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esøker du en loge, merker du ganske fort
stemningen i logen. Er det høytid og ro i
logesalen, trives man på ettermøtet. Du
merker deg fremmøtet og klimaet i logen.
Som Stor Sire har jeg gleden av å besøke
mange loger rundt om i landet og dette gir
meg inspirasjon men også ettertanke.
I den siste tid har jeg besøkt flere loger der jeg merker
en positiv energi og en god stemning. Du ser at folk trives
og samtalene går lett. En legger ekstra merke til at det er
flere unge med regalier som viser at de venter på en gradpassering. Jeg besøker ofte loger i forbindelse med veteranjuveltildelinger. I samtaler med veteranene får jeg gode
beskrivelser og historier om hva som skjer i logen. Jeg får
høre at veteranen i perioder ikke syntes det var like greit å
gå på logemøtene. Møtene ga lite, og stemningen var ikke
så god og fremmøtet var dårlig. Men nå var logen inne i et
godt spor og veteranen gledet seg til hvert logemøte, i likhet
med de fleste i logen. Jeg tenker at dette er en varm og god
loge der medlemmene trives. De blir sett og hørt og de føler
tilhørighet til logen. Stemningen er god.
Det er i logene det viktigste ordensarbeidet skjer og det
er utviklingen i logene som avgjør om Odd Fellow Ordenen
vil lykkes i fremtiden. Aktiviteten i leirene er et godt supplement, men det som er avgjørende for Ordenens fremtid,
er om vi har gode og veldrevne loger. Skal Storlogen
prioritere en oppgave, så må det være å legge til rette for at
vi har aktive og veldrevne loger.
Fra min tid i Forsvaret hadde vi et uttrykk; som troppsjefen så troppen. Jeg tror at vi kan trekke paralleller til en
loge: som Overmester så logen. Har logen en Overmester
som sammen med sine embedsmenn skaper den gode stemning og høytid, ser vi at dette gir logen en god utvikling. Det
er ofte en klar handlingsplan og konkrete tiltak som har
brakt logen inn i det gode sporet. Det henger sammen med
en satsing på styrkelse og ekspansjon, men først og fremst
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er det viktig at søstre og brødre trives i logen og at
logemøtene gir et godt utbytte. Det handler om god ledelse.
Prosjektet «Den Gode Overmester» starter nå en ny
runde. Vi har evaluert pilotprosjektet og uten tvil er oppsummeringen at Ordenen må satse videre på programmet
for å skape trygge og kompetente Overmestre. Det er en
investering som gir god effekt. I denne runden vil over 40
kommende Overmestre gjennomgå programmet. Programmet har som mål å utvikle den trygge og gode Overmester. Prosjektet vil omfatte lederutvikling, herunder
nominasjonsprosessen, mentorprogram, embedskollegieskifte og kommunikasjon. Programmet handler om verdibasert ledelse og det praktiske lederskap bygget på Stor Sires
Grunnsyn på Ledelse. Det tar utgangspunkt i Overmesterens lederroller, den operative leder, den rituelle leder,
den administrative leder og lederen som forbilde. I en
verdibasert Orden som vår, er den største utfordringen å
gjennomføre et lederskap basert på våre nøkkelverdier; respekt, toleranse, felleskap og medmenneskelighet.
En god Overmester må etterleve verdiene i praksis og
skape en kultur som reflekterer vårt verdigrunnlag med utgangspunkt i vennskap, kjærlighet og sannhet.
Et av våre aller eldste symboler er hjerte og hånd. Det
beskriver billedlig helt klart vår ledelsesutfordring, omsette
våre etiske verdier til daglig praktisk handling.
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Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire
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DEN FINSKE ODD FELLOW ORDENEN
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ODD FELLOW

Finland – vårt naboland i øst har en vold

kunne ha vært annerledes. Finland og No
knytningspunkter. Odd Fellow Ordenens

spesiell og skiller seg fra de fleste andre

ligheten det sentrale skillet. Her skal vi g

som igjen danner bakgrunnen for Odd Fe
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Tsar Aleksander III.

FRA TIDENES MORGEN TIL 1809
Da de nordiske rikene ble etablert ved
forrige tusenårsskifte, ble landområdene som i dag utgjør Finland en
del av Sverige. Det er ikke uvanlig å
tidfeste dette til 1154. Svensk ble det
dominerende, offisielle språket, selv
om finsk var folkespråket for store
deler av landet. Sverige var den nordiske stormakten med landområder
rundt hele Østersjøen. For svenskene
var Østersjøen som Middelhavet var
det for romerne – Mare Nostrum – vårt
hav. Og de eide land på alle kantene av
dette havet.
Ved den franske revolusjonen i 1789,
ble det uro i hele Europa. Og da
Napoleon Bonaparte(1769-1821) ble
den ledende general og politiker i
Frankrike, og også utropte seg selv til
keiser, ble det starten på en voldsom
geografisk og politisk omveltning i Europa. I denne heksegryten oppsto det
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en konflikt mellom Russland og
Sverige i den såkalte russisk/svenske
krig fra 1808 til 1809. I denne krigen
tapte Sverige Finland til Russland. Finland ble ikke innlemmet i Russland,
men ble et eget storfyrstedømme med
betydelig indre selvstyre.

FRA 1809 TIL 1917
For Sverige ble tapet av Finland alvorlig, nedverdigende og smertelig både
arealmessig, politisk og hva angikk den
nasjonale selvfølelsen. Jean Baptiste
Bernadotte(1763-1844) som da var blitt
adoptert kronprins i Sverige, hadde
gjort avtale med Russland og Storbritannia om at Norge etter Napoleonskrigene skulle blir en del av
Sverige.
Finland ble løsrevet fra Sverige i
1809, og fortsatte som et autonomt
storfyrstedømme i Russland. Det betydde at språkbåndet til Sverige ble
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

brutt,og det finske språk fikk utvikle
seg fritt. Det er lett å tenke seg at Finland kunne ha blitt russifisert både
språklig og kulturelt, noe som ville ha
hatt uoverskuelige konsekvenser. Den
selvstendige og særegne finske nasjonalfølelsen vokste under russisk
overherredømme. Det har sine klare
paralleller i hva som skjedde med den
norske nasjonalfølelsen som utviklet
seg under vår personalunion med
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W ORDENEN

dsom og dramatisk historie. Så mye

orges historie har også en rekke til-

Krigshelten Marskalk Mannerheim.

historie i Finland er også ganske

e land. Her utgjør den markante tospråk-

gi en kort innføring i Finlands historie
llow Ordenens historie i Finland.
Gammelt kart over Østersjøen,
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Det finske flagget.

Sverige fra 1814 til 1905. I 2017 feiret
Finland 100-årsjubileet for den selvstendige, finske republikken. Ved de
russiske revolusjonene omkring 1917
og med all uroen i Europa i forbindelse
med slutten på første verdenskrig,
løsrev Finland seg fra Russland og
dannet egen republikk. Hundre år på
vei frem til i dag har vært preget av
kamper, krig og suksesser. Først hadde
man borgerkrigen ved republikkens
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begynnelse. Deretter fikk man krigene
med Sovjetunionen og sammenfallet
med andre verdenskrig. Den utenrikspolitiske balansegangen mellom øst og
vest, ikke minst under den kalde
krigen, har vært nervepirrende langt ut
over Finlands egne rekker. I etterkrigstiden har Finland vokst frem som et
moderne demokrati, en vellykket industrinasjon med sterk kulturell bevissthet, ikke minst innen musikk og
arkitektur. Sammen med de øvrige
nordiske statene fremstår Finland som
et av de gode eksemplene på den nordiske samfunnsmodellen og de nordiske
velferdsstatene.

ARVEN FRA DET MONARKISKE
TSARDØMMET
Allerede i 1901 tok finnen A. Kandelin
kontakt med Den Svenske Storlogen
for å sondere mulighetene for å få Odd
Fellow Ordenen til Finland. Fra
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Sverige innløp det melding om at det
kunne ha vært meget ønskelig, men
umulig i et land innenfor tsarveldet.
Ordenshistorien beviser at Odd Fellow
Ordenen trives best i liberale demokratier. Tsarveldet, og senere Sovjetunionen, er det stikk motsatte. I
samspill med alle sivile rettigheter har
ordener som Odd Fellow Ordenen sin
gode plass. I totalitære samfunn med
hemmelig politi, overvåking og konspirasjonsdannelser er vår Orden en
fremmed og uønsket fugl.

DET MODERNE FINLAND
Det moderne Finland er et moderne,
pluralistisk samfunn og har republikken
som statsform. Landet ledes av en
president som velges ved direkte valg
for seks år av gangen. Presidenten styrer
i alt vesentlig Finlands utenrikspolitikk,
og er også øverstkommanderende for
landets væpnede styrker. Parlamentet
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Finske soldater november 1939 klar til kamp.
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Biblioteket i Tampere, bygd i 1983–86.

som har navnet Riksdagen – som på
svensk – er sammensatt av en rekke
partier, har 200 representanter og velges
ved valg hvert fjerde år. Regjeringen
utgår fra partiene i Regjeringen med
statsministeren og står ansvarlig overfor
Riksdagen, noe som er sedvane i
parlamentariske land. Finland er inndelt
i 19 fylker og har 311 kommuner.

R

ODD FELLOW ORDENEN I FINLAND
Etter at den svenske Odd Fellow
Ordenen frarådet noe arbeid med
«ordensfrågan» så lenge Finland lå
under Russland, er det tydelig at spørsmålet raskt kom opp etter dannelsen
av republikken og etter at man var
ferdig med borgerkrigen. Den første
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Odd Fellow loge ble instituert i 1925 i
byen Vasa som ligger litt nord på
vestkysten av Finland og i de svensktalende områdene. Det var helt klart i
de svensktalende områdene at Odd
Fellow Ordenen slo sin første rot. Men
som i Norge var veksten i starten
ganske langsom. Etter krigen i 1945
hadde ikke Ordenen mer enn 175
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Finlandiahuset, verdenskjent konsert- og kongressenter. Huset ble tegnet av den finske arkitekten Alvar Aalto, og sto ferdig i 1971.

Finske møbler og design er i dag i verdensklasse.

brødre. Rebekkasøstrene kom først
etter 1965. Veksten tok seg opp gjennom 1950- og 1960 årene. Dermed
reiste det seg spørsmål om Finland
kunne få sin egen Storloge. Før dette
kunne skje, var Finland et distrikt
under Den Svenske Storloge, og ledet
av en Distrikts Stor Sire.
Alle de nordiske land har sine språk
og dialekter. Det er et fenomen som
både er egnet til spøk, latter og irritasjon. Men de fleste nordmenn, dansker
og svensker forstår hverandre, i alle fall
til dagligdags bruk. Noe annet er det
med finnene. Svensk og finsk er ikke
bare to ulike språk, men de er to helt
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Jean Sibelius (165–1957). Finsk komponist og fiolinist.

forskjellige språk. Nettopp dette skapte noen ekstra vanskeligheter i forbindelse med dannelsen av Den Finske
Storloge.
Alle som var involvert søkte etter
«den beste modellen». En av de modellene som ble utredet var om man
skulle ha to Storloger i Finland, en for
det svenske og en for det finske
språket. Den som skulle lose dette
gjennom var den svenske Stor Sire,
Dag Wallén. Han henviste til at
Sovereign Grand Lodge i USA aldri
ville gå med på to Storloger i ett og
samme land.
Løsningen ble at Den Finske StorDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

loge ble instituert 2. juli 1984 med sin
egen Stor Sire, Curt Åkerberg. Etter
dette har Finland hatt en jevn og god
medlemsutvikling.
Sommeren 2018 har Odd Fellow
Ordenen i Finland 9.256 medlemmer.
Statistikken viser at de svensktalende nå er kommet i mindretall.
Den finsktalende del av befolkningen
utgjør en stor majoritet. Derfor er det
i dette området Odd Fellow Ordenen i
Finland har sitt store og ubrukte
potensiale. Og vi leser hele tiden at
Finland er et av landene i Europa med
en jevn og god vekst.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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NY FINSK STOR SIRE

TEKST:
KJELL-HENRIK
HENDRICHS

KAI JOHANSSON –

Finlands nye Stor Sire

– Hvem er du, Kai Johnsson?
– Jeg er vel en typisk finsk mann, vokst
opp i et ganske vanlig finsk hjem.
Språket var finsk, selv om jeg lærte
svensk i skolen. Yrkesmessig valgte jeg
å bli jurist. Til daglig underviser jeg i
juridiske fag i det man vel på engelsk
kaller Business college, og i tillegg har
jeg et eget firma som driver med de
samme type saker. Dette gjør at jeg har
både en fast og fleksibel arbeidstid som
gjør det mulig å kombinere dette med
embedet som Stor Sire. Jeg visste jo
godt hva jeg gikk til for jeg har vært
Stor Sekretær fra 2009 til 2013 og Vice
Stor Sire fra 2013 til 2017. Hvis du kan
påvirke din egen arbeidstid og samtidig skal være yrkesaktiv, er det mulig å
kombinere arbeid med krevende tillitsverv.
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– Hvordan kom du i kontakt med Odd
Fellow Ordenen?
– I min barndom og ungdom hadde jeg
nesten ingen peiling på hva slike
Ordener var for noe og hva de drev
med, selv om min far var frimurer. Men
det var en spesiell hendelse som fikk
meg interessert. Min svigerfar fylte
femti år, og han hadde en stor mottakelse. Der møtte det opp et tyvetalls
menn kledd i logedress. En ting var det
spesielle antrekket. Det annet var at
jeg merket at de hadde et usedvanlig
godt fellesskap. Slike verdier er noe en
ung mann fester seg ved. Og dette var
min svigerfars Odd Fellow brødre.
Etter et par års samtale kom min
svigerfar, Jyrki Salomaa, med søknadsskjemaet, og jeg underskrev det på
kjøkkenbordet hjemme hos ham.
– Og hvordan arter ditt familieliv seg?
– Jeg har vært gift med min kone, Päivi,
i 29 år nå. Vi har to ganske voksne
sønner på 27 og 23 år. Det var min
kones far som fikk meg med, og min
kone er også aktiv Rebekkasøster.
Hun er for øvrig Overmester i Rebekkaloge nr 9 Ulrika. Det gjør oss til
en ganske tett Odd Fellow familie.
– Ja, hva er det du har gjort i Odd
Fellow Ordenen?
– Jeg ble innviet i 1992 i Odd Fellow
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Kai Johansson – ny finsk Stor Sire.

Den finske Storloge er den nest yngste i Europa. Bare den polske Storloge er
yngre. Den finske Storloge ble instituert i 1984. Kai Johansson er den sjette i
rekken av Stor Sirer siden den gangen. Den finske Storloge har den ordning at
Stor Sirene annen hver gang skal komme fra den svensktalende del av befolkningen, og annen hver gang fra den finsktalende del. Stor Sire Rabbe Strann
var den siste svensktalende, og dermed står en finsktalende for tur.
loge nr 15 Frater Aboensis, noe som
forteller at den ligger i byen Åbo som
er det svenske navnet. På finsk heter
byen Turku. Etter at jeg fikk tredje
logegrad har jeg hatt embeder. Først
som Ytre Vakt, deretter som Ceremonimester, Overmester og senere Storrepresentant. I leiren har jeg vært
Skattmester, 1. Høvedsmann og Hovedpatriark. Jeg ser det som en svært
stor fordel å ha hatt alle disse embedene både i loge og leir. Det gir en
type innsikt og erfaring omkring det
som er det egentlige Odd Fellow
arbeidet. Jeg er patriark i leir nr 5 Aura.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Og så har jeg faktisk blitt 25-år Veteran
i 2017. Og i 2009 fikk jeg den Europeiske Storlogegraden i Frankfurt a.
M.
– Hvordan er Ordenens situasjon for
tiden i Finland?
– Vi har en historie fra 1925. I dag har
vi 55 Rebekkaloger og 14 Rebekkaleire. Og vi har 68 Odd Fellow
loger og 17 Odd Fellow leire. Og i tillegg har vi en Odd Fellow loge i Estland. Til sammen har vi sommeren
2018 9.256 medlemmer. For meg som
Stor Sire er det godt å kunne si at vi
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har en jevn vekst i Ordenen. Og
spesielt gledelig er det at nettopp i de
finskspråklige delene av landet – som
etter hvert blir den store majoriteten –
er der veksten er mest markant. Når
Ordenen blir så voksen som vi nå er –
snart hundre år – er det stadig noen
som faller fra ved dødsfall. Og over
hele verden er det jo også et nytt
fenomen, nemlig at folk avslutter sitt
medlemskap. Dette er en krevende utfordring som vi må rette stor oppmerksomhet mot.
– Hvilke utfordringer ser du i tiden
fremover?
– I første rekke må vi forstå det
samfunnet vi lever i. Og selv de nordiske land er ikke like. I Finland ser vi
en rekke utfordrende trekk. Enehusholdninger og ensomhet er åpenbart et
strukturelt fenomen. Samfunnet blir
flerkulturelt. Begge disse forhold kan
Odd Fellow Ordenen ha et svar på
gjennom sin åpenhet og kontinuitet.
Samfunnet sekulariseres. Det kan være
en utfordring, men også en mulighet
for vår livsanskuelse. Vår Orden har
alltid trodd på en Skaper som opprettholder og en felles far for alle
mennesker. Grensen mellom arbeidstid og fritid gjør det mer krevende med
langsiktig og planlagt ordensarbeid.
Samfunnstilbudene er mange og konkurransen mellom dem hardner til.
Mellom alle disse trendene skal vi
finne vår gode form. Det krever både
synlighet og troverdighet.
– Har du noen skisser til løsninger?
– Ja, jeg ser et par momenter som jeg
tror er helt avgjørende. Det ene er at
det vi tilbyr må være av høy kvalitet.
Noe annet duger ikke i vårt samfunn.
Det holder ikke med en staselig innpakning. Det som gjelder er innhold,
innhold og innhold.
Det andre er at vi må aktivisere
mennesker i alle aldre. Nye og unge
mennesker i en loge må aktiviseres fra
første stund og ikke gå på gress. Og
eldre medlemmer må aktiviseres. I det
hele er det å se etter muligheter blant
medlemmene noe av det viktigste vi
kan gjøre. Det er jo gjennom aktiviteter at man fremmer personlig utvikling.
– Og hva med samarbeid over
grensene?
– Jeg har allerede hatt stor glede av
samarbeidet over grensene og ikke
minst med de øvrige nordiske Stor
Sirene. Vi har et verdifellesskap, et interessefellesskap og parallelle utfordringer som gjør oss avhengige av
hverandre.
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Kai Johansson og kona Pâivi.

