
Stoffbank
Vi oppfordrer brødrene til å komme med aktuelt stoff til PB Posten. 

Henv. til redaksjonskomiteen 
v/Håkon Rønnevig, haakonroennevig@gmail.com

Viktig innhold :
* Ny Distrikt Stor Sire – intervju
* Logens Gang
* Bror Skattmester har ordet
* Etisk Post - Kapellan
* De Tre Kjedeledd – ny Stor Redaktør
* 4 brødre i farta …
* Lær deg å telle dine dager …
* Reiseblogg jul
* Hva betyr vår Orden der ute?
* Bror Overmester har ordet
* Samtale med en bror

PB PostenPB PostenPB PostenPB Posten
Desember 2018Desember 2018

Odd Fellow Ordenen 
Gjøvik

REDAKSJONSKOMITÈ:
• Øyvind Schnell
• Olav Mariendal
• Arne Kristoffersen (web. Ansv.)
• Håkon Rønnevig (ansv. red.)



2

Redaktørens hjørne
Kjære leser
Så er vi ute med vår 4. og 
siste logeavis året 2018. 
Noen spørsmål dukker 
opp. Hvor mange av 
våre brødre har glede av 
å lese logeavisa? Tilfø-
rer arbeidet bak det noe 
verdifullt hos logemed-
lemmene? I hvilken grad 
er vi med og «løfter» Or-
denens verdier inn i det 
samfunnet vi ønsker å 
være en del av? Kanskje 

er slike spørsmål noe spenstige for en avis som har som mål 
å bidra med informasjon og kommunikasjon i logemiljøet. 
Jeg tror likevel at vi til en viss grad klarer å skape refl eksjo-
ner på vårt eget brorskap og spre nærmere ettertanke rundt 
våre forpliktelser som Ordensbrødre. Ord kan være med på 
å bidra til å forme holdninger og stimulere til å iverksette 
ordensinnholdet i handling.

Når sant skal sies har PB-Posten fått meget god tilbakemel-
ding fra vår Stor Sire i Oslo. Videre får vi stadig påminnelser 
og hyggelige reaksjoner fra egne brødre i loge nr 99 Petrus 
Beyer. Brødre fra andre loger er også tydeligvis blitt en del 
av lesekretsen. Det viktigste er at de alle gir svar på mitt 
grunnleggende spørsmål: Hva betyr PB-Posten for brødre 
av Odd Fellow Ordenen? 

Vi har kanskje en viss pekepinn på at vi har truffet noe viktig 
i Ordenens nettforum?

I denne utgaven er det nok et 50-års jubileum for en av våre 
brødre. Vi tar med intervjuer av ny Distrikts Stor Sire, bror 
EKS OM Ole Svein Ødegaard fra Etnedal og ny Stor Redaktør 
av «De Tre Kjedeledd», bror DSS Dag-Runar Pedersen fra 
Kristiansand. Intervju med en bror av vår loge hører med. 
Videre «Logens Gang», som blir det nye faste innslaget rundt 
begivenheter fra logemøter. Skattmester redegjør for logens 
økonomiske tilstand, Overmester har julehilsen i sitt faste 
innlegg og undertegnede har som vanlig utfyllende innlegg, 
ett av dem knytter seg til julefeiring utenlands. Bror Kapellan 
sitt innlegg på møtet 27. september er tatt med i sin helhet.

Jeg vil trekke fram innsatsen OM i spissen for EK gjør for 
å skape gode møter i sal og i etterkant.. Det er godt å vite 
at vennskap og etikk står sentralt i logens arbeid. Vi går 
inn i den søte juletida og slår ring rundt verdien av å være 
medmenneske. Ordenens medlemmer utgjør ca. 0,4 % av 
befolkningen.

Vi utgjør likevel en viktig forskjell : å være Ordensbror av 
Odd Fellow forplikter å være medmenneske  -  hele året!

                                                  Håkon Rønnevig, redaktør 

Gratulasjoner våren 2019:
Trygve M. Onsrud fyller 90 år 15. februar.
Arne Aafoss fyller 80 år 25. februar. 
Trond Veseth fyller 55 år 28. februar.
Magne Myrheim fyller 75 år 3. mars.
Espen Ådne Olsen fyller 50 år 7. mars.
Ole Bjørn Brustad fyller 80 år 21. mars.
Erling Skovly fyller 80 år 28. mai.
Ørjan Berthelsen fyller 50 år 3. juni. 
Rune Skybak og Odd Terje Østgaard
tildeles 25 års Veteranjuvel 9. mai 2019.
Knut Ebbe Kristoffersen tildeles 
40 års Veteranjuvel samme dato.

Møtekalender høsten 2018:
Møtekalender våren 2019
03.01    O/Arb.
14.01    O/Nyttårsloge. Besøk 
             til loge 35 Arnica. Galla.
31.01.   O/Regnskap/Rapp. 
             Nemnder/Thomas Wildey
14.02.   O/-+
28.02.   O/= + Galla
14.03.   O/=+ Besøk fra loge 37 Voluntas
28.03.   O/Arb. 1.gangs N
11.04.   O/+Galla. 2.gangs N
25.04.   O/Arb. Valg
09.05.   =/25 Ve.Ju. og 40 års Ve.Ju.Galla.
25.05.   Sommertur m/ledsagere(lørdag)
29.05.   Besøk til loge 75 Veritas(onsdag)
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Overmester har ordet!
Gode brødre!
Dette blir siste gang jeg 
får anledning til å takke 
for året 2018 her i PB-
Posten.
Jeg har følt det svært godt 
å få være Overmester i 
loge nr. 99 Petrus Beyer 
inneværende år. I likhet 
med de Overmestre jeg et-
terfølger må jeg dessverre 
innse at den perioden jeg 
ble valgt til nå nærmer seg 
slutt om noen måneder. 
Slik er det innrettet her i 
logen også når det gjelder 
EK. Som Overmester har 

jeg følt  ansvar for å skape tillit til et ansvarsfullt embete i en 
Orden som står for store utfordringer fremover.

Det er mye som har gjort at jeg har følt dette året som godt. 
Jeg tenker på de mange tilbakemeldingene som har gitt inspi-
rasjon til å jobbe for logen vår. Jeg har også sett at fremmøtet 
har tatt seg gledelig opp. Jeg ser ikke annet på det enn at takket 
være alle brødre samt valgte som utnevnte embetsmenn eller 
deltakere i nemnder har vi i felleskap bidratt til å gjør logen 
til det den er, et viktig knutepunkt i våre egne liv.

Den store julehøytiden nærmer seg med stormskritt. Det er 
med forventninger og glede vi møter denne tiden som gjør 
noe med oss alle på godt eller vondt.

Kanskje er det slik at vår materielle rikdom og velstand hin-
drer oss i å se de opprinnelige verdiene som ligger til denne 
høytiden. Vi kan si at vi lever litt «jul hele året».

Slik er vi som brødre av logen og Odd Fellow Ordenen 
privilegert når vi ser at verdiene er en del av vår lære. Verdi-
ene vises gjennom det rituelle arbeidet i logen. Ikke minst 
må jeg nevne den gyldende leveregel, «vær mot andre som 
du vil at andre skal være mot deg og dine», de tre kjedledd 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, budordene og ikke minst 
det vi som medlemmer av Odd Fellow Ordenen bidrar til av 
humanitært arbeid, Odd Bjørn – prosjektet, Sirius Øst, lands-
saken gjennom redningsskøyten og SOS barnebyer. Det er 
noe vi i loge nr 99 Petrus Beyer har grunn til å være bevisst 
på og formidle videre.

Vi bør huske på at julehøytiden kan være tung for mange. 
Noen mener at ensomhet er blitt en «folkesykdom» og mange 
sliter kanskje med vonde minner fra tidligere julefeiringer. 
Det er i Odd Fellow ånd å vise mer vennlighet, oppmerksom-
het og som medmenneske yte omsorg for de du kjenner rundt 
deg som trenger det. Det krever litt ettertanke og bevissthet 
på hvordan den gyldende leveregel skal praktiseres. Det er 
enkelt å by på seg selv. Tenk hva det kan gjøre for andre som 
trenger din omtanke og hjelp. Så kjære bror:  
RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR !

