«Ærefrykt for livet»

En beretning om
Odd Fellow loge nr. 132
Albert Schweitzer I.O.O.F.
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Forord
Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode er dermed blitt historie.
Det nyvalgte embedskollegium besluttet sommeren 2001 følgende:
«Det skal ved avslutningen av hvert femte logeår skrives en beretning om virksomheten i den
nærmest tilbakelagte 5-års periode.»
Bror OM har anmodet de undertegnede brødre om å gjøre nettopp dette - for logens andre 5-års
periode.
I år er det 109 år siden Odd Fellow Ordenen kom til Norge, med institueringen av loge nr.1 Noreg, i
Stavanger. Siden den gangen har det - fra Mandal i sør til Kirkenes i nord - blitt instituert 131 loger,
- før loge Albert Schweitzer så dagens lys, den 7. juni 1997, som nr.132 i denne lange logerekken. I
dag har Ordenen i Norge et 150-talls Odd Fellow loger.
Den første beretningen, som omhandler tidsrommet fra Oslo Broderforenings tilblivelse, og de fem
første årene av Loge Albert Schweitzer, kan lånes ut til interesserte brødre ved henvendelse til
bror Sekretær.
Denne andre beretningen har innledningsvis tatt med et sammendrag av den første.
På de siste sidene er det videre skrevet en kort, historisk CV om vår loges navnefar, Albert
Schweitzer.
Ta da i mot dette dokumentet som forteller om en levende og høyst oppegående 10-åring, hvis
vekst og utvikling er noe vi alle gleder oss over.
Det er ikke alltid like lett å vite hvor detaljert en slik beretning skal være,
«Men det vi skrev, det skrev vi!»
Takk til bror OM for oppgaven med å føre logens andre 5-års periode i pennen, og for støtte og
hjelp. Takk også til embedsmenn og brødre for ulike, medvirkende innspill.

Oslo, 7. juni 2007
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Fossan

Inge Solheim
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Eigil Jespersen
Overmester

10 års vekst med loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F.
Den 7. juni 2007 er loge nr 132 Albert Schweitzer 10 år. Fra en sped begynnelse i 1997 har den utviklet seg
til å bli en innovativ, fremtidsrettet og høyst oppegående loge - på alle måter. Grunnen til denne positive
utviklingen skyldes mange forhold. La meg her nevne embeds-kollegiets arbeid, som en betydelig faktor.
Jeg bruker å si: «Alt til sin tid». Med det mener jeg at det er riktig å skynde seg langsomt og målrettet – så
vil tingene etter hvert falle på plass. Dette har preget logens utvikling i disse ti årene, og er viktige årsaker
til at vi er der vi er i dag. Betydningen av brødrenes ﬂotte bidrag, på alle nivåer, kan ikke vektlegges godt
nok. Dette har vært helt avgjørende for logens fremgang, og for brødrenes egen utvikling.
En embedsperiode er på to år. Det er en relativt kort tid. Derfor er det viktig at sentrale satsingsområder
videreføres. Ønsker logen å endre eller avvikle tidligere satsingsområder, må dette gjøres på en ordentlig og
verdig måte. Hvis dette ikke skjer kan logen fort bli en «værhane», noe jeg tviler på er ønskelig i det lange
løp.
I denne embedsperioden har det vært viktig å omsette ord til handling.

Ordenens budord
og læresetninger
gir oss en teoretisk
ballast, som må
omsettes i
praktisk handling

Ordenens formål er:
«Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant
menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem
at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver
enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og
fullkommengjørelse».
Ordenens budord og læresetninger gir oss en teoretisk ballast. Gjennom logens
engasjement i samarbeid med bl.a. Frelsesarmeens Slumsøstre i Oslo, har vi fått
en utmerket anledning til nettopp å omsette denne teoretiske opplæringen i
praktisk handling
Et annet eksempel er Oslologenes fellesprosjekt SIRIUS, d.v.s. driften av en
pasientkafé på Radiumhospitalet, som startet opp i vårterminen 2007.

I denne embedsperioden har det vært en prioritert oppgave å videreutvikle forbindelsen med vår
vennskapsloge - nr. 86 Sigurd Syr i Hønefoss. Status i dag er at vi har et sterkt og godt samarbeid. Alt
ligger nå til rette for en felles fremtid, med felles mål.
Takk til brr. Bjørn Fossan og Inge Solheim for vel utført arbeid med 10-års beretningen.
Jeg gratulerer vår loge og brødrene med 10 årsdagen og ønsker brødrene lykke til med fremtidens
utfordringer - i de gode gjerningers tjeneste.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
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Skipet går til uk jent havn,
men losen vet besk jed!
Albert Schweitzer er hans navn, hans kompasskurs er fred.

Eks DDSS Oddmund Reppe

Kjære brødre i Loge nr. 132
ALBERT SCHWEITZER

Du seiler nå på åpent hav
alene med hans draft.
Følger blindt hans strenge krav
med tro på åndens kraft.

Da 10 aktive brødre i Loge nr. 56, Johan
Middelthon høsten 1995 bestemte seg for å
danne en broderforening, utløste dette en viss
harme i logen, slik det alltid gjør når brødre
«bryter ut». Dette er en positiv reaksjon
og en bekreftelse på at de helst ikke vil miste
noen av sine brødre.

I medvind går det gjerne glatt, i motbør må du ro.
I tåkedis og mørke natt,
styrkes skal din tro.

På nært hold ﬁkk jeg god anledning til å følge
med i utviklingen av broderforeningen, som ble
ledet av Eks Stor Sekr. Bjørn Fossan.
Jeg ble ikke bare beroliget, men også imponert
over den entusiasme som ble vist fra
medlemmenes side, og ikke minst den
profesjonelle saksbehandling som ble lagt til
grunn for å danne en ny loge. I den forbindelse
vil jeg gjerne nevne at jeg som DDSS, den
gangen, ga uttrykk for at de dokumenter som
ble produsert underveis i form av møtereferater
og lignende, burde presenteres for Storlogen
som et mulig mønster for andre
broderforeninger. Men beskjedenhet gjorde at
dette ikke ble noe av.

Jeg hilser dine første år.
Du seilte ei på grunn.
Du viste vei hvor brorskap rår,
men hvil en stakket stund.

Da Loge ALBERT SCHWEITZER ble stiftet
den 7. juni 1997, var jeg ikke et øyeblikk i tvil
om at dette ville bli en suksess.
Gjennom de 10 årene som nå er gått, har jeg
fått en særlig sterk tilknytning til denne logen.
Dette skyldes ikke tilfeldigheter, men først og
fremst den gjestfrihet og positive holdning jeg
alltid er blitt møtt med hos dere alle, og la meg
tilføye- den nidkjærhet hvormed dere behandler
ritualene.