FEM FINSKE STOR SIRER: Pentti Grønberg, Tapio Katajamäki, Kai Johansson, Bror
Krause og Rabbe Strand.
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SELLE MARIE

er ny søster Dep
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Selle Marie Horntvedt er virkelig
ingen nybegynner i Odd Fellow
Ordenen. Det er knapt det embede
hun ikke har hatt. Og i tillegg har hun
fra første stund vært Rådsmedlem i
Rådet for Norsk Odd Fellow Akademi.
Hun har vært Stor Kapellan og Distrikt Stor Sire, og er dermed en av
Storlogens valgte embedsmenn med
lengst erfaring fra Storlogearbeidet.
Dette å ha sett Storlogearbeidet fra
forskjellige utsiktsposter er også en
ubetinget styrke. De Tre Kjedeledd
presenterer henne her for leserne.
– Hvor kommer du fra og hvor er du
oppvokst, Selle Marie Horntvedt?
– Jeg er født og oppvokst i Kristiansand. Her har jeg bodd hele livet
og er en ekte sørlending. Og ingen kan
unngå å merke det på dialekten min.
Oppveksten min er preget av svømming, båtliv, hytteliv med holmer og
knatter. Alt dette elsker jeg, og det
preger meg og gir meg energi til å leve
et godt liv.
Jeg er oppvokst ved sjøen. Der
bodde jeg sammen med mor, far og en
storesøster der sport og idrett, musikk
og korsang fylte livet. Vi sang i Domkirkens barnekor, senere Schola
Cantorum, den beste musikalske skole
og musikkdannelse som jeg fremdeles
preges av. Jeg var så privilegert som
fikk en fantastisk barne- og ungdomstid.
– Så alt var bare lek, sol og sørlandsidyll?
– Ja, mye av barndomstiden står jo for
meg i en slik glans. Og etter hvert ble
det også idrett på konkurransenivå.
Svømming og håndball, ski om vinteren. Da ble det jo noe mer alvor, men
fortsatt med mye glede. Vi trente hver
dag, og det kunne være krevende nok.
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Og så fikk jeg mange venner i barneog ungdomstiden som jeg fremdeles
har nær kontakt med. Det å ha venner
som følger deg – og du dem – gjennom
hele livsløpet er en verdi som ikke kan
kjøpes.
Jeg må bare gjenta et jeg hadde en
fantastisk barn- og ungdomstid fylt av
aktivitet, glede og kjærlighet. Jeg
hadde en omsorgsfull mor som holdt
styr på en meget aktiv familie.
Hjemme praktiserte mine foreldre en
lys, lett og optimistisk kristendom.
Grundtvigiansk ville vel noen kalle
denne formen. Dette kjenner jeg svært
godt igjen i klangbunnen av Ordenens
verdier som medmenneskelighet, respekt, toleranse og fellesskap. Dette
ble en del av meg allerede i min
barndom. Vi sier jo at Ordenens verdier er tidløse, og de deles av alle gode
samfunnsformer.
– Hva er din sivilstatus, familie og interesser?
Det var alltid mange mennesker rundt
hos oss, hjemme eller på fellesturer. Å
treffe og kjenne mange mennesker er
en berikelse. Da ser man så mange
nyanser i livet. Det finnes jo ikke ett
menneske som er likt et annet. Og i
dette mylderet av mennesker traff jeg
min mann, Bjørn. Sammen med ham
kunne jeg fortsette det gode liv jeg
hadde fått med meg fra barndommen
og ungdommen.
I dag er jeg enke. Det er nå tolv år
siden det ufattelige skjedde, at min
mann Bjørn døde av sykdommen ALS.
Det er en sjelden, nevrologisk og uhelbredelig sykdom som alltid fører til
døden. Det var noen tunge år der jeg
opplevde at mannen jeg traff sytten år
gammel mistet evnen til å spise, snakke
og gå. Det er en sykdom uten håp om
helbredelse. Men Bjørn presiserte
stadig at vi «måtte leve et normalt liv
midt oppi det unormale».
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– Og hvordan ser familien din ut i dag
da?
– Bjørn og jeg fikk to flotte barn. Det
er Sondre og Tonje. Sondre bor i
München i Tyskland og Tonje bor på
Stabekk i Bærum. Jeg har fem barnebarn. To av dem er det vi kaller bonusbarn. Og som alle bestemødre besøker
jeg dem så ofte som jeg kan. Jeg vil så
gjerne følge dem i oppveksten. Da må
jeg reise og være tilstede i deres
hverdag. Det gleder meg stort.
– Men Orden og barnebarn tar vel ikke
all din tid?
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NY SØSTER DEPUTERT STOR SIRE

HORNTVEDT

TEKST:
KJELL-HENRIK
HENDRICHS

putert Stor Sire

Det å arbeide med barn og unge, være
med å prege deres hverdag og oppvekst,
gi dem kunnskap, trygghet og vise dem
respekt for de ulikheter vi bærer med
oss. Jeg ville valgt det samme yrket i dag.
Til tider er læreryrket tøft, utfordrende
med store krav og mange unge mennesker som sliter i livet. Men klarer jeg
å se og være et medmenneske, håper jeg
at jeg har gitt elevene en god basis.

– Hjemme gleder jeg meg over hagearbeid når årstidene er der. Jeg har
ingen superhage, men den er koselig. Jeg
reiser til fjells på hytta høst og vinter. Og
så nyter jeg å kunne bruke naturen, men
kan godt komme i litt bedre form. Derfor trimmer jeg i Turnforeningen og
morgensvømmer utover høsten så lenge
det er lystbetont. Jeg er jo fantastisk
heldig som bor hundre meter fra sjøen.
– Hva er din yrkesmessige bakgrunn?
– Nå er jeg pensjonist. Før det arbeidet
jeg i skolen i 45 år og vært rådgiver de
siste 20 årene. Læreryrket er fantastisk.

R

j

– Du har allerede et svært aktivt
Ordensliv bak deg. Hvordan startet
det?
– Min far var Odd Fellow med over 60
års medlemskap i Odd Fellow loge nr 28
Agdesiden. Som barn visste jeg
ingenting om ordensliv, og tenkte vel
heller ikke noe over det. Jeg så bare at
far dro på møte i gallaantrekk og jeg
synes han var så flott. Han fikk Ordenens Hederstegn for å være med på å
skaffe og bygge opp Ordenshuset i Kristiansand. Det er jo et av perlene blant
Ordenhusene i Norge.
Far ble fadder til min mann og jeg begynte som Rebekkasøster i nr 7 De
Hvite Liljer 33 år gammel.
Jeg har vært Sekretær, UM, OM, Eks.
OM, Dep. HM, HM, Eks HM, Storrepresentant, DSS og Stor Kapellan. Og
så har jeg vært ass. til CM, deltatt i spill,
nevnder og komiteer. Logen og
Ordenen er en viktig del av mitt liv. Å
være Rebekkasøster er en livsstil. Det
føles naturlig å takke ja til et embede.
Uten engasjement og entusiasme synes
jeg ikke jeg klarer å leve opp til å være
et aktivt Ordensmenneske. Kunnskap
om Ordenen, historien, verdiene er avgjørende for et godt Ordensliv.
Jeg synes også at vår utadrettede
virksomhet beriker meg. Vi kan ikke
hjelpe alle, men de vi velger å hjelpe
støtter jeg helt og fullt opp under. Jeg
gleder meg over vår støtte til Redningsselskapet nå. Vi har for mange drukningsulykker, kysten vår er lang, fiskere
og sjøfolk gjør en innsats for oss alle og
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

de fortjener at vi støtter opp med en ny,
moderne redningsskøyte. Jeg er stolt av
det.
– Hvordan lever du det daglige Ordensliv?
– Min loge, Rebekkaloge nr 7 De Hvite
Liljer, ble stiftet i 1924 av aktive, dyktige
kvinner. Historien vår er flott. I dag opplever vi at vi har mange eldre søstre og
rekrutteringen er for liten. Men det
arbeides meget godt. Logen har gode
ledere, samholdet er flott og ettermøtene varierte. Jeg er stolt over at alle
våre syke og eldre får besøk av omsorgskomiteen hver 14. dag. I så måte lever vi
etter budordene.
– Du har vært med på å starte opp
Norsk Odd Fellow Akademi.
– Ja, jeg har vært så heldig å være med i
NOFA, et banebrytende arbeid for
Ordenen og en berikelse for alt Odd
Fellow arbeid. Dette stimulerte til å
stifte Regionalt Akademi Agder for å
bringe kunnskapen ut regionalt, og få et
større engasjement. Symposiet i Kristiansand i 2016 var et positivt løft for
regionen der vi fikk se hvor mange
frivillige som ble med for å lage et godt
arrangement.
De siste fire årene har jeg sittet i
Storlogens Utvalg for Styrkelse og Ekspansjon. Et særdeles aktivt utvalg under
ledelse av SDSS Per Arild Nesje. Utvalget arbeider med den største utfordringen Ordenen står overfor fremover.
Naturlig avgang på grunn av høy alder
og utmeldelser av diverse grunner. Vi
må skape en snuoperasjon. «Forandre
for å bevare» er Stor Sires motto for
inneværende periode – vi må løfte i
flokk, være fremtidsorienterte, våge å
satse på yngre krefter samt bygge
hverandre opp. Vi må fremsnakke
hverandres egenskaper. Det motsatte er
å baksnakke.
– Hva annet har du vært med på i den
senere tid?
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Jeg har vært fagansvarlig i Ledelsesprosjektet Den Gode Overmester – et
fremtidsrettet ledelsesprosjekt der
UM/OM får kunnskap om Ordenen,
personlig utvikling og en trygghet til å
lede basert på etiske verdier.,
Alle disse utvalg og komiteene har
gitt meg en ballast av kunnskap, pågangsmot og engasjement til å takke ja
til nominasjon som søster Deputert
Stor Sire. Jeg liker utfordringer, jeg
liker å arbeide med mennesker.
Jeg ser at det er ulike kulturer i de
forskjellige logene. Tror det er sunt,
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men tror også at vi av og til kan være
for navlebeskuende «Vi har det jo så
greit»-mentalitet og prøve noe nytt
uten alltid å snakke om «før i tiden».

verdier og valg, fenge dem med hvem
vi støtter i vårt utadrettede arbeid
regionalt og sentralt. Vi må tidlig gi
dem oppgaver av verdi når de selv er
modne for det og vi må følge dem opp.
Og i en loge må alle bli sett.

– Hvor tror du de største utfordringene
ligger?
Tror ekspansjon og rekruttering blir
den største utfordringen. Unge mennesker har andre interesser, ofte opptatt av familie og egenaktivitet mer
enn frivillighet. Men vi må også finne
ut hvordan vi kan få de unge til å bruke
sin egentid på å bevisstgjøre sine etiske

– Tror du vi må arbeide på spesielle
arenaer?
– Sosiale medier kommer vi ikke
utenom. Det er et klart trekk i tiden. Vi
må ikke se på sosiale medier som en
plage, men som et mulighetenes verktøy. Sosiale medier er en del av de
unges hverdag. Her treffer vi de hjemme. Vi godt voksne har en mulighet til
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å lære noe nytt, lære av dem, være på
nett. Vi må holde våre logenettsider interessante og innholdsrike. Vi må se
fremover. Og den eldre generasjonens
store utfordring er at vi må ønske å
lære noe nytt.
Har du noen spesielle ønsker?
Det er gledelig med den fornyingen vi
har i leiren. Forståelsen av symbolikken og kunnskapen om dette er viktig
for matriarkene. Uten denne dybdeforståelsen av ritualer og spill ser jeg at
mange matriarker ikke helt får det utbytte av seremonien man skulle ønske.
Utviklingsprogrammet blir viktig og
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forståelsen av forskjellen mellom loge
og leir må tydeliggjøres. Jeg har noen
tanker om leirslagningen, men det blir
litt for internt å komme inn på her.
Ordenens 200 års jubileum står for
døren. For en mulighet vi har til å synliggjøre vår Orden ved feiringen av
vårt 200 års Jubileum!
Jeg håper at alle DSS har dette på
sin agenda allerede. Det er viktig å ha
en plan for felles arrangement.
Jeg får ta frem at distrikt 14 Vest
Agder vil samle søstre og brødre i distriktet til en storslått markering som
blir både Ordens- og jubileumsrelatert. Vi har lokalt en mulighet til å synliggjøre hva vi står for. Når vi knytter
dette opp mot en lokal jubileumsgave,
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som skal dekke flere deler av fylket,
har vi så mye positivt å arbeide for.
Ellers håper jeg virkelig at jeg får
anledning til å treffe søstre og brødre
på deres hjemmebane. Jeg har mye å
lære, men har også mye å gi. Viktig å
finne gleden, vise engasjement og mye
entusiasme i arbeidet. Verdiene våre vil
alltid ligge i bunnen, grunnpilaren i alt
vårt arbeid. Men det er med personlig
kontakt det beste grunnlaget for fremdrift mot felles mål blir lagt. Ønsket
mitt er at vi sammen skal dra i flokk
mot felles mål, og den Odd Fellow
veien vi går er spennende.

R
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RENÉE BAANRUD BACKER
er ny søster Stor Sekretær
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Hvis vi skal bruke en god, gammel
formulering, kan vi si at Renée
Baanrud Backer er Storlogekollegiets
benjamin. Men skal en Orden fornyes,
må den nettopp rekruttere yngre
medlemmer som kan utvikle seg og
tilføre nye synsmåter. Det kom som
en stor overraskelse på henne da hun
ble forespurt om hun ville la seg
nominere til embedet om Stor
Sekretær. Svaret ble ja. Og på
Storlogemøtet ble hun valgt. De Tre
Kjedeledd presenterer henne for hele
Odd Fellow Norge gjennom dette
intervjuet.
– Hvem er du, hvor er du oppvokst og
hvordan var barndommen?
Jeg vokste opp som den eldste av tre
søsken. Jeg har en søster som er 18
måneder yngre og en bror som er seks
år yngre. Jeg ble derfor tidlig vant til å
ta ansvar. Da ble man også familiekjær,
pliktoppfyllende og lærte å respektere
andre og de pliktene jeg ble gitt. Det
sies at jeg både er nysgjerrig og lærevillig. Det var en av årsakene til at jeg begynte ett år tidligere på skolen. Jeg
oppfatter meg som lojal og har beholdt
mange gode venner som jeg allerede
fikk i barndommen og på skolen. Jeg
beskrives vel også som en blid og
positiv person. Ellers er jeg utrolig
takknemlig for det livet jeg har levd så
langt. Jeg oppfatter meg som svært
heldig og har det veldig godt.
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– Hvor vokste du opp helt konkret?
– Jeg vokste opp ved Smestad skole i
Oslo hvor jeg gikk i ni år. Etter det
gikk jeg tre år på Persbråten Gymnas.
Jeg var med i søndagsskolen, jeg var
med i skolekorpset hvor jeg spilte
althorn og mellophon. Og så jeg var jeg
med i speideren. Speideren sees jo på
av mange som en god forskole for å bli
Ordensmedlem. Jeg gikk tur med
naboens hund i ett år for å få lov å
kjøpe min egen hund og siden har jeg
nesten uten opphold hatt hund frem til
for et år siden, da måtte vi avlive Ice,
en Alaskan Husky arvet etter min
yngste sønn.
– Hvordan var miljøene der du bodde?
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– Der jeg vokste opp i Oslo var vi en
stor gjeng hvor søsknene mine ofte var
med. Vi syklet til Frognerbadet, et stort
utendørsbasseng i nærheten av hvor vi
bodde. Og det var ikke lange veien til
strendene på Bygdøy. Det mest kjente
badestedet er vel Huk hvor så mange
lærte seg å svømme. Og så var de store
områdene i Frognerparken et eldorado
for mennesker og dyr, der vi badet i
fontenen til Gustav Vigeland.
Matpakke og saft var alltid med. Jeg
visste lite om at labyrinten rundt det
store fonteneanlegget til Vigeland er et
godt bilde på menneskelivet og at det
i dag ofte brukes som en metafor på
inngangen til et ordensliv.
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Undermester i Odd Fellow loge nr 1 Norvegia, Jan Backer og søster Stor Sekretær Renée
Backer.