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

MOT JUL I PETRUS BEYER 2018
Vi minner om invitasjon til fest mot jul 

for brødre i Petrus Beyer med ledsagere eller venner. 

Til orientering viser menyen en velkomstdrink, 
koldtbord og riskrem med kaffe 

til en pris av kr. 320,- pr. person (som betales samme kveld)
Drikke til maten kommer i tillegg.

Antrekk: mørk dress med slips gjerne i farger.
Påmelding skjer til bror UM Øystein Nettum, tlf 95115515 eller 

e-post: b-oeist@online.no.

Vi tror det blir en fl ott avslutning av høstterminen 2018. Hjertelig velkommen. 
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Vi tar med et intervju med påtroppende Distrikts Stor Sire 
Ole Svein Ødegaard. Det er vel kjent at vår bror kommer 
fra Etnedal i Valdres. Der har han mesteparten av livet 
bodd på gården der han ble født i sin tid som eneste sønn. 
På spørsmål om oppveksten og diverse interesser og akti-
viteter forteller han :

Livsløpet var lagt tidlig. Men før landbruksutdanningen 
startet hadde jeg fått utløp for utferdstrangen med en tid i 
handelsfl åten. Etterpå ble det et år i forsvaret. Etter hvert 
ble det kone, fi re barn og travle men gode år. I dag er det 
eldstedatter Siri som eier gården. Hun har tre greie gutter 
som alle har vokst fra bestefar. Vi er i samdrift og driver i 
fellesfjøs med melkerobot. 
Heldigvis er det fremdeles bruk for meg. Dessuten har jeg 
jo gravemaskin i hagen! Siden dette er PB-Posten kan jeg 
nevne at jeg har familietilknytning til Gjøvik og Toten, si-
den min mor var fra Toten.
I en 10-års periode var jeg aktiv medlem av Ving Fall-
skjermklubb med hovedbase i Gjøvik. De seinere åra er 
brukt til roligere fritidsinteresser, nå ser jeg fram til ski-
sesongen. Om sommeren blir det en del fjellturer. I løpet 
av fem perioder i kommunestyret lærte jeg mye om for-
valtning og møteledelse. Denne erfaringen håper jeg kan 
komme til nytte som DSS.

Intervju med ny Distrikts Stor Sire: Ole Svein Ødegaard

Hvordan reagerte du da du ble utnevnt til DSS?
Med overraskelse. Når det gjelder utnevnelser eller valg 
av embedsmenn vet vi at det ikke er ansiennitet som tel-
ler, men kun skikkethet. Så etter hvert tenkte jeg at mener 
andre at jeg er skikket, så er jeg kanskje det? Det var van-
skelig å takke nei til denne utfordringen. Min kone Anne 
Marie var DSS for noen år siden, så jeg visste noenlunde 
hva dette innebar.

Hvilke tanker og forventninger har du til denne oppga-
ven innen distriktets loger?
Først og fremst gleder jeg meg til å besøke alle logene og 
treffe både gamle kjente og nye interessante brødre. DSS 
er Stor Sires forlengede arm og er bindeledd mellom Stor-
logen, Distriktsrådet og de enkelte logene. Stor Sire er en 
visjonær leder som jeg ser frem til å bli bedre kjent med. 
DSS kan sette sitt preg på utførelsen og prioritere innenfor 
sine rammer. Jeg har nok ingen spesielle kjepphester, men 
vil i instruksjoner legge vekt på korrekte ritualer og etiket-
ten. Disse er noe av pedagogikken i vår lære.
En viktig ting – vi må ha med det gode humøret i møtene!

Når og hvor ble du tatt opp i Ordenen? Hvem var fad-
der?
I 1986 var det innviet to nye Ordensmedlemmer fra Etne-
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dal, Arne Håkon Haug og Jan Aune – doktoren og lens-
mannen. Dette var driftige karer som så verdien av ekspan-
sjon. De var ganske nye selv så bror Arne A. Fønhus ble 
uten å kjenne oss hyret inn som fadder. I mai 1987 var vi 
fi re nye brødre som ble innviet på Øvre Nes, Fagernes. Tre 
av oss er stadig med. Vi har delt mange gode opplevelser.

Hvordan opplever du å være Ordensbror og hvilken 
betydning har det hatt for deg i livet så langt?
Det har nok preget mitt liv mer enn jeg kunne forestilt meg. 
Min kone ble innviet året etter meg, og vi har hatt stort sett 
de samme embeder. Det har vært en styrke. Mange av våre 
omgangsvenner er også logemedlemmer. Ordenens bud-
skap setter etter hvert sitt avtrykk i oss, dermed forsøker vi 
etter beste evne å leve som gode medmennesker. 

Personlig engasjement – hva betyr det i en frivillig or-
ganisasjon som vår?
Det betyr alt. Uten engasjement ville det bli nesten umulig 
å drive logene. Embedsmenn og brødre bidrar med hun-
drevis av timer de ikke har betalt for, for noe de tror på, og 
for at vi alle skal kunne ha gode møter. Det ser ut til at det 
hittil har gått greit å få brødrene til å påta seg oppgaver i 
logene. Jeg håper inderlig det vil vedvare.

Logenes styrkelse og ekspansjon er et område som er 
nedfelt i Ordenens arbeid. Hvordan ser du på dette i 
dag og fremover?
Dette området har høyeste prioritet i Ordenen. Å gjøre mer 
bruk av nettet er et virkemiddel. Den yngre generasjon er 
vant til å søke opplysninger fra nettet.
For å møte dem på deres arena skal det opprettes et nytt 
embed i loger og leir, Herold. Herolden skal bl.a. ha an-
svaret for logenes nettsider.
På Ordenens hjemmesider ligger det nå ute kontaktskjema, 

der interesserte kan melde sin interesse for medlemskap. 
De siste dagene har det kommet noen forespørsler.
Selv om vi svært gjerne vil ha yngre medlemmer, må vi ikke 
glemme 60 -åringene. Vi kan ha gjensidig glede av hveran-
dre i mange år fremover!
Alle logene har Venneaften. Vi må ikke være redde for å 
invitere folk. Jeg har selv blitt overrasket over at de jeg 
minst trodde på storkoser seg i logen.
Vi er opplært til å tie med det som skjer i logesalen. Det 
skal vi fortsatt gjøre,
men vi må synliggjøre Ordenen, og vise hva vi står for.
Det kan vi gjøre ved å være gode ambassadører. Sirius Øst 
er et godt eksempel. Det kan være vanskelig å ta innover 
seg alt vondt og all urett vi hører om i verden. Vi kan be-
gynne i vårt nærområde, nesten alle har en nabo eller kjen-
ning som har bruk for en hjelpende hånd.

Hva er dine egne ønsker for loge nr 75 Veritas i dag?
Jeg har det samme ønske for alle loger i distriktet, at de 
skal være tro mot vår lære og våre ritualer, beholde sin 
personlighet, og få mange nye medlemmer!

Så til slutt  -  hvem vil du sende en hilsen til ?  
I min tiltredelsestale hadde jeg et avsnitt om å bli sett og 
gjenkjent.
Det er viktig at ingen av oss sitter alene, og at særlig nye 
brødre blir sett og tatt godt hånd om. Jeg håper også jeg 
kan ha denne evnen til å se alle, derfor går denne hilsenen 
til alle brødre i Distrikt 10.

PB-Posten takker vår nye Distrikt Stor Sire for at han vel-
villig stilte til denne samtalen.
Vi ønsker han lykke til med den viktige oppgaven han nå 
tar fatt på. 
     Håkon R.

Per Fugelli:

Kroppen er et klassesamfunn. Her er aristokratiske og proletære organer. 
Ryggen er simpel. Hjertet er adelig.

På alle gravsteder bør det stå : Han gjorde så godt han kunne.

Vi forventer 100% sikkerhet, null ondskap, full lykke.
Slik blir livet en kronisk skuffelse.
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Logens gang 2018
På møtet i loge nr 99 Petrus Beyer har vi hatt 2 gjenopptak 
på møtet 27. september, bror Jørn Tore Aashaug og Eks 
OM Jan Ragnar Østvold.
De ble ønsket velkommen og slutter seg til «fl okken» igjen.

