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De beste ønsker for julen 
og det nye året!

Vi sees i logen

Hustrig, men 
trivelig tur med 
”damene” i høst
Kontakten med våre 
etterlatte er i beste 
velgående. I høst gikk 
turen til Kistefoss og 
”dalstrøka nordafor” 
med middag på Ru-
stad. Kultur og moro 
i skjønn forening. Vi 
gleder oss allerede til 
advent-runden som 
logens julenisser med 
noe godt i sekken.
Les mer på side 8 >>

Våren 2011 avsluttes med 5-logemøte i Finland
Les mer på side 6 >>
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Kjære bror,
Vi nærmer oss igjen slutten av året, og tankene 
går ubønnhørlig tilbake; de mange oppturene og 
trivelige øyeblikkene gjennom året – og mot-
bakkene, som alltid vil være der. Vi må ta med 
oss alle livets sider – og glede oss over dagen. 
Den er alltid vår.
Vi nærmer oss også slutten av jubileumsåret for 
vår loge og kan starte løpet mot det store, runde 
tallet 100. Langt opp og frem til det, ja, men vi 
skal stå løpet sammen i beste logeånd, og da går 
dagene og månedene fort.
Se bare hvor fort dette siste året har gått. Jeg  
synes ikke det er lenge siden jeg satt her og 
skrev forrige adventshilsen!
Vi har hatt et rikt og utviklende logeliv 2010. 
Flere brødre har kommet til, halvparten av dem gjennom overganger, og andre 
brødre har funnet det dags for å forlate logen. Ved årsskiftet står flere nye kandi-
dater på våre lister. Det er lov å håpe at St. Hallvard er på vei inn i en ny vekst-
periode.
Men like viktig som veksten er logens indre liv. Og her synes jeg vi opplever et 
tett og nært brorskap tvers gjennom St. Hallvard. Når vi tar høyde for sykdom 
og annet ”lovlig” fravær, møter brødrene ”så ofte de kan” og sørger for at total-
tallet ligger på 40-50% gjennom året. Det hadde ikke skjedd, om det indre liv ikke 
fungerte.
Jeg ønsker deg, derfor, kjære logebror, en fortsatt hyggelig og travel adventstid og 
en velsignet julefeiring i familiens lune rede. Og så får vi ønske hverandre et godt, 
sunt og livskraftig nytt logeår 2011.
Vi sees igjen i logen tirsdag 11. januar. God jul!

OM Svein Juvet

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet.  
Med seg i redaksjonsnevnden har han Per Erik Ask, Geir Bråten og Øystein Johansen.  
Redaksjonen avsluttet 01.12.2010.

Du finner bladet også på internett: 
www.oddfellow.no/loger-leire: St. Hallvard 10
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SOSIALNEVNDEN OG LITT HISTORIE
Det står å lese om Nevnd for sosialt 
arbeid i Lov for Loger § 72.
”Logen skal ha en konto for sosialt arbeid, 
hvis formål er å skaffe midler til logens 
utadvendte virksomhet. Midlene skaffes 
tilveie ved:

1. Hvert logemedlem betaler pr. måned kr 
5 av kontingenten.

2. Frivillige gaver.

3. Spesielle utlodninger i overensstem-
melse med § 78 i Lov for Loger.

4. Kontoens påløpne renter.

Logen skal ha en Sosialnevnd som består 
av 6 medlemmer og 
2 varamenn, alle med  
Den Høye Sannhets 
Grad, som utnevnes 
av OM for valg-
perioden.

Logens fungerende 
Eks. OM skal være 
medlem av nevnden. 
Nevnden velger selv 
sin leder og skal avgi 
en årlig beretning til 
logen. 

Nevnden skal ar-
rangere en årlig 
utlodning til inntekt 
for logens utadvendte 
arbeid og fremsette 
forslag til hvilke mid-
lene skal anvendes. 
Før utbetaling av 
midler kan finne sted, 

skal beløpet bevilges av logen. Regnskapet 
revideres av Revisjonsnevnden.

