjon 
og arbeid. 

Jeg viser til noen ord omskrevet av logebror Roy Vestlund 
etter Phil Bossmanns «Kjære medmenneske»:
Vær forsiktig med hva du sier.
Ord er mektige våpen,

som kan skape ulykke.
Kle aldri noen naken med din tunge.
Gjør aldri noen liten med store ord.
Et hardt ord,…et skarpt ord,…det kan bli liggende lenge
i hjerte og brenne og skape stygge arr.
Tål at andre er annerledes, tenker annerledes, handler 
annerledes,
føler annerledes og snakker annerledes.
Vær mild og barmhjertlig med dine ord.  Ord bør være «lyse»
for å forsone, bringe folk sammen og skape fred. 
Når ord blir våpen står mennesker som fiender overfor 
hverandre.
Livet er så altfor kort, og verden så altfor liten til å lage en 
slagmark av - 
bare på grunn av ORD.

Jeg vil takke alle medlemmer i loge nr 99 Petrus Beyer for 
den gode jobben som gjøres.
Det gjenspeiler seg i den jobben Embedskollegiet utfører. Det 
gjør jobben som Overmester svært givende og interessant.

Jeg oppfordrer alle brødre til å møte så ofte de kan. Dere er 
velkomne til å delta ikke bare på logemøtene men også alle 
brodermåltidene som fyller vennskapets bånd. 

       Med vennlig hilsen
       i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
       Overmester i loge nr. 99 Petrus Beyer
       Jan Erik Karlsen

I SLIKE KVELDER
Høsten er over oss. Vi kjenner det i den krystallklare lufta, fargene på trærne og de gule 
åkrene. Kveldene kommer tidligere. Svartmørket lar sommeren gradvis vike for hver dag som 
går. Arne Paasche Aasen sier noe om det i sitt dikt, I slike kvelder: 

Så måtte sommeren for høsten vike,
den skjønne sommeren da hver blomst ble til.
I kveld er hagen som et flammerike
som døden tente med sitt kyss av ild.
De hvite asters står på stive stilker
som om de lytter etter nattens lyd.
Da svøper mørket dem i slør av silke
og skjuler alt som er min hages pryd.
I slike stunder er jeg høstens bytte,
et blad som virvles i den første vind.
I slike kvelder kan jeg angstfylt lytte
til cello-tonen i mitt eget sinn.
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Allerede i porten roper Alf på meg om at jeg må stige inn. 
Hagen som ligger i et atrium fremstår frodig med blom-
ster og uteplasser. Snart dukker kona opp og jeg blir vist 
helt inn i stua. Alf har et eget velfylt ark med opplysnin-
ger, mens jeg drar fram liste med 10 – 12 punkter klart 
for intervjuet. Dette tegner å bli bra rundt et intervjuobjekt 
som er født 1.11.1935 i Steinkjer og har hatt administrative 
oppgaver gjennom mye av sitt virke. 
Før krigen reiste Alf rundt om i landet sammen med foreld-
re og søsken. Faren var meieristudent. For å bli meieribe-
styrer måtte han ha praksis på forskjellige meierier. Snaut 
5 år gammel eller 21.april 1940 kom krigen til Steinkjer 
får jeg vite. Familien flyttet tilbake til Steinkjer. Familien 
bodde i ei lita brakke og det var ikke plass til 3 gutter. 
Derfor bodde Alf hos sine besteforeldre. Bestefaren var 
brannmester i Steinkjer som ble sønderbombet av tysker-
ne. Det ble nevnt at det å bo hos sine besteforeldre gjorde 
at Alf fikk «snill» behandling. Han ble ferdig med artium 
og stilte på sesjon. Der ble han anbefalt å søke seg inn på 
befalsskole. Etter at den ble gjennomført var det aktuelt å 
tenke videre på krigshøyskole. Alf så for seg et flakkende 
militærliv med beordring på ulike steder. I stedet søkte han 
seg inn på NTH (NTNU) og studerte tekn. biokjemi i 5 
år. Som sivilingeniør valgte han praksis som vitenskapelig 
assistent inn til han kom til lasarettet i Østersund rett over 
grensa til Sverige i ny jobb.

Alf og kona forteller at de har ei datter og en sønn. Datteren 
holder til i Hunndalen mens sønnen holder til i Trondheim. 
De har 4 barnebarn som i dag er blitt voksne og spredt for 
alle vinder.

Det var i Sverige at Alf ble tatt opp i vår Orden – året var 
1968.  Det ble starten på et spennende ordensliv som til 

Intervju med EKS OM Alf Helge Juul - 50års veteran 2018
2018 har gitt Alf mye glede og mange opplevelser i møte 
med mennesker, aller sist tildelingen av 50-års Veteran Ju-
vel tidligere i vår. 

Det måtte ha vært tilfeldighetenes spill som gjorde at Alf 
åpnet Aftenposten en dag i Østersund. Han svarte på en an-
nonse der sykehuset i Gjøvik søkte etter en laboratoriesjef. 
Høsten 1973 flyttet han nedover, etter hvert med familie og 
bosatte seg i nærheten av «Fastland» og for 11 år siden i 
Bakkegata 17B. Han startet opp i Voluntas i 1974 og sluttet 
seg til broderforeningen som instituerte den nye loge nr. 99 
Petrus Beyer. 

Vår bror har vært innom embedene Overmester, Storrepre-
sentant, Stor Vakt i Storlogen og Hovedpatriark i 1995 – 97 
i Østerlen. 
Alf med kona Guri deltok i den danske loge Petrus Beyers 
100 års jubileum i Thisted  og fikk også Visdomsgraden 
da han var med i oppstarten av Den Europeiske Storlogen, 
Frankfurt i 2009. 

Noe av det viktigste vårt intervjuobjekt mener han har del-
tatt i er oppstarten og den praktiske gjennomføringen av 
Sirius Øst.  Sirius står for den stjernen på himmelen som 
lyser sterkest. Initiativet har i aller høyeste grad lyst opp 
for de mange kreftpasienter som er innom kreftenheten på 
Gjøvik i årenes løp. 

På spørsmål om hva han vil trekke fram som spesielt viktig 
på logemøtene er det først og fremst vennskapet på et dy-
pere nivå. Det løftet vi gir om bl.a. vennskap ved opptaket 
er noe som forplikter oss nettopp til det. De mange gode 
minnene gir ham lyst til følgende oppfordring: si JA til det 
du blir spurt om av oppgaver. Å tjene logen betyr å stille 
opp for de andre brødrene. 

Til slutt har Alf en hilsen til alle brødrene i logen og spe-
sielt en takk til de som tilbyr seg å kjøre ham hjem etter 
logemøter han deltar på.

PB-Posten takker Alf Juul for velvilligheten og ønsker 
ham gode år.

     Håkon R.
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DSS Johnny Lund takker av

Gode brødre!
En spesiell sommer er på hell. Det har vært i overkant godt og 
varmt, og fint for oss som ikke driver jordbruk. Dessverre har 
det vært mer eller mindre katastrofe for de som lever av jorda.

I juni ble det avhold Storlogemøte på Sundvollen Hotell. Et 
Storlogemøte avholdes som kjent hvert 4. år. Det var et godt 
Storlogemøte med mange gode innlegg.

