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Leder: Verden etter

Avdøde
Brødre

11. september 2001

✝

Verden er ikke helt den samme etter
terrorangrepet i New York 11. september. Tidligere motstandere søker sammen i kampen mot terror. Muslimer har,
kollektivt, blitt gjort ansvarlig for terror
verden over. Vårt kjennskap til andre
religioner er begrenset, og det er derfor
morsomt å kunne presentere et intervju med Bror Kjell
Arne Bjerkland som har bodd og arbeidet 7 år i arabiske
land, og som kjenner religion og kultur godt i denne del
av verden.

Av Br. Eks OM Knut Borgen

I

vår Loge har et nytt
embetskollegie blitt installert, og
nye Brødre
på svært
mange stoler
gjør at vi alle
ser frem til
kommende tirsdager. Så langt
kan det syntes
som om listen er
lagt høyt, og det skal
den jo!
I Leiren har Brødre fra
Thomas Wildey markert
seg positivt, både i valgte
og utnevnte embeter. God
reklame for vår Loge.
Fremmøteprosent og
«hvordan skaffe nye
Brødre» er et tema på alle
plan i vår Loge, og det er
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trolig ingen «sesam, sesam»
som kan endre dette kortsiktig. Andre Loger i Oslo
har samme problem. Dette
medfører at alle Brødre tar
et ansvar og engasjerer seg i
denne problemstilling.
Har du forslag
eller ideer, anbefaler vi at du tar en
prat med Overmester eller
alternativt
skriver et innlegg i TW-Nytt.
Våre spalter er alltid
åpne for innlegg!

Logens eldste medlem
Henry Malthe Bruland er
død, 94 år gammel.
Bruland var av de Brødre
som ikke markerte seg
med store ord, men som
bidro til Logens ve og vel
på andre måter. Han ble
innviet 30. september
1952. I tidligere tider var
han gjennom mange år
den som bidro med blomster til våre ettermøter.
På grunn av bevegelsesvansker har han ikke vært
i Logen på mange år, men
vår eks-redaktør Egil
Nord hadde et intervju
med han her i TW-Nytt
for noen år tilbake, slik at
de av oss som ikke hadde
truffet han, fikk et godt
bilde av personen Henry
Malthe Bruland.
En annen av våre Brødre,
Erik Magelssen, har også
gått bort . Erik var blant
de «yngre Brødrene» i vår
Loge. Han ble innviet i
vår Loge 23. november
1999. Selv om Erik var en
stille og rolig person, ble
vi likevel kjent med han,
ved at i hele sitt Logeliv
var medlem av Privatnevnden og bidro, sammen med de andre medlemmene av nevnden, til
at våre brodermåltider ble
en hyggelig opplevelse.

En ferieopplevelse
I løpet av de to siste årene har min kone Kari og
jeg, besøkt Costa del Sol i Spania en 4-ukers periode på våren og det samme på høsten. I løpet av
denne tiden har vi blitt kjent med både nordmenn
og dansker som mer eller mindre er bofaste i
Spania.

Av Br. Jan-Arild Becher

U

nder vårt siste
opphold, i september/oktober, ble
jeg invitert av en dansk bekjent og Logebror, Flemming Halberg, til å overvære et møte i det de kaller
I.O.O.F.-Møtegruppe
«Costa del Sol». Det ble
holdt lørdag 6. oktober kl.

12.00 på restaurant «Las
Kosos» i Fuengirola.
Denne restauranten er eid
av Logebror Helge Hammer
fra Loge nr. 10 St. Halvard. Tilstede var 7 fra
Norge, 10 fra Danmark og
5 fra Sverige. Ikke alle var
medlemmer av Loger i
Skandinavia, det var noen
som var potensielle medlemmer på litt lenger sikt.
Møtet ble åpnet av Bror

Flemming Halberg
som er formann i
Møtegruppen.
Sekretær er Bjørnulf
Heggen fra Loge nr. 98.
Dette var det 10. møte
de hadde. De hadde fått
tillatelse fra Storlogen i
Danmark til å danne
Broderforening. Hver tilstedeværende presenterte seg, fordi
det er variabelt
frammøte. 45 forskjellige personer
har til sammen møtt
opp på de foregående 9 møtene.
Størrelsen på kontingenten ble diskutert og antydet til
15000 pesetas i året,
d.v.s. ca. 750 kroner.
Det ble også tatt opp om
man kan være medlem av
en Loge både i Skandinavia
og i Spania. Slik det er i
dag kan man bare være
medlem av en Loge. Men
på dette møte ble det klart
uttrykt at på dette området
bør det tenkes nytt. Mange
med et langt Logeliv hjemme, hadde liten lyst til å
bryte med sin Loge, fordi
de er hjemme med varie-

rende hyppighet og lengde
selv om de fleste bor mesteparten av året i Spania.
Det ble bestemt hvordan
Broderforeningens logo
skal se ut, og møtested for
fremtidige Broderforeningsmøter ble bestemt
skulle leies hos Frimurerne,
hvor også den etablerte Rebekkalogen har sine
møter.
Det ble
vedtatt at generalforsamling skal avholdes lørdag
3. november kl.
12.00 i Den norske Foreningens lokaler. Det ble også bestemt
at Broderforeningen skal
institueres lørdag 27. april
2002. Storlogen i Danmark vil da representere
Ordenen.
Etter møtet var det et
hyggelig samvær med et
lite måltid hvor også noen
ledsagere var tilstede. Dersom noen av brødrene
planlegger kortere eller
lengre opphold på Costa
del Sol ,og ønsker å vite
hvem de skal henvende seg
til der nede, kan de ta kontakt med meg enten på
telefon privat 64 85 27 65
eller mobil 928 96 931.
Det var et meget hyggelig møte, og inspirerende å
oppleve at Ordenen skyter
nye skudd i andre land der
den ikke har vært representert før.
Med vennlig hilsen i
V. K. og S
Jan-Arild Becher

TW-Nytt
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En Bror i utlendighet…

Fortsatt fra side 18
Ramadan. Det var imidlertid ikke aktuelt for den nåværende kongen, fordi han
ikke ble ansett for «ren»
nok. Den nåværende kongen hadde hatt en voldsom
playboytilværelse under sin
prinsetid. Det er fristende
å bruke et

vet fullt ut, nemlig Hans
Christian Andersen, og
Christian var sladdet bort!!!
Ellers kan jeg nevne at selv
Aftenposten ble klippet i
stykker når de fant støtende bilder. Ukeblader
som Hjemmet og Allers
kunne vi bare glemme,
med alle de lett-

ttkledde
e
l
d
e
m
»
lader
«…ukeb vi bare glemme…
unne
damer k
kledde damer som

annet
aktuelt ord i våre dager,
nemlig utagerende festing…
Han ble derfor ikke funnet
verdig av presteskapet. I et
forsøk på å endre sitt omdømme, bestemte han at
han ikke skulle tituleres
Majestet, men som: Vokter
av de to hellige moskeer.
Som vi ser har presteskapet
en enorm makt, og det er
jo der vi finner kjernen til
de såkalte muslimske stater.
TW-Nytt: Er det andre
ting, gjerne litt merkelige,
du ønsker å dele med oss?
Br. Kjell Arne Bjerkland:
Tja, det kan nevnes at sensuren er meget streng der.
Alt som smaker av andre
religioner enn Islam er forbudt. Som eksempel kan
jeg nevne at jeg kjøpte en
lydkassett av H.C. Andersen. Navnet hans var skre20

der er å finne.
Nå er kaffen drukket opp,
og andre daglige plikter
skal gjøres. På vegne av
Brødrene vil jeg få takke
for at du har delt dine tanker og erfaringer fra Saudi
Arabia med oss!
Knut Ivar Grønli
TW-Nytt

Et apropos til
det sure høstværet…

Kjære Brødre!
Av Br. OM Erling Nordsjø

F

ørst vil jeg få benytte
denne anledning til å
gratulere Bror
Eks OM Arnfin
Evjen med utnevnelsen som
Storlogens
Kapellan, Bror
Eks OM Knut
Borgen med utnevnelsen som
Storlogens Storvakt og Bror Eks
OM Svein Terje
Hermansen med valget
som 1. HM i leir nr. 12
Akershus. På Logens vegne
føler jeg meget beæret ved
at dere er blitt betrodd slike store og betydningsfulle
oppgaver. Gratulerer!
Dernest vil jeg igjen få
takke for den tillit Brødrene har vist meg ved å velge meg som sin Overmester i denne embetsperiode. Jeg ser fram til
spennende arbeidsoppgaver som jeg vil løse i fellesskap med det valgte embetskollegium.
Jeg ser for meg mange og
viktige oppgaver. Men med
det mannskap jeg har fått
tildelt, er jeg sikker på at vi
skal klare å løse dem, og
det til alles store tilfredshet. Vi skal i alle fall gjøre
så godt vi kan.
Logearbeide er viktig.
Spesielt i disse tider med

en fremtid som for mange
er spent og usikker. Nå er
det viktig at vi tar vare
på hverandre. Det
er viktig at vi alle
er med på bidra
til at logearbeidet blir meningsfylt og et
tilskudd til en
kanskje slitsom
og vanskelig
hverdag.
Vi kan gjøre det
på mange måter.
Som 1. HM i Leir nr. 12
Akershus (Bror Eks OM
Svein Terje Hermansen)
bl.a. så fint sa i sin tale ved
taffelet etter forfremmelse
til Den Høye Sannhets
Grad den 16. oktober:
Det er viktig å møte så
ofte du kan. Men det er
spesielt viktig å møte «når
du ikke kan»!
Det er kanskje da vi
trenger mest til Logen. Det
er kanskje da vi trenger
mest til samværet med
Brødrene. Tenkt litt på det
neste gang du sier til deg
selv at i dag har jeg ikke tid
eller krefter til å gå i
Logen. Gjør det for din
egen del. Gjør det for dine
Brødre!
Logearbeid er også avhengig av rekruttering.
Vi skal ha en venneaften
tirsdag 30. oktober som jeg

håper alle har notert seg.
Se deg rundt i din vennekrets. Er det noen du
kunne tenke deg som
Logebror? Inviter han til
denne aften, gjerne med
ledsager.
Husk vi har alle et ansvar
for vår Loge!
Takk for oppmerksomheten!
Erling Nordsjø
Overmester
TW-Nytt

«Demokrati
er basert
på den
overbevisning
at det er
ekstraordinære
muligheter
i
ordinære
mennesker»

Harry Emerson
Fosdick
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Skifte av utnevnte embetsmenn i en embetsperiode - tildeling av oppgaver til nye Brødre
Kommentar til Bror Åge Styves innlegg i forrige nummer av TW-Nytt
I siste TW-Nytt takket vår tidligere Bror Åge
Styve for den tid han hadde vært medlem av
Thomas Wildey, samtidig som han reiste et par
spørsmål som undertegnede vil prøve å besvare.

Av Br. Eks OM Arnfin Evjen

E

tter hans mening er
den mest begivenhetsrike tiden i en
«ung» Logebrors liv,
perioden fra innvielsen og frem til 3.
grad var tildelt.
Deretter går det
fem lange år
uten tilsvarende
begivenheter, før
man så ble kallet
til Leiren. Man
burde i disse årene få
tildelt interessante og
givende oppgaver, ellers
kunne Brødrene muligens
prioritere andre ting enn
fremmøte i Logen.
Problemstillingen er ikke
ny, og det er ikke lett å gi
et entydig svar. Vi Brødre
er forskjellige og ikke alle
er like interessert i store eller små oppgaver umiddelbart etter at man har
fått tildelt Logens høyeste
grad. Samtidig er det
Ordenens oppfatning at
det skal gå en viss tid før
en Bror blir tildelt Leirgradene.
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På siste Storlogemøte var
det oppe til behandling et
forslag om å redusere perioden før kallelse til
Leiren fra 5 til 3
år. Tilsvarende
forslag har vært
fremmet tidligere uten at det
ble godkjent,
og det
samme
skjedde
også denne
gangen. Det var
en klar oppfatning blant Storrepresentantene at
man trengte de 5
årene til å modnes
som Logebror, samtidig
som man må få anledning
til å delta i forskjellige
nevnder og gradspill på
Logeplan, i den grad man
selv ønsker.
Imidlertid er det fra
Storlogens side opplyst at
det arbeides med et eget
aktivitets- og utviklingsprogram som skulle benyttes fra tildelingen av 3.

grad og frem til opptagelse
i Leiren. Dette vil være et
kjærkomment bidrag til
den modning som enhver
Logebror har behov for, og
forhåpentligvis fange opp
de Brødre som ellers vil
prioritere oppgaver utenfor
Logen.
Når det er sagt, så er det
også opp til ethvert sittende embetskollegium å
legge forholdene til rette
for at Brødrene trives i
Logen og at man får tildelt
oppgaver som passer for
den enkeltes
aktivitetsbehov og
ønsker. Det kan
for eksempel
settes ned diskusjonsgrupper
som fordyper
seg i særskilte
Logeemner
under ledelse av
en erfaren Bror.
Spesielt er den arbeidsbok som Storlogen
har gitt ut i forbindelse
med Logegradene et meget
godt hjelpemiddel, og som
det sterkt anbefales vårt
nåværende embetskollegium å ta i bruk.
Bror Styve kommer selv
med et forslag som etter
hans mening kan hjelpe på
de fem «laaange» årene,
nemlig å skifte på de ut-