Da jeg var ni år, fikk familien min en
utvekslingselev fra England. Hun het
Karen og var tolv år. Vi ble kjempevenner og byttet senere på å besøke
hverandres familier. Vi har fortsatt
kontakt den dag i dag. Ellers hadde vi
hytter vi dro til både ved sjøen og i
skogen og jeg har mange fine ferier og
helger å se tilbake på.
– Hva er din sivile status, familie og interesser?
– Jeg er gift med Jan, vi har akkurat
hatt 36 års bryllupsdag. Vi har tre barn,
to gutter og en jente. Og vi har fire
barnebarn, tre gutter og en jente. Vi
bor i en generasjonsbolig i Oslo hvor
vår datter og tre barnebarn bor i en
leilighet over oss og hvor vår yngste
sønn bodde i en leilighet i underetasjen
frem til april i år. Da var han ferdig
med studiene, hadde fått jobb og var
klar for å bli samboer. Vi har også et
landsted ved Nordre Billingen i
Hedmark. Det er blitt et samlingssted
for storfamilien og hvor vi sjelden opplever å være alene. Det er dit vi drar
når vi trenger å senke skuldrene og
lade batteriene.
Ved siden av familie, venner og loge
så er mine interesser: sykling – jeg
sykler frem og tilbake til jobb, så sant
jeg har mulighet gjennom hele året –
turer, plukking av sopp og bær. Jeg er
ut over normalt interessert i plukking
av sopp. Når vi kommer opp på hytta,
så går det ikke mange minuttene før
jeg er på sykkelen på vei ut til mine
soppsteder.
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Vi liker også å reise, gjerne langt og
benytter ofte anledningen til å kombinere reisen med sykkeltur. Ellers
strikker jeg litt og jeg liker å lese, men
får ofte for liten tid til det. Ellers har vi
bikuber i hagen. Bikubene og biene er
for det meste min manns hobby, men
jeg kan vel sies å være i salgsleddet. Vi
kan jo ikke spise all honningen selv.
– Hva er din utdannelse og yrkespraksis?
– Jeg er utdannet bedriftsøkonom, eiendomsmegler og regnskapsfører. Jeg
jobbet kun et par år som eiendomsmegler/oppgjørsmedarbeider før jeg
begynte med eiendomsforvaltning. Jeg
har vært ansatt hos Krogsveen AS,
Brækhus Dege Eiendom AS, Eurosoft
Eiendom AS og Sebra Forvaltning AS.
Siden 2013 har jeg jobbet som administrativ leder i A/S Stortingsgaten
28. Det betyr at jeg er godt kjent i Odd
Fellow gården og i Ordenslokalene.
– Ble du kjent med Odd Fellow
ordenen i barndom og ungdom?
– Min far ble med i Odd Fellow loge nr.
1 Norvegia i 1963. Derfor har jeg vokst
opp med juletrefester i Den grønne sal
og skirenn i logens regi. Min mor ble
med i Rebekkaloge nr. 25 Irene i 1987.
Men hun har ikke vært aktiv siden
1990 da hun flyttet til Danmark.
Begge mine svigerforeldre har også
over 50 års medlemskap i Odd Fellow
Orden, og det er min svigermor som er
min fadder. Ellers er både min mann,
min bror, to svigerinner og to svogere
med i Odd Fellow Ordenen. Så
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dermed har vi blitt en familie som på
mange måter har et sterkt forhold til
Ordenen.
– Hvordan kom du i kontakt med og
ble medlem i Odd Fellow Ordenen?
– Jeg ble tidlig invitert med på informasjonsmøter og på sosialaftener. Det
var jo hyggelige opplevelser og jeg
merket meg den gode atmosfæren og
tenkte at det kunne være noe på sikt.
Men i den aktuelle situasjon følte jeg
at jeg hadde for mye å gjøre med tre
barn, hund og full jobb. Dermed
drøyde det en tid før jeg ble med. Da
jeg først ble med, følte jeg meg
hjemme med en gang og har aldri
angret på at jeg engasjerte meg.
– Hva slags embeder har du hatt og
hva motiverte deg til å påta deg noe
slikt?
– Min svigermor, som også er min
fadder, ga meg det råd da jeg ble med
i Ordenen: «Dersom du blir spurt om
å bidra i loge og leir, så si ja så sant du
kan».
Det har jeg prøvd å leve etter.
I egen loge har jeg vært Skattmester,
Sekretær, Undermester, Overmester
og var Fungerende Eks Overmester
frem til jeg ble valgt til Stor Sekretær.
I leiren har jeg vært 2.leirvakt hos HM
og 2.Teltvakt hos YP. Jeg har også vært
med i forskjellige nevnder og komiteer
i både loge og leir. Ellers har jeg vært
styremedlem i A/S Stortingsgaten 28.
Motivasjonen min for å ta på meg verv
har vært at jeg har ønsket å bidra med
det jeg kan. Og så er det jo et poeng at
du alltid lærer noe nytt ved å gå inn i
nye oppgaver.
– Hva vet du om og hva motiverte deg
til å takke ja til nominasjonen?
– Jeg ble svært overrasket og veldig
stolt over å få denne forespørselen,
men samtidig også litt overveldet.
Dette kom helt bardus, og jeg trengte
tid til å tenke over hva jeg eventuelt
skulle si ja til. Før jeg valgte å si ja,
måtte jeg gå noen runder med meg
selv og jeg konsulterte både daværende Stor Sekretær Svanhild Sandem
og Stor Sire Morten Buan. Jeg måtte
være rimelig sikker på at dette var sko
jeg kunne fylle. Jeg konsulterte også
sjefen min i A/S Stortingsgaten 28, Ole
Fjelldal, for å være sikker på at dette
ikke ville komme i konflikt med mitt
daglige virke. Motivasjonen er for
øvrig muligheten til å få være med på
å påvirke Ordenens fremtidige utvikling og visjoner. Det kan være at vi
har behov for å komme mer med i
tiden, uten at det skal gå på kompromiss med Ordenens grunnideer og
våre tidløse verdier.
– Hvilke utfordringer tror du møter
deg i ditt nye embede?
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– Jeg har fortsatt tro på at jeg har mye
å lære. Livet er jo hele tiden å lære nytt,
og å prøve og feile. Jeg har også tro på
at jeg er kompetent til å ta denne utfordringen. Jeg vet jeg vil møte utfordringer som vil bringe meg ut av komfortsonen. For å komme seg fremover
og videre, så må man oppleve utrygghetene med å ha en fot i luften mens
den andre er på bakken. Og heldigvis
har jeg erfarne og gode kollegaer blant
valgte og utnevnte Storembedsmenn
som jeg kan søke støtte og kunnskap
hos. For øvrig er jeg ganske pragmatisk. Min livserfaring er at veien blir til
mens jeg går. Derfor tar jeg utfordringene etter hvert som de kommer og
løser dem forhåpentligvis til beste for
Ordenen.
– Hvilke utfordringer tror du Odd
Fellow Ordenen står overfor i fremtiden, og hvordan kan du medvirke til
en god utvikling?
– Jeg ser at vi har store utfordringer
når det gjelder rekrutteringen og den
stadige økningen av gjennomsnittsalderen på medlemmene. Vi må derfor
arbeide enda mer aktivt for å få inn
flere og yngre medlemmer. Og så må vi
konstatere at Ordenen hadde vokst
hvis vi ikke hadde hatt så vidt stor avgang. Derfor må all virksomhet være
slik at medlemmene trives, utvikler seg
og får mest mulig igjen av sitt medlemskap, ikke i gods og gull, men i personlig utvikling og livsinnsikt.
Vi må også se på hvordan vi rekrutterer. Kanskje vi må finne andre
løsninger på det.
Ordenen har gjennom århundrene
rekruttert på langt flere måter enn vi
gjør i dag.
Vi må også prøve å bli mer synlige.
Dette er nok enklere i distriktene enn
i storbyene. Eller kanskje er det slik at
det er forskjellige rekrutteringsformer
som virker i storbyer, småbyer og distrikter?
For tiden ser vi jo at mange gjør en
god jobb for å synliggjøre oss nå i forbindelse med den pågående Landssaken hvor vi samarbeider med Redningsselskapet. Jeg tror at vi ved å
involvere oss i flere slike prosjekter
kan bli mer synlige i hele landet.
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Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs
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Smestad Skole.
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SPENNENDE KONSERT PÅ ROMERIKE
25. oktober 2018

O

dd Fellow loge 156
Kongsleden, stiftet
10. september 2016 i
distrikt 25, slår til
med kirkekonsert i
Nes kirke til inntekt
for bygging av ny redningsskøyte.
Dette er en stor oppgave for en ny og
liten loge med 30 medlemmer. Men
med den geografiske beliggenheten
som sentrum i distrikt 25, forventer vi
at hele distriktet møter opp på denne
konserten, både søstre og ikke minst
brødre. Det er heller ikke langt fra
Oslo eller Hamar. Dette kan på sikt bli
en fast hendelse for distriktet som en
felles stor happening, på høsten.
Odd Fellow Ordenen har ofte en
landsomfattende aksjon til inntekt for
et veldedig formål. 2016 – 2019 går inntektene til Redningsselskapet. Ordenen skal skaffe minimum 25 millioner
som bidrag til å bygge ny Redningsskøyte «Odd Fellow III».
25. oktober 2018 kl. 1930 arrangerer
loge 156 Kongsleden en konsert i Nes
kirke med panfløytist Roar Engelberg
og sangkoret Godt & Blandet. Nes
kirke er en langkirke fra 1860. Byggverket er i mur og har 450 plasser. Arkitekten var P. H. Holtermann.
På Nestangen finnes kirkeruiner
etter en steinkirke fra omtrent år 1100
som ble utvidet til korskirke i 1697 og
brant i 1854. Noe inventar kommer fra
den gamle kirken, blant annet altertavlen fra 1670 som er laget av den
danske barokkmester Abel Schrøder.
Fra samme tid er en utskåret prekestol.
Døpefonten i kleberstein er fra omkring 1100.
Panfløytist Roar Engelberg er fra
Romedal i Hedmark. Han har spilt
panfløyte fra 12 års alderen. Han utviklet seg snart til å bli landets ledende
panfløytist. Som den første profesjonelle utøver i Skandinavia har han
utviklet panfløyten til å bli et fullverdig
soloinstrument. Han har opptrådt i en
rekke musikalske sammenhenger og
har holdt konserter med populær- og
kammermusikk, tradisjonell panfløytemusikk fra Romania og SørAmerika, samt vært solist med en
rekke symfoniorkestre. Han har utgitt
tretten soloalbum. Han har turnert
sammen med blant andre Iver Kleive,
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Koret som skal synge.

17
48

Den kjente panfløytisten Roar Engelberg.

Øystein Wiik, Anita Skorgan, Elisabeth Andreasson med flere, og holdt
konserter over store deler av verden.
Sangkoret «Godt & Blandet» har
eksistert i 18 år. De hadde sin første
opptreden 17. mai 2000 hvor de underholdt på Jerpestad skoles arrangement.
Korets formål er å spre glede for andre
og for seg selv. Koret består av sangere
fra mange plasser i Nes. Koret har 22
korister og har Lajla Marie Faane som
sin dirigent. På korets 15-årsjubileumstur til Budapest «flash
jobbet» de på diverse steder i byen.
Koret blir også brukt til å synge julen
inn og de synger juleaften inn i Fenstad
kirke.
Redningsskøytene har vært stasjonert på flere steder og gitt trygghet
og hjelp for de som ferdes langs kysten.
Begge de tidligere redningsskøytene
ble finansiert gjennom en landssak i
Odd Fellow Ordenen. «Odd Fellow
III» vil redde liv og berge verdier i nye
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Nes kirke.

30 år. Ditt bidrag er viktig. Sammen
skal vi redde liv.
Vel møtt til konsert 25. oktober kl
1930 i Nes kirke.
Tekst: Hans Jacob Jacobsen
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JON ERIK HOLM ER NY
Bror Stor Sekretær
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DEN NYE BROR STOR SEKRETÆR JON ERIK HOLM – i hverdagsantrekk og klar for nye oppgaver.

Jon Erik Holm ble for alvor kjent i
Storlogesammenheng da ha ble formann i Lovnevnden. Og denne
lovnevnden fikk et mer omfattende
revisjonsarbeid enn den hadde hatt
siden Samuel Johnsons dager omkring
1920. Flere Storlogemøter hadde
etterlyst en omfattende revisjon og
systematisering av Ordenens lover. I
dette arbeidet ble den nye Stor
Sekretær den sentrale krumtapp.
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– Hvem er du, hvor er du oppvokst og
hvordan var barndommen?
– Nå har jeg rukket å bli 57 år. Jeg vokste
opp på en gård en mils vei utenfor
Fredrikstad som den mellomste av tre
søsken. Far var kommunekasserer og
mor hjemmeværende slik det ofte var på
den tiden. Jeg ser tilbake på en usedvanlig trygg og god barndom med god kontakt med besteforeldre på begge sider og
en stor familie. Kultur og det kultiverte
skulle også læres så jeg ble sendt på
danseskole sammen med min søster.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

– Hva skjedde ut over det daglige liv?
– Vi tilbragte mesteparten av feriene
på hytta ved sjøen. Østfolds skjærgård
er jo en berømt perle. Ellers så reiste vi
på bilferie rundt omkring i Norge. Vi
har et land som er så variert at man bør
se det meste for å gjøre seg et helhetlig
inntrykk. Disse turene har jeg hatt
gleden av resten av livet.
Ettersom jeg vokste opp på en
bondegård kom jeg tidlig med i 4H
hvor jeg også var leder i mange år. 4H
har jo disse sentrale verdiene knyttet
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JON ERIK HOLM – er ute en vinternatt i det naturskjønne Østfold.

til hode, hjerte, hender og helse. Å få
innsikt og forståelse for naturen og at
vi er en del av den, preger meg nok
ganske mye. Og så ble det musikk. Jeg
spilte ess-klarinett og altsaksofon i
musikkorps. En ting er å lytte til
musikk, noe ganske annet er det å
spille et eller flere instrumenter. Det er
en varig glede.
Vi som vokser opp på en gård blir
lett dratt med i bygdeungdomslag. Jeg
ble medlem i Borge bygdeungdomslag
hvor vi blant mye annet satt opp egenproduserte revyer. Det ga utløp for
kreativitet og erfaring med å opptre.
– Hva er din sivile status, familie og interesser?
– Jeg er samboer og vi er barnløse. Og
bor fortsatt på den gården hvor jeg
vokste opp, men nå leier jeg bort
gårdsdriften. Men jeg har helt klart erfaring fra bondeyrket for jeg drev
gården i femten år fra jeg var 17. Hele
mitt liv, det jeg har gjort og vært med
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på, har fått meg til å bli interessert i
samfunnet og hva som former og
danner den måten vi lever på. Det
førte til at jeg tidlig kom med i Unge
Høyre. Det førte videre til at jeg etter
hvert ble en ganske aktiv kommunepolitiker. Og er du aktiv, blir du raskt
dratt med i de oppgavene jeg fikk i formannskap, kommunestyre, skolestyre,
administrasjonsutvalg. Og politikere
kommer også inn i næringslivet. Jeg
havnet som medlem av forstanderskap
i sparebank og elverk. Men alt har sin
tid. Så jeg er ikke partipolitisk aktiv
lenger. Men alt jeg har vært med på har
jeg med meg som kunnskaper og innsikt.
– Hva har du drevet med som ikke
direkte er samfunnsengasjement?
– Jeg ble faktisk chartermedlem og tidligere president i Borge Rotary klubb.
Rotary gir deg en flott og omfattende
kontakt med og forståelse for all den
næringsvirksomheten som foregår i loDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

kalmiljøet. Det har jeg både hatt glede
og nytte av. Men også når det gjelder
Rotary har jeg ikke anledning til å
være med lenger.
Som så mange andre i Østfold er jeg
opptatt av sjøliv og hytteliv. Jeg er glad
i fjellet, og jeg dyrker mine jazzinteresser. Jeg samler på kunst og må kalle
meg kunstinteressert. I tillegg bruker
jeg mye tid på å lese. Lesing gir deg
innsikt som du aldri kan skaffe deg på
annen måte. Og så spisser lesningen
språksansen og de språklige nyansene.
– Hva er din utdannelse og yrkespraksis?
– Jeg tok det som i sin tid ble kalt
Examen artium på reallinjen. Men nå
var det jo ikke realist, men jurist jeg ble
av yrke. På gymnaset ble jeg leder i
gymnasiastsamfunnet Fram. Det var
også en spennende erfaring i ung alder.
Så tok jeg juridisk embedseksamen
i 1988 ved Universitetet i Oslo.
Og en jurist skal jo skaffe seg en
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JON ERIK HOLM – nyter sol, sommer og båtliv.