Sosialkontoen føres og midlene oppbevares 
av logens Skattmester som også utarbeider 
regnskapet i overenstemmelse med ”Vei-
ledning for Skattmester”.

Alle inntekter etter utlodninger og lig-
nende, samt gaver, skal straks overbringes 
Skattmester. ”

Mange er blitt glade over den pengestøt-
ten de har fått. Gjennom alle år har logen 
donert penger til utadvendt arbeid. 

Pengestøtte er gitt bl.a. til :
Rednigsskøytene Odd Fellow 1 og 2, Vesle

hjemmet (rammen), 
aksjonen ”Ved til 
eldre”, støtte til ”De 
ensommes venner”, 
”Åpen hånd for 
Jugoslavia”, Ullevål 
sykehus barneavde-
lingen, SOS barneby 
i El Salvador, Kreft- 
og MS-foreningen, 
Frelsesarmeen, Odd 
Fellow-hjemmets 
venner, flere al-
dershjem, Morbus 
Addisons foren-
ing, Cissy Schicks 
hjelp til trengende, 
Blindeforbundet, 
Fransiscushjelpen, 
Siriusprosjektet ved 
Radiumhospitalet, 
for å nevne noen. 

Logens utadvendte  
arbeid gjennom årene
I logens 75-årsberetning kan vi lese at St. 
Hallvard nedla et stort arbeid for oppret-
telsen av Veslehjemmet, et hjem for syke, 
fattige barn. Til dette ble det bevilget be-
tydelige beløp ved siden av direkte bidrag 
fra brødrene. I 1930 ble nybygget på Vesle-
hjemmet tatt i bruk, og i 1937 ble hjemmet 
vederlagsfritt overdratt til Oslo kommune, 
som da hadde bestemt at alle barnehjem 
skulle drives av kommunen.

Veldedighetsfondet sto for utdeling av 
gavepakker til trengende som var utpekt av 
menighetspleien, slummen eller det sosiale 
register.

Wiener-barna samlet styrke ved opphold 
hos logebrødre.

Fra de første 75 år nevnes også bidrag til 
Dronning Mauds Fond, Redningsselskapet, 
Blindeforbundet, Vanføresaken og Vinter-
stuebevegelsen, som var for pensjonerte, 
eldre brødre med samvær på dagtid.
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Nevnd for sosialt arbeid 2009-2011
Formann Geir Bråten, sekretær Anselm 
Thieme, Svein Hansgaard, Jan Torp, Henrik 
A. Leikvoll, Tom A. Fjeld, Odd R. Johan-
sen, Øivind Tvetbråten (vara).

Noen av de senere underholderne 
på Sosial aften
Erland Sætrang (sang, piano), Sam.Havne-
raas (piano), Per Sæther (trekkspill), Geir 
Bråten (sang, gitar), Helmi Melzer (dikt), 

… en utstrakt hånd

Stephan Ivkovic (piano),  Åse Wentzel 
(slagersangerinne), Kjell Henrik Henrichs 
(Odd Fellow-boken), Bjørn Stendahl 
(jazzhistoriker) og 30. november i år: 
Benny Borg.
Geir Bråten

Bildet er fra Benny Borgs besøk hos St. 
Hallvard 30. november.  
Foto Sigmund L Løvold



6

Sommerturen går til Finland 10. – 12. juni

På tampen av høstsesjonen har vi 
fått innbydelse fra våre brødre i 
Helsingfors til 5logemøtet, 10.–12. 
juni 2011.

Det etterhvert tradisjonsrike 
arrange mentet i Finland begynner 
fredag 10. juni kl. 1300 og avslut-
tes søndag 12. juni etter lunsj.

Flyforbindelsene er slik at det kan 
lønne seg å planlegge avreise fra 
Oslo torsdagen. Hjemturen er det 
kanskje flere som kan tenke seg å 
utsette en dag. Det er pinse og fri-
dag også mandag 13. juni…

Våre verter har lagt opp til et inn-
holdsrikt program, og når brødrene 
får overvære en innvielse lørdag 

ettermiddag, får damene noen ekstra 
timer på seg til shopping og mer til, 
før ballkjolen får førsteprioritet.