Her velges bl.a. ny Stor Sire, og nye embedsmenn i Storlogen. 
Som de fleste sikkert har fått med seg fortsetter vår eminente 
Stor Sire, Morten Buan. Det er bra for oss alle. Han er en god 
mann for vår Orden. Videre tas alle innkomne forslag opp til 
behandling, og det ble i år vedtatt diverse lovendringer. Slike 
lovendringer trer umiddelbart i kraft etter at de er vedtatt på 
Storlogemøtet. Det er da viktig at Storrepresentanten setter 
seg inn i dette, og informerer Overmester og de øvrige av 
logens embedsmenn om disse lovendringer.
Det kommer nye reviderte lover om ikke så lenge.

Det er en stor nyhet at Kapellan nå vil bli en valgt embeds-
mann. Kapellan vil således da være valgbar til UM. Mer 
formell informasjon kommer om dette. Vi vil ved neste em-
bedsmanns installasjon, høsten 2019 også få en ny utnevnt 
embedsmann, nemlig logens Herold. Han skal i samarbeid 
med OM være ansvarlig for informasjon og kommunikasjon. 
Her vil det bli utarbeidet en instruks.

Ellers vil vi i høst, nærmere bestemt 5.september, foreta in-
stallasjon av ny DSS for vårt distrikt. Etter lang overveielse 
fant jeg ut at min tid som DSS er over. Dessverre kan jeg på 
en måte si. Det har vært 4 flotte og givende år med mange 
flotte møter med medlemmer i alle våre loger i vårt distrikt, 
og møter med andre Storembedsmenn. En flott opplevelse, 
som jeg nå gir videre til vår nye DSS. Jeg skal selvsagt bistå 
han i den utstrekning han ønsker.
Etter samtaler med Stor Sire er vi enige at Eks DSS må 
benyttes noe mer enn tidligere. Det vil derfor bli et opplegg 
der Eks DSS vil bistå DSS i bl.a. rituell instruksjon, og bistå 
logene en del på dette området.

Ellers er det et negativt trekk i vår Orden, både i Norge og 
internasjonalt, at vi opplever en tilbakegang av antall med-
lemmer. Det er for få innvielser, og dessverre alt for mange 
utmeldelser. Dette, sammen med høy gjennomsnittsalder, er 
dessverre en negativ utvikling for oss. Det er derfor viktig at vi 
jobber ekstra mye med dette fremover. Dette gjelder oss alle.
Klarer vi ikke å snu denne trenden, går vi dessverre sakte mot 
at en del loger vil kunne opphøre å eksistere.

Til slutt vil jeg takke alle brødrene i Loge nr 99 Petrus Beyer 
for en god støtte, og mange gode tilbakemeldinger i min 
periode som Distrikts Stor Sire.

   Med broderlig hilsen i 
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
   Johnny Lund

OM LEDELSE 
ER SAGT FØLGENDE:

En leder er en som forhandler håp.

Skal man lede et orkester må man være 
villig til å vende ryggen til publikum.

En god leder tar litt mer enn sin del av 
skylden – og litt mindre enn sin del av 
æren.
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«Gamlekara sin kveld»
Torsdag 24. mai var siste møte i loge nr. 99 Petrus Beyer 
for denne terminen. Tiden var kommet til de eldste som 
skulle ta over embedsstolene i salen på tradisjonell måte 
før logeåret ebbet ut. Dette er et innslag som holdes i hevd 
på eksemplarisk vis. 

Med bror Eks OM Øyvind Schnell som fungerende OM, 
bror EKS UM Ole Wilhelm Kavli som fungerende UM, 
bror Eks OM Eirik Asplin som fungerende Eks OM, bror 
Jan Erik Vold i rollen som fungerende Kapellan og Eks 
OM Andreas Johannessen som fungerende Skattmester ar-
tet møtet seg utmerket med over 50 brødre i salen. Bror 
Eks OM Arne Aafoss inntok CM sin stol og i rollen som 
fungerende Inspektør: bror Tor Willy Olsen. Øvrige delta-
kere er å finne på bildet.  

Bak f.v.: Patrik Hurtig, Terje Thorbjørnsen, Kjell Borkner, Anders Floor, Jan Erik Vold og en gjest fra Voluntas
Foran f.v.: Tor Willy Olsen, Øyvind Schnell, Eirik Asplin, Andreas Johannesen og Jo Lunde.

Det ble servert spekemat til brodermåltidet med fungeren-
de UM Ole Kavli som kveldens visevert. Eks OM Arne 
Aafoss vartet opp med musikalsk innslag og spilte på uku-
lele. DSS Johnny Lund holdt et innslag om medlemsutvik-
lingen i vår Orden. 

I alt kan vi si at gamlekaras møte ble gjennomført med stil 
og eleganse fra OM-stolen og møtet samlet gledelig mange 
denne kvelden som avsluttet logeåret 2017 – 2018. Bildet 
viser på ungdommelig vis glade brødre etter avslutningen 
av møtet i salen, som medførte at vårt nåværende EK måtte 
finne sine plasser på benken denne gang. Vi takker for fin 
innsats.

Ordspråk:  

Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissene 
og du stanser et øyeblikk og tenker:

Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede?

Du vet at du holder på å bli gammel når lysene koster mer enn kaka.
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Kunsten å være snill
Den svenske kreftlegen Stefan Einhorn har skrevet en bok 
som heter “Kunsten å være snill“. Stefan Einhorn er pro-
fessor i medisin og leder av etikkrådet ved Karolinska Uni-
versitetssjukhuset i Stockholm.

Han skriver at det å være snill er en egenskap. Et talent.
Vi sier at noen er snille, de er gode mot andre mennesker, 
og vil det beste for alle.
Andre er likegyldige eller endog onde, Hitler er et eksem-
pel på det.
Spørsmålet er om det er mulig å trene på å være snill. Ten-
ke, gjøre handlinger, slik at en blir snillere? Stefan Einhorn 
mener det.

Han sier i et intervju i Aftenposten: Min bestemte mening 
er at det store flertallet av folk ønsker å være gode. Vi leng-
ter etter godhet, sier Einhorn. 

Mon tro om han har rett i det, når vi ser hvordan det er 
fatt med verden. Det er vel ikke akkurat snillhet som er 
det første ordet man kommer på når man skal karakterisere 
verden i dag. Det florerer med ondskap, drap, lemlestelse 
og tortur. Og så har vi egoismen, grådigheten, det å tråkke 
andre ned for å komme høyere opp selv.

Noen mener at det å være snill er en dårlig egenskap. Slik 
som i innvandringsdebatten. Å ta inn flere flyktninger me-
ner noen er å være dumsnill. Og det å være snill blir ofte 
koblet med å være barnslig, naiv og umoden. En snill per-
son blir ofte koblet til det å være svak og lite ambisiøs.

Men Einhorn taler altså i mot dette, han mener man må 
forandre synet på snillhet. Han mener vi vinner mye på å 
være ubetinget og klart snille mot våre medmennesker og 

mot våre omgivelser. Videre mener han at snillhet er den 
enkeltfaktoren som gir oss mest fremgang i livet, at snillhet 
er en form for intelligens som krever god vurderingsevne 
og dømmekraft. Og han sier at å være snill er å leve med 
etikken og gjøre etiske valg i omgang med andre, at ekte 
snillhet er å stå opp for det som er riktig og ta til motmæle 
mot det gale og onde.