På møtet 11. oktober ble vår bror Oddbjørn Owren tildelt 
50 års Veteran Juvel
under en høytidelig overrekkelse med vår nye Distrikts 
Stor Sire Ole Svein Ødegaard og hans mannskap til stede. 
64 brødre fra 3 loger var til stede, fra vår egen loge var det 
over 60 % fremmøte. 

Oddbjørn Owren

På ettermøtet takket jubilanten for en fi n seremoni og ikke 
minst fremføringen Odd Fellow Koret hadde av Kantaten 
denne kvelden. Bror Oddbjørn la spesielt vekt på betydnin-
gen av ettermøtet – en viktig del av møtekvelden. Ritua-
lene har gitt ham forståelse i forhold til eget liv. Ordenens 
leveregler er ikke alltid lett å etterleve. Vi gjør alle feil, 
men verre å falle er det å ikke reise seg igjen og prøve å bli 
bedre. Det er viktig å være på godfot med samvittigheten, 
beholde selvrespekten og unngå å bli kynisk. Våre etiske 
leveregler går ikke ut på dato etter 200 år – de er fortsatt 
liv laga, uttrykte jubilanten etter en fl ott og stilig seremoni 
i salen. Det ble fl ere minneverdige taler.

Møte 25.oktober
Denne kvelden ble et nytt medlem tatt opp i loge  nr 99 
Petrus Beyer, bror Kjetil Myrberg-Hoff, opprinnelig fra 
Snertingdal. Han har i 36 år vært ansatt i Oslo Politi og 
vært bosatt bl.a. på Fetsund og er i dag 58 år.Kona er fra 
Porsgrunn og er ett år yngre. De har ei datter på 14 år som 
spiller for Varde. I 1996 skaffet de seg et feriested i Sner-
tingdal med tanke på tilhørigheten til hjemstedet hans. I 
etaten nådde bror Kjetil pensjonsalderen 1. juni 2017 – noe 
tidligere enn de fl este andre yrkesgrupper. Derfor har bror 
Kjetil Myrberg-Hoff jobbet som sjåfør i Nettbuss etter 
først en periode med pendling til/fra Oslo.
Fadderen til vår nye bror er Magne Myrheim. I sin tale un-
der festmåltidet fortalte bror Magne at kontakten med bror 
Kjetil ble gjort under 17. mai i fjor. Magne har også tidli-
gere vist sin evne til å fange opp de rette «logeemnene».  
Han poengterte hvor viktig det var at vår nye bror ønsket 
medlemskap av egen lyst. Han sammenliknet arbeidet i lo-
gen med eikene i hjulet og betydningen av at hver enkelt av 
oss bidrar etter beste evne. Dersom noen av eikene ikke er 
der betyr det at hjulet ikke er fullt så stødig eller at arbeidet 
i logen går tråere.
Overmester holdt en gratulasjonstale til den nye resipien-
ten og viseverten overlot til bror Jon Hegge å takke for 
maten ved slutten av måltidet.

Vi ønsker vår nye bror Kjetil Myrberg-Hoff lykke til med 
mange gode år i vår Orden og i logefelleskapet vårt.. 
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Skattmester Helge Ødegård sine betraktninger av 
økonomien 2018 

Hei gode brødre!

Jeg ble utfordret av PB posten til å skrive lit om økono-
mien i logen vår. Først har jeg lyst til å dele noen tanker om 
vårt logeliv og økonomi. 

Økonomi er på mange måter grunnmuren. Paradoksalt nok 
er den ikke viktigere enn det heller. Det er hva som er på 
grunnmuren som er viktig. For oss i logen er det ikke vik-
tigst at vi skal være en rik og mektig organisasjon. Likevel 
må vi ha økonomisk ryggrad til en forsvarlig drift og også 
kunne bidra til gode formål.
Vår loge har en sunn økonomi og balanserer hovedsakelig 
med et lite overskudd hvert år.  På den måten vi nå drifter 
klarer vi våre daglige forpliktelser i forhold til hva som er 
budsjettert for. Fremover mener jeg det er på plass å ta en 
diskusjon på hvordan vi skal forberede oss fremover. Vi 

vet at Ordenshuset blir eldre og eldre. Dette vil kreve re-
novering og innvesteringer i fremtiden. Alle utgifter stiger 
i takt med den generelle prisstigningen. Ut fra dette vil jeg 
følge godt med på resultatet vårt i år. 

Det som er gledelig er at i disse dager har vi også betalt 
inn det siste til Landssaken. Vi har klart vårt mål og bidratt 
slik som forventet. Dette vil tære på egenkapitalen, men 
er selvfølgelig ikke noe vi brekker ryggen på. Jeg er stolt 
over å være i en loge som driver sin virksomhet slik vi gjør.

Jeg tillater meg også å komme med noen personlige be-
traktninger.  Det er fl ere og fl ere i vår egen nærhet som har 
behov for hjelp og støtte. Jeg kunne ønske at vi ble enige 
om å utvide vårt eget engasjement til å støtte gode formål 
i nærområdet. Et godt eksempel på dette er Fontenehuset. 
Jeg har selv hørt og sett hva denne organisasjonen gjør. 
Søk selv på nettet www.fontenehuset.no så kan du se hva 
de bidrar til. På samme måte er det helt sikkert andre or-
ganisasjoner vi kunne støtte også. Det er fl ere loger som 
har lagt til øremerkede midler i kontingenten til bestemte 
formål. Kanskje burde vi gjort det samme i dette tilfellet ? 
Vi kan derfor skille på den delen av kontingenten som går 
til egen drift og den som da går til andre formål.

Dette ble noen betraktninger rundt ansvarsområdet til 
Skattmester. Logens regnskap vil foreligge på vanlig måte 
seinere. Vår andel av Ordenshusets drift blir selvsagt ba-
sert på medlemmers fremmøte logekvelder, deltakelse ved 
måltider og ordinær kontingent. 

Medmenneske
Det viktigste Odd Fellow Ordenen fremhever som sitt 
grunnlag er å utvikle vår personlighet til å bli mer med-
menneskelig, empatisk og menneskekjær.

I hele vårt samfunn og på arbeidsplasser i det private som i 
det offentlige går utviklingen raskere for å oppfylle stadig 
økende effektivitetskrav og kvalitetssikring – på bekost-
ning av empati, medmenneskelighet og åpenhet. Møter, 
skjemaer, rapporter og prosedyrer dreper det meste av 
folks evne til tilstedeværelse i livet og personlig engasje-
ment. Hva er det genuine menneskemøtet lenger verdt når 
tidene undervurderer kraften i vår menneskelighet. Vi mø-
tes sjeldnere ansikt til ansikt og snart er til og med kassa-
damen som hilser «hei» borte og erstattet med selvekspe-
dering. Undervisning foregår via data med innsendinger 
og tilbakemeldinger. Hvor er bankmannen, hvor er legen, 
hvor er naboen, hvor er barnebarna osv…?  De sitter alle 

bak en skjerm. I mellomtiden, mens du venter på svar over 
telefon, blir du bedt om å gå inn på websiden og få din 
henvendelse behandlet – pr. mail eller chat. Tal ditt bud-
skap inn etter pipetonen eller du rykker stadig fram i køen.  

Vi priser den teknologiske utviklingen på bekostning av 
det genuine menneskemøtet. Vi lever på en slik måte at vi 
spyr ut CO2 uten å levne siste FN-rapporter noe oppmerk-
somhet om rød lampe som lyser for oppvarming utover 1,5 
grader på kloden. Ekstremvær står i økende grad i kø for 
å utrykke sin vrede og verre blir det. Vi lever i disharmoni 
med både kloden og hverandre. 