Så ﬂytter du din milepæl
til neste tiår hen.
Din kompasskurs er ideell,du kommer som en venn.
Du seiler med din goodwills hær
mot nye edle mål.
Jeg hilser brødre, hver i sær:
Det Gode Vennskaps skål!
*
Med ærefrykt

Det er derfor en ære og en glede for meg å
kunne hilse dere hver i sær på logens 10-års
dag med følgende ord:
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1. Beretningssammendrag for perioden 10.5.1995 - 7.6.2002
Oslo Broderforening og Loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F.
Arbeidsmøtet i loge nr. 56 Johan Middelthon, onsdag 10. mai 1995, var i hovedsak viet til
N + V. Dette virket rutinemessig og greit, og ble sett på som ren «plankekjøring» uten
spesielle overraskelser. Men slik ble det ikke. Under posten TBFL sprang det bokstavelig
talt en bombe. Bror Georg Uhlmann ba om ordet, og han leste opp følgende brev – som
deretter ble overlevert til logens fung. OM, Erik Fuglseth:
Georg Uhlmann

NY BRODERFORENING
Jeg viser til plan for Styrkelse og Ekspansjon, og de klare mål Ordenen i denne forbindelse har satt seg.
Som et ledd til å leve opp til disse målene, vil jeg ta initiativ til å stifte en ny broderforening.
Jeg har gleden av å meddele at det er interesse for dette blant en del brødre jeg har vært i kontakt med, slik
at en ny broderforening muligens kan startes til høsten, hvis alt går som planlagt.
Jeg håper at dette kan gjøres i nært samarbeide med loge nr. 56 Johan Middelthon, slik at utgangspunktet
blir det beste for loge nr. 56 Johan Middelthon, den nye broderforeningen og ORDENEN.
Med vennlig hilsen i V.K.S. Georg Uhlmann (sign.)
Det senket seg en underlig stillhet over logen, mens br. Sekr. sørget for at denne historiske begivenheten ble
behørig protokollert. Eldre brødre så nok raskt at her ville logen bli tappet for ressurser – og hvilken loge
ønsker vel egentlig det? Derfor ble ingen glade smil registrert!
Som ventet kom det etter hvert, så vel i skrift som i tale, synspunkter som dels var problem-orientert og dels
positivt ekspansjonsorientert. Disse frontene var ikke bare myke.
Brevet var i sin utforming egentlig en oppfølgning av daværende Stor Sire, Oddvar Granlund’s oppfordring
til Ordensenhetene om å ta et krafttak for å doble antall Ordens-medlemmer i jurisdiksjonen, innen år 2010!
Starten av broderforeninger var -i følge ham- en vei å gå, for å nå dette målet. Det var nettopp denne
oppfordringen som her ble tatt på alvor.
Fra logen stilte 10 brødre seg villig til å være med på dette. Men for å kunne bli godkjent som OF-loge var
kravet minst 30 medlemmer! De 20 som ennå manglet måtte ikke tas fra andre Oslo-loger, men rekrutteres
fra ”gaten.” Et slikt krav var jo i seg selv en stor oppgave.
Dermed var det bare å brette opp armene og begynne arbeidet med det som vel 2 år senere skulle bli til
Loge nr. 132 Albert Schweitzer.
Og dette gjorde nettopp tre av initiativtakerne - brødrene: Georg Uhlmann, Knut Aslak Wickmann og
Morten Slungård. De benyttet noe av sommeren 1995 til mange planleggende samtaler om den videre
fremdriften. En del lovpålagte formaliteter måtte nødvendigvis først på plass; ikke minst en godkjennelse
fra Stor Sire. Deretter var det viktig å få spredd budskapet innen Ordenen, og her var det naturlig å benytte
bl.a. Odd Fellow Bladet.
Et styre skulle etableres, og Logens Stor repr. og Eks Stor Sekretær, Bjørn Fossan, ble spurt om å delta i
Broderforeningens arbeid. Han svarte ja, og ble naturlig nok med sin sterke Ordensbakgrunn, valgt til
foreningens formann. De tre foran nevnte, samt bror Svein Arild Hammerø, ble valgt til henholdsvis:
Nestformann, Kasserer, Sekretær og Arkivar.
De 10 brødrene fra loge nr. 56 Johan Middelthon som lot seg engasjere i Broderforeningen var –alfabetiskdisse: Jan Oscar A. Bure, Svein Bøhlerengen, Bjørn Fossan, Svein Arild Hammerø, Asbjørn Hjertén, Kjetil
Johansen, Raymond Jovum, Morten Slungård, Georg Uhlmann og Knut Aslak Wickmann.
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Broderforeningens oppgaver ble formulert slik:
-

Å skaffe tilveie det helt nødvendige som må være på plass før logen kan institueres
Sørge for at den nye logen får et Vi sakser følgende linjer fra Stor Sires brev om god brukbart økonomisk fundament
kjenning av logens Særlov - som var utarbeidet av
Medlemsrekruttering
brødrene Bjørn Fossan og Knut Aslak Wickmann:
«Til forslaget har vi ingen andre bemerkninger enn at
Utarbeide en Særlov for logen
den er helt utmerket, både språklig og innholdsFinne frem til et navn på logen
messig. Ja, faktisk synes den å kunne danne et mønster
Utarbeide et eget emblem/segl
for hvordan fremtidens Særlover bør være.»

Grunnverdier for den fremtidige loge:
«Den nye loge må preges av kvalitet og høyt nivå. Ritualer og spill må være av høy kvalitet.»
Etter godkjenning av Stor Sire ble Oslo Broderforening den 6. oktober 1995 instituert i Bsalen, i Ordenshuset, Stortingsgt. 28, under ledelse av DDSS Oddmund Reppe. Her deltok i
tillegg til «de 10», moderlogens 5 valgembedsmenn og 5 Eks OM’ere, HP Ole Sørli fra Leir
nr. 1 Norge, og ytterligere 5 andre brødre – i alt 27 tilstedeværende brødre. Det nyinstallerte
embedskollegium i Loge nr. 56 Johan Middelthon, med OM Morten Buan i spissen, hadde
tidligere i et brev til styret bekreftet logens vilje til å fungere som moderloge, og han holdt
følgende tale ved institueringen:
OM Morten Buan
(nåv. Dep. Stor Sire)