Ny innsikt i hjerneforskning bekrefter Arnulf Øverlands 
ord i En hustavle: 
Det at du gleder en annen, er den eneste glede.
Det er tanken som teller, sier et gammelt folkelig munn-
hell. Einhorn argumenterer mot dette: Det er ikke den gode 
tanken som teller, men den gode viljen og handlingen.
Folk avstår fra å hjelpe hverandre. De hevder at de hadde 
tenkt å gjøre det gode, men så var det ikke så farlig at noe 
kom i veien. Men ekte snillhet dreier seg ikke om å tenke 
gode tanker, men å utføre gode gjerninger, sier professor 
Einhorn til Aftenposten.
Einhorn mener altså at samfunnet tjener på snillhet. Å være 
snill bringer verden videre i en bedre retning. Man har jo 
etikkfag ved universitetene, kanskje man skulle ta Ein-
horns ord mere på alvor og gjøre snillhet til et fag under 
etikken på universiteter og høyskoler.

Jeg synes at ovenstående treffer veldig godt i det vi under-
viser om i våre ritualer.
Jeg er også sikker på at mange vil forstå dette innholdet 
godt, fordi vi får det inn så gjennomtrengende i vår læring 
av ritualer, budord og i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

   Øyvind Schnell  
   (Noe omskrevet etter et innlegg i 
   OA av Jørgen Stueland 13.12.16.)

Loge nr 99 Petrus Beyer ble den nye logen for bror Svein 
Krogrud fra Gaupen, som tidligere takket av for sitt 
medlemskap i loge Heidmork, Hamar. Bror Svein, som 
også hadde med sin sønn og Odd Fellow bror takket under 
måltidet for den gode og varme mottakelsen han hadde fått 
som ny bror av loge nr 99 Petrus Beyer. Vi ønsker ham 
hjertelig velkommen.

Ved siden av vår nye bror venter to nye gjenopptakelser av 
tidligere brødre av vår egen loge seinere i terminen. 

30.sept. Gjenopptakelse av bror Svein Krogrud fra Gaupen
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Ny driver av Odd Fellow gården på Gjøvik
Før ferien ble det mye diskusjon om hvordan drift og matser-
vering skulle organiseres på huset, enten med ny driftsansvar-
lig eller gjennom catering. 
I dag er avgjørelsen tatt og ny driver er på plass. Hun heter 
Erna Solberg og PB-Posten ønsker å introdusere henne og 
de tankene hun har rundt sitt eget konsept.

Hun er opprinnelig fra Drøbak og kom til Oppland 16 år 
gammel, nå bosatt i Gjøvik. Hun virker i samtalens løp å ha 
stor livserfaring og vant med mennesker i ulike situasjoner 
som tidligere helsefagarbeider innen psykiatri og ikke minst 
med mye kunnskap innen matveien. 

Hun vil drive kjøkkenet og O.F. Gården med servering til 
alle logene etter våre egne matønsker og har også spen-
nende retter å tilby. I tillegg ønsker hun å bygge opp driften 
med utgangspunkt i selskapslokalene oppe og nede til ulike 
arrangementer, minnesamvær, konfirmasjoner, brylluper, 
søskenbarntreff eller klassegjenforening osv. 

Inngangsbilletten til våre flotte selskapslokaler er å tilby et 
hyggelig sted med god mat og god service til en akseptabel 
pris. Erna, som er vant med å bli forvekslet med en annen 
Erna, kan fortelle flere historier i den anledning.
Det hender hun får klager på Facebook fra folk som må 
klare seg med 6.500,- i måneden, hvorpå hun anbefaler dem 

å jobbe «svart», eller den gang hun og sønnen skulle tilbake 
til flyplassen fra hotellet i Torino og bestilte taxi. 
Foran hotellet seilte opp en svart, glinsende, stor Mercedes, 
sjåføren pent kledd åpnet døren for henne, tok over bagasjen 
og så ble hun kjørt til VIP-døra på airporten.

Erna Solberg ser ikke for seg et slikt liv som driver av 
O.F.Gården. At statsministeren med samme navn oppfordrer 
til utvidet arbeidstid på 43 timer pr. uke er heller noe hun ser 
på som sannsynlig for egen del. 

Hun har tydeligvis tanker rundt hva hun kan bidra med utover 
tradisjonell drift.
Som helsefagarbeider har hun opplevd å se mange ensomme 
mennesker i vårt samfunn. I Gjøvik finnes det mange både 
yngre og eldre, også blant de nye studentene som inntar by-
ens studiesteder. Hun ser for seg muligheten til å åpne opp 
lokalene og bidra med måltider og kanskje underholdning/
foredrag enkelte kvelder for å gjøre et tiltak her. Vi i PB-
Posten ser også her en mulighet til å presentere Ordenens 
lære og verdigrunnlag og samtidig stille opp fra logen. En 
slik møteplass for mennesker kan også bli et sted der vår 
Orden kan «vises» fram og bli synlig, helt i tråd med vårt 
verdigrunnlag. 

Som Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø 
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sier det: «husk at alle har et ansvar for å ta vare på hverandre. 
Snakk sammen, inviter andre med. Pass på hverandre».  Det 
gjelder ikke bare i åpningen av et nytt studieår. Det gjelder 
også i hele samfunnet ellers som i lokalene til Odd Fellow 
Orden, Gjøvik.  

Erna Solberg, Gjøvik, har de samme tankene og mener hun 
har mulighet til å bidra gjennom arrangement på vårt hus. 
Spørsmålet er om vi i vår Orden på Gjøvik ser hvilke mu-
ligheter som åpner seg til å komme i kontakt med evt. nye 
medlemmer.     

Til slutt før vi gjengir hvordan man kommer i kontakt med 
vår nye driver har hun et forslag som undertegnede synes 
fortjener spalteplass:
Hvorfor ikke starte logekveldene med et hyggelig måltid? 

Så kan vi forflytte oss inn i salen på tradisjonelt vis og gjen-
nomføre vårt møteprogram. Etter møte i salen tar vi kaffe og 
konjakk i salongen til evt. foredrag.

Hun legger til at menyen kan tilpasses og hun baker gjerne 
kringle eller liknende til kaffe.

Undertegnede ser for seg en del betenkte brødre og anbefaler 
at forslaget går videre til rette utvalg for nærmere vurdering.
Vi ønsker vår nye driver, Erna Solberg, mange fine og strev-
somme arbeidsår med følgende utsagn til de som vurderer å 
benytte selskapslokalene til fremtidige begivenheter:
Det er lurt å være tidlig ute med bestilling – det kan lønne seg !

