
St. Hallvard-Nytt
Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, mai 2010

Kultur i Logen
Les om ”Enke
nevnden”s innsats 
gjennom årene  og 
la deg ispirere av nye 
tanker rundt kultur i 
logens regi.

Side 4-5 og 9

Jubileumshilsen 
fra Stor Sire
Kjære brødre; la det å få 
delta i et logemøte i loge 
nr. 10 St. Hallvard bli en 
positiv opplevelse, i en 
loge med et godt indre 
liv hvor kvalitet legges til 
grunn. Les mer på side 3

Sommer i  
Frognerparken? 
Blir det mulig igjen å 
møtes i Frognerparken 
kafé denne somme
ren? Ryktene går om 
nyåpning.

Les mer på side 6-7
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Kjære bror,
Jeg har valgt dagen i dag, 15. mai, til å skrive dette 
lederbrevet, i forvissning om at det vil være til ekstra 
inspirasjon. I dag for 90 år siden var våre charter-
medlemmer på denne tiden travelt opptatte med å 
forberede seg til kveldens store begivenhet. Det var 
lørdag, akkurat som i år, og en ny loge skulle se 
dagens lys.

Ute sildrer nå regnet fra en blytung og lummer him-
mel. Det er den slags regn som er livgivende for alt 
det som skal spire frem i noen hektiske vårdøgn.

Det er med ærefrykt jeg tenker tilbake.

Kanskje regnet det den gangen også? Kanskje så 
også herrene Habberstad & Co det livgivende håpet 
i regndråpene?

Dette nummeret av St. Hallvard-Nytt fokuserer mye på kultur. Kulturen i Odd Fellow 
Ordenen, både den vi har utviklet selv, og den noen har visjoner om. Stor Sire håper i sin 
jubileumshilsen (neste side) at vi vil føre logens gode tradisjoner videre.

Men å være tradisjonbærere betyr ikke at vi skal være tradisjonsslaver. De gode tradisjo-
nene ligger i intensjon og visjon mer enn i mekanisk handling. Tradisjonen lever ved at vi 
fornyer handlingene og gir intensjonen mening i vår tids uttrykk.

Det er blant utfordringene våre idet vi går inn i vårt tiende 10-år. Vi må dirigere ressursene 
våre i en meningsfylt retning, slik at dagens bror ser intensjonen bak våre handlinger og 
lar seg begeistre på samme måten som charterbrødrene var begeistret for 90 år siden.

Det er dette logelivet fordrer av oss. Kanskje kan vi møtes i løpet av sommeren og drøfte 
hva vi mener om det? 

God sommer, min bror!

OM Svein Juvet

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet.  
Med seg i redaksjonsnevnden har han Per Erik Ask, Geir Bråten og Øystein Johansen.  
Redaksjonen avsluttet 15.05.2010.

Du finner bladet også på internett: 
www.oddfellow.no/loger-leire: St. Hallvard 10
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Kjære brødre i loge nr. 10 St. 
Hallvard.
I anledning loge St. Hallvards 
90 års jubileum, sender jeg Den 
Uavhængige Norske Storloges 
hilsen og gratulasjon. Vi takker 
logen og brødrene for godt ar-
beid gjennom de forløpne 90 år.
Odd Fellow Ordenen i Oslo 
og i Norge har hatt en fantas-
tisk utvikling i disse årene. En 
utvikling som loge St. Hallvard 
og brødrene har vært med på å 
prege.
Takk til alle de brødre som 
tidligere har nedlagt et stort 
arbeid for logen og Ordenen, 
og derigjennom våre medmen-
nesker.
Det er mitt håp at logens 
embedsmenn og brødre også 
i årene som kommer, vil føre 
logens gode tradisjoner videre. 
Vår Orden er en verdiskaper, og jeg er viss på at de brødre som i fremtiden skal 
lede loge St. Hallvard, er seg sitt ansvar bevisst, og at de vil være opptatt av å føre 
Ordenens budskap ut til så vel dens medlemmer som andre.
Kjære brødre; la det å få delta i et logemøte i loge nr. 10 St. Hallvard bli en positiv 
opplevelse, i en loge med et godt indre liv hvor kvalitet legges til grunn. La det å 
få være en Odd Fellow virke som en rettesnor i moralsk og etisk henseende, så vel 
for den enkelte bror som for hans familie.
Nok en gang kjære brødre gratulerer jeg med 90 års dagen og ønsker logen mange 
og gode år frem i mot 100 års jubileet.
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen 
Stor Sire