Kjære brødre!
Brødrene i Broderforeningens moderloge, nr. 56 Johan Middelthon, er i dag litt vemodig stemt, men
kanskje ennå mer stolte.
Vemodig fordi vi med denne institueringen av en broderforening på sikt vil miste 10 av våre gode og aktive
brødre, og som vi så visst selv kunne ha god bruk for i vår egen loge. Men samtidig kan vi ikke skjule
stoltheten over det initiativet disse brødrene har tatt, et verdifullt bidrag til Ordenens Styrkelse og
Ekspansjon.
Det kreves mye mot, handlekraft og tro på Ordenen og de høyverdige idealer den står for, når «fase 2»
innledes, og som innen rimelig tid skal føre frem til dannelsen av en ny loge.
Loge nr. 56 Johan Middelthon er selv sprunget ut av et lignende initiativ i sin tid, og vil derfor som
moderloge gi all mulig støtte, så vel formelt som rituelt og praktisk, i Broderforeningens videre arbeide.
Logens embedsmenn og brødre hilser Oslo Broderforening - og ønsker Lykke til!
Logens gave var en klubbe med inskripsjon: 6. okober 1995, loge nr. 56 Johan Middelthon
Før institueringen var det allerede avhold 8 formelle arbeidsmøter, og videre frem til loge Albert Schweitzer
ble en realitet, ble det avholdt ytterligere 15 regulære medlems-/arbeids-møter; dessuten 2 vellykkede
Informasjonsmøter (begge i 1996), dugnadssamlinger og andre mer uformelle samlinger. Møtene ble
gjennomført i samsvar med gjeldende regler, og det ble lagt vekt på stil, musikk, ord til ettertanke m.v., og
at møtene skulle holdes i en avslappet atmosfære, og virke «ufarlig» på de nye som etter hvert kom inn. Alt
var vel gjennomtenkt.
For å gi brødrene bedre innblikk i- og forståelse av ritualene, dessuten for å perfeksjonere kommende
embedsmenn best mulig, ble det arrangert gjennomgang av gradritualene hvor alle med aktuell grad kunne
være tilstede. Et positivt tiltak også «gamle» brødre verdsatte.
Med henblikk på økonomien for å etablere en ny loge, viste beregninger at det var behov for et beløp i
størrelsesorden ca. kr.40.000,- som bare måtte fremskaffes. Men hvordan?
Broderforeningens forberedende arbeidsgruppe hadde internt samlet inn ca. kr 7.000,-.
Det var en lettelse da Stor Sire meddelte at Storlogen gjerne bidrar med ritualbøker, protokoller m.m. tilsvarende en verdi av kr.10.000,- ved instituering av nye loger.
Resten av beløpet ble fremskaffet ved brødrenes iver, entusiasme, fantasi og egen giverglede!
Til institueringen kom det også inn beløpsgaver fra brødre som ikke en gang var med i broderforeningen,
og som heller ikke siden gikk inn som medlemmer i den nye logen.
Bl.a. ﬁkk Broderforeningen kr.1.000,- som gave fra DDSS Oddmund Reppe, som for øvrig var en betydelig
«faglig» og viktig støtte hele veien frem til institueringen av logen.
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Denne broderlige omtanke og håndsrekning fra utenforstående brødre både gledet og varmet.
Glemmes skal heller ikke Eks Stor Marsjall Frank Schrøders gave - en familiebibel fra 1884.
For om mulig å få kontakt med brødre som hadde ﬂyttet til Oslo-området, og som ennå ikke hadde knyttet
seg til andre loger der, ble samtlige loger -unntatt loger i distr.1 og 21- til-skrevet for mulige tips. Odd
Fellow Bladet ble nok en gang benyttet som «Bulletin.» Opp-legget svarte nok ikke helt til forventningene,
men noen hyggelige og positive svar kom inn.
På høsten 1995 kom det fra ulike landsdeler følgende brødre: Eks OM Kjell Gudmund Kjær, brr.:Thor
Rosenberg Erichsen, Eigil Jespersen, Kåre Kristoffersen, Tore Svein Morberg, Christian Wulff-Pedersen og
Bernt Emil Endresen*) – alle med en betydelig Ordenserfaring.
*)Bror Bernt Emil ﬂyttet senere til Stavanger, hvor han ble initiativtaker og første OM til loge nr. 140
SVERD I FJELL.
- Og hva skal så den nye loges navn være?
Følgende forslag fra Broderforeningens brødre ble lansert:
FRAM, GARISIM, KONG OLAV V, SAMARITAN, ALBERT SCHWEITZER og YGGDRASIL.
Sistnevnte var allerede opptatt (Loge nr. 121 Yggdrasil i Mo i Rana) men de gjenværende 5 ble inngående
plenumsdiskutert i to medlemsmøter. Diskusjonen avspeilet at man ønsket et logenavn som i seg selv også
skulle si noe om logens etiske innhold.
Avgjørelsen ble til slutt tatt ved en ﬂertallsbeslutning, etter hele 5 avstemninger. Og Logens navn ble:

ALBERT SCHWEITZER .
Begrunnelsen for valget var følgende:
- Hans grunntanke er: ÆREFRYKT FOR LIVET. Dette skal stå som en lysende stjerne i vår
bevissthet.
- Han var en etisk fakkel i vår generasjon.
- Hans navn står sentralt i enhver situasjon der grunnleggende etiske/normative spørsmål tas
opp til diskusjon.
- «Albert Schweitzer» som logenavn vil umiddelbart gi utenforstående assosiasjoner om
hva Ordenen står for – navnet personiﬁserer på en måte Ordenens faneord om:
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet – Tro, Håp og Barmhjertighet.
Logens logo ble gjenstand for ﬂere forslag, også fordi det skulle kunne lages en jakkepins av den. Et
tekstforslag: Det er bedre å tenne et lys, enn å forbanne mørket, gikk ikke. Et relieff av logens navnefar,
ble også forkastet, og det endte med en fakkel, sentralt plassert i logoen slik vi kjenner den i dag. Tanken
var at fakkelen indirekte skulle symbolisere Albert Schweitzers liv og virke – akkurat som det indirekte
symboliserer hva logen står for. Fakkelen skulle gi uttrykk for «Tankens lys»! Dette var noe Schweitzer
var spesielt opptatt av. Ilden/ ﬂammen kunne sees på som symbolet på de ﬁlosoﬁske ideer og overveielser
som har oppstått, og som menneskeånden har utviklet opp gjennom historien, og hvor Odd Fellow
Ordenens grunnﬁlosoﬁ har funnet sine røtter. Den endelige utformingen ble gjort av br. Kjetil Johansen.
Sammensetningen av loge Albert Schweitzers valgte- og utnevnte embedsmenn var et stykke arbeid som
både måtte gjennomtenkes/-drøftes og tas en beslutning om.
En gruppe bestående av brr: Bjørn Fossan, Svein Arild Hammerø og Oddmund Reppe ble derfor nedsatt,
for å fremme et forslag til styret på brødre til følgende embeder:
Stor repr., Eks OM, OM, UM, Sekr., Skm., Kass., CM, Kap. og Insp.
Det gruppen kom frem til, og som Broderforeningens styre godkjente, så slik ut:
Stor repr. Bjørn Fossan
Eks OM Kjell Gudmund Kjær
OM Svein Bøhlerengen

UM
Sekr.
Skm.
Kass.

Svein A. Hammerø
Knut A. Wickmann
Asbjørn Hjertén
Georg Uhlmann
✵
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CM
Kap.
Insp.

Raymond Jovum
Jan Oscar A. Bure
Kjetil Johansen

Storlogen utviste hele tiden stor interesse for Broderforeningens arbeid. Møtereferater, og annen
adekvat dokumentasjon, ble jevnlig oversendt Stor Sekr. til informasjon.
På Broderforeningens siste møte holdt formannen en hilsningstale og en sluttappell:
«Gode venner og brødre! Arbeidet nærmer seg slutten – konturene av loge nr. 132 Albert Schweitzer ser vi
nå helt tydelig. Institusjonsdatoen er 7. juni 1997, og da begynner arbeidet i hovedstadens nye Odd Fellowloge.» Etter noen Ordensetiske betraktninger, avsluttet han slik: «Det er ikke mange loger hvis navn
gjenspeiler hva logen står for i sin virksomhet!»
La oss ønske hverandre lykke til med arbeidet innen loge nr. 132 Albert Schweitzer!”

