
STOREMBEDSMENN 

Jeg håper disse tre dager har gitt informasjon, kunnskap og kompetanse slik at du har 

større trygghet i funksjonen som Storembedsmann og jeg håper dagene, samværet, 

stemningen og miljøet har fylt batteriene, gitt inspirasjon og motivasjon til å være 

med på å løfte Ordenen i Norge. 

Det er vi som Storloge, som Ordenens øverste ledelse at vi sammen må arbeide mot 

felles mål for Ordenens beste. Gjennom disse dager har jeg opplevd at vi er et 

fargerikt fellesskap og jeg ser og føler er en positiv ”ståpåvilje” som preger hele 

forsamlingen,- det borger godt. 

 

Vi må erkjenne at i de siste år har vi hatt en økende utfordring både med 

medlemstilgang og ikke minst avgang og vi blir stadig eldre. Prognoseverktøy 

,erkjennelse av hvilke utfordringer vi står overfor. Dette er en utvikling vi må ta tak i 

og skal vi lykkes må vi alle bidra og fokusere nettopp på styrkelse og ekspansjon. 

Men vi må ikke spre en bølge av oppgitthet, strategien og diskusjonen for styrkelse 

og ekspansjon hører hjemme i Distriktsrådet og i enhetenes embedskollegier med OM 

i spissen. Den enkelte bror og søster og spesielt de yngre, må møte en Orden preget 

av positive tanker og der vi får frem våre verdier og budskap på en konstruktiv måte. 

 

Målet må i de neste år, være å komme inn i en positiv trend der vi sikrer en god 

utvikling. Det er holdninger og handlinger i den enkelte loge som gir grunnlaget for 

styrkelse og ekspansjon i Ordenen. 

Vårt fokus må være på å gi den enkelte søster og bror, et godt utbytte slik at hver 

enkelt, nyinnvidd eller veteran, tenker etter en logeaften; Dette var et godt møte, i 

kveld opplevde jeg noe positivt. Logen er en givende del av mitt liv. Dette er noe jeg 

kan anbefale til min venn, min arbeidskollega, min sønn eller svigerdatter. Da først er 

vi inne i den gode utviklingen og har muligheten til å utvikle oss som Orden med den 

kraft vi ønsker å ha. Gi hver søster og bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de 

gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. 

 

I går arbeidet vi med handlingsplanen for Distriktet,- dette for å få et systematisk og 

strukturert arbeid med mål og tiltak. Bruk nå tiden i høst og til neste vår med å få satt 

deres preg på handlingsplanen for de neste 4 år. Jeg anbefaler at dere tar første runde 

allerede før jul slik at dere har en gjennomarbeidet handlingsplan med tiltak på plass 

ved installasjon og kursing av logenes og leirens embedsmenn neste år. 

Denne handlingsplanen bør være en del av gjennomgangen og opplæringen. 

Det er dere DSS er som har fått gjennomføringsansvaret for opplæringen i hvert 

distrikt men bruk de tilgjengelige ressurser av Storrepresentanter og andre 

nøkkelpersoner  til å bistå i dette. De  nyvalgte HM/HP vil bli invitert til en 

samling/kursing/ kunnskapsløft i juni 2015. 

 

 

Husk som DSS er du Storlogens og Stor Sires representant i ditt distrikt, i din 

funksjon har du fullmakter, makt og myndighet, men også ansvaret for å søke og nå 

våre mål. 



Jeg ønsker at dere bruker Storrepresentantene og D- rådet aktivt. Sammen lage et 

godt team som kan bidra til styrkelse og ekspansjon i distriktet. Her er det viktig å 

jobbe med tiltak og handlingsplaner men det er også viktig å arbeide med samhold, 

samhandling og skape et godt miljø i D-rådet. Jeg håper at dere utvikler et råd der det 

er høyt under taket slik at dere får gode diskusjoner men også at lojaliteten både 

internt og til Ordenens beste settes i høysete. 

 

Jeg vil også ved denne anledning vektlegge min oppfordring om at vi søker å spille 

hverandre gode, ville hverandre vel. Lojaliteten må gå begge veier. Skal vi som 

Ordenens ledelse, Storlogen, fremstå med autoritet og respekt må vi oppfattes som en 

felles kraft. En for alle – alle for en. Jeg håper dere vil spille meg som Stor Sire god 

og jeg skal etter beste evne søke å støtte dere og spille dere gode. Til det trenger vi en 

åpen dialog,- husk intet spørsmål er dumt, er det noe dere lurer på så ta en telefon, 

send en mail og jeg sammen med Storlogens embedskollegium og kanselli vil beflitte 

oss på å svare selv om det enkelte ganger kan ta noe tid. 

Jeg er utrolig stolt og glad for å ha fått med dere alle på laget og  

er overbevist etter å ha hørt og opplevd den energien og den kompetansen som er i 

denne sal, om at vi sammen vil løfte vår Orden mot nye høyder. 

 

Vi har ulike roller i Storlogen men vi må sammen arbeide for Ordenens beste og med 

det mål om at hver søster og bror får med seg en ballast i livet som bidrar til at vi får 

et bedre samfunn. 
 