Jubileumshilsen fra Stor Sire
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Nevnden het tidligere 
“Nevnd for enker og 
faderløse”, populært kalt ” 
Enkenevnden”. Nevnden 
hjalp enker og farløse i 
logen, økonomisk og mate-
rielt. Man tok kontakt med 
nevndens medlemmer som 
hjalp i den grad det var mu-
lig. Men tidene har endret 
seg fra 1920 - 30 tallet og 
frem til vår tid. Nå heter det 
“Nevnd for etterlatte”. 

I vår moderne tid er ikke 
alle gifte , men har sam-
boere. I Lov for loger § 
65 heter det : “Nevnd for 
etterlatte skal bestå av 5 
medlemmer. Nevnden plik-
ter å hjelpe etterlatte etter 
avdøde medlemmer i den 
grad det er nødvendig og 
ønskelig. Bidrag som ytes 

bør i første rekke ta sikte på 
å være hjelp til selvhjelp.” 

St. Hallvard har i alle år 
tatt seg av de “etterlatte”. 
Hver jul kommer brødrene 
på besøk med en konfekt-
eske. Hvert år, enten vår 
eller høst, blir de tatt med 
på en tur til et interessant 

sted å oppleve, deretter blir 
det alltid god mat og godt 
drikke på en restaurant. 
Brødrene i nevnden kjører 
og guider. Det er “Fond 
for etterlatte” (Enkefondet) 
som dekker dette. 

“Fondet får sine midler ved 
at 5 kr pr. bror pr. mnd. av 
den innbetalte medlemskon-
tingenten overføres fondet. 
Fondet får også midler ved 
ekstraordinære tiltak som 
lotteri, gaver og renter av 
oppspart kapital.” Hentet 
fra “ Statutter for fond for 
etterlatte” i Særloven og 
Lov for loger § 71. 

Hvert år arrangeres en 
kulturell aften i logen. 
Fra 2005 fikk den navnet 
“Kulturaften”. Da kommer 
det en eller flere kunstnere 

NEVND FOR ETTERLATTE OG LITT HISTORIE
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og underholder, og deretter 
er det utlodning. Inntekten 
går i sin helhet til “Fond for 
etterlatte”. Våre ”etterlatte” 
blir invitert og er våre gjes-
ter denne aftenen. 

Det er “Nevnd for etter-
latte” som har ansvaret for 
”Kulturaften”. I nevnden 
sitter fra 2009-2011:Geir 
Bråten (formann), Sigmund 
L. Løvold (sekr.), Leo 
Nielsen, Knut Eirik Moe og 
Sigurd Krog. Det har opp 
gjennom årene vært en del 
gjesteartister på ”Kultur-
aften” bl.a. :

1999 Ragnhild Groven 
Holmboe og Rolf Nykmark 
(sangere). Solveig Refvik 

(pianist). Helmi Melzer 
(dikt).

2000 Catharina Chen (fioli-
nist m Oslo Filh. Orkester, 
gjester store steder i verden 
og vant 1. pris i Norsk TV 
konkurranse). Joachim 
Knoph (pianist, komponist. 
Deltok i europeisk TV-fina-
le i Italia med Catharina).

2001 Asbjørg Brunstad (so-
pran) og Ola Faye (repetitør 
ved Den Norske Opera og 
deltaker i Kontrapunkt).

2002 Torhild Staahlen 
(mezzo) og Neil Dodd 
(repetitør) , begge fra Den 
Norske Opera.

2003 Rut Tellefsen (skue-

spiller ) og Ognian Kirov 
(pianist og fiolinist) - driver 
egen musikkskole.

2004 Brothers in Law. Jan 
Erik Stensrud og svogeren 
Bjørnar synger og imiterer 
Elvis.

2005 Wolfgang Plagge, 
kjent pianist og komponist.

2006 Kristian Hauger 100 
år. Datteren Else Marie 
Hauger forteller og spiller 
musikk av sin far.

2007 Ingunn Kilen (mezzo), 
fikk Kirsten Flagstadprisen 
i 2009 og går siste året på 
Operahøgskolen. Sanae 
Yoshida (pianist).