CHARTERMEDLEMMER

Svein Arild Hammerø

Knut Aslak Wickmann
Georg Uhlmann

Morten Slungård
Bjørn Fossan
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Og så kom dagen - 7. juni 1997, i Ordenens 178. år!
Følgende Storembedsmenn fungerte ved institueringen, som ble ritualmessig gjennomført:
Stor Sire
Fung. Dep. Stor Sire
Stor Sekretær
Stor Skattmester
Stor Marsjall

Oddvar Granlund
Johan Krohn
Gunnar Hasle
Per Espen
Frank Schrøder

Stor Kapellan
Stor Vakt
Fung. Eks Stor Sire
Stor Organist
Fung. Stor Herold

Johan W Fraas
Ivar Spolén Nilsen
Oddmund Reppe
Erland Sætrang
Randulf Meyer

Logens Fribrev ble overlevert til Chartermedlemmene – brødrene: Georg Uhlmann, Knut Aslak Wickmann,
Morten Slungård, Bjørn Fossan og Svein Arild Hammerø.
Og naturlig nok ble dette på vegne av logens medlemmer mottatt av bror Georg Uhlmann.
Nå var målet nådd! Det ble «sådd et frø» den 10. mai 1995, i Loge nr. 56 Johan Middelthon, som nå
hadde vokset seg frem til en ny og fullverdig Oslologe - nemlig:

Loge nr. 132 Albert Schweitzer, I.O.O.F. under Den Uavhængige Norske
Storloges Jurisdiksjon – som nå var erklært å være rettelig instituert.
I forbindelse med den formelle institueringen, og det påfølgende brodermåltidet, med br. Georg
Uhlmann som toastmaster, ﬁkk logen mange hyggelige hilsener og gaver:
* Fra Den Uavhængige Norske Storloge
* Fra Distriktsrådets medlemmer
* Fra Leir nr. 1 Norge
* Fra Eks OM Sverre Hjetland
* Fra Eks DDSS Leif Rygh
* Fra Eks OM Erik Fuglseth
* Fra Leir nr 12, Akershus
* Fra Loge nr. 56 Johan Middelthon
* Fra Chartermedlemmene
* Fra Jørund og Svein Arild Hammerø
* Fra Karin Bjerkerud (Samboer med Jan Bure)
* Fra valgembedsmennenes fruer
* Fra Loge nr. 91 Albert Schweitzer, Roskilde, DK
* Fra Eks OM Bjørn Aage Rasmussen
* Fra Eks OM Svein Solberg

Kr. 5.000,Kr. 1.000,Kr. 1.500,Kr. 1.000,Kr. 1.000,Kr. 100,En femarmet sølvkandelaber
En møteklubbe
Bunten av staver
Porselensurne og 4 porselenslysestaker
En Alterduk
En inspektørstav
En blomsterhilsen
En blomsterhilsen
En blomsterhilsen

Fra aftenens talerekke sakser vi følgende:
Stor Sire, Oddvar Granlund …berømmet Oslo Broderforening som –fulgt fra sidelinjen-hadde virket
godt organisert. … forsto godt at det på en måte var fra loge Johan Middelthon en ny broderforening i Oslo
måtte komme. Et slikt initiativ kjennetegner vellykkede loger.
Henry Ford’s ord: Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er
suksess, er ord det er viktig å ta med seg på veien.
La det være rom for ideer og diskusjoner, men vær våkne slik at dere kan utnytte dette til logens beste. De
ideer og meninger den enkelte måtte ha, må få komme ut, ja må få blomstre.
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DDSS, Oddmund Reppe takket for det gode samarbeidet med Oslo Broderforening. Dagen i dag er en av
de store i mitt Odd Fellow-liv!
Distriktsrådet er kjent med at logen vil arbeide frem en sangbok, og håper at Rådets bidrag kan være en
hjelp til å få dette realisert. (se gavelisten)
Deretter resiterte DDSS til slutt et utdrag av indianerhøvdingen Seattle’s tale til president Franklin Pierce i
1854. Den er kalt: Den vakreste talen om det vakreste vi har.
Den innledes slik:
«Vi er en del av jorden, og den er en del av oss.
De duftende blomstre er våre søstrer.
Hjorten, hesten, den store ørn – de er våre brødre»
[. .]
Og avsluttes slik:
«Mennesket vevde ikke livet, vi er bare en tråd i veven –
Alt vi gjør mot veven, gjør vi mot oss selv.»
Eks Stor Sekr. Bjørn Fossan, som Oslo Broderforenings avtroppende formann, og nå installert som logens
første Stor representant, ga en historisk oversikt over loge nr. 132 Albert Schweitzers tilblivelse. Han takket
Stor Sire for hjelp og støtte, og utbrakte en skål for Odd Fellow Ordenen, hva den står for, og med ønske om
en fortsatt positiv utvikling for Ordenen - kvantitativt så vel som kvalitativt.
Stor Skattm. Per Espen sa at også han hadde den mangfoldige Albert Schweitzer som sitt forbilde. Særlig
valgspråket: Ærefrykt for livet! Et ﬁnere navn enn Albert Schweitzer kan ikke en loge ha.
Schweitzer hadde også et annet ﬂott ordspråk: Smertens brorskap!
Presten og forfatteren Karsten Isachsen har sagt det slik: «En smerte som deles, den tapes ...»
Dette relaterte han til Ordenens budord om: «Å hjelpe de trengende, besøke de syke, oppdra de foreldreløse
og begrave de døde.»
OM Svein Bøhlerengen – den nye loges første OM, sa bl.a. at arbeidet i Broderforeningen hadde vært
utrolig krevende, men også samlende og en givende tid.
De to arbeidsårene, som har ført frem til dagens høydepunkt med den høytidelige institu-eringen av en ny
loge, ser jeg på som et personlig løft – en unik tidsperiode i mitt liv – en rik erfaring.
Han takket videre alle for nærvær og deltakelse, samt for gaver og hilsener til denne store dagen. Han ga
også til beste noen visjonære ønsketanker for logens fremtid, og avsluttet slik: Må alle gode krefter få spille
fritt slik at vi er og blir et positivt bidrag til virkeliggjørelsen av Ordenens formål –et verktøy for det gode.
Sr. Jørunn Hammerø sa at det var på Toten, nærmere bestemt på Jørunngard, den første frøet ble sådd om
dannelsen av en ny Oslologe. Dette ble drøftet mellom brr. Oddmund Reppe og Georg Uhlmann, som da
besøkte gården. Hun mente at «alt som blir satt i jorden på Toten» det gror og spirer! Den vakre håndmalte
porselensurnen med de tilhørende 4 lysestakene, en til hver «stol», var en gave fra henne og ektefellen
(nyinstallert UM) Svein Arild Hammerø.
Sr. Karin Bjerkerud som ga logen en alterduk, sydde på denne helt ut i de små timer natten før den store
dagen. En logesal skal ha en alterduk, sa hun, og i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet har jeg laget den til
dere.
Det var en vakker og omtenksom gave til loge nr. 132 Albert Schweitzer.
Br. Georg Uhlmann takket til slutt br. Bjørn Fossan og br. Oddmund Reppe for først-nevntes gode
«morsrolle» i disse to forberedelsesårene, og sistnevntes «farsskap» til Broderforeningen, et farsskap han
ikke kan fraskrive seg, hevdet bror Georg. Du har varmet dette frøkornet hele tiden. Du er som et fyrtårn
for Ordenen og den nye logen.
Som et synlig bevis for logens takknemlighet ble han overrakt et vakkert, innrammet bilde.
Logesangen -nyskrevet av den ovennevnte «far», ble sunget for første gang. Den ble fremført stående,
og avsluttet med stor applaus!
Sangen er blitt Loge Albert Schweitzers ofﬁsielle logesang. Den går på melodien til: Auld Lang Syne,
og står som sang nr. 4 i logens sangbok; en sangbok som for øvrig er redigert av brødrene: Knut
Bremerthun og Knut Aslak Wickmann.
*
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Med grunnlag i pengegavene som logen ﬁkk ved institueringen fra DDSS Leif Rygg, Eks OM Sverre
Hjetland og Eks OM Erik Fuglseth, ble det anskaffet:
En liten Alladdin-liknende Oljelampe, til ceremoniell lystenning.
Logens sangbøker ble besørget trykket (br. Kjetil Johansen) ved hjelp av pengegaven fra medlemmene i
Distriktsråd 1.
Strømmen av gaver fortsatte lenge etter institueringen, og her skal disse nevnes:
●
En ceremonistav med logens emblem i metall på toppen av staven, og skrinet foran OM-stolen.
Begge er en gave fra logens første OM, bror Svein Bøhlerengen.
●