Det blir solid finsk valuta for pen-
gene – og forhåpentligvis rekorddel-
tagelse fra norsk side?!
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På historisk grunn
Fredagens utflukt i Finland 
går til historiske Borgå 
(Porvoo).

Det er en den nest eldste by 
i Finland.

Borgå ligger ved en gammel 
handelsplass, Borg backen 
i Borgå, som muligens er 
oppført ved restene etter en 
gammel vikingborg, antage-
lig fra sent 1200 til tidlig 
1300. 

Borgbacken er fremdeles 
omgitt av gamle vollgra-
ver. Det gamle bysentrum, 
Gamla stan, har tomter og 
gater med middelaldersk 
struktur, mens bebyggelsen 
har overveiende empire-
preg.

Middag med stil
Etter den guidede rund-
vandringen i gamle Borgå, 
inklusive domkirken, blir vi 
geleidet til kveldsbuffet på 
stilfulle Kiala gård.

Gården er en av Finlands 
største – og også eldste – 
med røtter tilbake til 
1400-tallet. Festsalen er i en 
bygning fra 1796. Kanskje 
ender vår kveldsbuffet opp 
i den gamle spritfabrik-
ken, som har plass til flere 
gjester, og som sikkert har 
sin egen, meget spesielle 
atmosfære…

Lang shoppingdag
Det er mye å se og oppleve 
i Helsingfors, så en åpen 
lørdag formiddag og tidlig 
ettermiddag kan komme 
godt med.

Er det første besøk, eller 
lenge siden sist, kan det 
være lurt å slenge seg på 
en guidet bytur på et par 
timer, der du får med deg 
de mest interessante delene 

av Helsingfors, så som det 
historiske sentrum, Pre-
sidentpalasset, Råd huset, 
Parlamentsbygningene, Fin-
landia Hall og Opera huset. 
De fleste stopper også ved 
Sibeliusmonumentet.

Fjordtur kan du vente med. 
Våre verter viser oss ”Hel-
singfors från havet” søndag 
formiddag før avskjedens 
time igjen innhenter oss 
med lunsj kl. 13.00.

Hotell i sentrum
Våre finske venner har valgt 
Radisson Blue Royal Hotel 
som base både for overnat-
ting og gallatilstellingen 
lørdag.

Dette hotellet ligger midt i 
sentrum. I nærheten finner 
du blant annet Kamppi-
senteret (150 butikker over 
6 etasjer).
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Vi lar oss ikke stanse av kulde og regn i høst-tunge Ringerike

Fullspekket dag med ”damene”
Fra krysset på Sundvollen kjørte vi i kortesje 
opp Ringerikes historiske veier forbi Hade-
land Glasverk til erverdige Kistefoss-museet, 
hvor sur vind og lett yr ikke maktet å stoppe 
oss (nevneverdig). Kjempefin introduksjon 
og innsyn i samlingene ble etterfulgt av et 
(uventet) møte med Århundrets Ringeriking, 
dikteren Elling M. Solheim, før vi ”landet” 
på Rustad kafé, familiedrevet gjennom tre 
generasjoner og gjennomført i både kvalitet 
og service. Takk for turen, damer! 
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Vi lar oss ikke stanse av kulde og regn i høst-tunge Ringerike
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Tradisjoner, tilvekst og samarbeid slår an tonen for 90-åringen St. Hallvard

Nye ledd føyet til vår kjede den senere tid 
inkluderer (over fra venstre) Hugo Melvoll 
(3. grad), Jon Sigurd Smith Johnsen (2. 
grad), Geir Solhaug (ny), Finn Kampe-
stuen-Berntzen (3. grad) og innfelt: Rune 
Berg (ny) og Ragnar Skauby (ny) - ikke til 
stede da bildet ble tatt.