Utbrent, stresset og
overarbeidet…
Klubbaften 11/12/2001
Av egen erfaring, fra media og fra medisinsk
hold, har vi sikkert alle møtt begrepene i denne overskriften. Mange hevder at kravene som
stilles i så vel offentlig som privat virksomhet,
gir mange arbeidstakere redusert eller negativ
livskvalitet. Hvordan kan vi møte denne utfordringen og snu de negative prosessene til noe
positivt for alle parter?
For å belyse denne problemstillingen har vi
vært så heldige å få…
Konsernoverlege Bjørnar Bændeland
Til å holde foredrag over temaet…

«Stress og stressmestering
i endringstider»
Brændeland er konsernoverlege i Kreditkassen.
Han er spesialist i arbeidsmedisin og allmennmedisin. Han har gjennom 14 perioder vært
leder av International Forum for Organisational
Health og er i dag leder for det norske Forum
for Psykososialt arbeidsmiljø. Ved siden av dette er han medlem av en rekke internasjonale
institutter og organisasjoner, bl.a. det FN-tilknyttede International Committee on Occupational Health. Brændeland ble i 1996 nominert
som «Årets taler» av Institute for International
Research.
Jeg kan love en meget interessant klubbaften.
Brændeland er en strålende og engasjerende
foredragsholder, meget etterspurt så vel nasjonalt som internasjonalt. Jeg er overbevist om at
foredraget vil få mange til å tenke gjennom sin
hverdag og hvordan møte denne på en positiv
og fremtidsrettet måte.
Dag Thorkildsen
Undermester

DANS LANGSOMT!
Har du noen gang betraktet barn på
en karusell?
Eller lyttet til regn som slår mot
bakken?
Noen gang fulgt en sommerfugl i
dens uberegnelige flukt?
Eller sett solen svinne hen i natten?
Det er best du sakner farten.
Ikke dans så fort.
Tiden er kort.
Musikken vil ikke vare evig.
Haster du gjennom hver eneste
dag?
Når du spør: «Hvordan står det til»?
Hører du svaret?
Når dagen er over, ligger du da i din
seng
med de neste hundre arbeidsoppgaver løpende gjennom hodet?
Det er best du sakner farten
Ikke dans så fort.
Tiden er kort.
Musikken vil ikke vare evig.
Har du noen gang fortalt ditt barn,
«det gjør vi i morgen»?
Og i din hast, ikke sett hans sorg?
Har du noen gang mistet grepet,
latt et godt vennskap dø
fordi du ikke hadde tid til et besøk
for å si «hallo».
Det er best du sakner farten.
Ikke dans så fort.
Tiden er kort.
Musikken vil ikke vare evig.
Når du haster så fort for å komme et
sted
så mister du halve gleden ved å
komme dit.
Når du med bekymring og hastverk
iler gjennom dagen,
er det som om du kaster bort en
uåpnet gave.
Livet er ikke et kappløp!
Sakne farten.
Hør musikken
før sangen er over.
ja al den sne, du eier!
Ukjent forfatter
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En Bror i utlendighet…

Fortsatt fra forrige side
Ja, absolutt alle, unge som
gamle, lever hele tiden i
pakt med religionen. Saudi
Arabia er vertsland for alle
muslimer med sine hellige
byer Mekka og Medina.
Mekka er med sin hellige
sorte sten - Kaba – selve
bestemmelsesstedet for alle
pilegrimene under Ramadan.

TW-Nytt: Kaba, ja det var
jo navnet på restauranten
som lå i Odd Fellow-gården, uten å trekke noen
forhastede slutninger av
det. Men spøk til side.
Kanskje du kan fortelle litt
om Ramadan?
Br. Kjell Arne Bjerkland:
Arabernes kalender har 12
måneder, men månedene
følger månefasen. Dermed
blir året deres noen dager
kortere enn vårt. Ramadan
er den niende måneden, og
18

starter når nymåne observeres. På denne måten begynner Ramadan noen dager tidligere for hvert år.
Under Ramadan er det
blant annet forbudt å spise
og drikke så lenge solen er
oppe. Overtredelse medfører fengselsstraff selv for de
som ikke er muslimer.
TW-Nytt: Så kanskje noen
historiske fakta om Saudi
Arabia?
Br. Kjell
Arne
Bjerkland:
Saudi
Arabia ble
samlet på
1920-tallet
av Kong
Saud, med
bl. a. hjelp
av den kjente Lawrence
of Arabia.
Derav navnet Saudi
Arabia. Araberne er et folk bestående
av mange ulike stammer,
og før de ble samlet til ett
folk var det mange stridigheter mellom dem. Nok en
gang kan religionen nevnes
som et nøkkelord. Stammen som hadde herredømme over Mekka, var den
gjeveste.
Noe som også kan nevnes er at kongen tradisjonelt har den ærefulle oppgaven å vaske Kabaen før
Fortsettes side 20

nevnte embetsmenn i løpet
av en valgperiode.

«Glem
aldri
henne
du
engang
elsket,
for
hun
alene
er
det
du
elsker
i
den
du
elsker»

Gunnar ReissAndersen

Det er mulig at ideen i
første omgang virker som
en løsning på forholdet,
men vårt lovverk gir ikke
adgang til et slik utskiftning. Videre finnes det i
installasjonsritualet klare
føringer på at man skal
inneha et utnevnt embete i
en full toårsperiode. Videre
føler kanskje den utnevnte
Bror at det først er etter ett
års «fartstid» at han kan utføre sin oppgave tilfredsstillende, og da vil det være
galt å foreta en utskiftning.
Det bør heller ikke skje en
differensiering etter ulike
kriterier, hvis det rent teoretisk hadde vært anledning til skifte. Enten utskifting av samtlige utnevnte embetsmenn eller
ingen.
Når det gjelder medlemmer i de forskjellige nevnder så skal både nominasjonsnevnden og OM arbeide etter det prinsipp at
man lar en nevnd bestå av
både eldre og yngre Brødre, slik at man kan få
kombinert erfaring med
litt mer «ungdommelig entusiasme». Følgelig skulle
det ikke være behov for å
skifte ut nevndmedlemmer
i en embetsperiode. Men
her bør det tillegges at hvis
et «ungt» medlem ytrer ønske om å få delta i en spesiell nevnd, har OM full anledning til å øke antallet.

Her har vi gleden av å ønske
to nye Brødre velkommen!

Hans Andreas Fegri
Inn 23-10-2001
Fadder: Erling Bull

Ove Brandt
Inn 29-05-2001
Fadder: Erling Nordsjø

«Møt så ofte du kan!»
Undertegnede håper at
det som foran er anført gir
et fornuftig svar på Bror
Styves tanker, uten at det
virker som negativitet fra
en eldre Bror. Imidlertid
ville det være interessant
om også andre Brødre gir
sitt syn tilkjenne i TWNytt. Vi er alle opptatt av å
beholde våre Brødre, samt
å kunne opprettholde en
høy trivselsfaktor, og endringer som ikke går på
tvers av våre ritualer og
lover bør bli seriøst behandlet.
Arnfin Evjen

TW-Nytt
7

Undermesters spalte:
Ettermøtene
og restaurantdriften
Av Br. UM Dag Thorkildsen
Som de fleste har registrert har vi på de fleste
ettermøtene lagt inn et lite
foredrag eller en liten musikalsk opplevelse. De
tilbakespillene jeg har fått,
har gitt uttrykk for at brødrene er vel tilfreds med
innslagene.

Ettermøtene
Det viktigste ved Logemøtene er selvsagt det som
skjer i Logesalen. Det er
først og fremst der vi får ro
og rammer rundt de læresetninger Logens arbeid
hviler på og aktiv deltakelse i det samhold Logen
står for. Ettermøtene skal
fylle funksjonen som arena
for kommunikasjon mellom brødrene. I alle kulturer er måltidet sett på det
viktigste middel til å føre
mennesker sammen. Etter
min oppfatning fungerer
brodermåltidet i vår Loge
utmerket i denne sammenheng. Utover aftenen går
også praten livlig og jeg
8

tror alle føler at dette fellesskapet er verdifullt og
givende.
Vi tror likevel det er riktig og nødvendig å gi noe
annet i tillegg til dette.
Dette tillegget er et lite
innslag fra eksterne eller
interne krefter. Meningen
er at innslagene skal være
så lange at de gir en mening utover det å fortelle
en god historie og så korte
at de ikke ødelegger samtalen og nærheten mellom
brødrene. Det er en vanskelig balansegang, som vi
vel i enkelte tilfeller nok
har gått ut over målsettingen ved at foredraget har
blitt for langt. Ved nøye å
påse at så ikke skjer, tror
jeg innslagene fremdeles vil
bli sett på som positive.
Det er flere typer Logemøter, der seremoniene og
brodermåltidene er og skal
være omfattende og tidkrevende. På disse møtene vil
det ikke være behov for
spesielle innslag. Det er likevel svært mange møter vi

tror er egnet for dette. Vi
har i enkelte møter satset
på eksterne krefter, men
det sier seg selv at de fleste
innslagene vil brødrene
måtte stå for selv.
Jeg oppfordrer derfor
brødre som kan tenke seg å
dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, til å ta
opp dette med undertegnede. Innlegget bør ha en
tidsramme på 15-20 minutter. Temaene i innleggene kan spenne over et
bredt spekter. Poenget er at
de kan gi oss alle mulighet
til å dele det vell av kunnskaper og erfaring som jeg
vet brødrene sitter inne
med.
Restaurantdriften
Som de fleste vet er A/S
Stortingsgaten 28 nå ansvarlig for restaurantdriften. Etter min oppfatning
er dette et positivt skifte.
Det er høy standard på
maten som leveres og prisene holdes på et meget tilfredsstillende nivå. Den
skarpe iakttaker har sikkert
også registrert at det er
mye som også har gått ned
i pris. Jeg tar imidlertid
gjerne i mot så vel negative
som positive innspill.
Restauratøren har jevnlige
møter med representanter
fra Logene og setter meget
stor pris på de tilbakespillene som måtte komme.
Dag Thorkildsen
Undermester

TW-Nytt

forklaringen. Arabia er et
Br. Kjell Arne Bjerkland:
menneskesyn. Det kan
hellig land, og skulle i følge
Religionen er veldig sentral
bl.a. nevnes at slaveriet ble
Muhammed forbeholdes
i deres kultur, og griper
avskaffet ved lov så sent
kun muslimer. Jeg kan bl.a.
mye mer inn i hverdagen
som i 1954, men det var
fortelle at når vi kjørte mot
enn hva vi opplever. Bumange fra fattige land som
Mekka, var det skiltet
tikkene stenger når de
ble hentet inn og
«Muslims only» og det var
skal i
levde nesten
satt opp «grensekonsom slaver. Det
a
r
t
n
troll». Vi andre
har jo vært eno
k
Islam
d
måtte kjøre
kelte skriverier
e
m
a
?
»
«…hv
rundt byen.
her i Vesten
…
men
m
o
d
n
Hadde vi vantro
om bl.a. en
e
t
s
Kri
(også av enkelte
ung jente som drepte eiebetegnet som samoskeene
ren sin. Hun ble dømt til
tan) greid å forvilved bønnetidene. (Det kaldøden, men etter et voldle oss inn der, kunne det
les til bønn hele fem gangsomt påtrykk fra vesten ble
medført fengsel og det som
er hver dag) Jeg kan bl.a.
hun sendt tilbake til Filipverre er.
nevne at når vi norske
pinene.
(bare menn) ble invitert til
Etter Kuwait-krigen er
konsulen for Norge, så satt
TW-Nytt: Hva med Islam
det blitt opprettet amerivi der alene og vente mens
kontra Kristendommen?
kanske militærbaser, og
vertskapet gikk til bønn.
dette sees på av mange som
Etterpå var det mat, og så
Br. Kjell Arne Bjerkland:
Begge religionene er jo
bygget på nestekjærlighet,
men som med kristendommen er det også her mennesker som utøver groteske
handlinger i religionens
navn som gjør at den virker så forferdelig. Som sikkert mange vet er Jesus en
profet i Islam.

Kaba – Mekka
en krenkelse av hellig jord.
Dessuten er de voldsomt
opptatt av å leve i pakt
med religionen, i alle fall
utad.
TW-Nytt: Hva mener du
med utad?

rett ut. Det var veldig lite
omgang med de innfødte.
Jeg mener ikke å se ned
på Islam, men jeg så en
grotesk mangel på menneskerettigheter, og etter vår
oppfatning et forferdelig

TW-Nytt: Og det kan vel
nevnes at det står skrevet i
Koranen at en time med
gode gjerninger er bedre
enn hundre timer med
bønn. Litt pussig når vi ser
hvor mye de ber, og hvilke
ugjerninger som utføres i
Allahs navn?
Br. Kjell Arne Bjerkland:
Fortsettes neste side
17

En Bror i utlendighet – samtale over
en kaffekopp…
Undertegnede har satt seg ned med en av våre
«yngre» Brødre over en kopp kaffe, og ønsker å
vite litt mer om hans bakgrunn. Navnet er Kjell
Arne Bjerkland, og han kom med i logen i november 1997. Etter som samtalen forløper, kommer
det frem at han har syv år i Saudi Arabia bak
seg, og i en tid som denne er det fristende å
få vite mer om nettopp araberne og deres
kultur, historie og religion.

Intervju ved Br. Knut Ivar Grønli
TW-Nytt: Du bodde i
Saudi Arabia i tiden 1980
til 1987. Hva i all verden
var det som trakk deg dit?

TW-Nytt: Hvor og
hvordan bodde dere?
Bodde dere atskilt fra de
innfødte?