To norske bordﬂagg som benyttes ved brodermåltidene,
En bordbjelle, kjøpt i Assisi , nær kirken hvor den hellige Franz er
gravlagt, samt bøker av- og om Albert Schweitzer, til Logens
bibliotek, er gaver fra br. Bjørn Fossan. Br. Asbjørn Hjertén laget et
vakkert stativ til bordbjellen, som gave til logen.

●

1951-utgaven av Albert Schweitzers bok: Ærefrykt for Livet, gave fra br. Inge Solheim

●

Album til arkivering av bilder/fotos var en gave fra br. Kjetil Johansen

Logens møtedag var fra starten av - tirsdag. Imidlertid fremkom det ønsker om å bytte til torsdag, fordi
dette ble antatt å være en bedre møtedag, med øket fremmøte av brødrene.
På et møte i mars måned 1998 ble det ved avstemning vedtatt å holde fast på tirsdagen. Men
torsdagsforslaget dukket igjen opp, og embedskollegiet bestemte seg da for å sende en stemmeseddel hjem
til hver enkelt logebror, i mars måned 1999.
Og resultatet ble: 19 stemmer for torsdag, 12 for tirsdag og 2 stemmer for begge dagene.
Siden januar måned 2000, og fortsatt, er logens møtedag derfor torsdag.
Innvielser, grad- og andre spill har hele tiden vært av høy kvalitet – noe som også bemerkes av gjestende
brødre.
Nyttårsspillet har logens dyktige aktører fremført ﬂere ganger. Spesielt skal nevnes at den
12. januar 1999 ble dette spillet introdusert i Loge nr. 18 VARNA, i Moss. Aktører var brr:
Thor Rosenberg Erichsen, Eigil Jespersen, Inge Solheim og Georg Uhlmann.
I mars måned 1999 fremførte chartermedlemmene et tablå som handlet om: Kjærlighet.
Den 31. mai 2007 fremførte -under ledelse av CM John Eriksen - logens brr. spillet: «Offergaven» på en
fremragende måte.
Logen har hatt en rekke foredrag av egne brødre. Alt fra Ordensetikk, via foredrag om Albert
Schweitzer og hans «Ærefrykt for livet,» til noe om Mesopotamia – vår sivilisasjons vugge, om Mennesker
ettighetserklæringen, fakta om Koranen og Islam, om Johannitter- ordenen, og frem til lettere ting som:
«Karmøy – mitt hjem», «Operettenes verden», m.m.
Brodermåltidene ledes enten av UM eller formann i privatnevnden. Her er det mange friske
meningsutvekslinger, og sangen har alltid hatt en sentral plass. Tilstedeværende gjester har
mer enn en gang gitt uttrykk for at de opplever brodermåltidet i vår loge som både hyggelige og
forfriskende. Logens Privatnevnder gjennom årene, har alltid gjort en god ettermøte-jobb.
Sosialaften er gjerne noe som avholdes hvert år i de ﬂeste av Ordenens logeenheter. Så også i vår loge.
Inntekten fra denne type arrangementer går alltid til et eksternt, sosialt formål. Vår loge har bl.a. støttet
følgende sosiale formål:
«Lykkens hjem» på Haiti – et Frelsesarmeledet prosjekt for rusmisbrukere, «Evangelie-senteret» i Oslo –
også et senter for rusmisbrukere, Fransiskushjelpen, Tiltak for barn i Nordvest-Russland,” og Stille rom” på
Ullevål Universitetssykehus m.ﬂ.
Bevegelse i medlemsmassen
Etter institueringen av logen kom det et jevnt tilsig av nye medlemmer, frem mot 5-års dagen i 2002. Men
delmålet om 50 medlemmer ble ikke nådd, selv om det i denne perioden ble inn-viet 29 nye brødre. Dette
har ﬂere årsaker: 3 brødre døde, noen brødre ﬂyttet til andre geograﬁske områder, og noen meldte seg ut av
forskjellige årsaker.
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Fremmøteprosenten var på 70% en kort tid etter institueringen. Men med den alders-familiære- og
yrkesmessige sammensetningen logens brødre hadde/har, ville det være urealistisk å tro at dette høye
prosenttallet kunne holde over tid.
Det var/er unge brødre med barn som skal følges opp med sine ulike hobbies. Ofte kolliderer dette med
logens møtedager. Det var/er brødre som yrkesmessig jobber skift, eller reiser mye, samt en rekke andre
årsaker. Kortere eller lengre sykefravær, må også nevnes.
Men en hver av oss må legge på sinnet de kjente ordene:
Møt så ofte du kan!
Et godt fremmøte styrker samholdet mellom brødrene!
Det hjelper embedsmenne i deres arbeid!
Et godt fremmøte vil således være til glede og gavn for oss alle.
Og det vil ikke minst styrke arbeidet når det gjelder å fremme
Visjonen Loge nr. 132 Albert Schweitzer står for!
«7.juni 2002 har altså loge nr. 132 Albert Schweitzer et lite jubileum, den er blitt 5 år,» skriver den
første 5-års beretningens redaktør, br. Bjørn Fossan, og fortsetter:
«Da kan det passe å gjengi -aldri så lite omskrevet- et vers av Einar Skjæraasen slik»:
Å jubilere er å se tilbake til noe som var drøm og frø en gang
-å kunne se at fra den første kimen gikk livet videre i sunne sprang.
Det tar sin tid før røttene får feste, og vekstens viljer går organisk sammen.
Det tar nok noe mer enn fem år før treet står der som verdig tre med fullgod malm i stammen.
« Og -brødre av loge nr. 132 Albert Schweitzer- i denne gradvise utviklingen, frem til logen står der
med malm i stammen, har vi alle et ansvar. Vi ønsker hverandre lykke til i vårt fortsatte logearbeide
– til nytte og glede for oss selv, og for det logen skal stå for,» skriver han avslutningsvis i loge nr. 132
Albert Schweitzers første 5-års beretning.