2008 Elsa Lystad, kjent 
revyartist.

2009 Anna Linh Berg, syn-
ger og spiller piano/flygel.

2010 Anne Lise Gjøstøl, 
kjent sangartist (pop, revy 
og opera) og Tove Alice 
Rossow (pianist og san-
ger) - jobbet v/Barrat Dues 
Musikkinstitutt.

Geir Bråten (formann)

Bildene til denne artikke-
len er hentet fra nevndens 
kulturaften i 2010 med 
sangartisten Anne Lise 
Gjøstøl, akkompagnert 
av pianisten Tove Alice 
Rossow.
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Se 
Alt øl med unntak av ufiltrerte 
øl, skal være klare. Skummet bør 
være stabilt og kraftig, da bevares 
aromaen i ølet best. Fargene kan 
gå fra det helt lyse, til mørk og 
kobberrødt, mot det sorte. Fargen 
forteller oss noe om smaken vi 
kan forvente.

Slynge 
Slynge glasset for å frigjøre aro-
maer i ølet. Det er over 800 ulike 
smaks- og aromakomponenter i øl.

Snuse 
Lukte på ølet. Det er særlig 
fruktigheten i ølet vi kjenner. 
Lukter det malt? Frukt? Nøtter? 
Blomster? Treverk? Bittert? Søtt? 
Overgjæret øl har som regel ”mer 
direkte nese” og større duftinten-
sitet enn undergjæret øl.

Smake 
La ølet rulle i munnen. Sødme 
kjenner vi lengst fremme på 
tungen, mens reseptorene for salt 
og syrlig ligger lenger bak på 
siden av tungen og bakover mot 

kjeven. Fruktigheten og fylde 
kjenner mange som en ”bred” 
følelse i munnen, på tungen. Den 
kommer ekstra godt frem om vi 
også trekker inn litt luft gjennom 
munnen. Alkoholstyrken bidrar 
til smak og fylde. Kullsyren gir 
følelse av struktur og friskhet, 
en fysisk opplevelse av perling i 
munnen. Bitterheten kjenner vi 
noe oppe i ganen og lengst bak 
i svelget.

Svelge  ikke spytte 
Øl skal ikke spyttes ut!  

Som en forlengelse av ølkurset 18. mai får du her: Sommerens seks øl S’er
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For virkelig å få hele bildet av 
bitterheten i ølet, må ølet svelges. 
Bitterheten fra humlen er ølets 
mest strukturgivende element og 
er en viktig motspiller til sødmen 
i ølet. Det er en kunst å dosere 
riktig mengde.

Skåle 
Øl er vennedannende og inne-
holder konversasjonsmiddel. I 
ettersmaken ligger mersmaken, 
sier vi gjerne.

Som en forlengelse av ølkurset 18. mai får du her: Sommerens seks øl S’er
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Samloge med Millennium fylte salen

Vår Overmester Svein Juvet med 
kveldens kåsør Vidar Grette

Små loger har mye å 
hente og svært lite å 
tape på å gå sammen 
om en logekveld. Det 
så vi igjen 27. april, 
da vår loge delte på 
byrdene med vår yngre 
og mindre broderloge 
Millennium: Overmes-
ter Svein Juvet styrte 
logemøtet og Loge nr. 
136 Millennium stilte 
kveldens kåsør.
Vellykket på alle punk-
ter – og trivelig fullt i 
salen og rundt broder-
måltidet!

Storrepresentant Nils Petter 
Stensrud orienterte glim-
rende, som vanlig, om nytt 
fra Storlogen før Logen ble 
lukket og podiet overlatt 
til kveldens kåsør, Vidar 
Grette, fra det relativt nye 
og nytenkende forsikrings-
selskapet Help.

Nye typer forsikring
Vidar Grette tok utgangs-
punkt i moderne trender, 
der vi ser at det ikke bare 
stjeles biler og sølvtøy: I 
dag er din identitet i fare. 
Før du vet ordet av det, kan 
noen ta fra deg både penger 
og anseelse.

Det kan du forsikre deg 

mot – og stadig flere gjør 
nettopp det.