løpebane med en del fast innhold.
Dermed ble jeg først advokatfullmektig hos advokat Kjell Nygård fra
1988 til 1990.
Etter den tiden startet jeg egen advokatpraksis fra 1990. Jeg driver nå
det jeg litt respektløst kaller en «juridisk landhandel», og landhandelen er
sterkt preget av, og med hovedvekt på
fast eiendom.
– Ble du kjent med Odd Fellow
Ordenen i barndom og ungdom?
– Nei, Odd Fellow Ordenen hørte jeg
vel ikke om før i rimelig voksen alder.
Jeg høre ikke om andre ordener heller.
Da er vi vel inne på det som ordenshistorien forteller oss at de moderne
ordener vokste ut fra byer og der hvor
det var mange mennesker. Slik er det
jo i Østfold og i landet for øvrig den
dag i dag.
– Men hvordan ble du medlem av Odd
Fellow Ordenen da?
– Det er vel noe av det man kan kalle
en tilfeldighet. Jeg ble spurt av min
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fadder, Per Kristian Olsen. Han var
medlem av en Odd Fellow loge, og
trivdes godt. Han må vel ha ment at jeg
passet inn i en slik sammenheng, og det
fikk han jo sannelig rett i da. Per Kristian Olsen og jeg var den gang
medlemmer i samme Rotaryklubb.
– Hva slags embeder har du hatt og
hva motiverte deg til å påta deg slike?
– Når jeg ser meg tilbake kan jeg konstatere at jeg har hatt embeder i logen
fra jeg fikk tredje grad. Etter hvert ble
det mer krevende embeder som
Sekretær, Undermester, Overmester i
to perioder og fungerende Eks OM.
I leiren ble jeg først 1. HM, Hovedpatriark og fungerende Eks HP.
Så ble jeg utnevnt til Distrikt Stor
Sire fra 2014 til 2018. Og så har jeg en
fartstid som leder av Lovnevnden fra
2010 til 2018, og som medlem i Domsnevnden fra 2010 til 2014.
Alle disse embedene har gitt meg en
bred, variert og god erfaring, og jeg har
fått mye kunnskap og ikke minst
mange gode venner og kontakter.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

– Hva slags erfaringer har du fra egen
loge og leir?
– Der mennesker møtes får vi alle erfaringer på godt og vondt. Det slår
meg at vi i Odd Fellow Ordenen har
mange gode opplevelser. Vi møter
mennesker som har fanget opp det etiske innholdet som Ordenen tilbyr oss
i alle grader, både i loge og leir. Men
så synes jeg også lite om de konfliktene
som oppstår noen steder i
vår
Ordenen. De har ofte sitt opphav i små
detaljer og at noen rir kjepphester som
ofte er helt irrelevante for helheten.
Når små filleting fremstilles som de
bærende prinsipper, blir virkelighetsbildet fullstendig galt. Noe Ordenens
verdier og etikk skulle hjelpe oss med
er å skille gull fra grus.
– Hva motiverte deg til å takke ja til
nominasjonen som Stor Sekretær?
– Jeg har noen kjøreregler i mitt eget
liv. En av dem er at jeg aldri sier nei når
jeg blir spurt om å ta et embede.
Allerede nå kjenner jeg så vidt mange
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i Storlogen at det å takke ja var enkelt.
Å kjenne folk i en arbeidsgruppe gir et
klart inntrykk av hva de forventer av
seg selv og hva som forventes av deg.
Derfor håper jeg at mine mange livserfaringer gjør meg i stand til å gjøre
en god jobb. Og så ser jeg jo frem til å
treffe mange nye søstre og brødre over
hele landet.
– Hvilke utfordringer tror du møter
deg i ditt nye embede?
– I nye arbeidsoppgaver sier vi jo alltid
at det blir bratte læringskurver. Ingen
kommer til et arbeid eller embede som
utlært, men som en form for lærling.
Jeg vet at det blir mye nytt, ikke
minst på IT-området. Men jeg har
svært erfarne forgjengere og dyktige
mennesker omkring meg. Å trekke på
andres erfaringer og innsikter og å gå
målbevisst inn i oppgavene gir vanligvis resultater.
– Hvilke utfordringer tror du Odd
Fellow Ordenen står overfor i
fremtiden?
– Ser vi på Ordenens historie, ser vi et
klart tegn på at Ordenen ble god når
den levde best med i tiden. Thomas
Wildey gjorde Ordenen relevant for
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tusenvis av mennesker på begynnelsen
av 1800-tallet i USA. Samuel Johnson
gjorde Odd Fellow Ordenen svært
relevant på begynnelsen av 1900-tallet
i Kristiania.
Og begge gjorde det dypt forankret
i Ordenens egenart og ikke ved å gjøre
den til noe annet.
Vi ser av avgangsundersøkelsene at
de som forlater oss har lite å kritisere
Ordenen for, men en god del å
kritisere på hvordan vi praktiserer
virksomheten.
Vi må først og fremst leve som vi
lærer. Hvis medlemmer opplevet ett
budskap i logesalen og et annet utenfor, har vi et alvorlig problem. Da taper
vi troverdighet.
Og så må vi snakke et språk som
folk i dag forstår. Noen elsker gammeldagse formuleringer. Men vi snakker
faktisk ikke et 1800-tallsspråk til dagens mennesker.
Og så må vi bruke moderne medier.
Gåsefjærspenner og blekkhus er og
blir foreldet. I dag er det Facebook,
Twitter, Snapchat og hva alt heter.
Bare ved å få redusert avgangen,
slutter nedgangen.
– Som Stor Sekretær får du mye med
de mange jubileene å gjøre.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

– Ja, vi står jo overfor et 200-årsjubileum i 2019. Da er det 200 år siden
Thomas Wildey og hans fire venner
startet den første loge i vår Ordensgren. Ved jubileet i 1919 var jo
Ordenen så vidt kommet i gang i
Norge og de norske logene lå under
Den Danske Storloge.
Så skal vi ha leirens 100-årsjubileum
i Norge i 2019. Det var jo grunnlaget
for at vi kunne få egen storloge i 1920.
Og 7. august 2020 skal vi feire 100årsjubileum for Den Norske Storloge.
Ser vi etter, ser vi at disse tre jubileene henger sammen som perler på en
snor i en årsakskjede.
Noe av det mer spektakulære i dette
blir jo overrekkelsen av den nye redningsskøyten «Odd Fellow III» i
jubileumsåret 2019.
Og all denne feiringen kommer jo i
tillegg til det daglige og viktige arbeidet som skjer i loger, leire og distrikter
over hele landet fra dag til dag.
Intervjuer: Kjell-Henrik Hendrichs
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Sandefjord ble kjøpstad i 1845 og blir 175 år i 2020. I
1920, omkring den tid Odd Fellow Ordenen ble kjent i
Sandefjord, hadde byen 5637 innbyggere. I 2017 ble
kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slått sammen
med over 61000 innbyggere. Loge nr 15 Kongshaug ble
instituert i Sandefjord 1926 som den første Odd Fellow
NYTT LOGEHUS
I STOCKFLETHSGATE 22
En komite ble nedsatt for å undersøke
muligheten for utvidelser, og større avkastning av gården. Etter flere overslag
og beregninger kom man til at det ikke
var regningssvarende å gå til store
påkostninger på en gammel gård, og
spørsmålet om et nybygg meldte seg
straks.
I ekstraordinær generalforsamling i
A/S Dronningensgate nr 9 den 14. mars
1958, ble det valgt en planleggingskomite med følgende mandat:
1. Innhente pristilbud på Dronningens
gate nr 9.
2. Innhente tilbud på en tilfredsstillende tomt.
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loge i Vestfold. De første møter ble avholdt på Hotel Kong
Karl, og i 1932 ble det laget møtelokaler i Dronningensgate nr. 9. Etter 2. verdenskrig ble det et stort oppsving i
medlemsmassen, og knoppskyting med en ny loge, nr 48
Færder i 1956. Nå var tiden moden for å se seg om etter
større og bedre fasiliteter.

3. Kontakte arkitekt og søke teknisk,
økonomisk og juridisk bistand for et
nybygg.
4. Forhandle med eventuelle leieboere
og gi tilbud for leieavtale.
5. Utarbeide en rentabilitetsberegning
og forslag til finansiering.
6. Forelegge resultatet snarest mulig
for en ordinær – eller ekstraordinær
generalforsamling.
På generalforsamlingen den 12. mai
1959 fremla planleggingskomiteen en
beretning basert på et nybygg med
300m² grunnflate i tre etasjer og underetasje, beregnet kostpris ca. kr 600 000,
etter arkitekt og bror Kaare Suphammers tegninger og overslag. En tomt,
ca. 500 m², ble innkjøpt etter velvillig
overenskomst med en bror. DronDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

ningensgate 9 ble i sin tid kjøpt for kr
70 000, og solgt for kr 180 000.
Planleggingskomiteen ble valgt til
byggekomite, og generalforsamlingen
ga den fullmakt til å fortsette etter de
fremlagte planer. Byggetillatelse ble
innvilget 27. mai 1959, og bygget ble
sendt ut på anbud. I anbudet ble det
tatt med stjernehimmel for den påtenkte nye leiren for Vestfold, samt forandringer for leieboere. Stjernehimmelen ble laget etter tegninger og opplegg av bror Carl Elias Olsson fra
vennskapsloge nr 69 Lennart Torstenson i Gøteborg, etter mønster av
den samme der. Arkitekt Suphammer
utarbeidet stjernehimmelen slik den
fortonet seg innvielsesdagen.
Aksjeselskapet byttet navn til A/S
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Fra underetasjen og øvingslokalet.

Stockflethsgate 22, og innvielse av
logesalen fant sted den 4. februar 1961
v/Storlogen med Stor Sire Harald
Østreng i spissen. Ved innvielsen og
etterfølgende brodermåltid var 187
brødre til stede, inklusive utenlandske
og innenlandske gjester.
Sandefjords Blad skrev torsdag 2. februar: «Et bygg reist i vennskap og forståelse. Mye ros til håndverkerne ved
overleveringen av Stockflethsgate 22».
Husets drift besto vesentlig av
ordinære omkostninger ut til i 1980årene. Det meldte seg etter hvert
økede behov for bygningsmessige ar-
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beider, inne som ute. Først en større
innvendig oppussing og omtrekk av
møbler, dernest overhaling av ventilasjonsanlegget. Etter dette ble det satt
opp en langsiktig plan for renovering
av bygningen og alle installasjoner.
En viktig nyinvestering fant sted i
1993, da styret sikret seg leiekontrakt
for nabotomt, fra et konkursbo. Leiekontrakten for gjenstående 81 år ble
kjøpt for kr. 201.000,-. Dette ble gjort
for å ha kontrakt med eventuelt bygg,
og sikre innbygging av egen tomt. Tidligere var det utarbeidet tegninger og
planer for eget bygg og påbygg, spesielt
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

med tanke på heis, som mange ønsket
seg. Prosjektet ble for kostbart, og uten
mulighet for nevneverdig inntjening.
Styret arbeidet også seriøst med to forskjellige interessenter, for avtale om
heismulighet i byggeprosjekter som
ikke ble realisert.
Tomten ble opparbeidet til parkeringsplasser for kr. 50.000. – og ga selskapet et netto resultat på kr 209.100.
– på seks års drift.
Inntektene i eiendommen Stockflethsgate 22 har vært stabile, og har
gitt styret et godt grunnlag for trygg og
forsvarlig drift. Alt overskudd er inves-
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Fra kjøkkenet.

tert i vedlikehold, utstyr og oppgraderinger.
På midten av 1950-tallet ble det fra
Storlogens side åpnet for å stifte flere
Odd Fellow leire, og 1961 ble leir nr 8
Vestfold instituert i Sandefjord.
1965 ble Rebekkaloge nr 37 Verdande instituert. Den fikk sin naturlige
plass i ordenshusets lokaler.
Det er stadig nye oppgaver som
venter. Mulighetene for endringer, utvidelser og ombygginger er tilstede, og
det vil alltid være behov for friske krefter og saker, om ordensbygget skal
fylle fremtidens krav.
I 1985 ble Rebekkaleir nr 6 Tunsberg instituert i Sandefjord. Lokalene
her kunne romme de antall medlemmer som begge leirene representerte,
et naturlig valg.
I 2005 ble Rebekkaloge nr 120 Gaia
stiftet i Sandefjord, og da kom spørsmålet om en lik fordeling av aksjene i
ordenshuset. De aksjene som var ute
hos brødrene ble innløst, eller gitt til
sin egen loges fond. Det nye selskapet
Stockflethsgate 22 AS, ble stiftet 30.
november 2006 med fordeling av 1400
aksjer med pålydende kr 250. Dette ga
en aksjekapital på kr 350.000.
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Selskapets styre består av en representant fra hver av de fire loger,
med personlig varamann. Leder og
sekretær velges av styrets medlemmer.
Styret ble senere utvidet med en fast
valgt regnskapsfører.
I perioden 2010 frem til 2018 ble det
stor aktivitet når det gjaldt modernisering av bygningen. To brødre i Loge
nr. 48 Færder med erfaring fra bygg og
anleggsbransjen presenterte i 2010 et
omfattende forslag til renovering av
bygget. I hovedsak renovering av
kjøkkenet, nytt elektrisk anlegg, utskifting av vinduer i 2. og 3. etasje, nye
møbler til salongen og spisesalen, pussing av fasader og montering av heis
ved kjøkkeninngangen. I logesalen ble
det lagt nytt teppegulv, ni trådløse
mikrofoner ble anskaffet, samt at teleslynge ble montert. For å bedre tilgjengelighet for drakter og andre
rekvisitter ble det montert rulleskap i
tilstøtende møterom. Brødre og søstre
ble anmodet om å delta på dugnad for
å holde kostnadene nede, og da
arbeidet var ferdig var det utført 7900
dugnadstimer. Kostnader ble beregnet
til tre millioner, som ble lånt i Handelsbanken, med nedbetaling over 20 år.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Styret i huset foreslo at ledige lokaler i første etasje skulle oppgraderes og
benyttes som møterom, noe som tidligere var et stort savn. Eierne mente
det var en god ide, og på dugnad ble
det pusset opp to møterom, tekjøkken
og toalett. Dette gav et stort bidrag til
logenes møteaktiviteter. I det største
møterommet ble det montert rullearkiv for alle loger og leire. Møterommene som har fått navnet Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet, har alle multimedia utstyr, samt en sentral PC for
husets brukere.
I utleiedelen i første etasje trengte
lokalene oppussing og dette medførte
nye oppdrag for vedlikeholdsgruppen.
Nye vinduer ble montert, og rommene
pusset opp. Dette gav bedre leieinntekter og nye dugnadsoppdrag kom for
dagen. Ventilasjonen i første etasje var
ikke tilfredsstillende, og en bror i Loge
nr.48 Færder med yrkesmessig ventilasjonsbakgrunn, beregnet nytt anlegg, og
det ble montert i 2017.
Et stort prosjekt som ble gjennomført
var omlegging av belysning til stjernehimmel i logesalen. Den gamle belysningen var med vanlige lyspærer, et
totalt strømforbruk på 7.500W. Nå be-
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nyttes laserlys med fordeling til alle lysstaver, som er stjernepunktene. Dette
ble en stor forbedring med hensyn til
brannsikkerhet og strømforbruk..
Da den siste leietakeren i underetasjen flyttet ut, valgte eierne å oppgradere
området til øvingslokale. Vedlikeholdsgruppen fikk oppdraget, og de tidligere
utleide arealene ble pusset opp til øvingslokale, kjøkken og bibliotek. Lokalene benyttes nå til øvinger samt at
brødre og søstre kan leie dem for en
rimelig kostnad. Det finnes dekketøy for
førti personer.
Videre planer er å benytte tidligere
tilfluktsrom i underetasje til bibliotek
/museum, arbeidet med tilrettelegging
og utbedring er planlagt å starte i høst.
Et betydelig dugnadsarbeide er utført
siden 2014, av søstre og brødre i de fire
loger. Beregninger og timelister, viser at
tallene ligger nærmere 6000 timer.
Investeringskostnader i perioden
2011 til 2017 har vært på kr. 3.850.000.,
i tillegg er ca kr 450.000 utgiftsført som
kostnader. På budsjett for inneværende
år og 2019, er det satt av til sammen kr
700.000 til Bibliotek/Museum.
Kontrakt for drift av selskapslokalene er undertegnet juni 2018 med KA
Selskap & Catering AS.
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NY STORLOGEPERIODE

– Er nå alle Distrikt Stor Sirene i alle distriktene utnevnt og
på plass, Stor Sire Morten Buan?
– Alle er utnevnt, de fleste er installert og de siste vil være
plass innen Storembedsmannsmøtet i slutten av oktober 2018.
– Så har vi alle de utnevnte Storembedsmenn. Hvem har du
valgt som Stor Marsjaller for kommende periode?