I motvekten mot denne utviklingen går vår Orden inn for 
de bærende verdier vi ser svinner bort i vårt samfunn. De 
har båret samfunnet og menneskeheten fremover i hundre-
vis av år og kan ikke erstattes av verken teknologi eller 
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Samtale med bror Jan Henrik Simensen
Som vanlig begynner vi å snakke om tida før alt startet, dvs. 
før Ordenslivet tok tak i oss for alvor. At Jan Henrik kommer 
fra Nord-Norge vil ethvert kritisk språkøre kunne bekrefte. 
Men ikke alle kan peke ut Lakselv som det stedet intervjuob-
jektet har hatt tilhørighet til helt siden han som oktoberbarn 
ble født der i 1959. På 60-tallet hører vi om husmora som 
står på trappa når de unge lovende kommer fra skolen med 
ferdig middag når en viss mann kommer sliten hjem fra jobb.

Slik opplevde nok ikke bror Jan Henrik det siden begge 
foreldrene var yrkesaktive, far i Hæren og mor som lærer.

Selv vokste Jan Henrik opp på stedet. Han tok gymnas, 

økende velstand og rikdom. Det moderne samfunn består 
fortsatt av mennesker som vil hverandre vel, som setter til-
lit og respekt i høysetet. 
I de små samfunnene som enda ikke er frafl yttet og i de 
enkelte ordensenhetene i Odd Fellow som i dag eksisterer 
er det bevisstheten og fokuset om verdien av å være med-
menneske som lever. 

Hva betyr det å være et medmenneske? Ved Thorvald Stol-
tenbergs bortgang fi kk han bl.a. følgende omtale: «Han var 
en av oss, han hadde overskudd til å bry seg om alle på 
en jordnær måte. Han kombinerte sine oppgaver med en 
menneskelig tilstedeværelse». I denne omtalen trekker jeg 
fram det at han brydde seg om mennesker rundt seg – han 
tok det skrittet å fi nne fram til dem. Han vurderte andre 
menneskers behov som mer primære enn sine egne. Å bry 
seg betydde i hans øyne å gjøre det som gagner andre men-
nesker. Han var åpenbart til stede i andres nærvær – møtte 
andre på en empatisk og åpen måte i form av å lytte og 
samtidig gi råd. Kort sagt – medmenneske.

De emosjonelle reaksjonene vi forbinder med empati og 
medmenneskelighet er til stede når medmenneskelighet 
blir satt i gjerning. Det dreier seg også om å forstå og sette 
seg inn i medmenneskers situasjon. Like fullt kan reaksjo-
nene være preget av medfølelse, sympati, sorg eller trist-
het. Når det går godt for andre mennesker kan vi også til-
late oss å føle glede og tilfredstillelse.
Det er fl ere sosiale og kognitive faktorer som fremmer el-
ler reduserer medmenneskelig adferd. Både i hvilken grad 
vi oppfatter andre som lik oss selv, hvor oppmerksomme 
vi er på det som skaper mistrivsel og vår evne til innlevelse 
virker alle inn. Det er faktorer som setter rammer for vår 
hjelpsomhet. Men den egentlige kontrollen har vi selv. Av 
indre faktorer er det særlig følelsen av å være ansvarlig 
for om andre mennesker mistrives eller lider som sterkt 
påvirker vår medmenneskelighet. Vi har behov for å føle 
andre menneskers godvilje, og for å vise for oss selv at vi 
ikke er «dårlige». Vår egen opplevelse av mestring er ofte 

utslagsgivende og øker altså i situasjoner der vi selv lykkes 
med det vi gjør.

Avslutningsvis er det to viktige ting jeg ønsker å bringe til 
torvs. Det ene er vår forpliktelse i Ordenen til å vise med-
menneskelighet i all vår ferd. Det andre er forholdene vi 
ser rundt oss der rammene rundt vår Orden står for svært 
store utfordringer. Vi må innse at utviklingen i samfunn og 
verden ikke lar seg stanse. Krisen som er skapt rundt vårt 
globale miljø rykker oss stadig nærmere – og signalene er 
at vi kanskje må legge om vår livsstil dramatisk. Kanskje 
det viktigste virkemiddelet er at vi begynner å tenke og 
handle som medmennesker – at vår verden også er etter-
kommeres verden – at vi har et ansvar som er det viktigste 
av alt:  å være medmenneske på denne jordkloden. 
Jeg trekker fram et dikt noe sterkt forkortet – av Arnulf 
Øverland, som skrev dette før okkupasjonsårene i 1940 – 
45. Det er kanskje like aktuelt i vår sammenheng og det 
heter :  

«Du må ikke sove»
Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til meg
fjern som en underjordisk strøm
og jeg reiste meg opp: Hva er det du vil meg?

Videre :
Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hva som gir vinning eller tap.
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!
Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig stakkars dem.
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv.
Jeg roper med siste pust av min stemme.
Du har ikke lov til å gå der å glemme!

                                               Tekstforfatter: Håkon R.   
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Etisk post

Hvorfor medlem av Odd Fellow ordenen?
Vi er helt avhengig av at vår orden klarer å rekruttere nye 
medlemmer. 
Dette er en viktig oppgave for alle våre medlemmer. Gjen-
nom dette arbeidet er det naturlig at det blir stilt spørsmål 
som: «Hvorfor skal jeg slutte meg til nettopp Odd Fellow 
ordenen og ikke til et annet humanistisk fellesskap?»

Til dette må man bare svare at det er like mange grunner til 
å bli medlem som det er individer. Det er ikke glans og ytre 
makt, men personlig overbevisning og karakter som fører 
en sak fram til varig innfl ytelse.

Odd Fellow søker ikke etter medlemmer for enhver pris, en 
søker etter mennesker som vil det gode for det godes skyld. 
Selv om det er kjent at Odd Fellow ordenen er det største 
og mest utbredte broderskap i vår tid, oppfordrer den ingen 
til å bli medlem av den grunn.

Vår orden søker å bekjempe egoismen, som er den største 
fare ikke bare for fred og eksistenslykke, men som også 
kan være den største hindring for personlig utvikling, for 
det menneskelige arbeide og samvirke. Vi søker å unngå 
løgn og bakvaskelse, både individuelt og kollektivt, og 

skal ikke tale nedsettende om noen institusjon, Ordner el-
ler organisasjoner som har satt seg lignende mål som Odd 
Fellow ordnen og som vi er villig til å samarbeide med. 

Ordnen søker ikke etter bifall, konkurrerer ikke med noen 
om noe, men deltar helhjertet i den edle kappestrid som 
tjener menneskeheten i nestekjærlighet og hengivenhet.

For den som vil gjøre en innsats for menneskenes forbrød-
ring og virkelig gjøre en innsats for fred i verden, frembyr 
Odd Fellow seg selv som et godt valg i kraft av sin allsidig-
het og sine forbindelser.

Odd Fellow ordenen deltar i humanitært arbeide utover 
landegrensene, for å avhjelpe nød og savn, til motarbei-
delse av folkesykdommer, hungersnød og ulykker. Orde-
nen i Norge deltar i store prosjekter. Landssaken i år er å 
samle inn midler til en ny redningsskøyte. Lokalt bidrar vi 
sterkt på stråleenheten ved Sykehuset innlandet. Ordenen 
bidrar som sagt både på landsbasis og lokalt på en prisver-
dig måte for å hjelpe til på områder der det er behov.

For å nå ut til eventuelle nye medlemmer blir det viktig å 
få ut informasjon om vår orden og hva vi står for. Uansett 
er den viktigste kanalen våre medlemmer og deres arbeid 
som kan føre til ny rekruttering.

Som et lysende eksempel setter Odd Fellow ordenen opp 
for seg selv bildet av den barmhjertige samaritan – slik vi 
har det i den Den Norske Storloges segl – å strever etter å 
følge det.

Et lite sitat til slutt:
Søk dine venner oftere i deres motgang enn i deres med-
gang

Lykke til i arbeidet med å skaffe mye medlemmer.

                                          Kapellan Bror Jon Hegge

handelsskole, yrkesskole, 2-årig fagskolestudium i transport-
teknikk og arbeidslederskolen.

Bror Jan Henrik Simensen fi kk 4 barn med sin Linda fra 1983 
og alle er voksne i dag. Familien kom til Gjøvik i 1991 og 
bosatte seg i Hunndalen. Forskjellen fra Lakselv er nok der. 
Det har likevel blitt anledning til friluftsliv med fi sking og 
turer med bobilen og vinteridrett etter å ha fl yttet sørover.