Mer tradisjonell forsikring, 
alt tatt i betraktning, er bo-
ligkjøperforsikring. Grette 
ville i dag ikke kjøpe bolig 
uten slik forsikring.

Og så – advokatforsikring: 
Med advokatforsikring er 
du sikret rask og profesjo-
nell advokathjelp når du 
trenger det, enten du bare 
har behov for noen timers 
råd og hjelp av en advokat, 
eller det foreligger en kon-
fliktsituasjon.

Nyttige tips før samtalen 
slapp løs under brodermål-
tidet.
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Gode Ordenssøsken

Sist søndag - 2. mai - var det søndagsmatiné  i Den grønne Sal i Stor-
tingsgaten 28. Klokken var 15, og i salen var det på scenen to stoler 
med notestativ, et enslig bord og en lysestake med tre lys. 

Fra vårdagen ute var vi plutselig inne i en kveldsstemning. 

Og det hele begynte med Carl Michael Bellmann (1740-1795) som 
vel alle har et minne om, i det minste fra man som barn sang Gubben 
Noha. Med sang og små medfølgende kåserier om musikken og kom-
ponisten, ble vi ført inn i Johannes Brahms toneverden, i operakom-
ponisten Vincento Bellini - kanskje mest kjent for operaen Norma 
- men som også har skrevet vakre solosanger og livet og kjærligheten. 

 En tur til Spania fikk vi også for å hilse på de Falla og hans min-
ner fra Granada og den særegne spanske flamenco, og så tilbake til 
B-ene med Benjamin Britten og engelske folkesanger.

Kan man bruke en søndags ettermiddag bedre? Etter min mening 
skal det mye til.

At Odd Fellow Ordenen på denne måten fremstår som en kultur-
bærer er definitivt en flott omdømmebygging.

Skulle jeg ønske meg noe akkurat nå, måtte det være at vi kunne ha 
en slik månedlig søndagsmatiné omkring det klokkeslettet. Det finnes 
så mange begavede kunstnere som både ville ha glede av å gi en slik 
intimkonsert. Og vi kunne støtte unge fremadstormende kunstnere. 

Matinéer i Stortingsgaten kunne lett ble et begrep. 

Vi støtter unge forskere gjennom De medisinsk/vitenskaplige 
fonds. Hvorfor ikke støtte unge kunstnere. Mennesket lever som kjent 
ikke av brød alene.

Det var ikke helt fullt i salen. De som ikke var til stede, gikk glipp av 
noe. 

But it is still time, sisters and brothers!!

Ha en herlig ettermiddag. Selv skal jeg på sommermøte i Leir nr. 1 
Norge - og der skal jeg på ettermøte høre en ung kunstner. Sic!!

Med vårspirende hilsen 
Kjell-Henrik
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Vellykkede besøk i hverandres huler
Livlig, velduftende, vel-
smakende og vennskaps-
fremmende atmosfære i 
Fredrikstad 15. mars, da 
vår datterloge Kongssten 
igjen ønsket velkommen til 
Sjøfareraften (t.h). Vi gleder 
oss allerede til neste vår…

…og vi håper at våre brødre 
i loge nr. 12 hadde både gle-
de og nytte av sin visitt hos 
oss og Odd Fellow Museet 
uken før, der Stor Arkivar 
Sverre Hjetland (på bildet 
under sammen med OM 
Arne Glomdal og vår egen 
Svein Juvet) både orienterte 
og viste om i museet.
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Tradisjonell galla for ny bror

Tradisjonelt hjertelige 
velkomstord fra både 
Overmester og Fadder 
Nils Petter Stenstrup 
fulgte vår nye bror, 
Rune Berg, hjem fra 
brodermåltidet sammen 
med en liten bukett 
vårblomster.
Han var oss ikke helt 
ukjent; hadde vært med på 
to-tre arrangementer over 
tid og sa seg under mid-
dagen nå rede til et ordens-
liv i St. Hallvard.

Og hyggelig var det å øn-
ske ham om bord. Det har 
vært stagnasjon og tildels 

tilbakegang i logens rekker 
de siste årene. Årsakene er 
nok flere, men den største 
utfordringen har vært, hos 
oss som i mange andre 
loger, vanskelige rekrutte-
ringsforhold.