   Hilsen Erna Solberg, 
   Tlf.: 417 24 528 
   E-post: ernas1962@gmail.com

Odd Fellow Gården.
Informasjon fra styret i Odd Fellow Gården.
Arbeid for å videreutvikle og ta vare på Ordenshuset.
Da er vi i gang med et nytt logeår, og ønsker med dette å 
informere om hva som er utført av oppgaver. Den 2. mai 
ble det avholdt årsmøte i spisesalen med valg av nye sty-
remedlemmer og huskomite. Årsmøte ble gjennomført 
som normalt med gjennomgang av styrets beretning, regn-
skap og valg. 
Tormod Bakke (Nestleder) takket av etter mange år med 
flott innsats i styret.  Han ble erstattet av Tore Rotstigen fra 
Petrus Beyer (Nestleder). I huskomitéen har Siri Stagebo 
kommet inn, vi har også valgt ei husmor som hjelper hus-
far John Harry Åslund med forskjellige gjøremål. Her ble 
Kari Sofie Siem valgt. Huskomitéen utfører vedlikehold på 
huset og passer dette iht. arbeidsplaner som legges frem 
av styret. De utfører som alltid en fremdragende jobb med 
huset. Jeg vil takke alle nye og gamle medlemmer for deres 
innsats i styret/huskomite.
Vi avsluttet den 31. mai samarbeide/kontrakt med Eiktunet 
Kafe AS. Dette presset frem at vi måtte ut for å søke etter 
ny driver. Vi kom raskt i kontakt etter annonsen i OA med 
ei utrolig blid og hyggelig dame, «Erna Solberg». Jeg ble 
mildt sagt ganske overrasket da Erna Solberg ringte meg 
vedrørende annonsen.
Etter noen møter kom styret til enighet rundt ny avtale, og 
der er vi nå med ny driver på kjøkkenet. Vi ønsker henne 
lykke til og regner med mange fine måltider fremover.
Vi gjennomførte etter ferien 2 dugnadsrunder der mange 
stilte opp med arbeidslyst og godt humør. Vi utførte op-
pheng av nye gardiner (sponset av Loge Sarah), rens av 
tepper / stoler i salen og maling av bardisk. 
Styret har også i sommer inngått leiekontrakt med Syke-
huset Innlandet for 2 år, med opsjon om 2 år til for kurs 

på dagtid i spisesalen. Dette gir gode inntekter til gården.
Styret takker alle i Petrus Beyer for et godt samarbeide, og 
ønsker alle medlemmene et riktig fint logeår.   

   For Styret i OFG SA
   Lars Schjøll-styreleder.
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PB-Posten i samtale med bror Øivind Brendhagen
Vårt intervjuobjekt fra vår Orden befinner seg på hjemme-
bane i «granitten», dvs. adresse Granittveien på Kopperud. 
Fødested er Bryn i Romedal, Hedmark, der oppveksten var 
og folkeskolen ble gjennomført. Vår 70-års jubilant dette 
året har for lengst funnet sin «base camp» på denne siden 
av Mjøsa. Øivind har det meste av sin yrkesbakgrunn bak 
ratt, bl.a. som sjåfør i Postverket og 40 år med turbuss. 
Det har formet ham å møte ulike typer passasjerer eller 
mennesker gjennom turbusskjøring rundt om i Europa. I 
løpet av disse åra, forteller han, har også reisemønsteret 
endret seg. Folk er blitt mer kravfulle og en sterkt bedret 
økonomi preger i stor grad også folks holdninger og opp-
førsel. 
Øivind gikk av som pensjonist 62 år gammel. 

I et noe myrlendt livsterreng har Øivind to ekteskap bak 
seg, har to døtre og tre barnebarn på den andre siden av 
Mjøsa. 
Øivind er i dag gift med Anne Karin Marthinsen som har 
to barn og 5 barnebarn. Alle har han fått et godt forhold til. 
Etter at Øivind ble rammet av hjerneslag 22. februar i år 
har Anne Karin vært hans nærmeste støttesten, både ved  
innleggelse på Sykehus Innland Gjøvik, på Haugtun, på 
Solås og etter hvert Steffensrud. Øivind nevner med takk-
nemlighet alle de som har vist ham oppmerksomhet gjen-
nom besøk under oppholdene fra begge Ordenslogene på 
Gjøvik.

Øivind berømmer fysioterapeuten og opptreninga han har 
vært gjennom når han i dag klarer å gå uten hjelpemiddel. 
Etter hans egen karakteristikk er tilstanden ganske bra. Det 
har tatt tid. På spørsmål om slaget som kom i februar har 
gitt ham grunn til ettertanke svarer Øivind at det gir ekstra 
grunn til å reflektere over det ene livet som er gitt. Å være 
knyttet til vår Orden betyr også svært mye i denne sam-
menheng. 
 
Vår bror startet i loge Nr. 35 Heidmork, Hamar i 1996 og 
gikk over til vår egen loge i 2014. Øivind har dermed 22 
års fartstid i Odd Fellow Ordenen. Han trekker spesielt 
fram det gode samholdet og vennskapet og mener samtidig 
at loge Nr. 37 Voluntas også har mange bra sider. Vi tilhø-
rer samme Orden, konstaterer han, og i den sammenheng 
kan han gjerne se for seg en felles logeavis. Til intervju-
erens glede mener Øivind at PB-Posten uten tvil har blitt et 
viktig miljøanker for logens medlemmer. Avisen formidler 
mye bra og interessant stoff og han ser verdien i å bruke tid 
på å lese den, sier han. 
Øivind nevner at om logen skal tilpasse seg fremtiden bør 
vi se på noe av den omfattende og til dels utilgjengelige 
teksten som formidles, f.eks. under opptaksseremonien. 
Videre mener han at logen har en utfordring i å bedre ba-
lansen mellom bruk av tid på møte i salen og på ettermøtet. 
Tilpassing av kvelden er viktig når den samlede tida tors-
dagskveldene sees under ett. 
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Hva har Ordenens loge gitt deg personlig, spør vi. Som 
personlig utvikling nevner han større åpenhet og romslig-
het i møte med mennesker. Det å akseptere andre mennes-
ker uansett hvor forskjellig vi kan være er åpenbart viktig 
for vårt intervjuobjekt. 

Til slutt spør vi om det er noen spesielle han vil overbringe 
en hilsen til. 
Øivind svarer: det blir feil av meg å trekke fram noen spe-
sielle her, men han er takknemlig for de som har vist ham 
oppmerksomhet gjennom en vanskelig sykdomsperiode.  

Så kommer vi inn på en følgsvenn gjennom 9 år, nemlig 
Mercy, den gamle Mercedesen han desverre måtte kvitte 
seg med i vår. 

Med det takker vi for en hyggelig prat med vår gode bror 
– og en stor takk til kona Anne Karin for bevertning og 
hyggelig prat . 
PB-Postens utsendte ønsker Øivind lykke til videre både i 
logelivet og med den tydelige fremgangen på hjemmebane.

     Håkon R.    

K U N S T E N  Å  L Y T T E
Lytt med kjærlighet. Hvis du synes den som snakker er irriterende, trettende eller lite 
elskverdig, vil din holdning farge det du hører.

Lytt med øynene like mye som ørene. Bare en liten del av det vi mener, blir uttrykt gjen-
nom ordene vi velger. Måten vi står eller sitter på, smiler eller rynker pannen, knytter 
hendene eller tvinner bena, taler mer enn mange bøker.

Å lytte er hardt arbeid. Du bør aldri diskutere et problem mens du står eller har tom 
mage! Velg riktig tid og sted, og gi din venn oppmerksomheten – selv om du har hørt alt 
sammen før.