Br. Kjell Arne Bjerkland:
Jeg var ansatt i Arabian
Bulk Trade som bl.a. var
deleid av Norcem. Det var
i den store byggeperioden
på 70 tallet og begynnelsen
av 80 tallet et stort selskap
i Saudi Arabia, og
drev med
import og
distribusjon av sement hovedsakelig
fra Korea og
Japan. Vi var en stor del
vestlige der, men etter
hvert ble vi skiftet ut med
bl.a. pakistanere. Ikke bare
billigere arbeidskraft, men
også muslimer. Det teller
mye i et muslimsk land.

Br. Kjell Arne Bjerkland:
Vi bodde i Jeddah for det
meste, men jeg reiste mye
rundt, bl.a. til Riyadh.
Mekka er som kjent bare
for muslimer. Vi
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bodde i
såkalte compounds, som
var inngjerdete områder
med vakter hvor vi levde
avskjermet fra araberverdenen og fungerte nokså normalt. Vi, d.v.s. vi menn,
hadde eget pass, et Iqama,
og kunne da bevege oss
fritt omkring, men kvinne-

Det «Stille Rom» –
Ullevål Sykehus
ne måtte ha følge av ektemann eller fraktes med
sjåfør. Alle vet jo
hvilken situasjon
kvinner har i
mange av de
muslimske
land. Kvinnene måtte
for eksempel
sitte i adskilt
avdeling bakerst
i bussen.
TW-Nytt: Vedrørende dagens situasjon kunne det
være interessant å høre litt
historie. Hva er egentlig
bakgrunnen til dette grenseløse hatet til Vesten – og
da i særdeleshet
USA?
Br. Kjell
Arne
Bjerkland: Det er ikke lett å
ha en bestemt mening,
men opp gjennom historien har araberne ved flere
anledninger blitt ydmyket
og undertrykket av den
vestlige verden. Historiebøkene skrives kanskje forskjellig rundt om i verden?
Saudi Arabias herskere i
dag er nok også en del av

Gjennom mange år har Oslologene hatt
den kongstanke - å gjøre seg litt mer synlig i «bybildet». Mange forslag har vært
drøftet både i Sosialnevnder, Overmesterutvalg og Samarbeidsutvalg. Det ble sågar tatt
initiativ fra vår egen loge til alle Oslologers Sosialnevnder
– både herre og dameloger - for å finne felles mål som
man kunne samles om. Det var mange gode ideer, men
tydeligvis ikke gode nok for at noen av logene kunne gå
sammen om noe felles. Dette førte til at dette døde hen,
dessverre. Mange har gode ideer, kreative tanker og ikke
minst vilje til å sette noe ut i livet, men så var det dette
med å selge ideen får å de andre med seg da!

Av Br. Fung. Eks OM Ivar T. Schmidt

A

lle loger har sikkert
– som vår egen –
innarbeidet seg
overfor tiltak som de synes
passer for sine aktiviteter
og økonomi, funnet ting i
samfunnet som de synes/mener trenger støtte. Da
blir det kanskje så som så
med de midler man sitter
igjen med i de enkelte loger, til å bidra med økonomisk støtte til det som
skulle være felles.
For et drøyt år siden fikk
Storlogen en henvendelse
fra Ullevål Sykehus om å
bidra økonomisk til bygging av et Stille Rom.
Oslo Kommunes Kunstsamlinger var også invitert
til å delta i form av selve
utsmykningen.
Et Stille Rom er finansiert av Bergenslogene på
Haukeland Sykehus og det
var kanskje disse erfaringer

Sykehusprest Ida Faye ved
Ullevål Sykehus hadde
fanget opp!
DDSS Jan Erik Johansen,
nå Eks DSS, forela dette i
sitt distrikt i likhet med de
andre DDSS i sine distrikt.
Undertegnede tillot seg å
forslå at vi ikke bare finansierte prosjektet, men også
bygget det!
Dette ville, ikke bare bli
billigere, men også være et
bedre tilbud, vi kunne
komme tidlig inn i byggeprosessen samtidig som vi
da fikk muligheten til å påvirke arkitekten til å utformingen av Det Stille Rom.
Vi hadde et ønske om at
dette skulle bli et «smykke»
som vi virkelig kunne være
stolt av å donere fra vårt
fellesskap. Jeg tillater meg å
påstå at det vil det også bli!
Jeg skal ikke gå mer i detalj, da blir innlegget altfor

langt, men som de fleste
sikkert kjenner til, så gikk
alle dame og herreloger i
Oslo med på denne tanken. Om jeg ikke tar helt
feil så er faktisk logene i
Distrikt 1 på Kongsvinger
også med!
Det Stille Rom er plassert ved Hovedinngangen
og veldig nær Akuttmottaket på Ullevål Sykehus.
Sykehusprest Ida Faye forteller at det er ved Akuttmottaket alle ulykkeskader
kommer inn. Det er dessverre også her de fleste
dødsfall skjer.
Det Stille Rom skal være
et sted spesielt tenkt for
etterlatte hvor de i stillhet,
sammen med presten om
ønskelig, kan trekke seg tilbake og tilbringe en sorgstund med sine nærmeste.
Det blir også full anledning til både pasienter og
ansatt som føler behov for
- eller stillhet for sine tanker - å benytte Det Stille
Rom. Vi føler at dette blir
det rom på Ullevål Sykehus som det virkelig vil bli
satt mest pris på, av alle.
Rommet er ikke stort,
ca. 10 m2, men som Sykehusprest Ida Faye poengterer, dette skal være et rom
med atmosfære og hvor
man føler nærhet.
Vi har kalkulert prosjektet til å koste ca. kr.
200.000,- for vår del. I tillegg har Oslo Kommunes
Kunstsamlinger bevilget kr.
175.000,- til utsmykning.
Det kan være på sin plass
Fortsettes side 13
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Det 20. ordinære Storlogemøte og det 16. ordinære
Rebekkarådsmøte skikkede kvinner og menn
I dagene 22. til 24. juni 2001 ble ovennevnte «historiske» møte avholdt på Clarion Oslo Airport Hotell
Gardermoen, og undertegnede var så heldig å få
være tilstede.

Av Br. Eks OM Arnfin Evjen

M

øtet var «historisk» i den forstand at det var
første gang det ble avholdt
et felles Storloge- og
Rebekkarådsmøte, hvor
Rebekkasøstre og Odd
Fellow-brødre var samlet
og fullt ut likestillet. Dette
ble også sterkt fremhevet
av Stor Sire Oddvar
Granlund i hans åpningstale til gjester og representanter.
Møtet hadde samlet ca
180 søstre og brødre, med
blant annet Råds- og Storrepresentanter fra samtlige
22 distrikter inkludert
DDRP og DDSS. Videre
var det gjester fra jurisdiksjonene i Sverige, Danmark, Finland og Island.
Programmet var lagt opp
på tradisjonelt vis, med en
rituell åpning første dag,
for deretter å gå over til
forhandlinger i nesten to
fulle dager. Det hele ble avsluttet med en høytidelig
installasjon av nye
10

Storembedsmenn siste
møtedag.
I forbindelse med
åpningen holdt Stor Sire
Oddvar Granlund en tale,
hvor han trakk opp en del
retningslinjer som skulle
danne grunnlag for Ordenens utvikling og vekst de
kommende år. Han presiserte at bærebjelken i vårt
logeliv fortsatt var å fremme Ordenens ideer slik de
er uttrykt i de uforanderlige budordene, og at man
må opprettholde den form
og verdighet som finnes i
våre vakre ritualer og tradisjoner. Dette er en viktig
og nødvendig ramme om
det etiske innhold i vårt arbeide, slik at hver enkelt
bror blir Ordenens ambassadør i hele vårt livs virke.
Ordenen skal arbeide for
en naturlig og selvfølgelig
likestilling, og ikke for et
regelverk som dekker over
motstridende realiteter,
hvor f. eks. kvotering kan
føre til uheldige konsekvenser. Det er de best

som skal lede oss videre
inn i en stadig mer krevende og turbulent fremtid. En av de store utfordringene i fremtiden er å få
en større aldersspredning, uten
at man skal
kutte ut noen
aldersgrupper.
Senkningen
av gjennomsnittsalderen
for medlemmene, som nå
nærmer seg 70 år,
må skje ved å rekruttere
yngre mennesker. Videre
må vi søke å finne frem til
personer som kan sette
etiske spørsmål på dagsordenen, for på den måten å
få frem et aktiviserende og
reflektert logeliv. Dette
som en kontrast til det ytre
samfunn vi lever i, hvor
oppløsning, likegyldighet,
forflatning og kriminalitet
preger bildet.
Med slike fremtidsvyer
som ballast gikk man deretter over til forhandlingene, som omfattet beretninger fra både Rebekkarådet, Storlogen og Ordenskanselliet samt fra samtlige Distriktsråd. Videre
var det gjennomgang av
regnskap og budsjetter og
ikke minst behandling av
lovsaker. Sistnevnte post

verden om noe vi som
noen få isolerte «røverstatryggere verden. I vår
Odd Fellows allerede skal
ter»? Og hvordan vil rigoOrden dyrker vi toleranse
ha forstått gjennom våre rirøse kontroll- og overvåkog fordragelighet, og fortualer: Som mennesker er
ningstiltak påvirke vår
plikter oss til å betrakte alle
vi svært sårbare, og vårt
hverdag i fremtiden?
mennesker som våre søslivsløp kan bli avbrutt når
ken. Dersom hver enkelt
vi minst venter det. FølgDet mangler ikke på
av oss lærer å praktisere vår
elig bør vi være forberedt,
analyser og spådommer etOrdens opphøyete idealer i
men på den annen side alter katastrofen i New York
vårt eget liv, fjernes grodri miste motet. Tvert
den 11. september. På ett
bunnen for hat og for intoimot bør denne grunnlegområde er imidlertid de
leranse - og dermed for tergende erkjennelsen inspifleste kommentatorer og
rorismen som
rere oss til desto mer å gleeksperter enige:
kan true vårt
de oss over livet og de dasamfunn og
s
n
ger som er blitt
vår kultur.
e
verd
a
r
f
l
l
oss tilmålt. For
e
l
l
a
til tross for - eller
På en
e en par ensmoralen»?
s
i
v
n
a
K
d
r
kanskje også på
grunnmur
e
v
«
l
ti
grunn av - all versom består av
nomien
o
k
ø
dens teknologiske
vennskap, kjærlighet og
fremskritt, må vi
Dersom terrorangsannhet vil det være mulig
konstatere at vi lerepet ikke skal føre til et
å gjenreise World Trade
ver på en måte som gjør
kraftig og langvarig økonoCenter - og troen på menoss mer sårbare enn noen
misk tilbakeslag, må den
nesket og fremtiden.
gang tidligere i historien.
enkelte forbruker holde
Byene vokser, husene byghodet kaldt, og ikke utsette
Svein T. Hermansen
ges høyere og tettere, og innkjøp eller avlyse ferien.
Eks OM
ikke minst - vi reiser mer
Verdensøkonomiens utvikog hurtigere enn noen geling avgjøres med andre
nerasjoner tidligere har
ord av den enkelte samkunnet gjøre. Og mennesfunnsborgers holdninger
kene har til og med lært
og handlemåte.
seg kunsten å fly…
«Under navnet
Kan vi se en parallell fra
Hva vil terrorangrepet i
verdensøkonomien til «verhistorie
New York føre til på litt
densmoralen»? Uansett
gir man
lenger sikt? Vil vi oppleve
handler utviklingen fremet langvarig tilbakeslag for
over om kampen mot hat,
barna
hele den vestlige kultur?
intoleranse, fanatisme og i
Europas
Vil vi bli trukket inn i en
siste instans - kampen mot
slags religionskrig etter
ondskapen i alle dens forforbryteralbum»
middelaldersk mønster?
mer. Som Odd Fellows læEller vil vi se en ny og bedrer vi at vi må begynne
re verdensorden hvor gammed å forbedre og foredle
le skillelinjer mellom øst
oss selv som enkeltindiviog vest viskes ut og verden
der dersom vi skal ha håp
står samlet i kampen mot
om å skape en bedre og

Oscar Wilde
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OSLO SENTRALSTASJON –
SEPTEMBER 2001
En travel ettermiddag på Oslo Sentralstasjon - folk haster til og fra - nesten som vanlig. For det er nok bare nesten. For to uker siden, den 11. september- for øvrig på
den dag vårt nye embetskollegium ble installert - ble vi
vitne til en terroraksjon i USA som verden aldri har sett
maken til.