På spørsmål om hvordan han kom inn i Ordenen svarer han 
at Tore Rotstigen var hans fadder da han ble tatt opp i loge 
nr 99 Petrus Beyer.. Onkelen hans har lenge anbefalt ham 
om å melde seg for opptak i vår Orden. I dag er Jan Henrik 
OM høyere assistent. 

Vi skisserer den dramatiske nedgangen i medlemstall i 
Ordenen vi ser i enkelte andre land og spør: Hva tror du er 
årsaken til at Odd Fellow Ordenen i Norge ikke har liknende 
problemer?

Jan Henrik svarer at vi her i Norge helt fra barnehagen og 
oppover er med på dugnader og går sammen om arbeids-
oppgaver i frivillige organisasjoner. Vi har lært noe om å 
forholde oss til det å arbeide i et felleskap i stedet for å tenke 
for egen del.

Vårt intervjuobjekt får anledning til å sende en hilsen til slutt:
Den går til alle brødre i loge nr 99 Petrus Beyer.

                                                                         Håkon R.
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Lær deg å telle dine dager – så du får visdom i hjertet
Vi fjerner oss fra nok et årstall – 2018 – som snart går over 
i historien. Hvor ble dette året av? Rakk du alt du skulle 
ha gjort? Eller ble tiden for knapp? Kanskje hadde du lagt 
opp til for mange gjøremål på for kort tid? Om svaret er ja 
er det fristende å spørre: Er det så viktig? Hva er det det 
står om? 

Det står som regel om livet. Nettopp - derfor pakker jeg 
ryggsekken med noe proviant og drar opp til hytta i Jotun-
heimen uten andre gjøremål enn å være sammen med dyr i 
naturen som nærmeste selskap. 
Da tenker du: Det er jo spesielt å reise opp til ei hytte og 
være der ganske alene – uten å dele hyttegledene? Ja det 
kan hende det er det. Noen mener det er trist å bli født ale-
ne, eller bli lagt i ei kiste alene, eller bo alene, som mange 
gjør eller bli gammel alene. Det er noe av livets gang og in-
gen spør hvordan du har det, i beste fall hvordan du tar det. 
 
Jeg vil påstå at det er en menneskerett å kunne trekke seg 
tilbake og være sammen med det mennesket du kjenner al-
ler best i livet. Andre vil se på risikoen om det skulle skje 
noe der du er mutt alene.

Risikoen som gir størst ubehag kan likevel være å måtte 
møte deg selv alene over fl ere dager. Har du noen gang 
tenkt på om du egentlig kjenner deg selv? Hvordan reage-
rer du når de store livskrisene møter deg? Hvordan takler 
du tankene når psyken snører seg sammen? Hvor stødig 
står du på dine egne bein før du trenger et menneske å 
snakke med når det blir for stille rundt deg?

Ingen steder gir mer røtter for selverkjennelser enn på ei 
hytte langt inne på fjellet. Det gir styrke å vite at du kan 
stole på din egen dømmekraft. Naturen har sine egne kref-
ter som det er viktig å være på lag med.  Hva når snøen 
laver ned i metervis, uværet setter inn og matreservene 
minker drastisk? 

Det er da jeg tenker på fi nnegubben som bor inne på 
Finnskogen milevis fra nærmeste nabo. Et lite småbruk 
med gammeldags dyrehold ligger på en høyde med noen 
værslitte gamle stuer og løer. Det er her einstøingen lever. 
Stedet langt utenfor folkeskikken nær grensa til nabolan-
det må være blant de mest øde plassene på jord. Han ble 
intervjuet på grunn av media sin interesse og spurt: Hva er 
det som gjør at du bor her, ja uten kjerring eller familie?  
Da svarer han: «Jeg vet ikke om jeg kunne tenke meg å ta 
hensyn til ei kjerring som skulle bestemme. Her kan jeg få 
mene og gjøre som jeg sjøl vil. Og sånn vil jeg ha det uten å 
måtte gjøre som andre vil». Området rundt med milevis av 
skog til nærmeste bebyggelse er tydeligvis tegn på en sterk 
utøvelse av denne form for frihet. Forklaringen passer også 
godt for en enslig ungkar som ikke har andre å ta hensyn til 
når spørsmålet først dukker opp.  

Ingen skulle tro at denne sist bebodde fi nneplassen er ste-
det for livsglad sammenkomst av langveisfarende som 
danser etter levende musikk på tunet fi ne sommerkvelder 
eller møter opp til vennskapelig forening i fi nsk badstue og 
sitter langbords og nyter kortreist mat i friluft. Torpekaren 
lager fl otte ting når veiforbindelsen vinterstid gjør ham iso-
lert fra omverdenen. I de fl estes øyne i området er han nok 
en original, men media skaper han til en ekte en, ja faktisk 
til en omgjengelig person med gode venner som er fornøyd 
med det livet som leves uten å savne noen verdens ting.  

Her på hytta hvor jeg trekker frisk luft fra fjell og vidde 
og bygger mine egne varder på fjellgrunns stier savner jeg 
egentlig ingen ting. Noen vil kalle det «time-out» fra det 
vanlige turbolivet, andre vil si at dette er en liten egotripp 
som ikke gagner andre enn deg selv. Til ekornet rundt hytta 
er det bare å si: takk for selskapet, jeg ser du har det travelt 
med å samle kongler før vinteren setter inn. Det er travle 
tider som alltid. Selv skal jeg ingen ting. 

Det sies at visdommen kommer med alderen. Jeg har også 
sett eksempler på at alderen kommer helt alene. Lær deg å 
telle dine dager så du får visdom i hjertet: Å se tilbake på 
eget liv – det er noe som krever tid. Jeg husker glimt fra 
barndom og oppvekst – de små bildene som dukker frem – 
i dag bare minner. Bildene av oppturer og nedturer i skjønn 
forening forteller at livet slettes ikke har vært skinnegå-
ende. Hvert enkelt bilde av store og små begivenheter som 
settes sammen gir en svak følelse av rikdom på levd liv. 
Jeg spør meg selv: har jeg opplevd alt dette eller er det bare 
en drøm?   

Jeg unner andre «time-out» når de ikke rekker noe mer i 
året - så fremt året består av 365 dager. Ved årets slutt er 
det mange slags regnskap som gjøres opp. Mange er mest 
opptatt med å telle sitt eget jordiske gods og gull. Budska-
pet i mitt innslag er å lytte til minuttene som tikker fra veg-
gen og å utøve den viktigste lærdommen av alle…. 
   
                                                                    Håkon R.
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Bladet «De Tre Kjedeledd» og samtale med ny Stor Redaktør

Etter at Stor Redaktør av Ordenens blad, De Tre Kjedledd, 
har trukket seg, vil en ny redaktør tre inn i skoene etter 
avtroppende Kjell Henrik Hendrichs. 
For mange vil det bety «å hoppe etter Wirkola». Vår nye 
Stor Redaktør, DSS Dag-Runar Pedersen, Kristiansand, 
sender en hilsen til nåværende Spesial Deputert Stor Sire 
og snart avgåtte redaktør, Kjell Henrik Hendrichs. Hans 
enorme interesse for Ordenen, hans kunnskap i skrift, tale 
og musikk, hans iver og gode vilje er helt enestående. I sin 
nye rolle som bladstyrer presiserer bror Dag-Runar at han 
ikke kan gå i Stor Redaktør Kjell Henrik Hendrichs sko. 
Han sier han må fi nne sin egen vei som redaktør, kanskje 
med noen endringer i layout og design, mer forutsigbart 
stoff og med skriveføre Ordenssøsken i nettverket. 

I sin nye rolle ønsker vårt intervjuobjekt å prioritere kvin-
nens rolle og plass i Odd Fellow Ordenen gjennom De Tre 
Kjedledd (DTK). Så fortsetter han med å ville ha fram Or-
denens visjon, styrkelse og ekspansjon sammen med fokus 
på ledelse, etikk og utadrettet virksomhet. Gode historier 
fra medlemmer er velkomne så fremt de er av allmenn in-
teresse og lesverdig.