Lytt med forståelse. Vi ønsker alle å vite at vi er blitt hørt, at våre følelser, engstelser og 
sårhet er delt. Hvis du ikke forstår klart hva din venn sier, 
still spørsmål inntil du forstår.

Lytt ofte. Lytt uten å belære eller gi råd. Lytt med alt du har. Husk: Å lytte på en slik 
måte at den andre personen kan være fullstendig åpen og føle seg helt fri til å dele sin 
dypeste nød, er en av de største tjenester et menneske kan gjøre for et annet.

          Øyvind Schnell
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Tur til Viborg og vennskapslogen 119 Erik Glipping

Torsdag 6. september startet to småbusser fra Ordenshuset 
på Gjøvik med 21 deltakere på veg mot den danske de-
stinasjon Viborg. Første etappe gikk til Oslo havn for de 
14 brødre og 7 respektive. Vi forventet en sosial begiven-
hetsrik tur til gode danske logevenner. Lastet med orden-
santrekk og øvrig finklær rustet til mottakelse kl. 10.30 i 
logehuset i Viborg kjørte bussene med rutinerte Arild Hau-
gen og Geir Bakkeli bak rattet. Vi var etter hvert klare for 
«bløde» danske konsonanter.

Hotel Palads sett fra ordenshuset på motsatt side av gaten

Her ser vi forbrødring mellom to , nemlig bror Arild 
Haugen og bror Torben Alstrup Nielsen

Fergeturen startet kl. 19.30 fra Oslo havn like etter om-
bordstigning, innsjekking av lugarer og klar for buffetmid-
dag. Vi overlot havets bølger mellom Norge og Danmark 
til å bli forløperen for en slags vennskapets fergereise. Tak-
ket være havguden Poseidon fikk vi akkurat den behage-
lige sjøfarten vi ønsket oss.  
Neste etappe foregikk på dansk jord morgenen etter. Begge 
bussene smøg seg videre gjennom det flate og åkerfulle 
landskapet Jylland består av. Det var god  stemning i sete-
radene helt fram. Ferden gikk presis etter program og vårt 
vertskap møtte oss med en hyggelig mottakelse i ordens-
huset.
Programmet ankomstdagen var foruten mottakelse, inn-
sjekking på Palads hotel, utflukt til Århus Universitet med 

Jens Christian Nyholm og Tore Engen i hyggelig samtale

omvisning, møte i logesalen på kvelden og i etterkant 
3-retters middag i selskapslokalene.
 

Utflukt til Århus Universitet. Vi ble orientert om forsk-
ningsmiljøet innen landbruk og ble vist rundt.

Lørdagen arrangerte vertskapet en byvandring i Viborgs 
eldste del. Guiden var bror Niels Hagn-Meincke, en tid- 
ligere lærer som på spennende vis orienterte rundt histo-
riske bygninger og mennesker som levde her. Seinere på 
kvelden var vi i grupper invitert hjem privat hos våre ven-

Her – ikke akkurat logeantrekk, men klare for omvisning 
i fjøs
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ner, et innslag som i særdeleshet ga  tilskudd av varme til 
vårt høstlige opphold i Viborg. 
  

EKS OM Mads Salling

Vår egen hyggelige vert privat for kvelden, CM Uffe 
Erstling Rasmussen

Obligatorisk samlet til fotografering etter møtet i salen

Vi takker alle våre danske brødre og deres respektive for 
den innsatsen de gjorde for å skape den gode følelsen av 
å være knyttet til Ordenens verdier over landegrensene, i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Vi gjorde vendereis dagen etter og ankom Gjøvik via 
Hirtshals-Larvik kl. 20.30 på kvelden. 

Våre to fremragende sjåfører gjorde jobben med å bringe 
oss trygt og behagelig fram. Stor takk til dem begge.

DDSS Distrikts Stor Sire Søren Holst Jensen – en tale 
som knyttet våre lands historie nærmere hverandre i 
tillegg til vennskapsloger.

Lis og Leif Mortensen fra vertskapets loge.

Et velkjent par fra vår egen loge
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17. mai 1814 ble grunnloven undertegnet etter nesten 100 
år med opplysningstid, dvs. en epoke der den politiske 
fornuften og kampen mot utbredte fordommer og forestil-
linger vokste frem samtidig som et opprør og en prosess 
modnet for å danne ny konstitusjon. 

Norge har som kjent fram til 1905 faktisk vært et land uten 
eget styre i flere hundre år, ja helt fra 1536 da Norge var et 
«lydrike» under Danmark og fra 1660 eneveldet Danmark-
Norge med all makt under kongen i København. I 1814 ble 
Norge selvstendig fra Danmark. Kong Fredrik 6 måtte da 
avstå Norge til Sverige fordi Danmark-Norge var på den 
tapende siden under Napoleonskrigene. Avståelsen kom 
som en følge av betingelsene i Kieltraktaten, en fredsavtale 
mellom København og den svenske kronprins Karl Johan. 
Takket være Karl Johan fikk Norge beholde grunnloven og 
han aksepterte Norges valg om å gå inn i en union med 
Sverige, en union som ble oppløst i 1905. Vår nasjon er et 
resultat av tilfeldighetenes spill utenfor egne grenser.

Sett på bakgrunn av politisk utvikling både i Europa og her 
hjemme regnes 17. mai 1814 som den mest dramatiske 
dagen i Norges historie. Norges grunnlov er den eldste 
gjeldende grunnlov i verden. Vi bør hedre Eidsvolls menn 
som på en nærmest radikal måte under datidens styre la 
grunnlaget for det selvstyre vi har i dag. Arbeidet med å 
lage grunnloven ble gjort ut fra den politiske situasjon og 

Norgeshistorie og logetur til Eidsvoll
ut fra en imponerende fremsynthet av et skrivearbeid som 
endte opp i hva riksforsamlingen kunne samles om og som 
i dag står nesten uendret. 

Selve Eidsvoll bygningen ble til 200-års jubileet omfatten-
de renovert. Dersom Eidsvolls menn skulle komme tilbake 
i dag vil de med stor sannsynlighet kjenne seg igjen. De vet 
hvor de satt på de velkjente benkene og de kjenner igjen 
stemningen som bredte seg over forsamlingen når det hele 
var lagt til grunn.
Vi kan avslutte med å hevde at Norges nye «vår» i 1814 
fikk fotfeste på Eidsvoll, men at høsten ble en nedtur da 
Norge inngikk union med Sverige.

For logens utflukt kan vi nærmest si det motsatte, logeår-
ets avslutning med utflukt i mai ble avlyst, men nå er vi i 
gang igjen i det nye logeåret med forhåpentligvis stor nok 
oppslutning til logeårets sommeravslutning 2019.

Det samme håper vi for logens juleavslutning 2018. Begge 
begivenheter har i årevis vært en del av logens viktige so-
siale arenaer der vennskap forsterkes. Det er derfor grunn 
til å sette tid og krefter inn på å gjenskape dem begge som 
mål for vårt nye logeår 2018 - 2019.

     Håkon R.