Av Br. Eks OM Svein T. Hermansen

F

ra mitt bord på traurige Burger King lar
jeg blikket flakke
rundt - det har blitt riktig
pent og moderne i den nyoppussede stasjonshallen.
På veggen henger bilder av
gamle tog, og: Et stort bilde av Manhattan, New
York. Da ser jeg det: World
Trade Center, med sine to
tårn på 107 etasjer og 410
meter, ruver dominerende
midt i bildet.
Tankene går til en regntung høstkveld for nøyaktig ett år siden - og til en
helt annen restaurant enn
Burger King. For hva er vel
mer obligatorisk for en
mat- og vinelsker enn å besøke berømte Windows of
the World, på toppen av
World Trade Center, når
man først har to dager til
disposisjon i verdensmetropolen på veien til Los
Angeles? Og når det gjelder
New York generelt er det
bare å konstatere at
Manhattan gjør et enormt
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inntrykk på alle med sans
for den urbane kultur.
New York vitner om visjoner, optimisme og en
evne til å tenkt stort
som bare amerikanere behersker. Og vil
man betrakte
fornem
smak, og
kjølig, minimalistisk
eleganse på
absolutt første klasse kan
man jo la seg
bukke inn i en av
klesbutikkene på 5.
Avenue…
Og det mest uvirkelige
av alt man kan oppleve i
denne metropolen: Å sitte
ved et vindusbord på eksklusive Windows of the
World på toppen av World
Trade Center og skue ut
over - og ikke minst NED
på - de andre berømte templene: Empire State
Building, Chrysler

Building - og oppe i den
fjerne: Central Park og
Broadway…
Storslagent og imponerende, inntil skyene hyller
restauranten i et grått slør,
og det er på tide å studere
vinkartet: Chateau
Mouton Rotchild i alle årganger etter den 2. verdenskrig - og så koster
Domaine de la Romaneè
Conti 19.000 kroner
flasken, om det
skulle være ønskelig å blidgjøre en viktig forretningsforbindelse.
Og når vår
utmerkede
bøffelsteak
er fortært,
og en nydelig
flaske California Ridge
1994 fra Lytton
Springs, Napa Valley er behørig besmakt og satt til
livs, har man NESTEN
glemt den litt ekle følelsen
man unektelig hadde i ekspressheisen på vei opp i
tårnet: Hva om det bryter
ut brann i en slik bygning…
Terroranslaget mot
World Trade Center den
11. september har minnet

var så omfattende at det
tok mesteparten av en forhandlingsdag. Det ble også
gjennomført nominasjon
og valg av Storembedsmenn. Resultatet av valgene er kjent for brødrene
via andre kanaler, og skal
ikke gjentas her. Dog vil
jeg påpeke at det ligger
et meget stort ansvar
på de nyvalgte
Storembedsmenn,
slik at de vedtak
som ble fattet på
Storlogemøtet
blir gjennomført
på en skikkelig
måte. Det er i den
kommende 4 års
periode at den vedtatte likestilling skal
vise seg å fungere på
forutsatt måte.
En av hovedsakene på
Storlogemøtet var at man
hadde fått samordnet lovverket for søstre og brødre,
basert på de vedtak som
ble fattet i forbindelse med
innføring av likestilling i
Ordenen. Det betyr at
man i fremtiden kun har et
felles lovverk. Lovene vil
bli utsendt til loger og leire
så snart trykkingen er
gjennomført.
For øvrig ble det behandlet en del spesifikke
lovsaker, og jeg kan nevne
følgende som vil være av
interesse for logens brødre.
1. Det var foreslått at CM
for fremtiden skulle være
en valgt embedsmann,

men dette ble ikke vedtatt.
2. Hvis en søknad om opptagelse i Ordenen ble
tilbakekalt eller avslått,

4. Det ble vedtatt at søknad om uttredelse av logen skulle refereres i
Troskapsgraden. I dag
behandles som kjent slike
saker i 3. grad. Begrunnelsen var fornuftig, i
det søknad om opptagelse
leses opp i Troskapsgraden, følgelig burde en
uttredelse også kunne
behandles i samme
grad.
5. Det var fremmet
forslag om at valg
av loge- og leirembedsmenn skulle
skje i ulike år, for
at man på den måten hadde mulighet
for lettere å finne egnede kandidater. Dette forslag ble ikke vedtatt.

skal det nå gå minst 6.
mndr. før ny søknad kan
innsendes.
3. I forbindelse med medlemskontingent til logen,
kom det forslag om at
den ikke kunne være differensiert. Bakgrunnen
for forslaget er at den
nåværende ordning gir
veteraner over 70 år anledning til å betale redusert kontingent. Dette
mente en del loger var
unødvendig, i det dagens
«pensjonister» har økonomisk evne til å betale
full kontingent. Forslaget
ble imidlertid ikke vedtatt.

6. Flere loger hadde fremmet forslag om at valg og
installasjon av embedsmenn skulle foregå i vårsemesteret, med den begrunnelse at dermed ville de påtroppende embedsmenn få bedre tid til
å forberede seg til høstens
arbeid. Forslaget ble ikke
vedtatt av Storlogemøtet,
i det delegatene syntes at
nåværende ordning med
installasjon i høstens første møte var best.
7. Det har som kjent vært
endel diskusjon om berettigelsen av kassererens
stilling. Ved forrige Storlogemøte ble embedet
Fortsettes neste side
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Det 20. ordinære…

Fortsatt fra forrige side
tatt bort i leiren, og det
var nå fremmet forslag
om samme løsning i logene. Forslaget fikk ikke
flertall, samtidig som det
ble vedtatt å innføre embedet på nytt i leiren. En
konsekvens av dette er at
samtlige nominasjonsnemnder i leirene måtte
tre til med ekstraordinære møter i sommer for å
få på plass en ny kasserer.
8. Det kom forslag om at
tiden for kallelse til leiren etter at en bror har
fått 3. grad skulle reduseres fra 5 til 3 år. Lovendringen ble ikke vedtatt på dette Storlogemøte, men det ble antydet at når det nye utviklingsprogram II for
Logebrødre var ferdig utarbeidet, kunne «ventetiden» bli redusert. Dog
var det for tidlig å
gjennomføre det nå.
9. Som alle vet ble likestillingssaken formelt vedtatt av et Storlogemøte
og Rebekkarådsmøte avholdt på skriftlig grunnlag. Ordning med et
møte basert på skriftlig
grunnlag ble fra flere
forslagsstillere ønsket avskaffet, da de følte at behandlingsprosedyren ikke
var god nok i store og
avgjørende saker. Etter
sterk argumentasjon fra
12

Storlogen om å opprettholde nåværende ordning, ble forslaget ikke
vedtatt. Dog ble det lovet at saken skulle bli
grundig utredet av de
kommende Storembedsmenn, hvilket vi får
håpe blir gjennomført.
Dagens ordning er etter
undertegnedes mening
kun brukbar i enklere
saker som f. eks lovendringsforslag av mer redaksjonell karakter.
10. I samme forbindelse kom
det opp forslag om at ved
avstemning på skriftlig
grunnlag skulle samtlige
Storrepresentanter kunne
avgi stemme, mot i dag
hvor kun to fra hvert
distrikt har stemmerett.
Heller ikke dette ble vedtatt.
11. Et forhold som i enkelte
tilfeller har ført til problemer for et embedskollegium fikk sin avklaring på Storlogemøtet.
Det gjelder tildeling av
veteranjuvelen, hvor regelen frem til i dag har
vært at ut fra visse kriterier avgjør kollegiet om
et medlem skal få juvelen eller ikke. Etter det
vedtak som nå ble fattet
er regelen at alle som har
vært medlem i henholdsvis 25, 40, 50 eller 60
år skal få tildelt juvelen,
uansett om de har vært
en flittig møtende bror.
Her lovet imidlertid
Storlogen at det skulle

sendes ut et eget sirkulære hvor endring av praksis ble nærmere utdypet.
For øvrig ble forpliktelseserklæringen igjen endret, da det var fremmet
endel kritiske bemerkninger til den som ble vedtatt
av Storlogemøtet på skriftlig grunnlag. Jeg skal ikke
gå nærmere inn på de nye
formuleringene, men er
brødrene interessert i å få
en utdypning av spørsmålet, står jeg gjerne til disposisjon på et logemøte.
Videre kan nevnes at det
i forbindelse med revidering av lovverket er innført
en ny nevnd i Storlogen,
som har fått betegnelsen
Storlogens Domsnevnd.
Denne nevnd skal behandle alle klagesaker som enten blir sendt direkte til
Storlogen eller som kommer fra den enkelte loge eller leir, og nevndens avgjørelse er endelig. Som en
konsekvens av denne ordning er de tidligere klagenevnder i loge og leire nedlagt, og behandling av klagesaker på disse nivåer er
lagt til de respektive embedskollegier. Retningslinjene for behandling av
eventuelle uoverensstemmelser og konflikter vil finnes i den nye logelovens
kap. 14.
Etter at Storlogens nyvalgte embedsmenn var installert, holdt Store Sire
Harald Thoen en avslut-

ningstale, hvor han fremmet en del tanker om det
fremtidige arbeid med å
utvikle Ordenen. Det som
er skjedd i den norske jurisdiksjon, ved innføring av
likestilling, er i tråd med
den tid vi lever. Han mente
at vi var «i takt med tiden».
Men han presiserte at etter
hans mening var hvert enkelt Ordensmedlem like
viktig for fremtiden, som
mange strategier og planer.
De som skal lede Ordenen
i de kommende år, skal
være oppmerksom på at
Odd Fellow Ordenen aller
først er til for dens medlemmer. Vi har alle en plikt
til å sørge for at søstrene og
brødrene får del i det vår
Orden har ment at den
skal kunne gi dem. I de senere år har det fra sentralt
hold vært satt søkelys på
medlemstilgang, på gjennomsnittsalder, belæring
og opplæring samt instituering av nye loger. For
kontinuitet og tanke på
fremtiden er dette viktig,
men den nye Stor Sire presiserte at vår Orden ikke
nødvendigvis skal måles i
økt medlemstall. Vel så
viktig var opprettholdelse
av tradisjoner, ingen endringer i antrekk samt det
å beholde innholdet av
våre ritualer. Møtene i en
loge eller leir skal skille seg
ut fra det daglige liv, det
skal være noe annerledes –
noe høytidelig – noe man
må gruble eller fundere litt
på. Med andre ord skal
møtene gi et medlem noe

ekstra i hverdagen. Dog
må vi være klar over at vi
alle er medlemmer på
Ordenens betingelser, hvilket tilsier at vi skal vise respekt for lærdommer. Til
slutt ønsker han at alle
medlemmene skal føle tilhørighet til vår Orden, og
dette vil han få til ved å benytte både informasjon og
kommunikasjon som verktøy.
Jeg har ovenfor prøvd å
gi brødrene en oversikt
over hva som skjer på et
Storlogemøte, både når det
gjelder vedtak som berører
vår daglige drift av logen
og når det gjelder våre lederes tanker om fremtiden.
Det er imidlertid ikke enkelt på noe få sider å få
frem alle de viktige avgjørelser som ble fattet og
hvilke budskap som kan
være av interesse for de forskjellige logemedlemmer.
Dog er det er mitt håp om
at det kommende embedskollegium griper fatt i materialet, for på den måten å
bringe dette ut i praktisk
anvendelse i vårt fremtidige logearbeid.

Det Stille Rom…

Fortsatt fra side 9
å nevnte at av de totale
kostnader utgjør mva ca.
20 %!!
Finansieringen baseres
på at alle loger gir et økonomisk bidrag. Om vi regner at det er rundt 20
Rebekka og Odd Fellowloger i distrikt 1 og 21 som
deltar, så er vel regnestykket enkelt.
Det er opprettet en konto for innbetaling og det er
gått ut et brev til alle loger
om innbetaling så snart
som mulig.
Vår Sosialnevnd har forlengst bevilget kr. 10.000,som allerede er innbetalt.
Om alle loger – så snart
som mulig – innbetaler sin
andel, så er vår tanke at
Det Stille Rom skal stå ferdig til jul. Hvilken julegave!
Undertegnede lover å
komme tilbake med bilder
og mer stoff når Det Stille
Rom står ferdig.
Iver T. Schmidt
Fung. Eks OM

Arnfin Evjen
TW-Nytt

«Appetitt er sultens
luksusutgave»

Anita Daniel
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Det 20. ordinære…

Fortsatt fra forrige side
tatt bort i leiren, og det
var nå fremmet forslag
om samme løsning i logene. Forslaget fikk ikke
flertall, samtidig som det
ble vedtatt å innføre embedet på nytt i leiren. En
konsekvens av dette er at
samtlige nominasjonsnemnder i leirene måtte
tre til med ekstraordinære møter i sommer for å
få på plass en ny kasserer.
8. Det kom forslag om at
tiden for kallelse til leiren etter at en bror har
fått 3. grad skulle reduseres fra 5 til 3 år. Lovendringen ble ikke vedtatt på dette Storlogemøte, men det ble antydet at når det nye utviklingsprogram II for
Logebrødre var ferdig utarbeidet, kunne «ventetiden» bli redusert. Dog
var det for tidlig å
gjennomføre det nå.
9. Som alle vet ble likestillingssaken formelt vedtatt av et Storlogemøte
og Rebekkarådsmøte avholdt på skriftlig grunnlag. Ordning med et
møte basert på skriftlig
grunnlag ble fra flere
forslagsstillere ønsket avskaffet, da de følte at behandlingsprosedyren ikke
var god nok i store og
avgjørende saker. Etter
sterk argumentasjon fra
12