Med blanke ark og

EN NY STORLOGEP

Påtroppende str. Stor Marsjall
Kirsten Aarvaag Storaker.

Påtroppende br. Stor Marsjall
Bjørn Arve Sømhovd.

Nå er det ikke helt sant at Storlogeperioden frem til 2021 starter m
2018 trakk både opp lange og kortere perspektiver som skal følges
alt det som ble vedtatt. Og nå skal hele apparatet med utnevnte Sto
minste tre store jubiléer. Det ene er Ordenens 200-årsjubielum. Det
august 2020 hele hundre år siden Norge fikk sin egen Storloge. De t
forholdene.

– Kirsten Aarvaag Storaker fra Rebekkaloge 47 Victoria i
Oslo blir søster Stor Marsjall, og Bjørn Arve Sømhovd fra
Odd Fellow loge 1 Norvegia i Oslo blir bror Stor Marsjall.
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Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann tar en runde til.

Påtroppende str. Stor Kapellan
Elfrid Moe Nielsen.

Påtroppende br. Stor Kapellan
Kjell Aas.

– Stor Kapellanene har jo også en sentral plass i Storlogen.
Hvem skal bekle disse embedene?
– Elfrid Moe Nielsen fra Rebekkaloge 67 Cordelia i Horten
blir søster Stor Kapellan.
Som bror Stor Kapellan kommer Kjell Aas fra Odd Fellow
loge nr 48 Færder i Sandefjord.

– Så er det en del enkeltstående Storembeder. Stor Arkivar
er et av dem. Hvem skal ha dette embedet i kommende periode?
– Gledelig at Knut Aslak Wickmann fra Odd Fellow loge
56 Johan Midddelthon i Oslo fortsetter i sin tredje periode
som Stor Arkivar.

Påtroppende Stor Herold Terje
Tovan.

Påtroppende br. Stor Vakt Reidar Smøraas .

– Stor Herold er et gammelt embede og med betydelig fornyet aktualitet. – Hvem har du utnevnt til dette?
– Til dette embedet har jeg utnevnt Terje Tovan fra Odd
Fellow loge nr 11 Veøy i Molde.

– Å være Stor Vakt er å inneha et meget gammel embede.
Det er gjerne nye Storembedsmenn som går inn i dette. Hvem
har du valgt til disse embedene?
Catrine Thorhus fra loge129 St. Brictiva i Levanger er ny
søster Stor Vakt, og Reidar Smøraas fra Odd Fellow loge 21
Fraternitas i Bergen er ny bror Stor Vakt.

– I Siste periode hadde vi to Spesial Deputerte Stor Sirer
for henholdsvis Kunnskapsløftet og for Styrkelse og Ekspansjon. Nå er dette smeltet sammen til ett embede. Hva er
begrunnelsen og hvem skal ha embedet?
– De hadde i stor grad oppgaver som gikk litt over i
hverandre. For å få en samordnet og stor kraft blir nå Kunn-

Påtroppende str. Stor Vakt Cathrine Thorhus.

R
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fargestifter tell. . .

PERIODE STARTER

med helt blanke ark slik Alf Prøysen har fortalt oss. Storlogemøtet
s opp. Men nå starter arbeidet med å konkretisere og sette i verk
orembedsmenn på plass. I tillegg går vi inn i en periode med i det
andre er leirens 100-årsjubileum i Norge. Og ikke minst er det 7.
tre Kjedeledd har intervjuet Stor Sire Morten Buan omkring disse

Spesial Deputert Stor Sire Per
Arild Nesje får nye oppgaver.

skapsnevnden ledet av Spesial Deputert Stor Sire Per Arild
Nesje. Oppgavene blir fortsatt å videreføre satsingen på
Styrkelse og Ekspansjon.

Påtroppende Spesial Deputert
Stor Sire Kjell-Henrik Hendrichs.

– Embedet som Spesial Deputert Stor Sire har eksistert i
Ordenen til alle tider, og kan opprettes for mange formål.
Nå har du opprettet et for rituell og etisk fordypning. Hva
ligger bak denne opprettelsen og hvem skal ha embedet?
– Det er et stort behov for å ha fokus på vårt etiske og
rituelle budskap. I dette ligger det også et ønske fra meg om
en gjennomgang og språklig oppdatering av våre ritualer.
Vi skal naturligvis beholde det etiske og rituelle innhold,
men ta en gjennomgang og oppdatering for å sikre at budskapet treffer dagens og morgensdagens generasjon. Det er
vår tidligere Stor Redaktør Kjell Henrik Hendrichs som har
fått denne oppgaven.

R

Stor Intendant Rune Wennevold
tar en runde til.

– Det er mange brikker som skal på plass, Har du flere?
– Ja, Stor Intendant Rune Wennevold er en som legger til
rette for Storlogens mange og store arrangementer. Det er
en rekke embedsmenn – også i Storlogen – som gjør en betydelig innsats uten at vi ser det like tydelig. En slik embedsmann er Stor Intendant Rune Wennevold.
– Denne Storlogeperioden kommer til å bli sterkt og dominerende preget av store jubiléer. Det første er jo 200-årsjubileet for Ordenen som sådan. Kan du fortelle om
hvordan dette jubileet skal markeres til neste år?
– 200-årsjubiléet vil bli markert på mange måter og områder. For det første vil vi markere det ved å avslutte Landssaken. Vi avslutter landssaken med å overlevere RS Odd
Fellow III ved dåpen 26 april 2019. Fortsatt er vi ikke i mål
med finansieringen og det er viktig at alle loger slutter
helhjertet opp også i sluttinnspurten for at båten kan
realiseres.
Foruten dåpen i Oslo så vil denne gaven til Redningsselskapet bli markert med en signingsferd langs hele kysten
før den til slutt ender opp i Bodø hvor redningsskøyten Odd
Fellow III skal stasjoneres. Vi satser på å ha arrangementer
langs hele seilingsruten både for at søstre og brødre kan se
båten, men også bruke anledningen slik at publikum og
samfunnet blir gjort kjent med Odd Fellow Ordenen og hva
TID
Mandag 13. mai kl
Mandag 13. mai kl. 15.00
Tirsdag 14. mai kl. 15.00

HVA SKJER
Avg fra Oslo
Ank Fredrikstad
Ank Larvik

Onsdag 15. mai kl. 15.00
Torsdag 16. mai kl. 15.00

Ank Arendal
Ank Kristiansand

Fredag 17. mai kl. 15.00

Ank Stavanger

Lørdag 18. mai kl. 15.00
Søndag 19. mai kl 15.00
Mandag 20. mai kl. 15.00
Tirsdag 21. mai kl 15.00
Onsdag 22. mai kl. 15.00
Torsdag 23. mai kl. 15.00
Fredag 24. mai kl 15.00
Lørdag 25. mai kl 15.00

Ank Bergen
Ank Ålesund
Ank Trondheim
Ank Mosjøen
Ank Svolvær
Ank Tromsø
Ank Harstad
Ank Bodø
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Landssaken – Odd Fellow III!
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REISERUTEN TIL
«ODD FELLOW III»
OSLO–BODØ
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vi står for. Vi satser på at også dette blir et ledd i informasjon og rekruttering av nye medlemmer. Signingsferden
går som følger:
En annen viktig markering med en jubileumsfestloge vil
finne sted i hele landet. Storlogen har laget et jubileumsspill
som vi gjerne ser at logene inviterer alle søstre og brødre
til. Festlogen er kun for ordensmedlemmer og kan gjerne
arrangeres i fellesskap for brødre og søstre.. Det er et poeng
at dette legges opp tett på 26. april som er jubileumsdatoen.
Spillet vil bli sendt ut i god tid før nyttår slik at aktørene har
god tid til å lære sine roller. Målet er at flest mulig av våre
medlemmer får tatt del i jubileumsfeiringen.
Den tredje begivenheten er at det utgis en jubileumsbok
med tittelen: «Verdier i vår tid». Storlogen vil i jubileumsåret 2019 i samarbeid med Dinamo forlag utgi en bok som
omhandler Ordenens etikk verdier og deres aktualitet i
dagens samfunn. Boken vil bli skrevet av noen av våre
fremste idehistorikere og filosofer, samt mange av landets
kjente skjønnlitterære forfattere. Vi håper det blir en
leseverdig bok som både vil bli attraktiv for våre
medlemmer, men som også vil kunne kjøpes i landets bokhandlere. Planen er at hver loge får ti bøker i gave fra
Storlogen. Bøkene kan selges i logen og pengene som
kommer inn skal gå til et sosialt tiltak i lokalsamfunnet. Vi
ser gjerne at logene på hvert sted går sammen om en
jubileumsgave slik at det er mulig å få mediadekning og god
omtale.
Midt i jubileumsåret for Ordenens 200 år, kommer også
vårt eget jubileum for at leiren i Norge er 100 år. Hvilken
betydning har det for dette jubileet at vi i Norge har hatt
mer enn ti år med en kraftig revitalisering og aktualisering
av leiren og leirarbeidet?
Hundreårsjubileet for leiren i Norge gir oss en god
mulighet til også å markere leirens plass i vår Orden.
Revitaliseringsarbeidet som har pågått de siste årene. Arbeidet har hatt som mål både å hente frem den opprinnelige
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FESTLOGE: Bildet viser hvor vakkert et festbord kan dekkes. Rebekkaloge nr 6 St. Veronica kan kunsten!
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målsetning med leiren, og også å sette leirens aktualitet inn
i dagens samfunn. Vi vil ha to arrangementer i forbindelse
med 100-årsmarkeringen. Sammen med leir nr.1 Norge vil
Storlogen arrangere en jubileumsleir i november 2019. Et
omfattende arrangement med både en teaterforestilling på
Det Norske Teater med en oppsetning av Abrahams barn
og en jubileumsleirslagning med et tilhørende festmåltid.
1.–3. mars 2019 vil Storlogen arrangere et nordisk
leirseminar der vi også vil invitere de nordiske jurisdiksjoner. Dette seminaret er en del av 100-årsmarkeringen av
leirinstituasjonen i Norge. Fokus i dette seminaret er først
og fremst og se på dagens leirslagninger, men også se fremover på leirarbeidet i Norge og Norden.
Alle gode ting er tre heter det i norsk folkevisdom. Og 7.
august 2020 får vi Storlogens 100-årsjubileum. Når man
snakker med Ordensmedlemmer får man inntrykk at denne
svært viktige begivenhet for den norske jurisdiksjon ikke er
så særlig kjent. Aktørene med Stor Sire Samuel Johnson i
spissen har forsvunnet mer i «skyggenes dal». Hvordan ser
du for deg at jubileet skal feires og hvordan kan vi få bevisstgjort denne viktige del av vår historie?
Vi har så langt ikke lagt noen konkrete planer for 2020
og Storlogens 100 års jubileum, først får vi lande 2019. Det
er i seg selv krevende nok. Men jeg kan garantere at vi skal
komme sterkt tilbake med et godt og opplysende jubileum
for Storlogens hundre første år. Og de som vil forberede seg
på begivenheten, kan med fordel lese andre bind av
Ordenhistorien som nå er i salg.
Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs

R
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7. august 2020 fyller Den Uavhængige Norske Storloge 100 år.
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ODD FELLOW

Byggingen av redningsskøyta Odd
Fellow III er i rute. Stor Sire Morten
Buan, Helle Aandahl og undertegnede
har besøkt Swede Ship Marine AB´s
verft på Tjørn i Sverige. Der fikk vi
«gå ombord» i skroget som ligger
inne i verftshallen. Det dreier seg om
imponerende dimensjoner.
Mindre imponert ble vi ikke da vi fikk
gå ombord i søsterskipet, som ble
levert fra verftet tidlig i september i
år. Etter en prøvetur med denne båten
kan vi love våre søstre og brødre at
her får vi valuta for pengene. Med alt
man kan tenke seg av teknisk utstyr
får Redningsselskapet en båt som
enda bedre er i stand til å redde liv.
Odd Fellow III vil bli levert den 26.
april neste år. Nå er det bare å håpe
at vi når vårt mål i landssaken. Det
er fortsatt stor aktivitet rundt om i
landet, så optimismen råder.

D

enne redningsskøyta
er den tredje i Ulsteinklassen. Den
første heter RS Idar
Ulstein. Den neste,
som vi fikk være med
på prøvetur, fikk navnet RS Hans
Herman Horn ved dåpen den 6.
september i år. Den ble døpt ved
honnørbryggen i Oslo. Der vil også
Odd Fellow III bli døpt.
Odd Fellow III vil bli et meget avansert fartøy. Det dreier seg om et
høyhastighets redningsfartøy med flere
roller og for arbeid under særdeles
tøffe forhold. Båten blir klassifisert
etter Det Norske Veritas´ krav og vil
bli utstyrt med den siste søketeknologi
og med omfattende redningsutstyr. Videre er den utstyrt med fullstendige
manøvrerings-, navigasjons- og kommunikasjonssystemer.
Selve styrhuset er montert med foringer av et gummilignende materiale.
Dermed blir all lyd dempet for de som
oppholder seg i styrhuset. Innvendig er
skroget sprøytet med Noxudol. Også
det demper støy og reduserer dessuten
kondens.
Skroget er i sin helhet i aluminium,
med unntak av en stålprofil i baugen.
– Aluminium er et vesentlig lettere

R

ODD FELLOW III bygges i aluminium. Fra venstre Morten Buan og Helle Aandahl fra Odd Fello

materiale enn stål, og båten vil dermed
spare mye drivstoff, forteller teknisk
sjef Bjørn Henriksson ved Swede Ship
Marine AB. – Vi har vurdert både
elektriske motorer og hybride løsninger, sier han. – Men det er alt for
usikkert. Fire tonn batterier vil gi en
times kjøring i 20 knop. Foreløpig er vi
langt fra en av disse løsningene. Nå er
det diesel som gjelder om man skal
redde liv.
Swede Ship Marine AB har bygget
redningsfartøy for Det Norske Redningsselskap siden 2005. Odd Fellow
III vil bli det 19. fartøyet som det
svenske verftet leverer til Norge. Ellers
leverer verftet lignende fartøy til Den
Svenske
Sjøredningen,
Svenska
Sjøkartvärket, Polisen og Den Svenske
Marine.
Odd Fellow III er utstyrt med to
motorer, hver på 1800 hestekrefter. De
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

kan operere hver for seg eller sammen.
Motorene er koblet til vannjetaggregater (Rolls Roys A3 56). I forhold til båter med propellframdrift er
vannjetsystemet slik at båten lettere
kan manøveres. Den kan for eksempel
foreta en 180 graders sving i 40 knop
innenfor en radius på 60 meter. Båten
har en stoppdistanse fra 40 knop til full
stopp på 2,5 båtlengde.
Skipper i Redningsselskapet, Knut
Hveding, forteller at vannjet gir full

FAKTA:
LENGDE:
22 METER
DRIVSTOFFTANK:
8500 LITER
TOPPFART:
40 KNOP
BREDDE (MED FENDERE). 6,3 METER
TREKKRAFT
12 TONN
TOTALVEKT
60 TONN
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III TAR FORM
Odd Fellow III blir utstyrt med to kraftige
motorer, hver på 1800 hk, lik disse som
Morten Buan lot seg imponere av.
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ow. Gro Ismar og Knut Hveding fra Redningsselskapet.

kontroll ved slep. Også når man har en
båt fortøyet på siden av redningsfartøyet, og skal til kai, har man full kontroll.
– En annen fordel med vannjet er at
man kan gå i grunnere vann. I tillegg er
båten utstyrt med et sterkt skrog, hvor
det er 18 centimeter mellom spantene,

og en forsterkning i baugen med en
tomme tykk stålprofil. – Dermed kan
vi «parkere» oppe på land om nødvendig, forteller Hveding.
Hveding har vært kaptein på flere av
redningsselskapets båter. Nå har han
ansvaret for oppfølging, prosjektering
og kvalitetssikring ved alle nybygg.

Skipper i Redningsselskapet, Knut Hveding,
forklarte Morten Buan om hvilke muligheter det nye fartøyet ville få. Det var omfattende og imponerende. Knut Hveding har
vært skipper i Redningsselskapet siden
2005.

