
TROSKAP  -  Sverre H Pedersen 

Da jeg fikk en forespørsel om å si noen ord om troskap på yngre brødres 

aften – tenkte jeg at dette ville ble en kurant sak, men jo lengre jeg 

dykket ned i materien jo mer ”forvirret eller usikker ble jeg” 

For hva betyr nå dette ordet? 

Jeg startet søket i leksikon, store Norske leksikon, caplex, Wikipedia, Men 

NEI ingen direkte oversetting…  

Tar man i bruk dagens internett og ”goggler” eller bruker andre 

søkertjenester som eks. kvasir, finner man ikke en entydig definisjon av 

ordet troskap. 

I synonymordboka kunne man fortelle meg at Troskap jo det var synonym 

med: Bestandighet, bæreevne, energi, fasthet, godvilje, kondisjon, 

lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke 

Nei stopp!  

Her må det en annen vinkling til – hva betyr nå dette ordet Troskap i vår 

kultur? 

· Mange sverger evig troskap til det norske flagg og grunnlov?  
· Gull er selve symbolet på troskap og kjærlighet, i tillegg til at det 

forbindes med velstand, makt og varig verdi. 

Hva er troskap i ett partnerskap for eksempel? 

De fleste sier seg enig at troskap innebærer seksuell intimitet bare med 

sin partner, men begynner å bli mer usikker hvor grensene går iht. flørt 

og sosial omgang med andre potensielle partnere. Problemer oppstår når 

partene begynner å definere disse grensene ulikt, og usikkerhet og tvil 

oppstår. 

Ingen skapning er fra naturens side monogam. I et biologisk perspektiv er 

utroskap «normalen», det langvarige monogame forhold er avviket. 

Den kristne moral pålegger et ektepar troskap «inntil døden skiller dere 
at». De fleste samboende par har også gjensidig troskap som en 

stilltiende overenskomst seg imellom. Sterk forelskelse og eierfølelse 
hører sammen. Man ønsker ikke å dele den mest intime delen av samlivet 

med den utkårede med andre. Man har heller ikke verken ønske eller 
behov for å engasjere seg intimt med andre enn den elskede.  



Hva sier Bibelen? 

Finne ut hva Bibelen sier om tro er viktig. Hvorfor: Først, er tro ofte 

definert i en rekke ulike og motstridende måter av religiøse personer. Hvis 

vi vil vite hvordan Gud definerer tro vi må gå til Bibelen. Guds definisjon 

av tro har forrang over mannens definisjon av tro. For det andre, det er 

alle typer av tro i verden - til og med demonene har tro (Jakob 2:19) - 

men kun én tro er sann. Hvis vi ønsker å ha en sann tro (2 Timoteus 1:5), 

må vi la Gud fortelle oss hva sann tro er. Tredje, er troen nødvendig for å 

behage Gud (Heb 11:6. Hvis vi ønsker å behage Gud, trenger vi  å vite om 

den tro som behager Gud. Fjerde, tro er nødvendig for frelse (Ef 2:8. Hvis 

vi ønsker å bli frelst må vi vite om den tro som frelser. Femte, det er 

mange mennesker som ikke har tro (Joh 6:64) - på ett punkt trodde til og 

med Jesus egen familie ikke på ham (Joh 7:05) – Seks, og Gud ødelegger 

mennesker som ikke har tro (Jude 5) Hvis vi ikke ønsker at Gud skal 

ødelegge oss, hvis vi ikke ønsker å dø i våre synder (Joh 8:24), må vi tro. 

Syv, Endelig er det de som har tro, men de lar sin tro slippe vekk (2 

Timoteus 2:18). Hvis vi ikke ønsker onde krefter å styrte vår tro trenger vi 

å vite hvordan vi skal holde vår tro sterk. 

Odd Fellow 

Odd Fellow Ordenen er ikke et religionssamfunn basert på visse dogmer 

eller læresetninger.  

Det eneste krav ordenen stiller til sine medlemmer er TROEN på ett 

høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.  

Vårt første møte med en logesal er gjennom innvielsen – denne blir kalt 

TROSKAPSGRADEN. Der regalie er rent hvitt som ett ubeskrevet blad.. 

Ordenens åpne trosbekjennelse er en garanti for selvbestemmelse, 

selverkjennelse, selvbeherskelse og tankefrihet. Den lærer oss at den 

personlighet som ethvert menneske har, finnes i dets indre, og hviler ikke 

på tilfeldigheter som rang, stilling, parti eller trosretning. Den utfordrer 

den enkeltes samvittighet, rettferdighetsans, toleranse og 

nestekjærlighet, og er samtidig en leveregel for fredelig omgang mellom 

mennesker. 