Storlogen om å opprettholde nåværende ordning, ble forslaget ikke
vedtatt. Dog ble det lovet at saken skulle bli
grundig utredet av de
kommende Storembedsmenn, hvilket vi får
håpe blir gjennomført.
Dagens ordning er etter
undertegnedes mening
kun brukbar i enklere
saker som f. eks lovendringsforslag av mer redaksjonell karakter.
10. I samme forbindelse kom
det opp forslag om at ved
avstemning på skriftlig
grunnlag skulle samtlige
Storrepresentanter kunne
avgi stemme, mot i dag
hvor kun to fra hvert
distrikt har stemmerett.
Heller ikke dette ble vedtatt.
11. Et forhold som i enkelte
tilfeller har ført til problemer for et embedskollegium fikk sin avklaring på Storlogemøtet.
Det gjelder tildeling av
veteranjuvelen, hvor regelen frem til i dag har
vært at ut fra visse kriterier avgjør kollegiet om
et medlem skal få juvelen eller ikke. Etter det
vedtak som nå ble fattet
er regelen at alle som har
vært medlem i henholdsvis 25, 40, 50 eller 60
år skal få tildelt juvelen,
uansett om de har vært
en flittig møtende bror.
Her lovet imidlertid
Storlogen at det skulle

sendes ut et eget sirkulære hvor endring av praksis ble nærmere utdypet.
For øvrig ble forpliktelseserklæringen igjen endret, da det var fremmet
endel kritiske bemerkninger til den som ble vedtatt
av Storlogemøtet på skriftlig grunnlag. Jeg skal ikke
gå nærmere inn på de nye
formuleringene, men er
brødrene interessert i å få
en utdypning av spørsmålet, står jeg gjerne til disposisjon på et logemøte.
Videre kan nevnes at det
i forbindelse med revidering av lovverket er innført
en ny nevnd i Storlogen,
som har fått betegnelsen
Storlogens Domsnevnd.
Denne nevnd skal behandle alle klagesaker som enten blir sendt direkte til
Storlogen eller som kommer fra den enkelte loge eller leir, og nevndens avgjørelse er endelig. Som en
konsekvens av denne ordning er de tidligere klagenevnder i loge og leire nedlagt, og behandling av klagesaker på disse nivåer er
lagt til de respektive embedskollegier. Retningslinjene for behandling av
eventuelle uoverensstemmelser og konflikter vil finnes i den nye logelovens
kap. 14.
Etter at Storlogens nyvalgte embedsmenn var installert, holdt Store Sire
Harald Thoen en avslut-

ningstale, hvor han fremmet en del tanker om det
fremtidige arbeid med å
utvikle Ordenen. Det som
er skjedd i den norske jurisdiksjon, ved innføring av
likestilling, er i tråd med
den tid vi lever. Han mente
at vi var «i takt med tiden».
Men han presiserte at etter
hans mening var hvert enkelt Ordensmedlem like
viktig for fremtiden, som
mange strategier og planer.
De som skal lede Ordenen
i de kommende år, skal
være oppmerksom på at
Odd Fellow Ordenen aller
først er til for dens medlemmer. Vi har alle en plikt
til å sørge for at søstrene og
brødrene får del i det vår
Orden har ment at den
skal kunne gi dem. I de senere år har det fra sentralt
hold vært satt søkelys på
medlemstilgang, på gjennomsnittsalder, belæring
og opplæring samt instituering av nye loger. For
kontinuitet og tanke på
fremtiden er dette viktig,
men den nye Stor Sire presiserte at vår Orden ikke
nødvendigvis skal måles i
økt medlemstall. Vel så
viktig var opprettholdelse
av tradisjoner, ingen endringer i antrekk samt det
å beholde innholdet av
våre ritualer. Møtene i en
loge eller leir skal skille seg
ut fra det daglige liv, det
skal være noe annerledes –
noe høytidelig – noe man
må gruble eller fundere litt
på. Med andre ord skal
møtene gi et medlem noe

ekstra i hverdagen. Dog
må vi være klar over at vi
alle er medlemmer på
Ordenens betingelser, hvilket tilsier at vi skal vise respekt for lærdommer. Til
slutt ønsker han at alle
medlemmene skal føle tilhørighet til vår Orden, og
dette vil han få til ved å benytte både informasjon og
kommunikasjon som verktøy.
Jeg har ovenfor prøvd å
gi brødrene en oversikt
over hva som skjer på et
Storlogemøte, både når det
gjelder vedtak som berører
vår daglige drift av logen
og når det gjelder våre lederes tanker om fremtiden.
Det er imidlertid ikke enkelt på noe få sider å få
frem alle de viktige avgjørelser som ble fattet og
hvilke budskap som kan
være av interesse for de forskjellige logemedlemmer.
Dog er det er mitt håp om
at det kommende embedskollegium griper fatt i materialet, for på den måten å
bringe dette ut i praktisk
anvendelse i vårt fremtidige logearbeid.

Det Stille Rom…

Fortsatt fra side 9
å nevnte at av de totale
kostnader utgjør mva ca.
20 %!!
Finansieringen baseres
på at alle loger gir et økonomisk bidrag. Om vi regner at det er rundt 20
Rebekka og Odd Fellowloger i distrikt 1 og 21 som
deltar, så er vel regnestykket enkelt.
Det er opprettet en konto for innbetaling og det er
gått ut et brev til alle loger
om innbetaling så snart
som mulig.
Vår Sosialnevnd har forlengst bevilget kr. 10.000,som allerede er innbetalt.
Om alle loger – så snart
som mulig – innbetaler sin
andel, så er vår tanke at
Det Stille Rom skal stå ferdig til jul. Hvilken julegave!
Undertegnede lover å
komme tilbake med bilder
og mer stoff når Det Stille
Rom står ferdig.
Ivar T. Schmidt
Fung. Eks OM

Arnfin Evjen
TW-Nytt

«Appetitt er sultens
luksusutgave»

Anita Daniel
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OSLO SENTRALSTASJON –
SEPTEMBER 2001
En travel ettermiddag på Oslo Sentralstasjon - folk haster til og fra - nesten som vanlig. For det er nok bare nesten. For to uker siden, den 11. september- for øvrig på
den dag vårt nye embetskollegium ble installert - ble vi
vitne til en terroraksjon i USA som verden aldri har sett
maken til.

Av Br. Eks OM Svein T. Hermansen

F

ra mitt bord på traurige Burger King lar
jeg blikket flakke
rundt - det har blitt riktig
pent og moderne i den nyoppussede stasjonshallen.
På veggen henger bilder av
gamle tog, og: Et stort bilde av Manhattan, New
York. Da ser jeg det: World
Trade Center, med sine to
tårn på 107 etasjer og 410
meter, ruver dominerende
midt i bildet.
Tankene går til en regntung høstkveld for nøyaktig ett år siden - og til en
helt annen restaurant enn
Burger King. For hva er vel
mer obligatorisk for en
mat- og vinelsker enn å besøke berømte Windows of
the World, på toppen av
World Trade Center, når
man først har to dager til
disposisjon i verdensmetropolen på veien til Los
Angeles? Og når det gjelder
New York generelt er det
bare å konstatere at
Manhattan gjør et enormt
14

inntrykk på alle med sans
for den urbane kultur.
New York vitner om visjoner, optimisme og en
evne til å tenkt stort
som bare amerikanere behersker. Og vil
man betrakte
fornem
smak, og
kjølig, minimalistisk
eleganse på
absolutt første klasse kan
man jo la seg
bukke inn i en av
klesbutikkene på 5.
Avenue…
Og det mest uvirkelige
av alt man kan oppleve i
denne metropolen: Å sitte
ved et vindusbord på eksklusive Windows of the
World på toppen av World
Trade Center og skue ut
over - og ikke minst NED
på - de andre berømte templene: Empire State
Building, Chrysler

Building - og oppe i den
fjerne: Central Park og
Broadway…
Storslagent og imponerende, inntil skyene hyller
restauranten i et grått slør,
og det er på tide å studere
vinkartet: Chateau
Mouton Rotchild i alle årganger etter den 2. verdenskrig - og så koster
Domaine de la Romaneè
Conti 19.000 kroner
flasken, om det
skulle være ønskelig å blidgjøre en viktig forretningsforbindelse.
Og når vår
utmerkede
bøffelsteak
er fortært,
og en nydelig
flaske California Ridge
1994 fra Lytton
Springs, Napa Valley er behørig besmakt og satt til
livs, har man NESTEN
glemt den litt ekle følelsen
man unektelig hadde i ekspressheisen på vei opp i
tårnet: Hva om det bryter
ut brann i en slik bygning…
Terroranslaget mot
World Trade Center den
11. september har minnet

var så omfattende at det
tok mesteparten av en forhandlingsdag. Det ble også
gjennomført nominasjon
og valg av Storembedsmenn. Resultatet av valgene er kjent for brødrene
via andre kanaler, og skal
ikke gjentas her. Dog vil
jeg påpeke at det ligger
et meget stort ansvar
på de nyvalgte
Storembedsmenn,
slik at de vedtak
som ble fattet på
Storlogemøtet
blir gjennomført
på en skikkelig
måte. Det er i den
kommende 4 års
periode at den vedtatte likestilling skal
vise seg å fungere på
forutsatt måte.
En av hovedsakene på
Storlogemøtet var at man
hadde fått samordnet lovverket for søstre og brødre,
basert på de vedtak som
ble fattet i forbindelse med
innføring av likestilling i
Ordenen. Det betyr at
man i fremtiden kun har et
felles lovverk. Lovene vil
bli utsendt til loger og leire
så snart trykkingen er
gjennomført.
For øvrig ble det behandlet en del spesifikke
lovsaker, og jeg kan nevne
følgende som vil være av
interesse for logens brødre.
1. Det var foreslått at CM
for fremtiden skulle være
en valgt embedsmann,

men dette ble ikke vedtatt.
2. Hvis en søknad om opptagelse i Ordenen ble
tilbakekalt eller avslått,

4. Det ble vedtatt at søknad om uttredelse av logen skulle refereres i
Troskapsgraden. I dag
behandles som kjent slike
saker i 3. grad. Begrunnelsen var fornuftig, i
det søknad om opptagelse
leses opp i Troskapsgraden, følgelig burde en
uttredelse også kunne
behandles i samme
grad.
5. Det var fremmet
forslag om at valg
av loge- og leirembedsmenn skulle
skje i ulike år, for
at man på den måten hadde mulighet
for lettere å finne egnede kandidater. Dette forslag ble ikke vedtatt.

skal det nå gå minst 6.
mndr. før ny søknad kan
innsendes.
3. I forbindelse med medlemskontingent til logen,
kom det forslag om at
den ikke kunne være differensiert. Bakgrunnen
for forslaget er at den
nåværende ordning gir
veteraner over 70 år anledning til å betale redusert kontingent. Dette
mente en del loger var
unødvendig, i det dagens
«pensjonister» har økonomisk evne til å betale
full kontingent. Forslaget
ble imidlertid ikke vedtatt.

6. Flere loger hadde fremmet forslag om at valg og
installasjon av embedsmenn skulle foregå i vårsemesteret, med den begrunnelse at dermed ville de påtroppende embedsmenn få bedre tid til
å forberede seg til høstens
arbeid. Forslaget ble ikke
vedtatt av Storlogemøtet,
i det delegatene syntes at
nåværende ordning med
installasjon i høstens første møte var best.
7. Det har som kjent vært
endel diskusjon om berettigelsen av kassererens
stilling. Ved forrige Storlogemøte ble embedet
Fortsettes neste side
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Det 20. ordinære Storlogemøte og det 16. ordinære
Rebekkarådsmøte skikkede kvinner og menn
I dagene 22. til 24. juni 2001 ble ovennevnte «historiske» møte avholdt på Clarion Oslo Airport Hotell
Gardermoen, og undertegnede var så heldig å få
være tilstede.

Av Br. Eks OM Arnfin Evjen

M

øtet var «historisk» i den forstand at det var
første gang det ble avholdt
et felles Storloge- og
Rebekkarådsmøte, hvor
Rebekkasøstre og Odd
Fellow-brødre var samlet
og fullt ut likestillet. Dette
ble også sterkt fremhevet
av Stor Sire Oddvar
Granlund i hans åpningstale til gjester og representanter.
Møtet hadde samlet ca
180 søstre og brødre, med
blant annet Råds- og Storrepresentanter fra samtlige
22 distrikter inkludert
DDRP og DDSS. Videre
var det gjester fra jurisdiksjonene i Sverige, Danmark, Finland og Island.
Programmet var lagt opp
på tradisjonelt vis, med en
rituell åpning første dag,
for deretter å gå over til
forhandlinger i nesten to
fulle dager. Det hele ble avsluttet med en høytidelig
installasjon av nye
10