13

2. Aktiviteter og hendelser i 5-årsperioden 2002 – 2007

Torsdag er logedag –
Eller for å si det slik:
For oss Albert Schweitzere er
torsdag kveld logekvelden!
Logemøtene

har stått og står sentralt i loge nr. 132, Albert
Schweitzer. Logemøtet er urverket som driver
det hele, er instrumentet som gradvis er blitt
utviklet og som i dag, 10 år etter institueringen,
fremstår som godt fungerende i logens samlede
liv og virke.
I kortere perioder har det riktignok knirket litt i
maskineriet, det skal ikke feies under teppet,
men vanskeligheter er til for å overvinnes, og
kurven for funksjonalitet, utvikling og trivsel
har hele tiden vært å anse som stigende.
En logekveld er todelt; det som foregår
«inne» med innvielser, gradpasseringer
og rituelle arbeidsmøter, og møtet «ute»,
som skjer i lobbyen og spisesalen etter
at «logen er lukket».
Møtene «inne» har alltid vært på plass.
I loge nr.132, Albert Schweitzer, har man også alltid
lagt stor vekt på ettermøtet med brodermåltidet.
Oppfatningen er at skal «logemøtet inne»
fungere etter hensikten, skal logen utvikles
og blomstre i relasjon til det Ordenen står
for, er logens evne til å påvirke og fremme
sosiale relasjoner brødre i mellom av meget stor
betydning.

Logemøtet «inne».

Innvielser og gradpasseringer.
Innvielser og gradpasseringer har vært
forsøkt fordelt jevnt ut over logeåret.
Intensjonen er at møteprogrammet, for
både vår- og høstterminen, helst skal
inneholde møter med både innvielse og alle tre
gradpasseringene.
Tanken er at jevnlige repetisjoner skaper økt
forståelse for det ritualene gir uttrykk for – og
dermed også økt interesse. Og i loge nr. 132 Albert
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Arvid Dølerud
V 2003

Arild Brock
H 2005

Luis A.V.Fuica
H 2004

Bent Nystrøm
V 2006

Per Ivard Gjerald
V 2007

Noen tilfeldig uttrukne brr. blant nær 20 som er
innviet i loge Albert Schweitzer i 5-års perioden .
Schweitzer er både innvielser og gradpasseringer
blitt gjennomført med både entusiasme og glød.
Logen har i så henseende fått rosende omtale – både
av egne og gjestende brødre.
Et noe svakt ledd i gradspillene var imidlertid lenge
drakter/kostymer. De som ble benyttet var etter
hvert ikke blitt spesielt presentable; det var drakter
som ble benyttet av ﬂere loger.
Men til logemøtet 19.okt. 2006, ble gradpasseringen
i Vennskapsgraden, og et par uker senere i
Kjærlighetsgraden, gjennomført med aktørene i
logens egne, helt nye drakter/kostymer.
En aldri så liten bekymring var ryddet av veien.
Honnør til Nevnd for anskaffelse, med bror
Inspektør i spissen!
Logen prioriterer således innvielsene og
gradpasseringene – også i økonomisk henseende.
Det satses!

Tildeling av Veteranjuveler
Av store begivenheter i denne
andre femårsperioden var
tildelingen av tre 25 års- og en
40 års Ve.Ju.
De første tildelingene fant sted
våren og høsten 2004, og den
tredje våren 2007 - til brødrene:
Kåre Kristoffersen, Christian
Wulff-Pedersen og
Thor Rosenberg Erichsen.
ﬁkk tildelt sine 25 års Ve.Ju.
av DSS, distr. 1.

Brr. fra Loge nr.2 Eidsvold fremførte
spillet: Odd Fellow Ordenen i 2015.

●

Bror Thor Hoel: Øyer og broer i Odd
Fellow-sammenheng.

●

Eks DDSS Oddmund Reppe: Vennskap
og ﬁendskap.

●

Bror Kåre Kristoffersen: Etikk –
innad i vår Orden, og etikk i vår
livsførsel utenfor Ordenen.

●

Eks OM Arne B. Dahl, fra loge nr. 2
Eidsvold: Farger og symboler i
Logesalen.

●

Bror Chr. Eisenberg, loge nr. 56 Johan
Middelthon: Unionsopp-løsningen i 1905
- som innledning til 100-års jubileet
2005.

●

Tildelingen av 40-års
Veteranjuvelen fant sted på
våren 2005 til bror:
Bjørn Fossan.
Ved denne begivenheten
presiderte Stor Sire Harald
Thoen, sammen med Storlogens
valgte embedsmenn.
Ovenfra og ned:, Kåre Kristoffersen, Christian
Wulff-Pedersen , Thor Rosenberg Erichsen og
Bjørn Fossan

Arbeidsmøtene

Logens arbeidsmøter har også fått god omtale.
Mang en bror har etter et arbeidsmøte gått hjem
med stor glede over sitt logemedlemskap.
I logens arbeidsmøter, har det vært ﬂere meget
gode foredrag, kåserier og innlegg .
Forhandlingsprotokollen, og andre notater fra den
siste 5-årsperioden, viser følgende:
●

●

●
●

●

Stor Sire Harald Thoen, i Den Grønne sal
om: Utvikling og visjon for Odd Fellow
Ordenen i Norge, sett i et internasjonalt
Odd Fellow perspektiv.
Felles med loge nr. 20 Fridtjof Nansen og
Rebekkaloge nr. 85 Regnbuen.
Bror Christian Wulff Pedersen:
Den allmenne havesyke.
Bror Arne Gunnar Berre: Storsinn.
Bror Jan Eriksen: Tannlegekunsten i
norsk folketro.
Stor Arkivar Sverre Hjetland: Streiftog i
Ordenslitteraturen.

Bror Terje Wolden: Rikdom, i en litt
annen betydning enn gods og gull.

●

Pensjonert oberst Odd Helge Olsen:
Spredte inntrykk og reﬂeksjoner fra min
tid som militær attache ved Den norske
FN-delegasjonen.
Sogneprest i Holmlia menighet,
Hans Erik Raustøl, Om kommunikasjon
mennesker i mellom Fellesmøte med loge
nr. 1 og 56.

●

●

●

●

●

Bror Per Kallestad – Over Kjølen i
kano, med undertitel: «Fra guttedrøm til veterantur»
Kap. Jørgen Enger – Pilgrimsvandring Frankrike - Spania
Logens Eks OM’ere har fremført et spill
om Kjærlighet, og om ordenens
symboler; De tre kjedeledd.

Sang og Musikk

Logen er en «syngende loge» – og logens
sanghefte- ligger fremme ved ethvert
brodermåltid. Det utvises her en
betydelig stemmeprakt – vel å merke når
den riktige tonehøyden ﬁnnes (!)