Det er en aktiv person som overtar redaktørbordet. Ved si-
den av har han full stilling og ansvar for HR og kommuni-
kasjon i konsernet MMG A/S, Kristiansand. Om ikke det 
er nok utgjør tiden som Distrikts Stor Sire for fi re nye år på 

Sørlandet en stor del av disponibel fritid.
Man kan lure på hva vår person har gjort etter 1975 da 
han startet på to-årig revisor-studier på Agder Distrikts-
høgskole. Vi nevner Agder Energi, kommunikasjons dir., 
LOS salgsselskap, adm dir., Volvo Car Corporation som 
kundeadministrator, Gøteborg. 

Så dukker årstallet 1984 opp. Bror Dag-Runar var på det 
tidspunktet daglig leder for Beito Høyfjellshotell. Kanskje 
var det anene og oppveksten i ei bygd mellom Notodden 
og Rjukan i Telemark som brakte vår gode bror opp til 
fjellheimens rike. Det skulle bli førende for alt ordensar-
beid han har utført seinere. Som ny resipient ble Dag-Ru-
nar nemlig tatt opp i loge nr 75 Veritas, Fagernes.

Det ble ikke Loge 75 Veritas som fi kk gleden av å ha Dag-
Runar som logebror. Familien fl yttet til Grimstad samme 
år, 1984. Han ble overført til loge nr 98 Henrik Ibsen. Hele 
veien gjennom i snart 40 år har vårt intervjuobjekt fått med 
seg sin kone Sidsel.  Familien har siden vært bosatt i hen-
nes fødeby. Datteren på 24 år studerer psykologi i Buda-
pest. 

Bror Dag-Runar og kona Sidsel har Nord-Italia som sitt 
favorittsted med sin kultur, historie og sitt fascinerende 
folkeslag. Det legges ikke skjul på at vin som hører til in-
teresseområdet er så mye mer enn bare en drikk i denne 
sammenheng. Mitt spørsmål er om vi minst har 1 eller 2 
livsnytere i Kristiansand, noe det er vanskelig å få svar på. 
Vi ser for dem begge som kanskje mellomlander i Buda-
pest på vei til spennende Italia.    

Til spørsmål om hva vår nye redaktør mener det er viktig 
å trekke inn i DTK av stoff, knytter han dette til langtids-
planen og betydningen av å forsterke de viktige områdene.

Hvordan kan De Tre Kjedledd bidra til å påvirke alle 
Ordenens loger i arbeid med å styrke ekspansjon og 
med å møte fremtidens medlemmer?
DSS Dag-Runar Pedersen svarer: DTK er en av kanalene 
vi bruker i kommunikasjonen til våre medlemmer. Jeg sit-
ter også i Storlogens Informasjonsnemnd og vi er opptatt 
av å fornye og forsterke alle kanaler vi er tilstede i – på 
en måte som bidrar til at våre medlemmer blir begeistret, 
stolte og ivrige budbringere av Odd Fellow Ordenen på 
sitt hjemsted. Uten entusiastiske medlemmer når vi ingen. 
Så kan vi i de ulike kanalene bruke verktøy som passer for 
akkurat den kanalen. Nettsider, Facebook, Instagram og 
DTK vil hver på sin måte kunne gi utfyllende og gode le-
detråder til ekspansjon. Internt må vi sørge for å engasjere 
våre medlemmer slik at de møter ofte og gjerne. Og det 
gjør vi med økt kunnskap og begeistring. Men til syvende 
og sist er det den enkelte enhets ansvar å jobbe med styr-
kelse og ekspansjon.
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Noe trylleformel fra sentralt hold vil aldri være det som 
passer akkurat din loge.

Kan du trekke fram tre forhold du tror Ordenens med-
lemmer interesserer seg mest for og som bladet kan 
gjenspeile?  
Jeg oppfatter at det store fl ertallet er opptatt av etikken 
i Ordenen. Det er jo vårt fundament og må ha en sentral 
plass. Videre ser vi for oss at det utadrettede arbeidet er 
viktig for å bygge omdømme. Å bli mer synlig i vårt lokal-
samfunn er en utfordring som vi må jobbe med.
Så tenker jeg at kultur er en viktig innsatsfaktor. Kultur er 
basis for det dannende menneske. Kunst, musikk, litteratur 
i alle former, engasjerer mennesker. Som en verdibærende 
Orden må vi alltid ha med oss et bakteppe av kulturell dan-
nelse.
Om dannelse er jeg ikke ute etter snobberi, men kunnskap 
om og de gode opplevelsene av kunst og kultur.

Hvordan kan Ordenen omstille seg dersom det viser 
seg å være nødvendig?
Først vil jeg si at omstilling er udiskutabelt nødvendig. Skal 
vi møte morgendagens kvinner og menn med vårt budskap 
er det nødvendig å omstille oss. Stor Sire poengterer: «For-
andre for å bevare». Vi må passe oss vel for å gå på akkord 
med våre grunnverdier og verdiplattform. Den ligger støtt 
og fascinerer mennesker i alle aldersgrupper. Men vi må 
fornye det som gjør oss tidløse – språk, adferd, rekruttering 
og administrative løsninger. Omstilling er krevende. Ingen 
liker endringer. Men det er helt nødvendig å innse at vi må 
fornye oss på områder som ikke ødelegge, men bevarer.

Vi kommer også inn på det som skjer med Ordenen i andre 
land, f.eks. USA og om den dramatiske tilbakegangen som 
er til bekymring her hjemme.
Når vi leser SUSE-rapporten om styrkelse og ekspansjon 
ser vi at vi er inne i en skjebnetid. Uten krafttak i rekrut-
teringsarbeidet mot yngre og fl ere kvinner og menn, vil vår 
Orden lide samme skjebne som i USA innen noen tiår. Så 
det er dramatisk nok til å bekymre seg her hjemme.
Vi må forstå at det er kun du og jeg som kan gjøre noe med 
det, uttaler han seg.

Hvordan ser du på betydningen av personlig engasje-
ment i en frivillig organisasjon som Odd Fellow Orde-
nen?
Det er jo slik at uten personlig engasjement faller frivil-
ligheten bort. Generelt ser vi at dugnadsånden og frivil-
ligheten lider av nordmenns velstand. Vi er blitt vant til at 
andre gjør jobbene vi selv ikke gidder å gjøre. Vi ser også i 
noen loger at mange brødre og søstre er blitt gjester i egen 
loge. De kommer for å bli underholdt og servert god mat. 
Og går hjem. Det er og blir en utfordring å engasjere våre 
Ordenssøsken. Klarer vi å skape begeistring både for å ta 
på seg krevende roller i loge og leir, mens andre kan jobbe 
med utadrettet virksomhet, da skaper vi et felleskap som er 

utviklende og spennende. Uten ildsjelene og arbeidsmau-
rene stopper det frivillige arbeidet opp. Det å ha for mange 
gratispassasjerer tapper logen for kraft. Engasjementet er 
eksistensielt for vår Orden.

Til slutt kommer vi inn på betydningen av kommunikasjon 
i ordenssammenheng i vår samtale. Vårt intervjuobjekt 
hevder at kommunikasjon er all samhandlings mor. Gjen-
nom god kommunikasjon kan jeg bevege deg fra der du er 
til der jeg ønsker at du skal være. Den motiverer og den 
kan drepe all lyst og inspirasjon, den kan forhindre misfor-
ståelser, misunnelse og mistenksomhet. Kommunikasjon 
er ikke bare tale, skrift og ord men også kroppsspråk og 
handling. 

Vi avslutter vår samtale omtrent der vi startet. Det er 
med stor spenning og forventning vi imøteser Ordenens 
blad når det ligger i postkassa neste gang. 
Vi har ikke sett signaler på at bladet DTK blir en ren 
nettavis slik stadig fl ere avismedier legger om til. Men 
uansett - det er ikke dette som er avgjørende men hva 
som står mellom forsida og baksida i det «nye» DTK.  
Vi takker for intervjuet.  