St. Hallvard har mer å by på 

enn de fleste loger i Norge. 
Med våre 90 år er vi blant 
byens eldste; bare Norvegia 
og Eidsvold kom før oss. 
Det sitter St. Hallvard-
tradisjoner i veggene bak 
resipiend, fadder, OM og 
de andre, der de nyter en 
utsøkt fiskegryte denne 
aftenen i slutten av mars.

Et nytt loge-løp er på gang, 
og utfordringene blir man-
ge, ikke bare for bror Rune, 
men for alle dem som har et 
ansvar for hans utvikling; 
fadder, gradsnevnder – og 
hver bror især, som har som 
oppgave å inkludere ham i 
brorskapet.
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NR. 10 St. Hallvard
Stiftet den 15.05.1920

Tirsdag:
14.09 19:30 D    Arbm.
21.09 19:30 A        
28.09 19:30 B    Info.m. m/gjester
12.10 19:30 C    Arbm. Rapp. Nev
19.10 19:30 D    Arbm. Info Storrep
26.10 19:30 A        Galla
09.11 19:30 B    Priv.nevn. Aften
Søndag:
14.11 13:00 A    M  NB! Søndag kl. 1300
Tirsdag:
16.11 19:30 C    XX Fadder-kurs
23.11 19:30 D        
30.11 19:30 A    Sosialaften m/gjester
14.12 19:30 B    Julemøte
11.01 19:30 C    Arbm. Godt nytt Logeår!

OM Svein Juvet
sveinju@online.no
Løkkaveien 10, 1911 Flateby
Tlf arb: Tlf priv: 64 92 94 40 Mobil: 922 61 998

UM Finn Wilsgaard
feiriwil@online.no
Grefsenkollv. 12, 0490 Oslo
Tlf arb: Tlf priv: 22 22 14 78 Mobil: 982 29 185

Sekr. Per Erik Ask
pererik.ask@getmail.no
Kranveien 5, 0684 Oslo
Tlf arb: Tlf priv: 22 27 13 40 Mobil: 482 69 303

Webansvarlig: Sigmund L Løvold
of10web@oddfellow.no

Tradisjoner og nye utfordringer til høsten

Fadderkurs
Per Bredo Østby, Dist-
rikt Stor Sire gjennom 
en årrekke, har ved flere 
anledninger fremhevet at 
Ordenen må legge mer 
krefter inn i å gjøre hver 
enkelt av oss flinkere til å 
være logens ambassadør 
og talsmann for verdiene 
i Odd Fellow. På møte 16. 
november vil han gå dy-
pere inn i hva han legger i 
dette – og hvordan fadder-
innsatsen kan bedres.

Gradspasseringer
Innen den tid håper logen 
at vi har hatt en gradspas-
sering (29. september), 
mens enda en gradspasse-
ring er lagt til 23. novem-
ber.

Nye medlemmer?
Tradisjoen tro inviterer vi 
tidlig i høstsesongen (28. 
september) til informa-
sjonsmøte, der brødrene får 
anledning til å introdusere 
venner og kolleger til et 
ordensliv de selv er glade 
i – og som de mener vil gi 
nye dimensjoner også til 
den potesielles hverdag.

Novemberfest?
Privatnevnden lever et 
hektisk og økonomisk 
vanskelig liv. Marginene 
fra et høyt priset kjøkken 
er små, og vår lille loge har 
ikke folk nok til å bemanne 
brodermåltidene i for- og 
etterkant. Første møte i no-
vember er i Privatnevndens 
regi. Blir det fest?

Minneloge
Tradisjonen er lang, men 
deltagerlisten skrumper inn 
for vår Ordens minneloge, 
som avvikles midt i novem-
ber. Kanskje er det tidspunktet 
som er ubeleilig, kanskje er 
det andre grunner til at brødre 
prioriterer andre sysler den 
dagen. Våre avdøde brødre 
fortjener bedre.

Sosialnevnden
I likhet med våre kultur-
aftener (side 4-5) om våren 
er sosialaftenen blant høstens 
høydepunkter, der vi samtidig 
får anledning til å bidra med 
midler til trengende formål. 
Møtet 30. november er en god 
anledning til å ta med familie, 
venner og kolleger til en aften 
i logen.