Tildeling av Den edle Kjærlighetsgrad

Bjørn Haugen
Tom-Ove Malmin
Torstein Nilsen
Etter ca. ett år i logen vår ble tre medlemmer oppgradert til 
Den edle Kjærlighets grad, bror Bjørn Haugen, bror Tom-

Ove Malminog bror Torstein Nilsen. Sistnevnte holdt en 
takketale over begivenheten på vegne av alle tre. Bror Tor-
stein meddelte også at han trivdes i vår loge og så fram til 
mange fine møter i felleskapet.

Vi gratulerer dem alle tre.
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Håvamål er en samling gamle ordtak og leveregler hentet 
fra vikingetiden ( 790 – 1100 ) nedskrevet på et pergament 
av kalveskinn og som i dag oppbevares på sagaøya Island.

Håvamål er guden Odins tale og regnes som et mysterium 
sett ut fra den skriftlige fremstillingen. Budskapet fra ti-
den da menneskene lyttet til naturen og brukte Odins ord 
som retningslinjer og leveregler er ganske forskjellig fra 
budskapet som kirkens inntog etterlater og i noe grad hva 
Odd Fellow Ordenen forutsetter i troen på et høyeste ve-
sen med sine leveregler. Det har i seinere tid kommet fram 
tolkninger av det originale manuskriptet i Håvamål som 
står i kontrast til vår oppfatning av vikingenes framferd. 
Vikingenes naturreligion ble kalt hedensk og ble sett på 
som rå og primitiv. I Odins tale oppfordres til ren fornuft, 
måtehold, høflighet og nestekjærlighet gjennom de skrev-
ne 80 versene.

Når en tenker at disse versene med sitt innhold er skrevet 
for over 1000 år siden kan en spørre seg: Har menneskenes 
liv forandret seg mye fra vikingetiden og til vår egen tid 
som ordensbrødre?

Kanskje kjenner du noe igjen som kan overføres til en 
hverdagssituasjon i 2018? 
 
Vers 1  «Før du går inn et sted, vær varsom, vær våken.  
 Du kan aldri være sikker hvem som er innenfor» 

Vers 6  «Man skal ikke skryte av alt man kan. Bruk heller  
 takt og vidd. Det skjer sjelden uhell med de som  
 er smarte og bruker ren fornuft»

Vi har sikkert alle møtt :
Vers 7  «Den varsomme gjest som kommer til et måltid  
 sitter årvåken, ørene lytter, øynene ser. Sånn lærer  
 de kloke».

Det synes å være et utall av kurs og terapier i dag for  
det …:

Håvamål - fortsatt aktuelt?
Vers 8   «Man er heldig som kan godta seg selv med kjær- 
 lige ord. Man er uheldig som trenger å høre det  
 fra andres munn»

Og vi reiser mer enn noen ganger før, den kommende rus-
sen inkludert, uten sammenlikning med viking toktene:
Vers 10 «Ren fornuft er beste bagasje for de som reiser.  
 Vettet er verdt mer enn gull når man er langt  
 hjemmefra»

Vers 12   «Øl er ikke så godt for folk som det blir sagt. For  
 mye øl gir mindre vett. Man blir uklok»

I vår rikdoms overflod kan dette være verdt å merke seg 
for noen:
Vers 21   «Dyreflokken vet når de skal hjem, da drar de fra  
 beitet. De grådige innser aldri når nok er nok»

Så har vi alle hjemmesittere under valget :
Vers 26  «De ukloke tror de kan alt når de sitter hjemme.  
 Men når folk spør skjønner de fort at de ikke har  
 alle svar»

Om vennskap:  
Vers 44  «Har du venner du stoler på som du ønsker godt.  
 Del dine tanker, bytt noen gaver og besøk dem  
 stadig»

Vers 51  «Nye vennskap flammer varmere enn ild de første  
 fem dagene. Flammene slukker på den sjette  
 dagen og falske vennskap surner»

Vers 52  «Gaver behøver ikke være overdådige. Litt ros er  
 ofte nok. Å dele mat og noe å drikke har sikret  
 mange vennskap»

Vennskap hører til vår egen Ordens leveregler. I 2018 kan 
vi fullt ut bruke  versene under «Vennskap». Vi kjenner 
igjen brodermåltidene som et sted vi samles rundt i venn-
skapens tegn. Det viser hvilket perspektiv Odd Fellow 
Orden bygger sitt verdigrunnlag på. Vi er riktignok ikke 
på vikingtokt og har kanskje heller ikke guden Odin som 
høyeste vesen. Likevel kan vi betrakte Håvamål og de 80 
versene og se hvordan vi skal oppføre oss i fellesskap med 
andre og reflektere over sannhetens og vennskapets vis-
domsord som er gjengitt på et kalveskinn fra rundt 1000 
år tilbake.
     Håkon R. 
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Har du tenkt deg en overnattingstur til Oslo, kanskje be-
søke noen kjente eller oppleve teater, film, konsert etc. el-
ler besøke en loge? Da har du en flott mulighet til å be-
nytte gjestebolig i Odd Fellow seniorboliger på Kringsjå 
mot Sognsvatn 5 minutter fra T-bane. Leiligheten har bad, 
kjøkkenkrok, stue og sovealkove med to sengeplasser. Lei-
epris pr. overnatting kr. 500.-.
Hvis du vil bestille en eller annen dato fremover kan du 
enten sende en e-mail til adressen brilise@icloud.com eller 
ringe Brit Iser på tlf. 91381798.

Gjesteboligen ligger i tilknytning til et kompleks av seni-
orleiligheter forbeholdt medlemmer av Rebekka og Odd 
Fellow loger som styres av Ordenens kontorer i Stortings-
gata 28A. 

Når det gjelder seniorboliger er det et tema loge nr. 37 Vo-
luntas hadde på dagsorden under institueringen i sin tid. 
Den gang fant man at seniorboliger i Gjøvik ikke var ak-
tuelt å utrede videre. Spørsmålet hvorvidt det i dag er et 
behov for å planlegge og etablere seniorboliger i Gjøvik-
området, enten som boenheter i et kollektiv eller som et 
ordinært borettslag eller sameie for våre medlemmer står 
ubesvart. Et tilbud med seniorboliger er en praktisk måte å 
gjøre tilhørigheten til Ordenens verdier synlige i et hygge-
lig bofelleskap for brødre og søstre. Det er også en måte å 
gi nye og øvrige medlemmer signal om at vi dyrker de tre 

Seniorleilighet som gjestebolig
kjedeledd også på våre eldre dager. Tidligere har det ligget 
i kortene at seniorboliger også gir en økonomisk trygghet 
for beboere. Vi ser i Gjøvik som ellers i landet at prisnivå i 
boligmarkedet er sterkt økende. Selv om de fleste seniorer 
i Odd Fellow har en bra økonomi, kan det tenkes at inn-
gangsbilletten til markedet blir for høy for noen.