                                                  Håkon R., redaktør

Statistikk er så mangt:
Å feire fødselsdag er sunt. 

Statistikken viser at 
de som feirer fl est fødselsdager 
også er de som lever lengst….

Om vennskap :
*   Noe av det fi neste ved ekte 
     vennskap er å forstå – 
     og bli forstått.

*   Med gode venner og god mat 
     om bord – og en god vin i 
     karaffelen,
     kan vi spørre oss 
     når vi skal leve –  
     om ikke nettopp nå. 
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Som en rask runde med kombinasjon av spørsmål og kom-
mentar har vi stilt 4 brødre følgende:

1) Vi er rundt 90 medlemmer i loge nr 99 Petrus Beyer.
  Hvilke ønsker har du for hver enkelt bror i år 2019?

2) Hvordan vil du karakterisere betydningen av Odd 
 Fellow Ordenen for deg?   Kryss av for ditt svar:

         Svært viktig

              Spørsmålet gir meg dårlig samvittighet

              Greit å ha en sosial aktivitet å gå til i blant

3) Leser du logeavisa? Kryss av for ditt svar:

         Ja hele

         Bare deler av det

         Sjeldent / aldri

4) Hvis du leser hele eller deler av PB-Posten, skriver du
 ut i papirformat?

   JA                 NEI

5) Tenk over om du har et spørsmål eller kommentar til 
noe om logen - uansett hva det måtte være.
Skriv det ned her:

Vi har fått inn svar som vi lister opp herunder:

Ulike besvarelser på spørsmål 1) 
* Jeg ønsker at alle skal trives i logen, føle seg vel og fi nne 
 mening med å delta på møter og arbeid. Jeg ønsker at 
 brødrene skal gjøre det de kan for å opprettholde en god
 helse. Da er sosial kontakt viktig sammen med mosjon 
 og kosthold. Det kan bidra til at du får en bedre hverdag. 
 Om du i ikke lever lenge med denne oppskriften så dør 
 du i hvert fall i bedre form.
* Mitt ønske for brødrene er at de skal trives godt i lag 
 med hverandre – og at de gleder seg til neste møte.
* Mitt ønske er at alle brødre vil være like interessert i 
 logen som meg
* Det må være at alle holder seg friske og raske og at de 
 møter i logen så ofte de kan

Ulike besvarelser på spørsmål 2)
* 2 = Svært viktig
* 1 = Spørsmålet gir meg dårlig samvittighet
* 1 = Greit å ha en sosial aktivitet + noe mer

4  brødre i farten: ( Svarene er gjort anonyme)
Ulike besvarelser på spørsmål 3)  
Alle leser hele logeavisa.

Ulike besvarelser på spørsmål 4) utskrift i papirformat ?
          1 = NEI     3 = JA

Ulike besvarelser på spørsmål 5)
* For mange møter med antrekk Galla
* Jeg ønsker at EK tar opp spørsmålet om å redusere 
 bruken av galla.
• Skal vi få noe viktig ut av logemøter kan vi ikke sitte å 
 høre uten å høre, se uten å se eller delta uten å delta. Vi 
 må engasjere oss og være aktivt med. 
 La tanken streife deg når det nærmer seg logemøte og du 
 kanskje ikke har lyst til å gå. Tenk da på de brødrene som 
 møter jevnt og trutt. Bestemmer du deg for å gå blir det 
 en bror mer på møtet.
 Det blir mer motiverende for EK som arbeider for at alle 
 brødrene skal få utbytte i form av at logemøtene gir hver 
 bror det han søker for sin indre vekst og utvikling.
* At vi med hjelp fra Storlogen kan få kuttet ned på ritu-
 alene ved innvielsen. Enkelte brødre sovner og det er 
 vel ikke intensjonen. Nesten alle jeg snakker med, også 
 de nye brødrene, synes det samme.

Takk til de 4 brødrene som besvarte spørsmålene.

Så er sagt om irritasjon: 
Ingenting er mer irriterende 

enn folk som bare 
fortsetter å snakke 
når du avbryter …

Folk som tror de vet alt 
er veldig irriterende 

for oss som faktisk gjør det
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Det er noen ganger vi ser for oss at jula byr på annet enn 
julepresanger, julebord og julesammenkomster når utferds-
trangen melder seg. Det er kanskje tilstrekkelig å pakke 
kofferten og tro at bekymringer for den lange avstanden 
til godt innarbeidede juletradisjoner blir liggende hjemme. 
Hvorfor drømme om  palmetrær og palmesus her hjemme 
i desember frosten når fl yavgangene til Syden venter på 
rekke og rad?

Det var faktisk dagen før lille juleaften at vi med dette noe 
samvittighetsløse tankegods på strak arm bestilte fl ybillet-
ter og 4 stjerners hotell midt inne i en palmehage innrullert 
i UNESCO sin verdensarvliste, nemlig byen Elche med 
stedsstatus 5000 år f.Kr. Byen ligger godt og vel en halv 
times kjøretur med taxi fra fl yplassen i Alicante. 

Fra sine glansdager som romersk koloni og med fotavtrykk 
etter maurernes okkupasjon forventet vi en by langt unna 
turiststrømmen. I ro og mak har byens befolkning livnært 
seg med landbruk, sko- og konfeksjonsindustri. Hvis det er 
noe de ønsket å vise fram så er det de mange spesielle mu-
seene. Et arabisk bad bygget under maurerne – med mu-
sikk og fl ott lyssetting –  var noe som sikkert hadde krydret 
mørketida i ei norsk romjul.

Det var dagen vi ankom – lille juleaften – og julegatene 
var kledd i glitter og stas etter alle kunstens regler. Vi trakk 
inn julestemningen fra både gatepartier og butikkvinduer. 
Fredfullt og avsondret fra gatestøyen ble vi installert i en 
slags bungalow til hotellet. Når trangen meldte seg var det 
kun noen få skritt ut til gateplanet 
der vi kunne blande oss med «frem-
medspråkelige». 

Vi hører om nordmenn som lære 
r seg spansk. Selv tror vi ikke et 
språkkurs hadde hjulpet oss siden 
innbyggerne snakker kastiljansk og 
valensiansk – enda mer ubegripelig 
for en ihuga kursdeltaker. 

Å våkne til juleaften og kjenne milde 
vinder over natten  - det gir en fø-
lelse av velbehag. Ute så det som at 
den berømmelige julefreden hadde 
inntatt gater og torv. Hva gjør de 
spanske innbyggerne på en slik dag?  
Vi hørte klokker kime fra den store 
katedralen i byen. Her bød det seg en 
mulighet å bivåne katolikkenes inn-
gang til julehøytiden. Dermed fulgte 
vi strøm av folk som trakk inn i den 
store Basilica Santa Maria katedra-
len fra rundt 1600- tallet. Benkene 
av tre fyltes sakte opp i helligdom-

En julefortelling fra en reiseblogg
men. Arkitektonisk er den bygd i barokkstil av gyllen stein 
og virker noe mørk og kald innvendig. Overalt var det kru-
sifi kser og krybber med utstilte fi gurer som skulle minne 
om høytiden vi gikk inn i.
Så messet en prest der framme på spansk. Stemmen nådde 
høyt opp under kuppelen og ga ekko langt nedover benke-
radene der vi satt. Uten spansk språk-kunnskaper kunne 
vi likevel fange opp noen ord som bekreftet hvilken begi-
venhet vi skulle feire. Merkelig nok skjønte vi at vi skulle 
reise oss opp, snu oss til alle sider og gi en juleklem til de 
som satt rundt deg. Om vi ikke akkurat følte at vi forso-
net oss med all verdens kriser, ga det likevel en følelse av 
at vi materialiserte budskapet presten kom med slik vi ble 
oppfordret til i katolsk sammenheng. Vi er ikke forundret 
over å høre babyskrik vanligvis, men denne gang var det 
presten selv som kom oppover midtgangen i lang kappe 
bærende på det lille barnet. Skrikende ble babyen lagt i en 
krybbe opp ved alteret. Så kom nok et symbolsk innslag til 
syne der en annen prest dukket opp med et lam i favnen. Vi 
skjønte vi var inne i en seremoni der de samme ingredien-
sene hjemme i Norge ble formidlet via prekestolen.