– VI MÅ STÅ LØPET UT
– Vi må stå løpet ut, sier Stor Sire Morten Buan. Han gleder seg over det store engasjementet
som skjer over det ganske land i denne saken. Etter å ha sett skroget på Odd Fellow III, og
fått tatt søsterskipet nærmere i øyesyn, er han overveldet.
– Vi skal være stolte over å kunne overrekke denne gaven til Redningsselskapet, slik at
de kan ta i bruk et imponerende fartøy til beste for alle som ferdes på sjøen, sier Buan og
fortsetter: – Jeg skjønner godt at Redningsselskapet velger å bygge sine største båter ved
Swede Skip Marine AB. Verftet og menneskene her ga et godt inntrykk av at de behersker
sin profesjon. De ligger i fremste rekke hva løsninger og teknologi angår.
– Men vi er ikke helt i mål, når det gjelder målet om de 25 millionene vi skal gi. Derfor er
det bare å holde engasjementet oppe. Vi må stå løpet ut, avslutter en optimistisk Stor Sire.

R
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Man har god oversikt over farvann og instrumenter.

R

ODD FELLOW ORDENENS HISTORIE – BIND I OG II
E
L
L
HEN
RIK

i

ODD
ORDEFELLOW
HIST NENS
ORIE

H
E
N
DRI
CHS
•
O
D
D
FELL
OW

KJEL

L-HE

NRIK

HEND

RICH

S

ORDE
NE
N
S
H
ISTO
RIE

Bind
II
Det n
asjon
ale p
erspe
ktiv

NÅ FORELIGGER
TO BIND AV

32
48

ODD FELLOW ORDENENS
HISTORIE
BIND 1 – DET INTERNASJONALE PERSPEKTIV
er på 370 og med fyldige fotnoter og illustrasjoner. Boken
har 24 kapitler.
• Boken starter med en beskrivelse og gjennomgang av
ordener fra antikken og frem til i dag. Dette gir leseren
en innføring og forklaring for det stoffet som kommer
senere.
• Boken går så over til å behandle Odd Fellow Ordenens
forløpere i Europa, og den konkrete starten på 1700tallet.
• For vår Ordensgren var starten i USA omkring 1819, og
det som skjedde umiddelbart før dette, av stor betydning.
• Ordenens enorme utvikling i USA fra omkring 1850 hvor
den ble «the King among Orders» settes inn i et historiskperspektiv. Suksessen forklarer så langt det er
mulig.
• Kvinners inngang i Ordenen fra omkring 1850 er en
sentral del av Odd Fellow Ordenen og dens selvforståelse.
• Ordenens spredning til Australia og New Zealand og
dannelsen av en egen Storloge i denne verdensdelen
allerede i 1868, er bredt dekket.
• I 1870 kom Odd Fellow Ordenen til det Europeiske fastlandet. Først kom Tyskland og deretter de fleste mellomeuropeiske land, deriblandt Polen.
• Ordenens spredning til og utbredelse i Norden viser stor
oppmerksomhet.
• De to verdenskrigene fra henholdsvis 1914 til 1918, og fra
1939 til 1945 kunne ha vært dødsstøtet for Ordenen i Europa.
• I dag er Norden Odd Fellow Ordenens sterkeste sted i
hele verden.
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BIND 2 – DET NASJONALE PERSPEKTIV
er på 432 sider med fyldige fotnoter og illustrasjoner. Boken
har 40 kapitler.
• Boken starter med å beskrive det store bakgrunnsteppe
og nordmenns referanser til hva en verdibærende orden
er.
• Starten i Stavanger i 1898 er inngående beskrevet, og det
er gjort forsøk på å forstå hva som gjorde at den første
loge etter fem års drift «gikk i dvale».
• Starten i Kristiania i 1907 skjedde jo samtidig med store
nasjonale begivenheter hvor vi gikk Unionsoppløsningen
og etablerte et nytt kongehus.
• Rebekkasøstrenes sensasjonelle tidligere historie i den
norske Orden og deres rituelle likestilling, vies stor plass.
• Stor Sire Samuel Johnsons betydning beskrives og
vurderes.
• Både første og andre verdenskrig var dramatiske
katastrofer, også for Odd Fellow Ordenen
• Kampen om «ordenens sjel» er beskrevet med betegnelsen «Den europeiske transformasjon»
• Etterkrigstiden enorme ekspansjon med følgende organisasjonsutbygging er gitt bred plass
• Spesielle saker som den organisatoriske likestilling mellom søstre og brødre, det internasjonale arbeid, Ordenens
omfattende sosiale arbeid og Norsk Odd Fellow Akademi er omtalt i egne kapitler.
Bestillinger:
Bøkene kan bestilles i Odd Fellow Utstyr.
• Bok 1 koster kr. 315
• Bok 2 koster kr. 375
Porto kommer i tillegg.
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MÅLØYRAIDET

27. desember 1941: Måløy brenner.

Sekkepiperblåser Jack Churchill på vei inn i Måløy i romjulen 1941.

I

grålysningen om morgenen 3.
juledag 1941, glir 7 allierte
krigsfartøy under ledelse av
krysseren «Kenya» inn Vågsfjorden mot Måløy. Etter få
minutter dundrer engelske fly
inn over Kanonbattereriene på Tangane og setter disse ut av spill. Dernest

R

tordner det fra kanonene fra Kenya
som setter batteriene på Måløyna
(holmen midt i Måløy havn) ut av spill.
Som førstemann stiger den irske
sekkepipeblåseren Jack Churchill i
land på Måløyna. Til sekkepipetoner
stormer 150 mann i land på Måløyna
og tar alle kanonmannskapene der til
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

fange. Dermed er veien til Måløy
sentrum klar. Godt over 500 mann går
i land og starter gatekamper mot tyskerne som endelig har kommet seg på
bena. I alt var 104 allierte fly med i angrepet og understøttet fremrykningen.
Også en norsk styrke fra Kompani
Linge var med. Disse tok seg rett til det
tyske hovedkvarteret. Her ble lederen,
Kaptein Martin Linge, skutt og drept.
Det var et inferno av skyting fra alle
krigsskipene, lysbomber som ble skutt
opp, flyene som strøk over hustakene,
og skyting mann til mann. 6 timer varte
kampene. 52 allierte soldater og ca. 150
tyske soldater omkom under raidet. 40
hus brant ned og 8 skip (ca. 25000
tonn) ble senket på Måløy Havn.
Omtrent 80 personer fra Måløy ble
med styrkene tilbake til England.
Mange av disse hadde fått sine hjem
nedbrent under raidet.
Da styrkene dro, satt en uforstående
og skuffet befolkning tilbake. De håpet
og trodde at med kampene var endelig
frigjøringen kommet. De svære
ruinhaugene fortalte noe annet. I
ettertid vet man at Churchills plan var
å få Hitler til å tro at den allierte invasjonen ville gå gjennom Norge til Europa. Dette lykkes han svært godt med.
Store overføringer av styrker til Norge
og stor utbygging av festningsverk
skjedde.
Etter krigen steg det det etter hvert
også opp av ruinhaugene i Måløy, som
en fugl Phønix, en stor og ultra moderne fiskeindustri som har ført til at vi
er blitt landsledende på mange områder.
I det nyåpnede «Måløyraidsenteret»
kan du oppleve og se og føle hele
raidet, med lys, lyder, luft, og levende
bilder i gulv, vegger og tak.
Det var kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit som i nærvær av
tusenvis av tilskuere åpnet senteret og
bekranset bautaen over Kaptein
Martin Linge i Måløy.
At kronprinsparet på denne respektfulle måte hedret minnet til
mannen som har gitt navn til vår loge,
er vi medlemmene i Odd Fellow Loge
nr 94 Martin Linge svært stolte over.
Mange takk til vårt strålende Kronprinspar.
Tekst: Olav Sølvberg
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Foto: Bjørn-Christian Finbråten

STORT REBEKKATREFF
I OSLO
– med nordiske søstre

I 2008 ble det dannet en gruppe på
Facebook etter initiativ av Rebekkasøstrene Inger-Lill Bjerke fra
Rebekkaloge nr 2 Urania i Oslo og
Susanne Lysén fra Rebekkaloge nr 61
Margareta Burea fra Leksand i
Sverige. Gruppens navn er Odd
Fellow Rebeckasisters – Sisters
without borders – og teller nå over
4000 medlemmer.
HVOR KOMMER VI FRA?
Vi har hatt samlinger hvert år, den
første var i Leksand, deretter Oslo,

R

Fredericia, Porvo, Leksand, Bergen,
Kolding, Loovisa, Ängelholm og i år,
25. – 27. mai, møttes vi for 10. gang her
i Oslo, og vi var ca. 116 søstre. Det var
søstre fra loge nr. 2 Urania og 47
Victoria som sto for arrangementet.

ARRANGEMENTET I OSLO I 2018
Allerede torsdag 24. mai kom mange
av våre nordiske søstrene til Oslo, samt
søstre fra Bergen og Stord. Vi arrangerte derfor en felles middag for
dem som ønsket det, og det ville alle.
Arrangementet startet offisielt fredag med middag på Posthallen i det
gamle Oslo Hovedpostkontor i Oslo
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

sentrum. Lørdag var vi på båttur i Oslofjorden med MS Legend, som er en
historisk skute fra 1915. Været kunne
ikke vært bedre. Vi hygge oss med
rekelunsj og så på alt det vakre Oslofjorden har å by på. I Indre Oslofjord
ser vi hovedstaden fra sjøsiden, en side
som ikke alltid er like lett å få øye på.
Nå ser vi mange bygninger, Oslo Rådhus, den nye Operaen i Bjørvika, med
det nye Munchmuséet som reiser seg
og Astrup-Fearnleymuséet ved Aker
brygge. Og så få vi Oscarshall og Framhuset på Bygdøy. Og så er jo alle
småøyene i Oslofjorden fulle av
sommerliv.
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NORDISK REBEKKATREFF I OSLO
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DEN ORDENSMESSIGE RAMMEN
Lørdag kveld, 26. mai, arrangerte vi
festloge. Thomas Wildeysalen i Stortingsgaten 28 var fullsatt, og møtet ble
avholdt på en fin måte og med vakker
musikk. Vi avsluttet med «You raise
med up», sunget av Josh Groban,
skrevet av Rolf Løvland og Brendan
Graham, noe som gjorde at mange fikk
blanke øyne og måtte tørke en tåre.
Etter møtet var det avfotografering av
søstrene, først gruppevis, og deretter
fellesbilde, før vi gikk inn i lobbyen til
bobler og underholdning av Gospelfabrikken. Søstrene vugget med i takt
til sangene som var svært populære.
Etterhvert gikk vi til bords og hadde et
hyggelig søstermåltid med god mat og
det som hører til, godt servert av ti
brødre fra Oslologene. Det var mange
taler og gode ord, og det er noe som
alltid varmer et søsterhjerte når man
føler at alt har vært vellykket, og det
viser tilbakemeldingene på Facebook
som strømmer inn. Vi er ekstra takknemlige for at Stor Sire ønsket oss
lykke til med arrangementet og lot oss
gjennomføre det.

NOEN TANKER OM FELLESKAP
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Odd Fellow Ordenen har på verdens-

arbeidsmåter. Når vi møttes i Oslo
denne gangen, mange uten å ha sett
hverandre før, følte vi at vi var venner
og sto sammen om noe stort og felles.
Bedre er det vanskelig å tenke seg at
Odd Fellow Ordenen kan danne «en
verdensomfattende søskenkjede».
Vi gleder oss allerede til neste treff i
2019 som skal være i Odense i
Danmark.
Tekst Karin Otterbeck

Åra har rørt ved meg.
Eg er redd for å verta skrøpeleg.
basis sin styrke i de nordiske land. Og
i tillegg er vår absolutte styrke at vi
samles i små loger over hele landet.
Det er det lokale vennskap og kjennskap som gir styrke. Men det er også av
verdi at vi kan samles og lære
hverandre å kjenne over landegrensene. Gjennom denne Facebookgruppen har Rebekkasøstre fra flere
land fått kontakt, delt sorger og gleder
fått impusler og en bredere forståelse
for Odd Fellow Ordenens mange
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Men eg treng bare å sjå
din blomelike venleik
så vert all angst og alt tungsinn
borte.
Fujiwara no Yoshifusa
(år 804–872)
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ARNE IBENHARD ERIKSEN

NOEN TANKER
i tiden

TEKST:
ARNE
IBENHARD
ERIKSEN
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Mange søstre og brødre er opptatt av
fremtiden for vår kjære Orden. Det i
seg selv lover godt for fremtiden.
Det store spørsmålet er hvilke utfordringer Odd Fellow Ordenen vil stå
foran i de neste 10–20 år. Hva er det
viktigste Ordenen må holde fast på –
og hva bør endres?
Vi må holde fast på vårt dype etiske
innhold i våre ritualer, særpreg og
våre omgangsformer. Det er merkevarer og kultur.

J

eg tror alle som har opplevd
en innvielse har fått nye
tanker. Alle bør vi tenke omkring hvordan vi skal forme
våre liv. Vi må ta inn over oss
at vi må bruke vårt korte liv i
det godes tjeneste. Ikke bare for oss
selv og våre nærmeste, men også for
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vår neste. Dette er verdier og refleksjoner som vi aldri noen sinne kan bli
ferdige med. Derfor er det viktig å
være til stede ved alle innvielser og
gradpasseringer.
Men vi må vokte oss vel for ikke å
bli museumsvoktere som holder fast
på tradisjoner bokstav for bokstav slik
som det gjaldt i fortiden. Selv vår konservative statskirke har omskrevet
Fadervår for å bringe bønnen mer i
samsvar med dagens språk.
Ordenen bruker fortsatt på en del
områder et alderdommelig språk som
for mange i dag er fremmed. Historien
har lært oss at alle språk er under utvikling hele tiden. Her må også vi
modernisere oss til dagens språkform.
Det betyr på ingen måte at språket blir
platt og intetsigende, men heller friskt
og meningsfullt.
Fornyelse må alltid stå på dagsordenen. Gjennom årene har mange
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organisasjoner stagnert med synkende
medlemstall og oppslutning. Ja, mange
har blitt helt borte.
Det er ikke til å legge skjul på at i
omgang med utenforstående blir det
hevdet at også Odd Fellow Ordenen
som legger vekt på tradisjoner og
ritualer kan komme til å overta dagligvarebransjens stempel «utgått på
dato». Men i ordener er det gjerne innpakningen som går ut på dato, mens
verdiene blir like friske.
Det er vanskeligere å rekruttere nye
medlemmer. En høy gjennomsnittsalder på våre medlemmer vanskeliggjør videre ekspansjon hvis noen synes
at en loges medlemmer er for gamle.
Økt fritid og ferier gjør at mange
prioriterer bolig i Syden, og bor flere
måneder eller tar langtidsopphold på
hotell i vinterhalvåret. Også den økte
hyttebyggingen fører til at mange ikke
har tid til å møte regelmessig. Da kan
disse medlemmene heller ikke påta seg
verv.
Kan det være en tanke å velge en
tidligere embetsmann som vikar til
sittende embedsmann slik at også han
kan få fri noen dager sammen med
familien?
I tidligere tider var verden mer
stabil. Nå trenger vi kanskje å forme
noen «fleksible vikarordninger» slik at
flere tør påta seg embeder uten å føle
seg for bundet gjennom en hel embedsperiode. Slike nye ordninger kan
faktisk virke positive og frigjøre nye og
flere krefter.
Hva blir de viktigste prioriteringer i
kommende år?
Rekruttering må være den viktigste
oppgaven. Her har de yngre brødre en
stor oppgave. Og vi må fortelle overfor
utenforstående om hva Ordenen står
for og vise til våre etiske verdier. Disse
verdiene er positive i alle gode
samfunnsformer.
Når det gjelder innvielsen og gradene må vi sørge for at disse også skal
fungere i vårt samfunn. Det er ikke
sikkert at alt skal sies og læres på en
eneste kveld og i et eneste møte. I dag
har vi også Utviklingsprogram og
Kunnskapsløft som gjør det mulig for
nye medlemmer å kunne snakke om
og drøfte hva som er innholdet i våre
verdier og ritualer også utenom
gradgivningen.
Leder av Praktikum i Menighetsfakultet Fredrik Saxegård uttalte i
2016: «Et kristent budskap som forkynnes til mennesker som om de levde
på 1800-tallet er ikke noe gyldig
evangelium i dag». Kloke ord!
Odd Fellow Ordenen er og blir hva
alle søstre og brødre sammen gjør den
til.

R

GAVER TIL ODD FELLOW MUSEET I OSLO

j

VIKTIGE GAVER TIL
ODD FELLOW MUSÉET I OSLO

Odd Fellow Museum har mottatt gaver som Stor Sire Olaf
Hallan i sin tid mottok fra loger og leire i Norge. Gavene
ble gitt av hans sønn, Kjell Olaf Hallan. Stor Sire Olaf
Hallan var en av de viktigste ordensbyggere etter siste
krig. Han la i betydelig grad fundamentet for et solid og
velfungerende organisasjonsapparat, noe som var en
grunnleggende nødvendighet for den voldsomme veksten
som skulle komme.
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DE «TILFELDIGE» KONTAKTER
Alle møter vi mange mennesker på vår livsvei. Og det er så
mange samlingsplasser. Eks DSS Inger Bordewick er en
ivrig bridgespiller. Og i denne sammenhengen traff hun en
av Stor Sire Olaf Hallans sønner. Kjell Hallan er også en
ivrig bridgespiller. Og dermed ble kontakten gjort mellom
Odd Fellow Ordenen og den gamle Stor Sires sønn. I en
samtale med De Tre Kjedeledd forteller Kjell Hallan at
hans liv ble noe mer annerledes enn hans øvrige brødres.
Han ble tidlig engasjert i salg av norsk papir i utlandet, og
bodde i lange perioder i Afrika. At det var papir som ble
hans arbeidsområdet forundret jo ingen. Hans far, Olaf
Hallan, var jo en av de store innen norsk papir og
emballasje i mellomkrigstiden. Og i etterkrigstiden gikk
flere av hans sønner inn i denne bransjen.