Logesangen – som alltid avslutter
brodermåltidene- er skrevet av
Eks DDSS Oddmund Reppe
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Et liv uten musikk
er en misforståelse
Japansk ordtak

Levende musikkledsagelse ved logemøtenes
forskjellige ceremonier er ønskelig. Ved logens 10års jubileum er det fortsatt ingen fast organist på
orgelgalleriet å støtte seg til.
Imidlertid har logen etter hvert fått ﬂere musikkinteresserte brødre i sin midte, og logens
musikkansvarlige har løst behovet for musikk på en
utmerket måte.
Dagens teknikk i relasjon til CD-plater gir
muligheter for et mangfold når det gjelder bruk av
musikk, noe logen har benyttet seg av.
Og selv om det er klart at det er ønskelig med en
bror som av og til kan benytte orgelet i logens
møter, er CD-plater kommet for å bli – også innen
loge Albert Schweitzer
Når det gjelder musikk skal også nevnes at i det i de
siste to årene har brødrene fått tilbud om å kjøpe en
«jule-CD» av meget høy kvalitet. Musikken er satt
sammen av en musikk-interessert og initiativrik
logebror.
Salget har gitt et økonomisk overskudd som i sin
helhet skal benyttes til fremme og styrkelse av
musikken og sangen – ja, nettopp i loge Albert
Schweitzer.

eller et glass øl. Et meget populært tiltak.
Et hvert brodermåltid åpnes alltid med at UM og
brødrene hever sine glass og utveksler følgende
utrop:Det Gode Vennskaps skål! En tradisjon som
er tatt med fra moderlogen.
Ved brodermåltidet er Undermesters taleliste
sjelden tom.
Mange brødre står opp – enten med bakgrunn i at
de ut fra tradisjon har spesielle oppgaver å utføre,
eller at de rett og slett ønsker å dele noen tanker
med de tilstedeværende.
Ved slike spontane innlegg kan den ene ytringen
lett initiere et tilsvar, og grader av uenighet
forekommer. Dette kan sporadisk føre til ganske
friske meningsutvekslinger, men vennskapsånden
forstyrres ikke.
På ettermøtene har brødrene også fått overvære
korte kåserilignende innlegg. Noen av disse
huskes bedre enn andre;
F eks: Innlegget om:
De hellige kuer i India,
likeså:
Polferden som ble sponset av Royal Bakepulver
Dessuten den ytterst spesielle historien om:
Nordmannen Nils Olsen –
for å nevne noen av perlene i en variert og
interessant kåseriﬂora.

Billedalbum

I siste ﬁreårsperiode har et digitalt fotoapparat vært
ﬂittig brukt på ettermøtene, og ved begivenheter
utenfor logesalen. Dette har resultert i et tekstet
billedalbum
Dermed har man fått en varig dokumentasjon av
logens aktiviteter utenfor logesalen; fra ettermøter,
sommermøter o.a.

Logemøtet «ute»

Ettermøtet/Brodermåltidet har på en måte vært
logens spesielle varemerke.
Helt fra broderforeningens dager har dette vært
tillagt stor betydning, og det gjennomføres som fast
regel ved et felles bord. Det ”å bryte brødet” og
snakke sammen rundt et slikt bord vurderes som
klart mer samlende og inkluderende enn når
bordoppstillingen er mer spredt.
Logen har dertil alltid hatt en Privatnemnd
bestående av brødre med interesse for og evne til å
skape en best mulig optimal ramme rundt måltidet.
Logens Privatnevnd har derfor stått -og står fortsatt
- sentralt i logens trivselsarbeid.De siste årene har
brødrene til og med, før UM inviterer til bords, fått
muligheten for en aperitiff i form av et glass vin
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Møter i logelokalene - hvor det
ikke foregår noen «åpning og
lukking av logen»

Av og til har logen også møter i logelokalene som
ikke er helt vanlige logemøter – men allikevel er
viktige i logens totale virksomhet: Eksemplene
nedenfor -merket med *- viser noe av spennvidden i
denne type møter:

* Minneloge

holdes andre søndag i november, hvert år.
Søndag 10. november, 2002 hadde loge nr. 132
Albert Schweitzer fått ansvaret for
gjennomføringen av dette års Minneloge, på
vegne av alle Odd Fellow loger i Oslo, d.v.s.
distriktene 1 og 21. Oppgaven ble, med bror OM
i spissen, gjennomført på den best tenkelige
måte. Logen ﬁkk meget god tilbakemelding for
gjennomføringen.

* Julemøte -

er gjerne siste møte i desember, m/ledsager.
Møtet åpnes med en kort samling inne i loge-salen,
med markering av den forestående jule-høytiden.
Deretter er det sosialt samvær med et julemåltid,
som inntas benket rundt et festdekket bord. Og
selvsagt er det både sang, innlegg og
underholdning. En høyt verdsatt tradisjon.

* Informasjonsaften -

gjennomføres en gang i året, i samarbeide med DSS
som har regien inne i logesalen.
Et forsøk på å gjennomføre informasjonen i
samarbeide med en Rebekka loge ga ikke det
forventede resultat. De siste årene har logen derfor
stått for arrangementet helt alene, og har da
kombinert informasjonsmøtet med en ”torskeaften”,
noe som har vist seg svært vellykket. Gjennom
dette har gjestene, i tillegg til Ordensinformasjon,
også fått et lite glimt inn i logens sosiale liv.

Logens utadvendte,sosiale arbeid
Frelsesarmeens slumsøstre i Oslo, har de siste 4
årene fått en årlig tildeling fra Sosialnevndens
konto på kr. 25.000,-.

SlumBeløpet er øremerket til
bruk for medmennesker
som lever under
søstrenes
økonomiske og sosiale
vanskelige forhold, og
som etter slumsøstrenes
motto
kjennskap har behov for
ekstra støtte, bl.a. til jul i form av store,
er:
baglignende poser med
diverse kolonialvarer, og
med noe ekstra leker og
«Omsorg
gaver til familier med
barn. Logens brødre har
nå i tre år hjulpet
for
slumsøstrene med å kjøre
disse matvarene hjem til
de som av helsemessigehele
eller andre årsaker ikke
selv kan, eller har
anledning til, å hente sin
mennesket»
bagpose på Slumsentralen
i Borggt. 2. Dette
omfatter ca.50 adresser over hele byen! En
meningsfylt oppgave logens brødre slutter helhjertet
opp om.
Logen har i perioden også støttet:
-

Ordenens landssak vedrørende SOS
barneby i San Vicente, El Salvador.

-

Gjennom ”Fadderbarnas Fremtid”har
Logen påtatt seg en varig økonomisk
forpliktelse, overfor logens fadderbarn i
India; den 10 år gamle piken, Ashwini,
med kr.2.040 pr.år.

-

SIRIUS OSLO er et samarbeidsprosjekt
mellom Reb.- og OF-loger iOslo.
Radiumhospitalet åpnet i januar 2007 en
ny avd. for Stråleterapi, hvor logesøstre
og -brødre betjener en minikafe for
pasienter og pårørende, når disse møter
til behandling. Logens driftsbidrag er på
ca. kr. 2.000,- pr. år.