Et godt eksempel på seniorboliger har vi i boligsameiet i 
Fredevika på Gjøvik. 
I vårt tilfelle er det mulig å få i stand samarbeid av noe til-
svarende, f.eks. gjennom GOBB, Gjøvik og omegn bolig-
selskap. GOBB sin posisjon på tomtemarkedet bør kunne 
komme Odd Fellow til gode dersom en slik plan skulle 
vurderes. Deres modell for byggeinvesteringer er basert på 
totalt dekkende låneopptak for boligbyggene som nedbe-
tales av beboerne. Innskuddet utgjør halvparten av pris på 
leilighet, mens resten betales ned i rater pr. måned.  Et bo-
ligsameie med beboere fra Odd Fellow loger på Gjøvik må 
ha et styre f.eks. felles med Odd Fellow Gården. Et slikt 
styre bør ha myndighet til å tildele boliger til medlemmer, 
enten etter prioritet, behovsprøving eller «først til mølla» 
prinsippet. 

Foreløpig er ideen en brannfakkel dersom noen vil bringe 
den videre. 

    Håkon R(edaktør)

Om vennskap
I vår Orden kretser mye av våre felles aktiviteter rundt vennskapet. Vennskap kan for noen forveksles 
med et bekjentskap, en nær kollega, en Facebookvenn og andre vi jevnlig snakker med. I vår Orden 
har vi forpliktet oss til vennskap, men gjensidigheten eller opplevelsen av vennskapet er ikke alltid til 
stede. 

Vi ser vennskapet som et ideelt mål for brorskapet, og kanskje opptrer vi slik overfor hverandre i vår 
Orden at veien til vennskapet skjer ved å gjenkjenne følgende tanker eller «varder» langs «vegen» : 
 • Bare den veien er tung som jeg ikke kan dele med en venn
 • Som en natt uten morgen og problemer uten ende som et liv fylt av bitter hån slik er verden uten 
  vennskap
 • Gjem ikke lovordene om din venn til han er død; 
  Skriv dem ikke på gravsteinen, men si dem NÅ
 • Vi trenger hverandre for å dele livets og dødens hemmeligheter, for at våre gleder og sorger skal  
  bli virkelige og for å hjelpe hverandre på reisen. ( ukjent )
 • Det er vennskap som bare varer et øyeblikk, men et ord og en handling kan forvandle liv og blir  
  aldri glemt. Det gir trøst, bringer lys i mørke og varer et helt liv.
 • Vi trenger å kunne stole på hverandre og le sammen. Det er akkurat like viktig som å puste.
 • Nå vet jeg at verden ikke er full av fremmede. Den er full av andre mennesker - som venter på at 
  du skal snakke med dem.
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For noen år siden hadde vi et foredrag på et ettermøte av 
dr. Hovde fra sykehuset som snakket om behovet for or-
gandonasjoner. 
Han hadde med seg en ung pasient fra Eina som hadde fått 
en livsviktig ny lever, akkurat tidsnok før alvorligere pro-
blemer ville ha oppstått.
Det var et tankevekkende foredrag som kanskje ga mange 
nye donorer.
Ganske nylig har vi i lokalavisen vår hatt flere artikler om 
behovet for organer, og om mangelen på donorer. 
Per 31.12.17 var det 437 pasienter i Norge på ventelister 
for et nytt organ, og vi vet at noen dør fordi ingen organer 
kan skaffes til veie tidsnok.
I 2017 ble det gjennomført 177 donasjoner fra avdød gi-
ver, i tillegg ble det gjennomført 77 donasjoner fra levende 
giver.
Antallet viser at det er et stort behov for nye organdonorer 
i Norge og vi kan lese at alder er ingen hindring. Eldste 
giver som er registrert var 87 år (nyre).
En dag kan det være du selv eller en i din nærmeste familie 
som har behov for hjelp, og da kan det være godt å vite at 
man har avklart sitt forhold til organdonasjon. På www.
organdonasjon.no finner du alt du trenger for å bli donor, 
og hvordan du går fram for at dine nærmeste vet hva de 
skal gjøre.
Du kan ha et donorkort i lommeboka, og du kan også ha 
samme kortet som en app på mobiltelefonen. Det er vik-
tig at du har avklart ditt positive forhold til organdonasjon 
med din nærmeste familie.
Det er i alt 7 organer som kan doneres: Hjerte, 2 x lunge, 2 
x nyre, lever (kan deles) og bukspyttkjertel. Deler av øyet 
og hud kan også benyttes.

Organdonasjon
I våre budord står det bl.a. at vi skal hjelpe de trengende, 
ved å bli organdonorer viser vi at vi tar budordene på alvor.
Lykke til som organdonor.

    Øyvind Schnell
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Kanskje et underlig spørsmål - jeg velger likevel å svare 
følgende:
Selvsagt ikke. Det er stunder vi ikke tenker på vår Orden 
og de verdiene vi en gang har sagt ja til fordi steder og 
tidspunkter bringer oss til ulike gjøremål og hendelser. Bak 
rattet i en lang bilkø har vi nok med å ergre oss over spilt 
tid. Om vi er i butikk eller på jobb eller på treningssenter 
har vi tankene rundt det som skjer og ikke nødvendigvis 
rundt de etiske verdiene eller levereglene som hører vår 
Ordens lære til. 

Nokså logisk tenker du. Men det reiser også et annet spørs-
mål: 
Hvordan være en god logebror av Odd Fellow Orden uan-
sett tidspunkt ?  

Vi er naturlig nok over på personlige utvikling ( PU ) innen 
Ordenen. Summen av våre tanker, handlinger og adferd vi-
ser hvem vi er både som logebror og overfor andre men-
nesker. Nå finnes mange kursholdere som tilbyr person-
lig utvikling i jobbsammenheng, helst ut fra deltakernes 
økonomiske ambisjoner. Da skal kursene selges inn som 
et hvilket som helst «bli-din-beste-partner» produkt til 
beste for deltakeren. Utfallet er ofte en diffus gevinst som 
skal bringe deltakeren framover karrieremessig i en sam-
menheng der status og materielle goder til syvende og sist 
teller mest. Perspektivet på personlig utvikling i vår egen 
Orden har andre målsetninger. Det som gjelder er utvikling 
av våre holdninger i møte med andre mennesker. Det kan 
være problematisk å være helt konkret på hva vi mener 
med personlig utvikling i lys av de tre kjedeledd, våre leve-
regler og budord. Noen vil legge vekt på det å være åpen, 
akseptere andre mennesker uavhengig av religion, politikk 
eller andre forhold. 

PU kan gjerne være knyttet til evne, egenskap, holdning, 
tankebaner eller adferd i en eller annen retning som for-
sterkes innenfor en bestemt kultur eller ut fra   organisa-
torisk miljømessig påvirkning. Ikke fullt så akademisk 
uttrykt er PU i vår Orden noe hver enkelt av oss har en 
vagere oppfatning av. Det avhenger dels av i hvilken grad 
vi har engasjert oss i logens møter, dels av vår motivasjon 
til å foreta reisen gjennom et «livslangt» medlemskap. Det 
første ordet som slår meg er ordet «dannelse» - nær be-

Trenger vi å tenke som ordensbror av Odd Fellow 
uansett tid og sted?

slektet med «utdannelse» som igjen kan bestå av livslang 
læring innenfor et kompetanseområde av yrkeslivet. Det 
er dannelse når vår personlighet utvikler seg til å bli noe i 
retning av et bedre medmenneske - en slags dannelsesreise 
der vi kultiveres etter en verdiskala innenfor rammen av 
vår Orden.  Det gir ikke noen materialistisk eller statusret-
tet gevinst som tidligere nevnt og det er heller ingen mar-
kedskrefter som styrer vår form for personlig utvikling.  