HALLAN OG ODD FELLOW ORDENEN
Stor Sire Olaf Hallan hadde en usedvanlig omfattende virksomhet med Ordenens rituelle arbeid både i loge og leir. I
tillegg var han meget aktiv i forbindelse med tilblivelsen av
Stortingsgaten 28. Han ble etter hvert medlem av Byggekomiteen av vårt stamhus, og det kan også nevnes at han
satt som medlem av det første styret i AS Stortingsgaten 28.
Olaf Hallan var Stor Sire fra 1950 – 1957. Odd Fellow loge
nr. 64 Olaf Hallan i Drammen bærer hans navn. På spørsmål
til sønnen Kjell om hvorfor ikke også han ble medlem av
Ordenen, er svaret ganske entydig at det hadde han nok
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Fra venstre: Fru Hallan, Stor Sekretær Steinar Jansen, Kjell
Hallan, Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann og pådriveren, Eks
DSS Inger Bordewick.

blitt hvis han ikke hadde levd store deler av sitt yrkesaktive
liv i Afrika.

GAVENE TIL MUSÉET
De gavene Stor Sire Olaf Hallan fikk i sin tid og på sine
mange reiser, var klart av privat karakter. Men mange av de
har et utvetydig ordenspreg. Derfor fant Kjell Hallan ut at
han ville skjenke denne typeer gaver tilbake til Odd Fellow
Ordenen hvor de kunne krydre historien og gi en utdypende historisk innsikt.
For Ordenens Museum er det av stor betydning at slike
artefakter tilfaller Museet - slik at alle besøkende søstre og
brødre kan bli bedre kjent med vår historie.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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TEKST:
KJELL-HENRIK
HENDRICHS

KJENNER VI
hverandre?
mål: «Er det jeg som er sløv, uoppmerksom og lite interessert»? Svaret
på dette spørsmålet kunne selvfølgelig
ha vært ja. Men det er det ikke. Jeg kan
med hånden på hjerte si at jeg tror at
jeg er mer enn villig til å vite hvem
mine logebrødre er, hva de driver med,
hvilke interesser de har og om deres
oppfatninger i livet. Nettopp fordi
denne situasjonen bekymrer meg, har
jeg drøftet dette med en del ordenssøsken med omfattende logeerfaring.
Og jeg kan ikke huske én eneste som
ikke kan fortelle om liknende opplevelser ved begravelser. Du får vite om
forhold, handlinger og hendelser som
du der og da følte at du burde ha visst
for lenge siden. Og da er det ikke for å
tilfredsstille nysgjerrighet eller å blande seg i det andre ønsker å holde for
seg selv og ha privat. Den private sfære
skal så absolutt respekteres og beskyttes.
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I Odd Fellow Ordenen er det nå mer
enn 22.000 medlemmer. Det sier seg
selv at mitt spørsmål ikke dreier seg
om alle disse menneskene kjenner
hverandre. Det har aldri vært meningen eller hensikten med ordensmedlemskapet. Ordenens grunnenhet
er den enkelte loge. Ingen kan være
medlem av en loge uten også å være
med i Ordenen. Og på den annen side
kan ingen være med i Ordenen uten å
være med i en loge. Logen er
Ordenens grunnenhet og der det
egentlig ordensarbeidet foregår gjennom den enkelte loges rituelle arbeid
med innvielser og gradpasseringer.
EN DEPRIMERENDE OPPLEVELSE
Som de fleste medlemmer av Odd
Fellow Ordenen deltar jeg i begravelsen etter søstre og brødre som naturlig faller ut av vårt fellesskap. Å gå i
begravelser har flere grunner. For det
første lyder et av våre fire budord at vi
skal «begrave de døde». Det å oppleve
at mange følger og føler med ved en
begravelse, er oppmuntrende og taler
om gode fellesskap. For det andre er
det en hjelp for de pårørende at det
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møter folk opp i begravelsen. Og for
det tredje er dette en oppmerksomhet
som man bør vise den avdøde.
Når jeg betegner en begravelse som
en deprimerende opplevelse, er det depressive ikke i tilknytning til de tre forholdene jeg har nevnt, men til et annet
forhold som slår meg gang på gang. I
en norsk begravelse er det vanlig at det
gis en kort oversikt over avdødes
levnetsløp. Det kan være svært informativt for mange som deltar. Jeg har
heller ingen forventning om at jeg skal
kjenne alle sider ved de ganske mange
mennesker jeg har fulgt til graven. Men
når en bror av egen loge faller fra,
regner jeg med – ja nesten forutsetter
– at jeg gjennom års bekjentskap i loge
og andre samvær er rimelig godt orienter om mine logebrødre.
Så opplever jeg allikevel gang på
gang at jeg i begravelsen blir kjent med
opplysninger om den avdøde som jeg
ofte føler meg både skamfull og trist
over at jeg ikke har visst mens denne
logebroren var i live. Hadde jeg visst
hva jeg får vite i en begravelse, kunne
vårt samvær mens han ennå var i live
blitt enda rikere og mer meningsfullt.

ER JEG UOPPMERKSOM?
Da reiser det i meg et naturlig spørsDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

TO ELEVATE THE CHARACTER OF MAN
Vår Orden er der for at vi «med felles
fakler kan tenne en ild så mørket
spreder seg», for å sitere en sang av
Stor Sire Samuel Johnson. De som går
med felles fakler, bør kjenne ganske
godt til hverandre. Vi er medlemmer av
en verdibærende Orden. Vi er medlem
av denne Ordenen for sammen å
hjelpe oss til å bli bedre og mer
menneskekjærlige. Vi skal bekjempe
egoismen, og vi skal fremme altruismen. Og for ikke å glemme et begrep
som snart er på alle pedagogers og
samfunnsutvikleres lepper: Vi skal se
hverandre.
Da blir det kritiske spørsmålet:
Hvor godt har vi sett hverandre når vi
i en kort oppsummering ved en begravelse blir kjent med helt nye sider
av en logebrors liv som man ukentlig
har delt samvær med gjennom til dels
mange år?
Enhver som kan tenke og har
empati observerer at her er det et
skrikende misforhold.

TO MULIGE BOTEMIDLER
Jeg var på reportasjereise i Nederland
for De Tre Kjedeledd. Den nederlandske Stor Sekretær Ab Langereis
tok meg med på et logemøte i byen Li-
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Venneaften i Odd Fellow loge nr 18 Thule.

39
48
lystadt. I den logen vi besøkte hadde
de hatt innvielse av en ny bror på det
foregående møtet. I det arbeidsmøtet
som jeg fikk delta i, hadde de et ganske
ordinært og kort program. Etter dette
var hele møtet satt av til presentasjon
av den nye bror. Først fikk han ordet
for å fortelle om seg selv, hvem han var
og hva han gjorde og hans forventninger til sitt kommende logeliv. Etter
dette kom det en rekke spørsmål fra
eldre brødre som viste stor interesse
for den nye broren. Jeg husker at den
nye broren var lærer. Og dermed ble
det en spennende samtale om pedagogikken i nederlandske skoler. Selv om
det hele foregikk på nederlandsk og
jeg fikk det hele oversatt, vet jeg i dag
mer om denne logebroren enn om en
del brødre i egen loge. Presentasjonen
var etter min oppfatning og mine
idealer og verdier helt forbilledlig. Jeg
ser gjerne at dette blir en obligatorisk
post i alle loger at man lar den nye
søster og bror få presentere seg ganske
raskt etter innvielsen. Og til en slik
presentasjon bør det også være anledning for de øvrige brødre og søstre å
stille oppfølgende og vennlige spørsmål. Jeg ser en rekke positive
muligheter ved et slikt opplegg. Og
hvis dette blir gjennomført på en re-
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flektert måte, ser jeg ingen negative
sider.
Eks Stor Kapellan Johan Wilhelm
Fraas som jeg hadde stor glede av å
kjenne og omgås, fortalte om sin egen
logelivsstrategi. Han satt aldri sammen
med de samme brødre i logen på to
logemøter etter hverandre. Han hadde
for eget vedkommende en logematrikkel som han gjorde opptegninger i.
Dette gjorde at han i løpet av forholdsvis få møter hadde sørget for å få snakket med alle møtende brødre. Og dem
han ikke fikk snakket med på møtene,
ringte han til. Nå er det ikke så mange
som ser dette så klart og arbeidet så
målbevisst som Johan Wilhelm Fraas.
Men det må være et mål både for den
enkelte og for logen samlet at alle
søstre og brødre i en loge kjenner til
hverandre og blir kjent med hverandre.
Det er faktisk dette som ligger i de to
begrepene som gjennomsyrer hele
Odd Fellow Ordenens tankeverden:
altruisme og empati. Altruisme betyr
at du er positivt opptatt av andre
mennesker og har evnen til å se dem,
og ikke bare deg selv. Empati betyr at
du er i stand til å sette deg følelsesmessig inn i, oppleve og leve med i andres
liv.
Store etikere som dansken Knud
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Eijer Løgstup og litaueren Emmanuel
Levinas har skrevet viktig litteratur om
nettopp dette å se hverandre og å delta
i hverandres liv. Mindre dreier det seg
ikke om.

SOLMORGON PÅ HAVET
Solstrålar glitrar og blenkjer
i leikande småbåror
over mitt hav
Vèl veit eg leidi
og treng ikkje reddast
at eg skal drive av
Ikkje eit skjær
i mi fàrleid
ikkje eit brot å sjå
Endelaust ligg det, havet
under ein himmel blå
I duvande kosmisk rytme
bårar det gjennom mitt blod
Voggar og voggar i sæle
eit sinn til ro
Sælt er det å sigla i dag
når livet duvar og voggar
i Allheimens andedrag
Jan-Magnus Bruheim
(1914-1988)
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DEPUTERT STOR SIRE GEIR SMÅVIK

TANKER VED EN
NY STORLOGEPERIODE
Deputert Stor Sire Geir Småvik.
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D

en Storlogeperioden som ble avsluttet
tidligere i år var på flere måter klargjørende. SUSE`s (Storlogens nevnd for
Styrkelse og Ekspansjon) omfattende
undersøkelse har gitt en beskrivelse av
tilstanden i vår Orden. Vi liker ikke alt
vi leser. Vi ser at vi er ved en skillevei der det må tenkes
nytt, friskt og kreativt for å stake ut en kurs som kan gjenoppbygge det flotte byggverket Odd Fellow Ordenen er.
Det er valgt og utnevnt ny ledelse i Storlogen der mange
embedsmenn er gjenvalgt, mens det også har kommet inn
nye ansikter i til dels nye funksjoner. Oppgavene har på
flere måter blitt tydeligere definert og ansvaret ligger i
sterkere grad enn før på den enkelte Storembedsmann. Vi
har vært gjennom til dels kraftige og intense drøftinger og
analyser om hva som må til i framtiden. Stikkordet for de
neste fire årene er gjenoppbygging og styrkelse. Vi skal
sørge for at fundamentet blir sterkere enn noen gang tidligere slik at Ordenen kan oppleve en sunn ekspansjon. Vi
skal arbeide med bevisstgjøring av søstre og brødre slik at
medlemskap i Ordenen er noe å være stolt av. Men vi får
aldri noen følelse av stolthet uten at vi opplever kvalitet.
Det er derfor mitt stikkord for den jobb jeg som Deputert
Stor Sire skal utføre framover. Jeg er valgt inn som nestleder
med spesielt ansvar for utvikling i distrikt og enheter. Om
ledelsen er aldri så dyktig skjer ingen utvikling uten hardt
arbeid i distriktene.
I forbindelse med installering av en ny Distrikts Stor Sire
som jeg var med på, kom det frem at avtroppende DSS i de
åtte år han hadde innehatt embedet, hadde deltatt på 640
møter. Det sier mye om hvilken oppofrelse som legges ned
for vår Orden. Dette er rett og slett fantastisk. Når det er
sagt, så er det kanskje på tide å se nøyere på arbeidsmengden i slike embeder. Arbeidsmengden må tilpasses det
samfunnet vi har i dag. Jeg ser mye kompetanse og arbeidsiver hos våre Eks Distrikt Stor Sirer som det sikkert kan
trekkes veksler på.
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Foto: Arne Glomdal

Nå har vi nye DSSer i alle distrikter. Det er i kontakten
med dem jeg vil finne mitt arbeidsfelt. Det vil være en
målsetting for Storlogen at arbeidet i distriktene blir utført
så ensartet som mulig, alle mulige geografiske og lokale forhold tatt i betraktning. Gjennom Storlogens nevnd for Styrkelse og Ekspansjon, Stor Herold og Dep. Stor Sirer vil det
bli en mye tettere oppfølging av distriktsarbeidet. Det er
viktig for meg å presisere at styrkingsarbeidet i størst mulig
grad blir utført etter retningslinjer fra Storlogen. Rapporter
og tilbakemeldinger vil bli sterkt etterspurt, kanskje på litt
sikt i noen annen form og omfang enn tidligere. I dette
ligger klare føringer for DSSer til å følge opp ordensenhetene i viktige saker som Venneaften, godt gjennomførte møter med viktig og tydelig innhold og sterkt fokus
på synliggjøring lokalt. Det er snakk om lojalitet til virkeliggjøring av våre viktigste grunnverdier.. Det er snakk om å
gjøre ting på den måten som gagner fellesskapet. Vi har ikke
råd til å sinke utviklingen med motstand mot noe nytt. Det
er nå og i framtiden vi skal bevise vår berettigelse som
verdibærende orden i et moderne samfunn.
Jeg er overbevist om at det fokus vi har i dag, kombinert
med sterkt motiverte embedsmenn, søstre og brødre vil gi
oss en god periode som vi alle vil se tilbake på med stor tilfredshet.
Tekst: Geir Småvik

Solmorgon på havet
En droppe droppad i livsens älv,
har ingen kraft til att flyte skjälv.
Det ställs et krav på varenda droppe:
hjälp att holda dom andra oppe.
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Tage Danielsson
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QUIZ OG STATUS

Fakta om Ordenen
• Den første Odd Fellow leir ble instituert 6. juli 1827 i Baltimore,
USA. Den fikk navnet Encampment
No: 1 Jerusalem
• Vår Ordensgren kom først til Tyskland i 1870
• Vår Ordensgren kom til Danmark i
1878
• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Stavanger 26. april 1898
• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kristiania 28. mai 1909
• Den første norske Odd Fellow leir,
nr. 1 Norge, ble instituert i Kristiania
3. november 1919
• Den Norske Storloge ble instituert i
Kristiania 7. august 1920
• Det Norske Rebekkaråd ble instituert i 1933 og fungerte frem til
2001
• Den første norske Rebekkaleir, nr. 1
Oslo, ble instituert i Oslo 26. april
1980

Status
Odd Fellow Ordenen
i Norge har pr. 18. sept
2018:

• 156 Odd Fellow loger
• 132 Rebekkaloger
• 28 Odd Fellow leire
• 26 Rebekkaleire
• 11 615 Odd Fellow brødre
• 10 493 Rebekkasøstre
• Totalt 22 108
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Ordensquiz
15 spørsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hvilket nummer i rekken er årets Storlogemøte?
Hva heter den nyvalgte søster Deputert Stor Sire?
Hvilket jubileum fyller den norske leirinstitusjonen i 2019?
Hva heter den nyvalgte søster Stor Sekretær?
Hvilen valgperiode tar Stor Sire Morten Buan fatt på i 2018?
Hvor mange Rebekkaleire og Odd Fellow leire er det i Norge i dag?
Hva er det motsatte av egoisme – å være egenorientert?
Hvilket jubileum feirer Den Norske Storloge i 2020?
Når og hvor ble den Den Europeiske Storloge instituert?
Hva heter den nyvalgte bror Stor Sekretær?
Når ble den finske Storloge instituert?
Hva heter den nåværende finske Stor Sire?
Hvor skal Norsk Odd Fellow Akademis symposium i 2019 arrangeres?
14. Hva skal den nye redningsskøyten Ordenen samler inn til hete?
15. Hva er det svenske navnet på den finske Odd Fellow Ordenens
publikasjon?
Sentral kilde for spørsmål og svar: Kjell-Henrik Hendrichs: Odd Fellow Ordenens historie – det internasjonale perspektiv,
bind I.