Da seremonien var over og vi så folk reise seg og strømme 
sakte ut av katedralen, fulgte vi med ut. Gatene var ful-
le av folk som omfavnet hverandre og tydeligvis ønsket 
hverandre god jul. Juleaften går alle ut for å puste inn den 
store julestemningen, se og bli sett. Det var befriende å 
se hvordan glede og forventning satt i nesten annethvert 
menneskeansikt ute på gaten. Denne kvelden som var inn-
ledningen til julehøytiden i Spania så det ikke ut til at folk 

forsvant bak godt lukkede dører med 
det første. 

Resten av julekvelden ble heller ikke 
helt som vi hadde forestilt oss det. 
Tre retters middag på hotellet var 
fl ott tilberedt, men i spisesalen satt 
ikke andre enn oss. Vi var riktignok 
bortreist hjemmefra norsk jul, men 
ikke forberedt på å møte følelsen av 
å være bortkommen. Den tidigere 
utferdstrangen ble til en snikende 
hjemlengsel. Det hele måtte ansees å 
være en impulsiv utfl ukt fra den nor-
ske julestria. 

Historien endte med at vi tok igjen 
2. juledag hjemme det som manglet 
denne kvelden.
Det er blitt en kjensgjerning for oss 
at norsk julefeiring sitter godt i rygg-
margen.
Kanskje like bra?  

                                    Håkon R.
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Vi blir stadig minnet om en lite oppløftende utvikling av 
opptak i Ordenen. Med en gjennomsnittsalder på 65 år 
skjønner vi at konsekvensene om noen år vil bli at antall 
medlemmer skrumper sakte og sikkert inn. Vinner ikke re-
krutteringen  fram med yngre krefter vil logenes levedyk-
tighet avta slik det ser ut i dag til  bekymring for mange. Vi 
vet også at den samme trend gjelder mange andre ideelle 
organisasjoner i samfunnet. På tross av eldrebølgen og det 
faktum at folketallet øker ser ikke engasjementet ut til å 
følge etter blant den yngre garde.

Kraften i alle frivillige organisasjoner generelt og i vår 
loge spesielt ligger i det personlige engasjementet. Om vi 
kan tenke at kraftstasjoner går inn i tregere perioder med 
dårlig vanntilførsel så vil det i vårt tilfelle bety svakere 
fremmøte, større frafall og ingen rekruttering, m.a.o. tør-
ketid i overført betydning.  Vi ser at drivkraften hos noen 
er til stede og det skaper ubetinget trivsel i logemiljøet. Når 
noen utløser positiv energi forsterkes miljøet og noen får 
med seg nye medlemmer. Det blir som en kraftstasjon som 
med rett tilførsel skaper positivitet. I vårt tilfelle betyr det 
styrkelse av logens ekspansjon og arbeid. Når fl ere har det 
personlige engasjementet som holder fl ammene i gang er 
vi inne på synergieffekten som bringer fram det beste i oss 
alle. Det er denne effekten som duker for vekst og person-
lig fremgang blant våre Ordensbrødre.

Så kan vi spørre: har du noen gang opplevd å brenne for 
noe? Har du i frivillighetens tjeneste lagt alt som heter ho-
norar eller vederlag til side for den oppgaven du brenner 
for? Har du ofret fritid, lønn, velvære og komfort og alt 
som gir deg individuelle og materielle fordeler mot det 
som gagner andre mennesker? Står du opp til dagens gjø-
remål og tenker på det som gagner andre? Da er det i så fall 
stor sjanse for at nettopp du er den som brenner for noe i 
vår egen loge.

Vi er i gang med å telle ned til nytt årsskifte. Hvilke forset-
ter har du? Den beste gaven logen kan få i det nye året er: 
10 nye resipienter! Det tror jeg er et ønske. Samtidig ser vi 
at logen har takhøyde nok til alle som ønsker å utvikle seg 
innen vår etikk. Det begynner å bli et innslag i næringsliv 
og forvaltning å bringe inn etikk og miljø. Kampen om 
arbeidsplasser har kanskje gått mer over til kampen om rett 
kompetanse og holdning. Det er i så fall et godt tegn.

Det er mulig det ikke er slik, men 30-åringer har kan-
skje enda ikke ristet av seg ungdommens mot og krefter. 
40-åringene med alle sine kriser i bakhånd ser kanskje en-
delig hvordan endene skal kunne møtes. Hva med 50-årin-
gene? Vegrer de seg for å skue mot alderdommens horison-
ter? Det er forhåpentligvis ikke en kjensgjerning at logen 
består av «gamle gubber» som i konspirasjonens tjeneste 
har trukket siste sverd og skjold. 
Dessverre lever nok mange av oss på stereotyper uten sær-
lig kritisk motvekt. Vår Orden er fortsatt ganske ukjent 
for mange. Vår organisasjon er dessverre noe menigmann 

Betyr Odd Fellow Ordenen noe der ute?
lager egne oppfatninger om, omdømme rundt og i verste 
fall konspirasjonsteorier til. Det kunne vært en tanke å liste 
opp alle de misoppfatninger folk gir inntrykk av å ha av 
vår Orden. Uansett er det åpenbare tegn på feil eller man-
glende informasjon av hva vi står for. Det mest uheldig 
vi kan gjøre er å tie det ned. Det skaper bare nye feilopp-
fatninger og kommunikasjon der ute som får leve videre. 
Det er komplisert å fi nne mulige årsaker til utmeldelser og 
svak rekruttering. Mulige årsaker harmonerer kanskje mer 
med hva nye medlemmer i tidlig fase tror de vet enn hva 
Ordenen går ut på. 

Bildet fra vår loge nr 99 Petrus Beyer er faktisk ikke så ille. 
Tallet på medlemmer har ligget jevnt rundt 90 de siste 10 
åra. Vi ser i øyeblikket ikke den samme dramatikken som 
mange skriver om, selv om Ordenens fremtid kan være 
dramatisk nok. Vi tar hånd om nye medlemmer og de fl este 
brødre ser ut til å trives, noe fremmøte den seinere tid vi-
ser. På møtet 11. oktober -18 passerte vi 70 % fremmøte 
eksklusiv gjester fra andre loger. Vi har fl ere ganger vært 
oppe i 60 % fremmøte. Selvfølgelig kan noe bli bedre, men 
utviklingen av fremmøte er et svært godt tegn på at logens 
verdi stiger på fremmøtebørsen.
Det er vanskelig å ta inn over seg at vi snart lever i 2019. 
Vårt bidrag til å løse kommende års utfordringer krever 
trolig nye tanker. De må erstatte dem som sannsynligvis 
ikke klarer å løse utfordringene godt nok i dag. 
Vi vil at kjerneinnhold og grunnleggende verdier skal være 
noe etterfølgende generasjoner bygger på, akkurat som 
våre egne forfedre har latt disse gå i arv til oss. Hvordan vi 
fremstiller ritualer, tekster og innhold avgjør mye hvordan 
Ordenen blir oppfattet. Vi bør ikke glemme hvem vi snak-
ker om under fokusering av alt arbeidet med ekspansjon 
og utvikling.
 
For å understøtte dette viser vi et bilde av en av dem som 
kanskje banker på om noen år. Kanskje har en bestefar for-
talt ham om hvor fi nt det er å være en bror av Odd Fellow 
Ordenen.

Vi er mange som skuer inn i fremtiden. Men først og fremst 
er det den lille tassen på bildet det gjelder….



Desember
Mørket er aldri så lyst som i desember
når svarte veker tennes langsomt mot kveld
og bleke ansikter mot ruten skinner
og hender dekker hvitt bak blafrende eld.

Midtvinterverv snur brisens kulde
under snøkrystallenes luftige svev,
og stjerner blinker i villig glede
i desember nattens lysende vev

Klokkeklang lyder taktfast over skogen
en overjordisk strøm bølger i nord.
lyset er sjelden ensom i desember
når streif av lysglimt faller til jord.  
                                                        Håkon R

Med gode ønsker for jul og nytt år fra Redaksjonsnemnden. 