Den gyldene leveregel!!! (Alt hva der vil at andre skal gjøre mot dere, skal 

også dere gjøre mot dem.)– som også er en etisk grunnsetning i vår 

ordens lære, møter oss den første aften vi setter vår fot i en Odd Fellow 

loge. Appellen er mer aktuell enn noensinne, og sier oss noe om de  



verdier, normer og etiske forpliktelser vi har i forhold til andre mennesker, 

både i og utenfor vår krets. 

Så hva kan vi lære av dette?, for meg har mine undersøkelser gitt meg en 

bedre innsikt i hva ordet Troskap kan bety, både som frittstående ord – i 

kultursammenheng – i logesammenheng og som en leveregel. 

 



VENNSKAP  -  Reidar Heesch 
 
Hva er vennskap? 
 
Vennskap er et av de ord som vi sjelden definerer, men som har 
opptatt mennesket til alle tider. Aristoteles definerte hva han mente 
med vennskap 
 
I boken «Den nikomatiske etikk» drøfter Aristoteles (384322 f. Kr.) 
hva vennskap er. Han sier at kjærlighet og vennskap har 
likhetstrekk, men er åpenbart også forskjellige. Vi bør her huske på 
at Platon hadde definert tre former for kjærlighet hvor kjærligheten 
ikke bare var forbeholdt den erotiske tiltrekning mellom mann og 
kvinne. Kjærlighetsbegrepet i den greske antikk er  
ganske mye mer omfattende. Om vennskap og kjærlighet sier 
Aristoteles: «Kjærlighet later til å være en sinnsbevegelse, 
vennskapet en holdning.» Men vennskap er ikke én ting ifølge 
Aristoteles. Han deler vennskapet i tre former  
som preges av forskjellige trekk.  
 
Den første vennskapstype er preget av nytte.  
«De som er venner på grunn av det nyttige, elsker ikke hverandre 
for deres egen skyld, men på grunn av et gode de kan oppnå av 
hverandre.» Og Aristoteles fortsetter: «For når de ikke lenger er 
behagelige eller nyttige for hverandre, slutter de å være venner.»  
 
Den andre vennskapstype er preget av nytelse. Her bruker 
Aristoteles begrepet nytelse ganske omfattende, noe i retning av 
behagelig og godt. Han eksemplifiserer det på denne måten: «For 
det er ikke på grunn av deres beskaffenhet vi gleder oss over de 
slagferdige, men fordi de behager oss.» Begge disse 
vennskapstypene kan vi kalle for egoistiske. De søker nemlig hele 
tiden sitt eget.  
Aristoteles oppsummerer begge disse formene på denne måten: 
«De som er venner på grunn av det nyttige, er glad i den andre ut 
fra den fordel de selv kan ha.  
Og de som er venner på grunn av nytelsen, er det ut fra den 
nytelsen de selv får.»  
 



Den tredje vennskapstype er varig og bygger på kvaliteter og 
holdninger hos dem som inngår vennskap. I Aristoteles 
formuleringer kan vi godt kalle dette for det gode vennskap.  
Han sier om dette: «Vennskapet mellom mennesker som er gode og 
like i dyd, er fullkomment. For slike ønsker hverandre godt i samme  
grad som de selv er gode. Det er lett å vise vennskap når det ikke 
koster noe, eller så lenge dine interesser, tanker og handlinger ikke 
krysser hverandre, men det virkelige vennskap oppnås kun ved å 
sette vår egen selvsikkerhet til side og med åpent sinn forsøke å 
være objektiv også der hvor tanker og interesser ikke 
korresponderer med våre egne. 
 
Aristoteles peker også på at gode vennskap krever tid og 
tilpasning. Det er med andre ord en langsomt voksende plante. Han 
skiller derfor mellom ønsket om vennskap og vennskapet selv:  
«For et ønske om vennskap kommer raskt, men ikke vennskapet 
selv.» 
 
Så langt Aristoteles. 
 
Det er lett å vise vennskap når det ikke koster noe, eller så lenge 
dine interesser, tanker og handlinger ikke krysser hverandre, men 
det virkelige vennskap oppnås kun ved å sette vår egen 
selvsikkerhet til side og med åpent sinn forsøke å være objektiv 
også der hvor tanker og interesser ikke korresponderer med våre 
egne. 
 