Storembedsmenn siste
møtedag.
I forbindelse med
åpningen holdt Stor Sire
Oddvar Granlund en tale,
hvor han trakk opp en del
retningslinjer som skulle
danne grunnlag for Ordenens utvikling og vekst de
kommende år. Han presiserte at bærebjelken i vårt
logeliv fortsatt var å fremme Ordenens ideer slik de
er uttrykt i de uforanderlige budordene, og at man
må opprettholde den form
og verdighet som finnes i
våre vakre ritualer og tradisjoner. Dette er en viktig
og nødvendig ramme om
det etiske innhold i vårt arbeide, slik at hver enkelt
bror blir Ordenens ambassadør i hele vårt livs virke.
Ordenen skal arbeide for
en naturlig og selvfølgelig
likestilling, og ikke for et
regelverk som dekker over
motstridende realiteter,
hvor f. eks. kvotering kan
føre til uheldige konsekvenser. Det er de best

som skal lede oss videre
inn i en stadig mer krevende og turbulent fremtid. En av de store utfordringene i fremtiden er å få
en større aldersspredning, uten
at man skal
kutte ut noen
aldersgrupper.
Senkningen
av gjennomsnittsalderen
for medlemmene, som nå
nærmer seg 70 år,
må skje ved å rekruttere
yngre mennesker. Videre
må vi søke å finne frem til
personer som kan sette
etiske spørsmål på dagsordenen, for på den måten å
få frem et aktiviserende og
reflektert logeliv. Dette
som en kontrast til det ytre
samfunn vi lever i, hvor
oppløsning, likegyldighet,
forflatning og kriminalitet
preger bildet.
Med slike fremtidsvyer
som ballast gikk man deretter over til forhandlingene, som omfattet beretninger fra både Rebekkarådet, Storlogen og Ordenskanselliet samt fra samtlige Distriktsråd. Videre
var det gjennomgang av
regnskap og budsjetter og
ikke minst behandling av
lovsaker. Sistnevnte post

verden om noe vi som
noen få isolerte «røverstatryggere verden. I vår
Odd Fellows allerede skal
ter»? Og hvordan vil rigoOrden dyrker vi toleranse
ha forstått gjennom våre rirøse kontroll- og overvåkog fordragelighet, og fortualer: Som mennesker er
ningstiltak påvirke vår
plikter oss til å betrakte alle
vi svært sårbare, og vårt
hverdag i fremtiden?
mennesker som våre søslivsløp kan bli avbrutt når
ken. Dersom hver enkelt
vi minst venter det. FølgDet mangler ikke på
av oss lærer å praktisere vår
elig bør vi være forberedt,
analyser og spådommer etOrdens opphøyete idealer i
men på den annen side alter katastrofen i New York
vårt eget liv, fjernes grodri miste motet. Tvert
den 11. september. På ett
bunnen for hat og for intoimot bør denne grunnlegområde er imidlertid de
leranse - og dermed for tergende erkjennelsen inspifleste kommentatorer og
rorismen som
rere oss til desto mer å gleeksperter enige:
kan true vårt
de oss over livet og de dasamfunn og
s
n
ger som er blitt
vår kultur.
e
verd
a
r
f
l
l
oss tilmålt. For
e
l
l
a
til tross for - eller
På en
e en par ensmoralen»?
s
i
v
n
a
K
d
r
kanskje også på
grunnmur
e
v
«
l
ti
grunn av - all versom består av
nomien
o
k
ø
dens teknologiske
vennskap, kjærlighet og
fremskritt, må vi
Dersom terrorangsannhet vil det være mulig
konstatere at vi lerepet ikke skal føre til et
å gjenreise World Trade
ver på en måte som gjør
kraftig og langvarig økonoCenter - og troen på menoss mer sårbare enn noen
misk tilbakeslag, må den
nesket og fremtiden.
gang tidligere i historien.
enkelte forbruker holde
Byene vokser, husene byghodet kaldt, og ikke utsette
Svein T. Hermansen
ges høyere og tettere, og innkjøp eller avlyse ferien.
Eks OM
ikke minst - vi reiser mer
Verdensøkonomiens utvikog hurtigere enn noen geling avgjøres med andre
nerasjoner tidligere har
ord av den enkelte samkunnet gjøre. Og mennesfunnsborgers holdninger
kene har til og med lært
og handlemåte.
seg kunsten å fly…
«Under navnet
Kan vi se en parallell fra
Hva vil terrorangrepet i
verdensøkonomien til «verhistorie
New York føre til på litt
densmoralen»? Uansett
gir man
lenger sikt? Vil vi oppleve
handler utviklingen fremet langvarig tilbakeslag for
over om kampen mot hat,
barna
hele den vestlige kultur?
intoleranse, fanatisme og i
Europas
Vil vi bli trukket inn i en
siste instans - kampen mot
slags religionskrig etter
ondskapen i alle dens forforbryteralbum»
middelaldersk mønster?
mer. Som Odd Fellows læEller vil vi se en ny og bedrer vi at vi må begynne
re verdensorden hvor gammed å forbedre og foredle
le skillelinjer mellom øst
oss selv som enkeltindiviog vest viskes ut og verden
der dersom vi skal ha håp
står samlet i kampen mot
om å skape en bedre og

Oscar Wilde
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En Bror i utlendighet – samtale over
en kaffekopp…
Undertegnede har satt seg ned med en av våre
«yngre» Brødre over en kopp kaffe, og ønsker å
vite litt mer om hans bakgrunn. Navnet er Kjell
Arne Bjerkland, og han kom med i logen i november 1997. Etter som samtalen forløper, kommer
det frem at han har syv år i Saudi Arabia bak
seg, og i en tid som denne er det fristende å
få vite mer om nettopp araberne og deres
kultur, historie og religion.

Intervju ved Br. Knut Ivar Grønli
TW-Nytt: Du bodde i
Saudi Arabia i tiden 1980
til 1987. Hva i all verden
var det som trakk deg dit?

TW-Nytt: Hvor og
hvordan bodde dere?
Bodde dere atskilt fra de
innfødte?

Br. Kjell Arne Bjerkland:
Jeg var ansatt i Arabian
Bulk Trade som bl.a. var
deleid av Norcem. Det var
i den store byggeperioden
på 70 tallet og begynnelsen
av 80 tallet et stort selskap
i Saudi Arabia, og
drev med
import og
distribusjon av sement hovedsakelig
fra Korea og
Japan. Vi var en stor del
vestlige der, men etter
hvert ble vi skiftet ut med
bl.a. pakistanere. Ikke bare
billigere arbeidskraft, men
også muslimer. Det teller
mye i et muslimsk land.

Br. Kjell Arne Bjerkland:
Vi bodde i Jeddah for det
meste, men jeg reiste mye
rundt, bl.a. til Riyadh.
Mekka er som kjent bare
for muslimer. Vi
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bodde i
såkalte compounds, som
var inngjerdete områder
med vakter hvor vi levde
avskjermet fra araberverdenen og fungerte nokså normalt. Vi, d.v.s. vi menn,
hadde eget pass, et Iqama,
og kunne da bevege oss
fritt omkring, men kvinne-

Det «Stille Rom» –
Ullevål Sykehus
ne måtte ha følge av ektemann eller fraktes med
sjåfør. Alle vet jo
hvilken situasjon
kvinner har i
mange av de
muslimske
land. Kvinnene måtte
for eksempel
sitte i adskilt
avdeling bakerst
i bussen.
TW-Nytt: Vedrørende dagens situasjon kunne det
være interessant å høre litt
historie. Hva er egentlig
bakgrunnen til dette grenseløse hatet til Vesten – og
da i særdeleshet
USA?
Br. Kjell
Arne
Bjerkland: Det er ikke lett å
ha en bestemt mening,
men opp gjennom historien har araberne ved flere
anledninger blitt ydmyket
og undertrykket av den
vestlige verden. Historiebøkene skrives kanskje forskjellig rundt om i verden?
Saudi Arabias herskere i
dag er nok også en del av

Gjennom mange år har Oslologene hatt
den kongstanke - å gjøre seg litt mer synlig i «bybildet». Mange forslag har vært
drøftet både i Sosialnevnder, Overmesterutvalg og Samarbeidsutvalg. Det ble sågar tatt
initiativ fra vår egen loge til alle Oslologers Sosialnevnder
– både herre og dameloger - for å finne felles mål som
man kunne samles om. Det var mange gode ideer, men
tydeligvis ikke gode nok for at noen av logene kunne gå
sammen om noe felles. Dette førte til at dette døde hen,
dessverre. Mange har gode ideer, kreative tanker og ikke
minst vilje til å sette noe ut i livet, men så var det dette
med å selge ideen får å de andre med seg da!

Av Br. Fung. Eks OM Ivar T. Schmidt

A

lle loger har sikkert
– som vår egen –
innarbeidet seg
overfor tiltak som de synes
passer for sine aktiviteter
og økonomi, funnet ting i
samfunnet som de synes/mener trenger støtte. Da
blir det kanskje så som så
med de midler man sitter
igjen med i de enkelte loger, til å bidra med økonomisk støtte til det som
skulle være felles.
For et drøyt år siden fikk
Storlogen en henvendelse
fra Ullevål Sykehus om å
bidra økonomisk til bygging av et Stille Rom.
Oslo Kommunes Kunstsamlinger var også invitert
til å delta i form av selve
utsmykningen.
Et Stille Rom er finansiert av Bergenslogene på
Haukeland Sykehus og det
var kanskje disse erfaringer

Sykehusprest Ida Faye ved
Ullevål Sykehus hadde
fanget opp!
DDSS Jan Erik Johansen,
nå Eks DSS, forela dette i
sitt distrikt i likhet med de
andre DDSS i sine distrikt.
Undertegnede tillot seg å
forslå at vi ikke bare finansierte prosjektet, men også
bygget det!
Dette ville, ikke bare bli
billigere, men også være et
bedre tilbud, vi kunne
komme tidlig inn i byggeprosessen samtidig som vi
da fikk muligheten til å påvirke arkitekten til å utformingen av Det Stille Rom.
Vi hadde et ønske om at
dette skulle bli et «smykke»
som vi virkelig kunne være
stolt av å donere fra vårt
fellesskap. Jeg tillater meg å
påstå at det vil det også bli!
Jeg skal ikke gå mer i detalj, da blir innlegget altfor

langt, men som de fleste
sikkert kjenner til, så gikk
alle dame og herreloger i
Oslo med på denne tanken. Om jeg ikke tar helt
feil så er faktisk logene i
Distrikt 1 på Kongsvinger
også med!
Det Stille Rom er plassert ved Hovedinngangen
og veldig nær Akuttmottaket på Ullevål Sykehus.
Sykehusprest Ida Faye forteller at det er ved Akuttmottaket alle ulykkeskader
kommer inn. Det er dessverre også her de fleste
dødsfall skjer.
Det Stille Rom skal være
et sted spesielt tenkt for
etterlatte hvor de i stillhet,
sammen med presten om
ønskelig, kan trekke seg tilbake og tilbringe en sorgstund med sine nærmeste.
Det blir også full anledning til både pasienter og
ansatt som føler behov for
- eller stillhet for sine tanker - å benytte Det Stille
Rom. Vi føler at dette blir
det rom på Ullevål Sykehus som det virkelig vil bli
satt mest pris på, av alle.
Rommet er ikke stort,
ca. 10 m2, men som Sykehusprest Ida Faye poengterer, dette skal være et rom
med atmosfære og hvor
man føler nærhet.
Vi har kalkulert prosjektet til å koste ca. kr.
200.000,- for vår del. I tillegg har Oslo Kommunes
Kunstsamlinger bevilget kr.
175.000,- til utsmykning.
Det kan være på sin plass
Fortsettes side 13
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Undermesters spalte:
Ettermøtene
og restaurantdriften
Av Br. UM Dag Thorkildsen
Som de fleste har registrert har vi på de fleste
ettermøtene lagt inn et lite
foredrag eller en liten musikalsk opplevelse. De
tilbakespillene jeg har fått,
har gitt uttrykk for at brødrene er vel tilfreds med
innslagene.

Ettermøtene
Det viktigste ved Logemøtene er selvsagt det som
skjer i Logesalen. Det er
først og fremst der vi får ro
og rammer rundt de læresetninger Logens arbeid
hviler på og aktiv deltakelse i det samhold Logen
står for. Ettermøtene skal
fylle funksjonen som arena
for kommunikasjon mellom brødrene. I alle kulturer er måltidet sett på det
viktigste middel til å føre
mennesker sammen. Etter
min oppfatning fungerer
brodermåltidet i vår Loge
utmerket i denne sammenheng. Utover aftenen går
også praten livlig og jeg
8

tror alle føler at dette fellesskapet er verdifullt og
givende.
Vi tror likevel det er riktig og nødvendig å gi noe
annet i tillegg til dette.
Dette tillegget er et lite
innslag fra eksterne eller
interne krefter. Meningen
er at innslagene skal være
så lange at de gir en mening utover det å fortelle
en god historie og så korte
at de ikke ødelegger samtalen og nærheten mellom
brødrene. Det er en vanskelig balansegang, som vi
vel i enkelte tilfeller nok
har gått ut over målsettingen ved at foredraget har
blitt for langt. Ved nøye å
påse at så ikke skjer, tror
jeg innslagene fremdeles vil
bli sett på som positive.
Det er flere typer Logemøter, der seremoniene og
brodermåltidene er og skal
være omfattende og tidkrevende. På disse møtene vil
det ikke være behov for
spesielle innslag. Det er likevel svært mange møter vi

tror er egnet for dette. Vi
har i enkelte møter satset
på eksterne krefter, men
det sier seg selv at de fleste
innslagene vil brødrene
måtte stå for selv.
Jeg oppfordrer derfor
brødre som kan tenke seg å
dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, til å ta
opp dette med undertegnede. Innlegget bør ha en
tidsramme på 15-20 minutter. Temaene i innleggene kan spenne over et
bredt spekter. Poenget er at
de kan gi oss alle mulighet
til å dele det vell av kunnskaper og erfaring som jeg
vet brødrene sitter inne
med.
Restaurantdriften
Som de fleste vet er A/S
Stortingsgaten 28 nå ansvarlig for restaurantdriften. Etter min oppfatning
er dette et positivt skifte.
Det er høy standard på
maten som leveres og prisene holdes på et meget tilfredsstillende nivå. Den
skarpe iakttaker har sikkert
også registrert at det er
mye som også har gått ned
i pris. Jeg tar imidlertid
gjerne i mot så vel negative
som positive innspill.
Restauratøren har jevnlige
møter med representanter
fra Logene og setter meget
stor pris på de tilbakespillene som måtte komme.
Dag Thorkildsen
Undermester

TW-Nytt

forklaringen. Arabia er et
Br. Kjell Arne Bjerkland:
menneskesyn. Det kan
hellig land, og skulle i følge
Religionen er veldig sentral
bl.a. nevnes at slaveriet ble
Muhammed forbeholdes
i deres kultur, og griper
avskaffet ved lov så sent
kun muslimer. Jeg kan bl.a.
mye mer inn i hverdagen
som i 1954, men det var
fortelle at når vi kjørte mot
enn hva vi opplever. Bumange fra fattige land som
Mekka, var det skiltet
tikkene stenger når de
ble hentet inn og
«Muslims only» og det var
skal i
levde nesten
satt opp «grensekonsom slaver. Det
a
r
t
n
troll». Vi andre
har jo vært eno
k
Islam
d
måtte kjøre
kelte skriverier
e
m
a
?
»
«…hv
rundt byen.
her i Vesten
…
men
m
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n
Hadde vi vantro
om bl.a. en
e
t
s
Kri
(også av enkelte
ung jente som drepte eiebetegnet som samoskeene
ren sin. Hun ble dømt til
tan) greid å forvilved bønnetidene. (Det kaldøden, men etter et voldle oss inn der, kunne det
les til bønn hele fem gangsomt påtrykk fra vesten ble
medført fengsel og det som
er hver dag) Jeg kan bl.a.
hun sendt tilbake til Filipverre er.
nevne at når vi norske
pinene.
(bare menn) ble invitert til
Etter Kuwait-krigen er
konsulen for Norge, så satt
TW-Nytt: Hva med Islam
det blitt opprettet amerivi der alene og vente mens
kontra Kristendommen?
kanske militærbaser, og
vertskapet gikk til bønn.
dette sees på av mange som
Etterpå var det mat, og så
Br. Kjell Arne Bjerkland:
Begge religionene er jo
bygget på nestekjærlighet,
men som med kristendommen er det også her mennesker som utøver groteske
handlinger i religionens
navn som gjør at den virker så forferdelig. Som sikkert mange vet er Jesus en
profet i Islam.