For Odd Fellow Orden er innholdet av personlig utvikling 
en utfordring å vise til i møte med nye medlemmer siden 
organisasjonen ikke konkurrerer med profesjonelle kurs-
holdere. Hvordan skal vi da i Odd Fellow Ordenen formu-
lere de rette ordene for å gi personlig utvikling et attrak-
tivt, meningsfylt og forståelig innhold rettet mot dagens og 
morgendagens generasjon?

Hvem spør hva Thomas Wildey la i begrepet personlig ut-
vikling da han instituerte Ordenens første loge? I dag spil-
ler nok fortsatt det allmenngyldige og samfunnsgavnlige 
en viss rolle i hverdagen for alle ordensbrødre, ja kanskje 
i like stor grad som på Thomas Wildeys tid. Utfordringer i 
mellommenneskelig kommunikasjon og samkvem står nes-
ten i kø i en datastyrt verden der vi kommuniserer mer enn 
noen gang – stadig oftere uten fysisk nærvær. Kanskje vi 
ikke lenger finner bryderiet verdt å møte mennesker ansikt 
til ansikt eller stige over dørterskler for å ta kontakt. Tan-
ken er nokså skremmende. Samfunnet trenger Ordenens 
verdier som aldri før. Den holdningen vi kultiveres mot i 
logearbeidet er den vi møter folk med i et samfunn i tekno-
logiske endring. Vi finner større fravær av medmenneske-
lighet. Kravet til utdanning, nye kunnskaper og etablering 
opptar først og fremst oppvoksende slekt. De snakker om 
tidsklemma mer enn noen gang tidligere. Hvilke verdier er 
det da som gjelder i vårt samfunn? Individualismen har sitt 
eget sterke språk. Men som ordensbrødre i vår loge har vi 
et handlingens språk som er minst like levedyktig. 

La oss derfor vende ansiktet ut av logehusets dører og vise 
våre omgivelser hva vi står for – om ikke hele tiden og alle 
steder så i hvert fall de gangene vi beholder våre tillærte 
livsholdninger fra Ordenen i møte med andre mennesker.     

     Håkon R.
      



19

Vi har gjennom noen få år reklamert for at de av våre brø-
dre som spiller et eller annet spill i Norsk Tipping skal bli 
med i Grasrotandelen for vår loge.
Heldigvis er det mange som har sett dette som en ny måte 
å støtte logen på.
Per i dag så er det 21 spillere som er registrert, og det har 
generert over 10.000 kroner så langt i år (slutten av au-
gust). Ca. 7.500 kroner i hele 2017.
Penger som kommer veldig godt med, i og med at våre 
utgifter øker jevnt år for år. Dessverre kan det se ut til at vi 
kanskje kan få litt politiske problemer med å få momsrefu-

Grasrotandelen
sjon etter hvert, og hvis det slår til må vi finne andre måter 
å få inntektene våre fra. 
Da vil Grasrotandelen bli en veldig viktig inntektspost. Det 
er viktig å vite at vi får hele 7% av spilte midler uten ekstra 
kostnad for spillerne.
Så kjære bror, hvis du ikke er registrert enda, så kan du 
ta kontakt med Norsk Tipping slik som plakaten nedenfor 
forteller. Har du problemer så kan vi sikkert hjelpe til med 
registreringen.

    Øyvind Schnell
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Jeg har noen ganger tenkt på at den viktigste måten vi men-
nesker kommuniserer på er gjennom å hilse på hverandre. 
Det betyr det samme som at når vi møtes viser vi hverandre 
oppmerksomhet, enten fysisk gjennom å håndhilse eller på 
andre måter bekrefte at kontakt er inngått. Vi vet at det 
er grader av måter å hilse på – alt etter hvor vi befinner 
oss. Når omstendigheter tilsier det er omfavnelse og klem 
en måte å vise følelse og respekt. Hvis jeg deltar i en be-
gravelse vil jeg være følelsesmessig berørt overfor de det 
gjelder.  
I noen land er et kyss på hvert kinn en normal høflighets-
gest sogar mellom statsledere. 
Her hjemme på berget er det ofte mange ganger nok å si 
«hei» eller «morn». Vi er ikke vant til å være særlig høyti-
delige eller varmblodig i vår hilseadferd og ser ofte heller 
ikke nødvendigheten av å forplikte oss til å hilse noe vi-
dere utover det som oppfattes som rimelig høflighet – altså 
gjennom et håndtrykk.

Vår egen måte å hilse på hverandre i vår ordensloge mar-
kerer noe mer enn vanlig høflighet dersom vi gjør det på 
riktig måte. Håndtrykket der den ene ser en annen vei el-
ler snakker med en annen person gir uttrykk for en dobbel 
kommunikasjon. Det innebærer forvirring for den som ser 
den andre. Som kommunikasjon kan det fortelle flere ting. 
Den andre ser ikke på deg - som likeverdig, du opplever at 
håndtrykket har liten betydning for den andre, du føler du 
blir oversett eller at du ikke er verdsatt av den andre.
 
Vi vet dermed mye om hva et håndtrykk innebærer. På ekte 
vis skaper det samhørighet, gjensynsglede over å møtes, 
bekreftelse av vennskapsbåndet vi har sagt ja til og en fel-
les forståelse av at vi tilhører samme loge. Siden vi sjeldent 

Hvilken betydning har håndtrykket?
eller aldri ellers kommuniserer med alle fremmøtte brødre 
så har det gått opp for meg at dette ene håndtrykket er des-
to viktigere i vår ordensloge enn mange av de samtalene vi 
ellers har med enkelte.

For eldre logetravere kan det være greit å minnes at et 
håndtrykk også er en måte å inkludere nye brødre. Usik-
kerheten i det å være ny bror kan gi en situasjon som fort 
kan oppfattes som ekskluderende. Livet innenfor logen 
kan ha grader av integrering og for nye recipienter
vil det være utilstrekkelig med bare et håndtrykk for å 
kjenne tilhørighet til fellesskapet.
Kanskje rører jeg ved noe her som kan være underliggende 
årsak til mange utmeldelser.
Overgangen fra det karrierebevisste livet utenfor logen til 
en levende organisasjon der det samme mønsteret finnes i 
et slags indre hierarki har kanskje også feilaktig ført noen 
ut av vår Orden. Subkulturer finnes også i vår organisa-
sjon, noe som kan ha med ulike oppgaver eller uformell 
tilknytning til fartstid i logen å gjøre. 

Likevel – det er her håndtrykket befester sin posisjon som 
kommunikasjonsskaper. 
I logen er vi alle like tross ulike verv, oppgaver eller valgte 
embeder. Vi har ulik fartstid – noen har vært med i logen 
mer enn et halvt århundre mens andre er relativt nye. Vi 
skal alle være budbringere av de samme etiske verdiene 
som Ordenen representerer. Livslang læring hører med til 
logekveldene. Det innebærer gjentakelse og ny forståelse 
av hva Ordenens verdiene rommer. Møtet mellom logebrø-
dre bekrefter dette - gjennom et håndtrykk.
 
     Håkon R. 