Vennskap er mange ting, vennskap kan være som blomsten og 
bien, de er avhengig av hverandre. Bien får mat av blomsten, og til 
gjengjeld sprer den pollen for blomsten. Vennskap kan være 
mellom to personer, vennskap er kjærlighet, vennskap er hat, 
vennskap finnes i det meste. Vennskap kan være det beste som har 
hendt deg, eller det verste, men som oftest er vennskap en positiv 
ting. 
 
 
Når man fordyper seg i begrepet vennskap, bør vel dette føre til 
noe, blant annet selvrefleksjon. Mange går hele livet uten å spørre 
seg hvem de er, hva de gjør og hvorfor de gjør det. Manglende 
selvrefleksjon fører til manglende selverkjennelse. Når det gjelder 
gode relasjoner som vennskap må selvrefleksjonen gi dem innhold.  
Disse spørsmål er en vei til dette: 



• Hvem er mine venner og hvorfor? 
  

• Hva slags vennskap tilbyr jeg mine venner? 
  
• Hva mener jeg med vennskap og hvordan avgrenser jeg dette? 
  
• Hva investerer jeg i mine vennskap? 
  
Det lønner seg å være ærlig overfor seg selv. Vennskap er en 
langsomt voksende plante. Det er forskjell på å ønske seg et 
vennskap og å oppleve et vennskap.  
 
 



Kjærlighet  -  Bjørn Brøtmet 
 

 
Hva er egentlig nestekjærlighet; 
Tenker vi alle på det samme, eller legger ulike mennesker ulikt innhold i ordet? 

Mange av oss forbinder nok ordet nestekjærlighet med Bibelen og det å elske sin 
neste som seg selv. Wikipedia (på nettet) sier at nestekjærlighet er omsorg for andre 
mennesker og det å føle seg ansvarlig for et hvert medmenneskes velferd uten 
hensyn til religion, kjønn eller politisk standpunkt. 

Vi skiller mellom det greske Eros = sanselig kjærlighet som ikke er tema hos oss, og 
det latinske ordet Caritas =barmhjertighet eller neste kjærlighet. 

Nestekjærlighet viser seg altså på mange forskjellige måter, men vi gjenkjenner det 
når vi treffer på det. Om ikke med en gang så i etterkant. Til syvende og sist handler 
det vel om følelsen av at noen genuint bryr seg om meg og vil mitt beste. 

Å kunne gjøre noe godt for en annen uten tanke på gjenytelser er den edleste 
egenskap ett menneske kan besitte. 
 
Vi vet at gode gjerninger avler gode gjerninger, og dermed får vi automatisk 
belønning i form av ett lykkeligere liv. 
 
Neste kjærlighet står sentral i vår orden og vi mener at ”den tjener seg selv best som 
tjener andre”. 
 
Det er dessverre ikke så mange av oss som fra naturens hånd  som har fått den 
gave å bare ville øve gode gjerninger mot andre. 
Vi har en tendens til å ”stå oss selv nærmest”, eller enda verre ”å være oss selv nok”.  
Det er derfor nødvendig for vår utvikling som Odd Fellows at vi 
etter beste evne dyrker frem de iboende egenskaper som kan bidra til å undertrykke de negative 
og  fremelske de positive sider som finnes hos oss alle. 
Med andre ord ”vi må arbeide med oss selv”. 
 
Det kreves av oss som har svoret og ville vise ett kjærlig sinn overfor alle mennesker, 
at vi intensiverer vår streven etter å fremelske neste kjærligheten. 
 
Mulighetene er alltid tilstede for å kunne øve 
gode gjerninger.  Ett vennlig ord, ett håndtrykk, 
besøke en syk, gi anerkjennelse, hjelp til en 
trengende osv.  vil sende varmestråler tilbake til 
deg selv, og du vil føle at du betyr noe for andre.  
Den følelsen har brakt mange ut av 
ensomhetens mørke. 
 
Og som Modere Theresa så godt sa det ”Vi kan ikke gjøre store ting – men små ting 
med stor kjærlighet. 
 
Henry Drummond beskrev det også slik: 



Jeg skal jo bare en gang vandre gjennom denne verden.  Alt det gode jeg kan gjøre, 
all den vennlighet jeg kan vise noe menneske, må jeg gjøre nu – må 
jeg ikke utsette og forsømme; for jeg kommer aldri denne veien igjen. 