Kaba – Mekka
en krenkelse av hellig jord.
Dessuten er de voldsomt
opptatt av å leve i pakt
med religionen, i alle fall
utad.
TW-Nytt: Hva mener du
med utad?

rett ut. Det var veldig lite
omgang med de innfødte.
Jeg mener ikke å se ned
på Islam, men jeg så en
grotesk mangel på menneskerettigheter, og etter vår
oppfatning et forferdelig

TW-Nytt: Og det kan vel
nevnes at det står skrevet i
Koranen at en time med
gode gjerninger er bedre
enn hundre timer med
bønn. Litt pussig når vi ser
hvor mye de ber, og hvilke
ugjerninger som utføres i
Allahs navn?
Br. Kjell Arne Bjerkland:
Fortsettes neste side
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En Bror i utlendighet…

Fortsatt fra forrige side
Ja, absolutt alle, unge som
gamle, lever hele tiden i
pakt med religionen. Saudi
Arabia er vertsland for alle
muslimer med sine hellige
byer Mekka og Medina.
Mekka er med sin hellige
sorte sten - Kaba – selve
bestemmelsesstedet for alle
pilegrimene under Ramadan.

TW-Nytt: Kaba, ja det var
jo navnet på restauranten
som lå i Odd Fellow-gården, uten å trekke noen
forhastede slutninger av
det. Men spøk til side.
Kanskje du kan fortelle litt
om Ramadan?
Br. Kjell Arne Bjerkland:
Arabernes kalender har 12
måneder, men månedene
følger månefasen. Dermed
blir året deres noen dager
kortere enn vårt. Ramadan
er den niende måneden, og
18

starter når nymåne observeres. På denne måten begynner Ramadan noen dager tidligere for hvert år.
Under Ramadan er det
blant annet forbudt å spise
og drikke så lenge solen er
oppe. Overtredelse medfører fengselsstraff selv for de
som ikke er muslimer.
TW-Nytt: Så kanskje noen
historiske fakta om Saudi
Arabia?
Br. Kjell
Arne
Bjerkland:
Saudi
Arabia ble
samlet på
1920-tallet
av Kong
Saud, med
bl. a. hjelp
av den kjente Lawrence
of Arabia.
Derav navnet Saudi
Arabia. Araberne er et folk bestående
av mange ulike stammer,
og før de ble samlet til ett
folk var det mange stridigheter mellom dem. Nok en
gang kan religionen nevnes
som et nøkkelord. Stammen som hadde herredømme over Mekka, var den
gjeveste.
Noe som også kan nevnes er at kongen tradisjonelt har den ærefulle oppgaven å vaske Kabaen før
Fortsettes side 20

nevnte embetsmenn i løpet
av en valgperiode.

«Glem
aldri
henne
du
engang
elsket,
for
hun
alene
er
det
du
elsker
i
den
du
elsker»

Gunnar ReissAndersen

Det er mulig at ideen i
første omgang virker som
en løsning på forholdet,
men vårt lovverk gir ikke
adgang til et slik utskiftning. Videre finnes det i
installasjonsritualet klare
føringer på at man skal
inneha et utnevnt embete i
en full toårsperiode. Videre
føler kanskje den utnevnte
Bror at det først er etter ett
års «fartstid» at han kan utføre sin oppgave tilfredsstillende, og da vil det være
galt å foreta en utskiftning.
Det bør heller ikke skje en
differensiering etter ulike
kriterier, hvis det rent teoretisk hadde vært anledning til skifte. Enten utskifting av samtlige utnevnte embetsmenn eller
ingen.
Når det gjelder medlemmer i de forskjellige nevnder så skal både nominasjonsnevnden og OM arbeide etter det prinsipp at
man lar en nevnd bestå av
både eldre og yngre Brødre, slik at man kan få
kombinert erfaring med
litt mer «ungdommelig entusiasme». Følgelig skulle
det ikke være behov for å
skifte ut nevndmedlemmer
i en embetsperiode. Men
her bør det tillegges at hvis
et «ungt» medlem ytrer ønske om å få delta i en spesiell nevnd, har OM full anledning til å øke antallet.

Her har vi gleden av å ønske
to nye Brødre velkommen!

Hans Andreas Fegri
Inn 23-10-2001
Fadder: Erling Bull

Ove Brandt
Inn 29-05-2001
Fadder: Erling Nordsjø

«Møt så ofte du kan!»
Undertegnede håper at
det som foran er anført gir
et fornuftig svar på Bror
Styves tanker, uten at det
virker som negativitet fra
en eldre Bror. Imidlertid
ville det være interessant
om også andre Brødre gir
sitt syn tilkjenne i TWNytt. Vi er alle opptatt av å
beholde våre Brødre, samt
å kunne opprettholde en
høy trivselsfaktor, og endringer som ikke går på
tvers av våre ritualer og
lover bør bli seriøst behandlet.
Arnfin Evjen

TW-Nytt
7

Skifte av utnevnte embetsmenn i en embetsperiode - tildeling av oppgaver til nye Brødre
Kommentar til Bror Åge Styves innlegg i forrige nummer av TW-Nytt
I siste TW-Nytt takket vår tidligere Bror Åge
Styve for den tid han hadde vært medlem av
Thomas Wildey, samtidig som han reiste et par
spørsmål som undertegnede vil prøve å besvare.

Av Br. Eks OM Arnfin Evjen

E

tter hans mening er
den mest begivenhetsrike tiden i en
«ung» Logebrors liv,
perioden fra innvielsen og frem til 3.
grad var tildelt.
Deretter går det
fem lange år
uten tilsvarende
begivenheter, før
man så ble kallet
til Leiren. Man
burde i disse årene få
tildelt interessante og
givende oppgaver, ellers
kunne Brødrene muligens
prioritere andre ting enn
fremmøte i Logen.
Problemstillingen er ikke
ny, og det er ikke lett å gi
et entydig svar. Vi Brødre
er forskjellige og ikke alle
er like interessert i store eller små oppgaver umiddelbart etter at man har
fått tildelt Logens høyeste
grad. Samtidig er det
Ordenens oppfatning at
det skal gå en viss tid før
en Bror blir tildelt Leirgradene.
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På siste Storlogemøte var
det oppe til behandling et
forslag om å redusere perioden før kallelse til
Leiren fra 5 til 3
år. Tilsvarende
forslag har vært
fremmet tidligere uten at det
ble godkjent,
og det
samme
skjedde
også denne
gangen. Det var
en klar oppfatning blant Storrepresentantene at
man trengte de 5
årene til å modnes
som Logebror, samtidig
som man må få anledning
til å delta i forskjellige
nevnder og gradspill på
Logeplan, i den grad man
selv ønsker.
Imidlertid er det fra
Storlogens side opplyst at
det arbeides med et eget
aktivitets- og utviklingsprogram som skulle benyttes fra tildelingen av 3.

grad og frem til opptagelse
i Leiren. Dette vil være et
kjærkomment bidrag til
den modning som enhver
Logebror har behov for, og
forhåpentligvis fange opp
de Brødre som ellers vil
prioritere oppgaver utenfor
Logen.
Når det er sagt, så er det
også opp til ethvert sittende embetskollegium å
legge forholdene til rette
for at Brødrene trives i
Logen og at man får tildelt
oppgaver som passer for
den enkeltes
aktivitetsbehov og
ønsker. Det kan
for eksempel
settes ned diskusjonsgrupper
som fordyper
seg i særskilte
Logeemner
under ledelse av
en erfaren Bror.
Spesielt er den arbeidsbok som Storlogen
har gitt ut i forbindelse
med Logegradene et meget
godt hjelpemiddel, og som
det sterkt anbefales vårt
nåværende embetskollegium å ta i bruk.
Bror Styve kommer selv
med et forslag som etter
hans mening kan hjelpe på
de fem «laaange» årene,
nemlig å skifte på de ut-

Utbrent, stresset og
overarbeidet…
Klubbaften 11/12/2001
Av egen erfaring, fra media og fra medisinsk
hold, har vi sikkert alle møtt begrepene i denne overskriften. Mange hevder at kravene som
stilles i så vel offentlig som privat virksomhet,
gir mange arbeidstakere redusert eller negativ
livskvalitet. Hvordan kan vi møte denne utfordringen og snu de negative prosessene til noe
positivt for alle parter?
For å belyse denne problemstillingen har vi
vært så heldige å få…
Konsernoverlege Bjørnar Bændeland
Til å holde foredrag over temaet…

«Stress og stressmestering
i endringstider»
Brændeland er konsernoverlege i Kreditkassen.
Han er spesialist i arbeidsmedisin og allmennmedisin. Han har gjennom 14 perioder vært
leder av International Forum for Organisational
Health og er i dag leder for det norske Forum
for Psykososialt arbeidsmiljø. Ved siden av dette er han medlem av en rekke internasjonale
institutter og organisasjoner, bl.a. det FN-tilknyttede International Committee on Occupational Health. Brændeland ble i 1996 nominert
som «Årets taler» av Institute for International
Research.
Jeg kan love en meget interessant klubbaften.
Brændeland er en strålende og engasjerende
foredragsholder, meget etterspurt så vel nasjonalt som internasjonalt. Jeg er overbevist om at
foredraget vil få mange til å tenke gjennom sin
hverdag og hvordan møte denne på en positiv
og fremtidsrettet måte.
Dag Thorkildsen
Undermester

DANS LANGSOMT!
Har du noen gang betraktet barn på
en karusell?
Eller lyttet til regn som slår mot
bakken?
Noen gang fulgt en sommerfugl i
dens uberegnelige flukt?
Eller sett solen svinne hen i natten?
Det er best du sakner farten.
Ikke dans så fort.
Tiden er kort.
Musikken vil ikke vare evig.
Haster du gjennom hver eneste
dag?
Når du spør: «Hvordan står det til»?
Hører du svaret?
Når dagen er over, ligger du da i din
seng
med de neste hundre arbeidsoppgaver løpende gjennom hodet?
Det er best du sakner farten
Ikke dans så fort.
Tiden er kort.
Musikken vil ikke vare evig.
Har du noen gang fortalt ditt barn,
«det gjør vi i morgen»?
Og i din hast, ikke sett hans sorg?
Har du noen gang mistet grepet,
latt et godt vennskap dø
fordi du ikke hadde tid til et besøk
for å si «hallo».
Det er best du sakner farten.
Ikke dans så fort.
Tiden er kort.
Musikken vil ikke vare evig.
Når du haster så fort for å komme et
sted
så mister du halve gleden ved å
komme dit.
Når du med bekymring og hastverk
iler gjennom dagen,
er det som om du kaster bort en
uåpnet gave.
Livet er ikke et kappløp!
Sakne farten.
Hør musikken
før sangen er over.
ja al den sne, du eier!
Ukjent forfatter

19

En Bror i utlendighet…

Fortsatt fra side 18
Ramadan. Det var imidlertid ikke aktuelt for den nåværende kongen, fordi han
ikke ble ansett for «ren»
nok. Den nåværende kongen hadde hatt en voldsom
playboytilværelse under sin
prinsetid. Det er fristende
å bruke et

vet fullt ut, nemlig Hans
Christian Andersen, og
Christian var sladdet bort!!!
Ellers kan jeg nevne at selv
Aftenposten ble klippet i
stykker når de fant støtende bilder. Ukeblader
som Hjemmet og Allers
kunne vi bare glemme,
med alle de lett-

ttkledde
e
l
d
e
m
»
lader
«…ukeb vi bare glemme…
unne
damer k
kledde damer som

annet
aktuelt ord i våre dager,
nemlig utagerende festing…
Han ble derfor ikke funnet
verdig av presteskapet. I et
forsøk på å endre sitt omdømme, bestemte han at
han ikke skulle tituleres
Majestet, men som: Vokter
av de to hellige moskeer.
Som vi ser har presteskapet
en enorm makt, og det er
jo der vi finner kjernen til
de såkalte muslimske stater.
TW-Nytt: Er det andre
ting, gjerne litt merkelige,
du ønsker å dele med oss?
Br. Kjell Arne Bjerkland:
Tja, det kan nevnes at sensuren er meget streng der.
Alt som smaker av andre
religioner enn Islam er forbudt. Som eksempel kan
jeg nevne at jeg kjøpte en
lydkassett av H.C. Andersen. Navnet hans var skre20

der er å finne.
Nå er kaffen drukket opp,
og andre daglige plikter
skal gjøres. På vegne av
Brødrene vil jeg få takke
for at du har delt dine tanker og erfaringer fra Saudi
Arabia med oss!
Knut Ivar Grønli
TW-Nytt