SVAR:
1. Nr. 24. Det første var 7. august 1920
2. Selle Marie Horntvedt
3. 100-årsjubileum idet Leir nr 1 Norge ble instituert 3. november 1919
4. Renée Baanrud Backer
5. Stor Sire Morten Buan ble valgt første gang i 2010, og starter nå sin
tredje periode.
6. 26 Rebekkaleire og 28 Odd Fellow leire.
7. Altruisme – å være andreorientert
8. Den Norske Storloge feirer 100-årsjubileum 7. august 2020.
9. I Oslo i mai 2007
10. Jon Erik Holm
11. I 1984
12. Kai Johansson
13. I Stavanger
14. De to tidligere het «Odd Fellow» og «Odd Fellow II». Den nye skal
hete «Odd Fellow III»
15. Tre Länkar

• Den første Odd Fellow loge i vår
Ordensgren ble instituert 26. april
1819 i Baltimore i staten Maryland
i USA. Den fikk navnet Lodge No: 1
Washington
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R
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BRANSJE/FIRMA
KONTAKTPERSON
ANLEGGSGARTNERMESTER
Håkon Bjørndal
Håkon Bjørndal
BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
Odd Abbedissen
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Kjell Western
BILSALG
Nymo Bil AS
Kjell Nymo
BRANNUTSTYR
Braco AS
Einar Glenthøj
BUSSTRANSPORT/REISEARRANGØR
Turistbussen Ålesund
Geir Gjerde
FERIE OG FRITID
Drømmeboliger i Spania til leie
Terje Olsen
GRAFISK ARBEID
Njord Kompetanse
Jon Esben Johnsen
HOTELL
Bardu Hotell
Patricia Sørensen
Mosjøen Hotell AS
Bård Bergrem
KRANER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
Ola Skrondal
MALERMESTER
Velde s Malerservice og Fargehandel
Jan Erik Lima Velde
MURMESTER
Hedmark Murmesterforretning A/S
Einar H. Hernes
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS
Tor-Petter Stensland
REISEBYRÅ
Oppland Arrangement AS
Anders Lunde
RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri Trøndelag
Sivert Lian Opdahl
RØRLEGGER/VARMEPUMPER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Jens-Petter Engh
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger
Arne W. Tindeland
Rørlegger Geir Sirnes AS
Christian Sirnes
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
Jan Jøndal
STORKJØKKENUTSTYR
Storkjøkkenservice a/s
Kjell Bjørnar Wennevik
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde
Kristian Lunde
TEKNISK GUMMI OG TRANSPORTBÅND
Industrigummi
Kristian Hausken
TRAFIKKSKOLE
Gerds Trafikkskole a/s
Gerd Johnsen
UR/KLOKKER
Lervik Ur AS
Knut J. Lervik
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TELEFON

E-POST

POSTNUMMER

977 92 177

haakon@bjorndal.com

5525 HAUGESUND

55 15 40 90

5147 FYLLINGSDALEN

32 22 74 00

3400 LIER

75 50 79 00

post@nymobil.no

32 22 66 70

8041 BODØ
3420 LIERSKOGEN

70 14 33 16

geir@turistbussen.no

www.turistbussen.no

911 08 100

www.casa-as.no

1617 FREDRIKSTAD

948 71 810

1344 HASLUM

77 18 59 40
75 17 11 55

9365 BARDU
8651 MOSJØEN

915 99 605

ola.skrondal@munck-cranes.no

909 67 115

janerik@veldes.no

4276 VEDAVÅGEN

62 81 49 23

2212 KONGSVINGER

53 65 19 20

5750 ODDA

61 12 06 00

www.opplarr.no

2890 ETNEDAL

406 01 020

www.marthes.no

7000 TRONDHEIM/7500 STJØRDAL

firmapost@geir-sirnes.no

3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND
5525 HAUGESUND

35 93 09 00
971 81 350
52 80 60 70
67 98 05 20

1472 FJELLHAMAR

934 62 550

kjell@storkjokken-service.no

7725 STEINKJER

22 83 05 10

www.tannlegelunde.com

0161 OSLO

52 83 80 95

gummihausken@gmail.com 4260 TORVASTAD

51 89 31 90

gerd@gerds.no

52 70 03 50

post@lervikur.no
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4013 STAVANGER
5528 HAUGESUND
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ANNONSERING • ADRESSEFORANDRINGER •
OPPSIGELSER • ENDREDE PERSONDATA OSV. •
HENVENDELSE TORILL.SOLLI@ODDFELLOW.NO

DE TRE KJEDELEDD
HAR LEDIG PLASS FOR NYE ANNONSØRER!

Opro Produkter AS kan lage merker av det meste: en
skisse, en loge eller et bilde. Vi hjelper firmaer og
andre aktører frem til en tilfredsstillende løsning. Så
snart en stanse har blitt laget, står kunden fritt til å
lage hva de vil: pins, mansjettknapper, anheng,
skjorteknapper og så videre. Vi produserer det meste
av Insignier til Odd Fellow Ordenen, og pleier et
nært samarbeid med Odd Fellow Utstyr.
Ta kontakt for mer informasjon!
opro@opro.no
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ODD FELLOW UTSTYR
ODD FELLOW UTSTYR

Artikler fra

Art. nr. 11088
Gilde kuvertkaraffel
(4 stk. i pakken)
Kr. 800,-

Art. nr.
11006
Stearinlys
m/kjedeledd
i rødt,
høyde 10 cm
Kr. 35,-

G
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Art. nr. 11025
Rødt slips i silke
m/kjedeledd
Kr. 150,-
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Art. nr. 11085
Pashmina-sjal i ull/silke
m/kjedeledd
Kr 525,DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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MODERNISERING AV NETTBUTIKKEN TIL
ODD FELLOW UTSTYR

N

ettbutikken til Odd Fellow Utstyr er nå fornyet og modernisert. Alle privatkunder vil nå måtte betale sine varer
ved bestilling. Privatkunder må bruke et debetkort slik som Visa eller lignende ved betaling. Loger/leire vil fortsatt
kunne bestille varer og få disse levert med faktura. Odd Fellow Utstyr oppfordrer imidlertid enhetene til å gå over
til bruk av debetkort ved kjøp av utstyr.
Nettbutikken til Odd Fellow Utstyr vil med denne moderniseringen fremstå som en nettbutikk på lik linje med alle
andre nettbutikker. Odd Fellow Utstyr vil bestrebe seg på at leveringstiden fortsatt skal være så kort som overhodet mulig.
De artiklene som i dag har leveringstid er Rebekkaringer og lenkeringer for søstre og brødre. Disse vil det fortsatt være
leveringstid på, men vi vil prøve å få den ned til ca. 2-3 uker.
Hvite skjorter og livkjoleskjorter i størrelser utenom de mest vanlige (Str. 39-45), vil det fortsatt kunne være leveringstid
på.
Med broderlig hilsen
Kjell Bakken
Kansellimedarbeider
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Art. nr. 11039
Slipsnål sølv/emalje
Kr 615,-

Art. nr. 11037
Belte i skinn
Kr 475,Art. nr. 11014
Feste for nåler Rebekka
Kr 165,-
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Art. nr. 11013
Feste for
veteranjuveler
Kr 165,-

R

i

REDAKTØRENS HJØRNE

KJÆRE
LESER. . .

I

folkevisdommen heter det: «Du kan ikke lære en
gammel hund å gjø!» Gjør man dette om til et pedagogisk prinsipp, betyr det at når et menneske når
en viss alder, slutter det å lære noe som helst. Dette
er et deprimerende prinsipp, spør du meg. I vår
Orden settes denne konklusjonen hele tiden på
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prøve.
Vi hevder faktisk at ingen er for gammel til å lære,
spesielt det som har med verdier å gjøre.
Selv har jeg vært pedagog for voksne store deler av livet.
Og jeg merker med hvilken glede mange svært voksne mennesker reagerer med når de lærer noe nytt.
De fremviser rent ut sagt en barnlig glede.
Det er gleden av å forstå og å mestre.
Å lære noe nytt gir samme reaksjon som den Arkimedes
(287-212 f. Kr.) hadde da han oppdaget at et en gjenstand
som senkes i vann, blir så mye lettere som vekten av det
vannet den fortrenger. Arkimedes sprang opp og ropte begeistret: «Eureka – jeg har funnet det!»
Dette er en optimistisk og fremtidsrettet livsholdning.
Å snakke om en hund som ikke kan lære noe nytt, er pessimistisk, defaitistisk og fortidsrettet.
Alle våre grader og belæringer er der for å vise oss nye
måter å se livet på, nye måter å leve på og nye måter å
omgås våre medmennesker på. Ordenen bygger implisitt på
den antakelsen at livet hele tiden ligger foran oss med nye
muligheter.
I de senere årene er det ett spesielt fenomen som dukker
på over alt, nemlig det amerikanske begrepet «fake news».
Det dreier seg ikke bare om gale informasjoner, men om
falske informasjoner. Det avdekkes nå at visse land og institusjoner bevisst produserer desinformasjon i den hensikt
å villede, skape usikkerhet og forvirring.
Dette er ikke noe nytt.
Slike fenomener har eksistert til alle tider.
Allerede Sokrates(470-399 f. Kr.) anbefalte sine tilhengere å prøve sine informasjoner på de kalte «tre siler»,
nemlig:
• er det sant?
• er det godt?
• er det nyttig?
Som Odd Fellows skal vi være med på å bygge samfunnet
og å understøtte etisk bevissthet og etisk karakterbygging.
Når vi nå har fått denne bølgen av «fake news», kan vi
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Foto: Arne Glomdal

bruke den til noe positivt. Det positive er at vi blir bevisstgjort på fenomenet. Det er hevet over enhver tvil at det i
mange miljøer er mennesker som stadig sprer falske ryker,
negativ omtale, drepende personkarakteristikker. Dette
skaper uheldig vekst, belastninger. Fiendskap. På norsk har
vi faktisk en ganske drøy beskrivelse for slik virksomhet,
nemlig «brønnpissing».
Virksomheten med «fake news» er jo nettopp brønnpissing i stor skala.
Når vi ser på våre logegrader, skal man være mer enn vanlig uoppmerksom for ikke å oppdage at disse lærer oss det
stikk motsatte av det jeg har tatt opp her. Vennskap, Kjærlighet og Sannhet står så langt fra tenkningen i «fake news»
som vel mulig.
La oss derfor bekjempe tendenser til «fake news» i egne
rekker. Og dernest bekjempe det over alt hvor det finnes.
«Fake new» er menneskefiendtlig og samfunnsnedbrytende.
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Kjell-Henrik Hendrichs
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KONTAKTER LANDET RUNDT
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ODD FELLOW ORDENEN I NORGE:
DEN NORSKE STORLOGE:
Stor Sire Morten Buan
storsire@oddfellow.no
Søster Deputert Stor Sire Selle Marie Horntvedt
strdepss@oddfellow.no
Bror Deputert Stor Sire Geir Småvik
brdepss@oddfellow.no
Søster Stor Sekretær Renée B. Backer
strstorsekr@oddfellow.no
Bror Stor Sekretær Jon Erik Holm
brstorsekr@oddfellow.no
Søster Stor Skattmester Vivi S. Uhre
strstorskm@oddfellow.no
Bror Stor Skattmester Paal Østmoe
brstorskm@oddfellow.no
KANSELLIET:
Kansellisekretær Helle Aandahl
Sekretær Torill Evjen Solli
Kansellimedarbeider Kjell Bakken
Sentralbord: 22 83 92 40
Odd Fellow Utstyr: 22 83 92 50
Epost: odd.fellow@oddfellow.no
DISTRIKTSLEDELSE REBEKKA DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
DSS Jane Melteig
Mobil tlf 957 79 740
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Kirsten Harstad
Mobil tlf 917 04 793
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Rosa Jensen
Mobil tlf 906 06 649
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Åsrun Misund
Mobil tlf 938 75 400
Distrikt 5 Telemark
DSS Aud Norheim
Mobil tlf 924 52 925
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Dorid Solrun Berg
Mobil tlf 917 66 142
Distrikt 7 Østfold
DSS Alice Synnøve Berg
Mobil tlf 970 73 720
Distrikt 8 Vestfold
DSS Greta Gjerde Christiansen
Mobil tlf 986 95 969
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Rut-Guri Langseth Nilsen
Mobil tlf 991 52 830
Distrikt 10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
DSS Ragnhild Lybeck
Mobil tlf 994 31 918
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Kirsten Kari Melvik
Mobil tlf 901 60 908
Distrikt 12 Finnmark
DSS Agnes Margareth Henriksen
Mobil tlf 932 48 609
Distrikt 13 Salten
DSS Synnøve Oppegård
Mobil tlf 905 97 106
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Thorild Hundal
Mobil tlf 951 11 166
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Nina Højer Eggum
Mobil tlf 982 95 055
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Liv Kristin Hojem Aune
Mobil tlf 900 14 152
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Lillian Karin Nicolaisen
Mobil tlf 908 31 407
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Torunn Skogland
Mobil tlf 917 41 599
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Distrikt 20 Helgeland

DSS Randi Fagervik
Mobil tlf 976 79 291
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Lise Pålvang
Mobil tlf 957 23 299
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Else Margareth Byholt
Mobil tlf 917 08 896
Distrikt 23 Smaalenene
DSS Ann-Helén T. Pedersen
Mobil tlf 984 43 162
Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Inger Lise Sivertsen
Mobil tlf 482 26 655
DISTRIKTSLEDELSE ODD FELLOW DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo
DSS Espen Rud
Mobil tlf 924 05 020
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Per Einar Roaldsen
Mobil tlf 916 17 485
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Ragnar Morken
Mobil tlf 928 48 674
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Odd Kulø
Mobil tlf 416 14 000
Distrikt 5 Telemark
DSS Dag Norheim
Mobil tlf 970 50 511
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Ivar Sollie
Mobil tlf 918 58 101
Distrikt 7 Østfold
DSS Lar Gøran Arenås
Mobil tlf 928 64 884
Distrikt 8 Vestfold
DSS Bjørnar Andreassen
Mobil tlf 932 44 440
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Leif Gunnar Hanssen
Mobil tlf 902 04 707
Distrikt 10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
DSS Ole Svein Ødegaard
Mobil tlf 907 84 924
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Hugo Andersen
Mobil tlf 907 59 337
Distrikt 12 Finnmark
DSS Jon Holien
Mobil tlf 415 50 266
Distrikt 13 Salten
DSS Rune Paul Berg
Mobil tlf 901 65 445
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Dag-Runar Pedersen
Mobil tlf 950 77 110
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Atle Wøllo
Mobil tlf 930 57 212
Distrikt 16 Sogn og Fjordane
DSS Ingolf Bergh
Mobil tlf 918 51 808
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Roar Solberg
Mobil tlf 906 92 732
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Leif Aslaksen
Mobil tlf 918 77 520
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Tor Edward Skeie
Mobil tlf 902 92 881
Distrikt 20 Helgeland
DSS Odd Håkon Johansen
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Mobil tlf 952 35 612
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Hans Kyrre Draagen
Mobil tlf 907 56 464
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Inge Kongsbakk
Mobil tlf 404 02 054
Distrikt 23 Smaalenene
DSS Arve Rognerud
Mobil tlf 900 51 735
Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Per Bjarne Hanssen
Mobil tlf 414 49 630
Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike
DSS Knut Andreas Østbøll
Mobil tlf 911 76 351
INTERNETT:
www.oddfellow.no
WEBMASTER:
Kjell Bakken Mob.: 905 88 196
webmaster@oddfellow.no
Odd Fellow Museum og Bibliotek:
Omvisning i Museet eller et besøk i Biblioteket avtales med Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann. Mobil:
911 53 714 eller storarkivar@oddfellow.no
NETTAVISEN:
Redaktør:
Erling Nordsjø Mob: 902 05 998
Nettredaktør oddfellow.no
UTENLANDSKE ODD FELLOW ADRESSER:
Hvis du skal reise til utlandet og vil besøke Odd Fellow virksomhet, går du inn på oddfellow.no.
Derfra klikker du deg inn på «Her er vi». Under denne fanen
finner du «Grupper/Klubber». Der ligger de utenlandske
adressene.
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Redaktør:
Kjell-Henrik Hendrichs
hendrichs@asker.online.no
Mob.: 900 34 882

Layout/Foto/Prepress:
Jon Esben Johnsen
j-esjohn@online.no
Mob.: 948 71 810
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Knut Aslak Wickmann
wickmann@getmail.no
Mob.: 911 53 714
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Torill Evjen Solli
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Ettersendes ikke ved varig
adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

På vei til Bodø, Hurtigruten 2016.
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Under himmelen
Tro ikke at
jeg kommer fra små forhold!
Himmelen sto alltid
åpen over meg.
Jeg levde mine år
med Syvstjernen som nabo
og vinden som omgangsvenn.
Jeg kjenner de lave maurstiene
mellom brukne strå på jorda,
men også lengselens kongevei av lys
der Guds fotspor står tegnet
i stjernestøvet.
Jeg er et menneske. Jeg har
erkjent storheten i det
å være så uendelig liten.
- Hans Børli – (1918-1989)