Nestekjærlighet kan også vises ved å gi en klem: 

For Klemming... 
- Motvirker ensomhet. 
- Åpner dørene til følelsene våre. 
- Skaper selvtillit ("Jøss! Han/hun har faktisk lyst til å klemme meg!") 
- Bremser aldringsprosessen: Klemmere holder seg yngre lengre. 
- Demper apetitten: Vi spiser mindre når vi næres av klemmer - og når armene er 
opptatt med å holde rundt et -annet menneske. 
- Løser opp spenninger. 
- Bekjemper søvnløshet. 
- Holder arm- og skuldermuskler i form. 
- Gir strekktrening hvis du er liten. 
- Gir bøyetrening hvis du er høy. 
- Er et sunt og sikkert alternativ til alkohol- og annet rusmisbruk (ingen bakrus). 
- Er demokratisk. Hvem som helst kan være kandidat til en klem. 
- Er økologisk riktig. Skåner miljøet. 
- Er bærbart og krever ikke spesialutstyr. 
- Gjør glade dager gladere. 
- Gjør umulige dager mulige. 
- Gir følelse av tilhørighet. 
- Fyller tomme rom i livene våre. 
- Fortsetter å virke til beste for klemmerne selv etter klemmens opphør. 

Dagens oppfordring er derfor: Gi en klem! Det kan få store konsekvenser... 



SANNHET    -  John Aamodt 

Per, du lyver! 

Nei, jeg gjør ei! 

Så bann på at det er sant! 

hvorfor banne? 

Tvi; du tør ei!  Alt i hop er tøv og tant! 

Det er sant, hvert evige ord! 

Litt lengre ut.. . Mor Åse: 

Ja, en løgn kan endevendes, 

stases opp med brask og bram, 

kledes i en nygjort ham, 

så dens magre skrott ei kjennes. 

Det er det som du har gjort! …. 

 

Intet misbrukes slik som sannhet, det kan være for å skjule en ubehagelighet, 

oppnå en særfordel, manipulere, gjøre seg bedre etc. 

Otto von Bismark: Det blir aldri løyet så mye som før valget, under krigen og 

etter jakten! 

Skal man da alltid si sannheten?  Ja, hvis man skal si noe, skal det være sant! 

Forøvrig kommer en usannhet alltid for en dag – og det er gjerne svært 

ubehagelig!!  

  

Vil man unngå å si en ubehagelig sannhet, f.eks. for ikke såre noen – er man i 

et dilemma.   

Som den danske jurist, politiker og forfatter; Karl Kristian Steinecke sa: “ Det 

finnes mange som tror at man bare kan lyve når man snakker – ikke når man 

tier!” 

Odd Fellow Ordenen er basert på Vennskapets, Kjærlighetens og Sannhetens 

grunnprinsipper, hvor sannheten kanskje er den vanskeligste å belegge. 

 

 



Min kone og jeg har vært sterkt involvert i en støtteforening for pårørende til 

mennesker med psykiske lidelser.  Ett av de problem pårørende møter er å 

forstå den sykes syn på verdenen.  “De snakker jo ikke sant” var noe vi stadig 

støtte på.   

Jo de snakker sant, for det de sier er slik de oppfatter det.  Dette er sant i 

deres øyne og sinn.  At vi har en annen oppfatning er i deres øyne en 

manglende forståelse eller for dem en usannhet. 

Sannhet er således et mangehodet begrep, som er bundet i hvilken 

overbevisning og hvilket ståsted vi har.  Det som er sannhet for den ene 

behøver ikke være sannhet for en annen.  Alle gjør seg opp en mening og alle 

har en overbevisning om hva som er sant og riktig, basert på deres forståelse. 

Er sannhet dermed bare relativ? Finnes det da ingen usannheter? 

Jo, sannhet i forhold til bevisst løgn er noe helt annet.  Likeledes usannheter i 

forhold til objektive erkjennelser. Her gis ingen mulighet for egne 

vurderinger.  Her er det spørsmål om ærlighet.  Odd Fellow ordenen har et 

ufravikelig krav til oss at vi skal opptre ærlig og sannferdig, slik at vi er til å 

stole på.  

 

Den italienske forfatter og politiker Ignazio Silone sier det slik: 

Man kan sperre inne dem som snakker sant, men ikke sannheten 

Uten sannhet viser man ganske enkelt ingen respekt for andre, men sannhet 

krever ofte mot og personlig holdning, kanskje særlig ovenfor makten!  

tysk ordspråk: Den som sier sannheten, bør ha den ene foten i stigbøylen. 

Uten sannhet, kan intet vennskap bestå, uten sannhet ingen kjærlighet  vare.  

Uten sannhet ingen menneskerespekt. 

Håvamål hadde en grei oppskrift på løsing av usannhet!: 

(Håvamål: III, vers 118) 

Hovudet misse ein mann eg såg 

ved ord av ilt kvende. 

Svikfull tunge tok honnom livet, 

og ikkje for sann sak. 