Et apropos til
det sure høstværet…

Kjære Brødre!
Av Br. OM Erling Nordsjø

F

ørst vil jeg få benytte
denne anledning til å
gratulere Bror
Eks OM Arnfin
Evjen med utnevnelsen som
Storlogens
Kapellan, Bror
Eks OM Knut
Borgen med utnevnelsen som
Storlogens Storvakt og Bror Eks
OM Svein Terje
Hermansen med valget
som 1. HM i leir nr. 12
Akershus. På Logens vegne
føler jeg meget beæret ved
at dere er blitt betrodd slike store og betydningsfulle
oppgaver. Gratulerer!
Dernest vil jeg igjen få
takke for den tillit Brødrene har vist meg ved å velge meg som sin Overmester i denne embetsperiode. Jeg ser fram til
spennende arbeidsoppgaver som jeg vil løse i fellesskap med det valgte embetskollegium.
Jeg ser for meg mange og
viktige oppgaver. Men med
det mannskap jeg har fått
tildelt, er jeg sikker på at vi
skal klare å løse dem, og
det til alles store tilfredshet. Vi skal i alle fall gjøre
så godt vi kan.
Logearbeide er viktig.
Spesielt i disse tider med

en fremtid som for mange
er spent og usikker. Nå er
det viktig at vi tar vare
på hverandre. Det
er viktig at vi alle
er med på bidra
til at logearbeidet blir meningsfylt og et
tilskudd til en
kanskje slitsom
og vanskelig
hverdag.
Vi kan gjøre det
på mange måter.
Som 1. HM i Leir nr. 12
Akershus (Bror Eks OM
Svein Terje Hermansen)
bl.a. så fint sa i sin tale ved
taffelet etter forfremmelse
til Den Høye Sannhets
Grad den 16. oktober:
Det er viktig å møte så
ofte du kan. Men det er
spesielt viktig å møte «når
du ikke kan»!
Det er kanskje da vi
trenger mest til Logen. Det
er kanskje da vi trenger
mest til samværet med
Brødrene. Tenkt litt på det
neste gang du sier til deg
selv at i dag har jeg ikke tid
eller krefter til å gå i
Logen. Gjør det for din
egen del. Gjør det for dine
Brødre!
Logearbeid er også avhengig av rekruttering.
Vi skal ha en venneaften
tirsdag 30. oktober som jeg

håper alle har notert seg.
Se deg rundt i din vennekrets. Er det noen du
kunne tenke deg som
Logebror? Inviter han til
denne aften, gjerne med
ledsager.
Husk vi har alle et ansvar
for vår Loge!
Takk for oppmerksomheten!
Erling Nordsjø
Overmester
TW-Nytt

«Demokrati
er basert
på den
overbevisning
at det er
ekstraordinære
muligheter
i
ordinære
mennesker»

Harry Emerson
Fosdick
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Leder: Verden etter

Avdøde
Brødre

11. september 2001

✝

Verden er ikke helt den samme etter
terrorangrepet i New York 11. september. Tidligere motstandere søker sammen i kampen mot terror. Muslimer har,
kollektivt, blitt gjort ansvarlig for terror
verden over. Vårt kjennskap til andre
religioner er begrenset, og det er derfor
morsomt å kunne presentere et intervju med Bror Kjell
Arne Bjerkland som har bodd og arbeidet 7 år i arabiske
land, og som kjenner religion og kultur godt i denne del
av verden.

Av Br. Eks OM Knut Borgen

I

vår Loge har et nytt
embetskollegie blitt installert, og
nye Brødre
på svært
mange stoler
gjør at vi alle
ser frem til
kommende tirsdager. Så langt
kan det syntes
som om listen er
lagt høyt, og det skal
den jo!
I Leiren har Brødre fra
Thomas Wildey markert
seg positivt, både i valgte
og utnevnte embeter. God
reklame for vår Loge.
Fremmøteprosent og
«hvordan skaffe nye
Brødre» er et tema på alle
plan i vår Loge, og det er
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trolig ingen «sesam, sesam»
som kan endre dette kortsiktig. Andre Loger i Oslo
har samme problem. Dette
medfører at alle Brødre tar
et ansvar og engasjerer seg i
denne problemstilling.
Har du forslag
eller ideer, anbefaler vi at du tar en
prat med Overmester eller
alternativt
skriver et innlegg i TW-Nytt.
Våre spalter er alltid
åpne for innlegg!

Logens eldste medlem
Henry Malthe Bruland er
død, 94 år gammel.
Bruland var av de Brødre
som ikke markerte seg
med store ord, men som
bidro til Logens ve og vel
på andre måter. Han ble
innviet 30. september
1952. I tidligere tider var
han gjennom mange år
den som bidro med blomster til våre ettermøter.
På grunn av bevegelsesvansker har han ikke vært
i Logen på mange år, men
vår eks-redaktør Egil
Nord hadde et intervju
med han her i TW-Nytt
for noen år tilbake, slik at
de av oss som ikke hadde
truffet han, fikk et godt
bilde av personen Henry
Malthe Bruland.
En annen av våre Brødre,
Erik Magelssen, har også
gått bort . Erik var blant
de «yngre Brødrene» i vår
Loge. Han ble innviet i
vår Loge 23. november
1999. Selv om Erik var en
stille og rolig person, ble
vi likevel kjent med han,
ved at i hele sitt Logeliv
var medlem av Privatnevnden og bidro, sammen med de andre medlemmene av nevnden, til
at våre brodermåltider ble
en hyggelig opplevelse.

En ferieopplevelse
I løpet av de to siste årene har min kone Kari og
jeg, besøkt Costa del Sol i Spania en 4-ukers periode på våren og det samme på høsten. I løpet av
denne tiden har vi blitt kjent med både nordmenn
og dansker som mer eller mindre er bofaste i
Spania.

Av Br. Jan-Arild Becher

U

nder vårt siste
opphold, i september/oktober, ble
jeg invitert av en dansk bekjent og Logebror, Flemming Halberg, til å overvære et møte i det de kaller
I.O.O.F.-Møtegruppe
«Costa del Sol». Det ble
holdt lørdag 6. oktober kl.

12.00 på restaurant «Las
Kosos» i Fuengirola.
Denne restauranten er eid
av Logebror Helge Hammer
fra Loge nr. 10 St. Halvard. Tilstede var 7 fra
Norge, 10 fra Danmark og
5 fra Sverige. Ikke alle var
medlemmer av Loger i
Skandinavia, det var noen
som var potensielle medlemmer på litt lenger sikt.
Møtet ble åpnet av Bror

Flemming Halberg
som er formann i
Møtegruppen.
Sekretær er Bjørnulf
Heggen fra Loge nr. 98.
Dette var det 10. møte
de hadde. De hadde fått
tillatelse fra Storlogen i
Danmark til å danne
Broderforening. Hver tilstedeværende presenterte seg, fordi
det er variabelt
frammøte. 45 forskjellige personer
har til sammen møtt
opp på de foregående 9 møtene.
Størrelsen på kontingenten ble diskutert og antydet til
15000 pesetas i året,
d.v.s. ca. 750 kroner.
Det ble også tatt opp om
man kan være medlem av
en Loge både i Skandinavia
og i Spania. Slik det er i
dag kan man bare være
medlem av en Loge. Men
på dette møte ble det klart
uttrykt at på dette området
bør det tenkes nytt. Mange
med et langt Logeliv hjemme, hadde liten lyst til å
bryte med sin Loge, fordi
de er hjemme med varie-

rende hyppighet og lengde
selv om de fleste bor mesteparten av året i Spania.
Det ble bestemt hvordan
Broderforeningens logo
skal se ut, og møtested for
fremtidige Broderforeningsmøter ble bestemt
skulle leies hos Frimurerne,
hvor også den etablerte Rebekkalogen har sine
møter.
Det ble
vedtatt at generalforsamling skal avholdes lørdag
3. november kl.
12.00 i Den norske Foreningens lokaler. Det ble også bestemt
at Broderforeningen skal
institueres lørdag 27. april
2002. Storlogen i Danmark vil da representere
Ordenen.
Etter møtet var det et
hyggelig samvær med et
lite måltid hvor også noen
ledsagere var tilstede. Dersom noen av brødrene
planlegger kortere eller
lengre opphold på Costa
del Sol ,og ønsker å vite
hvem de skal henvende seg
til der nede, kan de ta kontakt med meg enten på
telefon privat 64 85 27 65
eller mobil 928 96 931.
Det var et meget hyggelig møte, og inspirerende å
oppleve at Ordenen skyter
nye skudd i andre land der
den ikke har vært representert før.
Med vennlig hilsen i
V. K. og S
Jan-Arild Becher

TW-Nytt
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Liste over embedsmenn i perioden 2001 - 2003:

Nevnder for perioden 2001 - 2003:

Storrepresentant

Logens styrkelse og ekspansjon
Bjørn Grødtlien (formann)
Ivar T. Schmidt
Erik Kolsrud Aas
Simen Levinsky
Knut Borgen (vararepr.)

Bjørn Grødtlien
Eks. Overmestere

Erik A. Evjen, Kåre Granli, Arne Oddevald, Kjell Weum Eriksen, Arnfin Evjen,
Bjørn Schau, Jan Erik Johansen, Oddvar L. Follestad, Svein Solberg,
Bjørn Grødtlien, Svein Terje Hermansen, Knut Borgen, Jan Erik Arnesen,
Ivar T. Schmidt
Valgte embedsmenn 1999 - 2001:

Overmester
Undermester
Sekretær
Skattmester
Kasserer

.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Erling Nordsjø
Dag Thorkildsen
Bjørn-Eirik Kirkeberg
Simen Levinsky
Arne Johannes Aune

Utnevnte embedsmenn 1999 - 2001:

Ceremonimester
Kapellan
Inspektør
Inspektørassistent
Indre vakt
Ytre vakt
Arkivar
Musikkansvarlig
OM Høyre assistent
OM Venstre assistent
UM Høyre assistent
UM Venstre assistent
CM Høyre assistent
CM Venstre assistent
Fører
Varafører

..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................................

................................................................................................................
............................................................................................................

.................................................................................................................
.............................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Ikke utnevnt
Erling Berg
Sjur M. Nielsen
Magnar Naas
Arvid Heier Larssen
Thomas Teichmann
Rolf Janssen
Ragnar Nybro
Knut Alme
Kjell Arne Bjerkland
Eivind Rolfsen
Per Magne Fagerlid
Kjell Myhre
Jan-Arild Becher
Finn Grødtlien
Bjørn Jahr

Nominasjonsnevnden
Ivar T. Schmidt (formann)
Svein Solberg
Arnfin Evjen
Oddvar Follestad
Ragnar Nybro
Svein T. Hermansen (vararepr.)
Finansnevnden
Karl-Erik Bastiansen (formann)
Jan Arild Becher
Arne Aune
Bjørn Jahr (vararepr.)
Enkenevnden
Bjørn Schau (formann)
Jan Arild Becher
Kåre Granli
Oddvar Follestad
Arvid Heier Larssen
Nevnd for hjelp og støtte
Rolf Janssen (formann)
Erling Bull
Fredrich Miksch
Simen Levinsky
Terje Strand
Revisjonsnevnden
Svein Solberg (formann)
Per Ole Dingtorp
Sven E. Otten
Klagenevnden
Jan Erik Arnesen (formann)
Leif Bjerke
Jan Willy Eriksen
Arnfin Evjen
Kåre Granli
Svein Terje Hermansen
Kjell Myhre
Bjørn Schau
Svein Solberg

Sosialnevnden
Ivar T. Schmidt
Simen Levinsky
Bjørn Schau
Kjell Myhre
Magnar Naas
Øyvind Møst
Karl Erik Bastiansen
Roar Mathisen
Nevnd for anskaffelser
Sjur M. Nielsen
Arvid Heier Larssen
Arvid Soelberg
Nevnd for sykebesøk
Bjørn Grødtlien
Erling Bull
Kåre Granli
Oddvar Follestad
Ivar T. Schmidt
Nevnd for gradsspill
Arnfin Evjen
Bjørn-Eirik Kirkeberg
Redaksjonskomité – TW-Nytt
Knut Borgen (red.)
Hans-Petter Dulsrud (layout)
Arnfin Evjen
Knut Ivar Grønli
Svein Erik Muus
Repr. til Ensommes venner
Tore Lundberg
Kaare Lorentzen
Repr. - A/S Stortingsgaten 28
Ivar T. Schmidt (formann)
Erling Nordsjø
Dag Thorkildsen
Privatnevnden
Terje Gunnar Størkersen
Hans Petter Jahr
Jørn Arild Mood
Svein Arild Stokland
Svein Erik Muus
Ove Brandt
Steinar Lyngroth
Ass. medlem: Magnar Naas
Ass. medlem: Jan Arild Becher
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