Jubileumsåret er på hell. Vi har hatt 
mye å glede oss over, ikke minst et 
konstant og godt fremmøte både i 
vår- og høsthalvåret. Vi har snak-
ket om behov for fornyelse, men vi 
har sett at gamle tradisjoner også 
har verdi. Blant dem, gjenåpning 

av Frognerparken kafe, der 
brødrene gjennom årtier har 
møttes på sommeren. Nå satt 
vi der igjen. Hadde kommet 
”hjem”. Utover høsten har 
vi hatt mye å glede oss over 
- med nye brødre og stilfulle 
logekvelder, kronet siste dag i 
november med fullsatt sal for 
Benny Borg på Sosialaften.
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Tradisjoner, tilvekst og samarbeid slår an tonen for 90-åringen St. Hallvard

Det blir snakket mye om at det 
blir litt ”tomt” i logen når vi 
ikke har flere brødre enn det vi 
har nå i St. Hallvard. Selv med 
høy fremmøteprosent blir det 
glissent i rekkene.

Fordelen med større loge kom-
mer frem hver gang 
vi arrangerer møte 
sammen med andre. 
Fest og stemning ble 
det under innvielsen av 
vår nyeste bror, Ragnar 
Skauby, som våre brø-
dre i Loge nr. 32 Viken 
sto for midt i novem-
ber. Når to loger går 
sammen om et møte, 
fyller vi A-salen på en 
helt annen måte, og 
brødrene går hjem med 
godfølelse for aftenens 
opplevelser.
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Innholdsrik vinter og vår i vente

Nye brødre fra nyttår
Vi avsluttet høstsesongen 
med innvielse av to nye 
brødre, og vinteren starter 
i samme ånd: Det blir 
innvielse og galla allerede 
18. januar!

Som vanlig, står ellers 
årets første måned i øko-
nomiens tegn. Alt tyder på 
at det blir et godt 2010 for 
vår loge. Regnskapet leg-
ges frem 25. januar.

Fadder-kurs
Per Bredo Østby, Eks 
Dist rikt Stor Sire, har 
ved flere anledninger 

frem hevet at Ordenen må 
legge mer krefter inn i å 
gjøre hver enkelt av oss 
flinkere til å være logens 
ambassadør og talsmann 
for verdiene i Odd Fellow. 
På møte 1. februar vil han 
gå dypere inn i hva han 
legger i dette – og hvor-
dan fadder-innsatsen kan 
bedres.

Besøk i mars
Både Gjøvik og Fredrik-
stad står på reiseprogram-
met også denne våren. 
Våre brødre i loge nr. 37 
Voluntas tar imot 1. mars, 
og mandag 21. mars går 

den tradisjonelle Sjøfarer-
aftenen av stabelen hos loge 
nr. 12 Kongssten. Her gjelder 
det å få med seg begge be-
søkene denne våren!

Hva står på Kultur- 
plakaten?
Nevnd for etterlatte holder 
kortene fortsatt til brys-
tet, men de har vist solide 
programtakter de siste årene, 
så Kulturaften 29. mars blir 
nok også denne gang en god 
anledning til å ta med familie, 
venner og kolleger til gode 
opplevelser i logen.

Godt nytt logeår 2011!

NR. 10 St. Hallvard
Stiftet den 15.05.1920

2011:
Tirsdag:
11.01 19:30 D    Arbm.
18.01 19:30 A        XX NB! Galla
25.01 19:30 B    Arbm. XX Regnskap
01.02 19:30 C    Arbm. Fadderkurs
15.02 19:30 D    Arbm. Info Storr.
22.02 19:30 A        
01.03 19:00    Besøk hos      37 Voluntas
15.03 19:30 C    Instr. DSS
Mandag:
21.03 19:00        Sjøfareraften      12 Kongssten. NB! mandag
Tirsdag:
29.03 19:30 A    Kulturaften
12.04 19:30 B        XX Eks OM aften. NB! Galla
10.05 19:30 D    Info.m. DDS
24.05 19:30 A    N NB! Galla - 25 og 40 års Vet Ju, 1. gang nom
31.05 19:30 B    NV 2. gang nom/ valg
Torsdag:
09.06    5-logemøte 09-13. juni Finland
Tirsdag:
30.08 19:30 A    El NB! Galla

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

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

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

Webansvarlig: Sigmund L Løvold
of10web@oddfellow.no