* Sosialaften -

holdes gjerne hver høst, hvor brødrenes partner og
venner er hjertelig velkommen.
Logens brødre skaffer gevinster som loddes ut. Det
økonomiske, årlige sluttresultatet ligger i snitt på
ca.kr. 30.000,-. Et strålende resultat for en liten
loge!
(Resultatet for 2006 ble på utrolige kr. 36.000!!)

* Logeball

I forbindelse med nyttår har logen årlig vært med
på å arrangere et såkalt ”nyttårsball” i logelokalene.
Dette er et samarbeidsarrangement med andre loger
– som Rebekka-logene: Ragnhild og Urania, og
Odd Fellow logene: Norvegia og Johan Middelthon.
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OM Eigil Jespersen
❑ 132 Abert Schweitzer

OM Jens Christian Färber
❑ 86 Sigurd Syr

Ashwini Mohite, logens indiske fadderbarn.

Sosialaften 2006 med loddsalg og amerikansk auksjon
Auksjonarius Knut Aslak Wickmann Hovedgevinst Eks OM bordet Trekning v/Hans Chr. Teilman og Thor Magnus

OM overrekker kr. 25.000 fra sosialaftens innsamlede
midler til leder for Frelsesarmeens slumsentral i Oslo

Juleaksjonen: Utkjøring av matposer til vanskeligstilte, for slumsøstrene
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Sommertreffene på Herregårdskroen i Frognerparken. med stor oppslutning – fra mange loger.

Ølskole på Ringnes bryggerier

Sommermøte på Oscarsborg festning

Sommermøte på SAS-museet
Gardermoen

Gutta på by’n” med bowling og middag

Sommermøte i Middelalderparken
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Møteaktiviteter/treff utenfor
Ordenshuset i Stortingsgt. 28.
Logens sommermøter er alltid med ledsager.
Stiftelsesdagen, 7. juni, arrangeres hvert år som
sommermøte, d.v.s. som en ”utﬂukt”; unntatt på
5 og 10-års dagen, som har vært markert med et
hyggelig innendørs arrangement i Ordenslokalene;
også her med ledsager.

Sommertreff i Frognerparken
Helt fra Broderforeningens dager har det
vært et opplegg i sommermånedene med helt
uformelle treff av brødre/søstre på Herregårdskroen
i Frognerparken, hver 14. dag – og selvsagt på
logens ordinære møte-dag. Arrangementet er
populært, og opp til 43 brødre/søstre fra10 loger,
med følge, har vært til stede på en og samme kveld.

*I 2003 gikk turen til Oscarsborg festning.
*I 2004 besøkte logen SAS Museet på
Gardermoen.
*I 2005 var stedet møtelokalene til fagforbundet
”Lederne” i Geitmyrsvn., ved St. Hanshaugen, før
turen gikk til Rådhusplassen, hvor det var et
markeringsarrangement i forbindelse med 100- års
dagen for Unionsoppløsningen.
*I 2006 sto omvisning i Middelalderparken i
Gamlebyen på sommermøtets program.

«Gutta på by’n»
Opp til et par ganger i året har det vært arrangert
uformelle treff i forskjellige former; dels uten- og
dels med ledsager.
Det har vært et variert program, og her er det bror
UM og inviterende brødre som har regien:
*

Omvisning i Stortingsbygningen

*

Brødrene har gjort seg kjent med
bilkjøring på ”elektronisk bilbane”

*

«Øl-skole» har vært holdt i Ringnes
Bryggeri’s gamle representasjonslokaler i
Sannergaten

*

En Bowlingbane har vært besøkt

*

Guidet visning i Nobel Instituttet. Info om
Nobel og fredsprisvinnerne – med vekt på
Albert Schweitzers fredsarbeid

*

Nok et besøk til Ringnes bryggeri!
Denne gangen til bryggeriets nye
anlegg i Nittedal.
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❋
Til slutt
noen tankevekkende ord av vår loges
navnefar, Albert Schweitzer:
*
*Ærefrykt for livets uendelighet –
opphevelse av fremmedheten –
medopplevelse, medlidelse; det siste
resultat av erk jennelsen er altså egentlig
det samme som k jærlighetsbudet pålegger
oss.
Hjerte og fornuft samstemmer når vi vil
være, og våger å være, mennesker som
prøver å se i dybden av tingene!
Og fornuften oppdager mellomleddet
mellom k jærligheten til Gud og
k jærligheten til menneskene; k jærligheten
til skapningen,
ærefrykten for alt som er, medopplevelsen
av alt liv selv om det i det ytre er aldri så
ulikt vårt.
❋

Noen betraktninger fra en «ung» bror om livet i
Loge nr.132 Albert Schweitzer

Br. Jens Gunnar Næss
Med «ung» sikter jeg i denne sammenheng ikke til min egen alder, men til min fartstid som medlem i Loge
nr.132 Albert Schweitzer. Mitt medlemskap går nemlig ikke lenger tilbake enn til 17. mars 2005.
Det første møtet med logen var på Sosialaften 11. november 2004, etter invitasjon fra Arild Kristensen som
senere ble min fadder. For meg ble dette et møte som gjorde et solid inntrykk; Vi ble møtt med en varmende
åpenhet allerede fra første stund. Det er klart jeg var både spent og nysgjerrig, jeg hadde jo ikke så mye
kjennskap til Odd Fellow Ordenen fra før. Særlig opplevde jeg informasjonsdelen av kveldens program
inne i møtesalen som spesiell, lunt og engasjerende framført av daværende OM Jan Bure. Etter dette og
ﬂere samtaler med br.Arild, var det klart for meg at jeg ville søke om medlemskap i Loge nr.132 Albert
Schweitzer.

«Jeg setter også
pris på
mulighetene til
å delta i den
sosiale,
utadvendte
delen av
logens
aktiviter»

Jeg tenkte nok litt på at møte hver torsdag kunne være i meste laget, men nå i ettertid
opplever jeg tvert imot at det er svært lystbetont å møte fram så ofte! Da blir det også
lettere å bli kjent med brødrene. Mye av forklaringen ﬁnner jeg i at samværet med
brødrene gir mye, helt fra første start på kvelden, den formelle delen i møtesalen og til vi
skilles etter gode og trivelige brodermåltider/ettermøter. I løpet av kvelden går alvor og
skjemt hand i hand og gjør hver logekveld til en god opplevelse – og et pusterom! Jeg
opplever også at jo mer jeg bidrar jo mer får jeg igjen.
Jeg setter også pris på mulighetene til å delta i den sosiale, utadvendte delen, av logens
aktiviteter, enten det nå er i forbindelse med logens indiske fadderbarn, eller hjelp til
Frelsesarmeens Slumsøstre med utdeling av diverse kolonialvarer til trengende
enkeltpersoner og familier i Oslo-området -før jul. Dette er aktiviteter som foregår uten
de store ord og oppslag, men som så avgjort er meningsfylt og gir grunn til ettertanke!

Det vil så klart ta sin tid før unge brødre får innsikt i hele Ordenens virksomhet, og i logens rituelle former.
Men det går i hvert fall fram i ordenens formålsparagraf at ekspansjon ønskes. Dette er jo selvfølgelig vel
og bra, men jeg er litt usikker på om oppfølgingen av brødre som sjelden møter fram er like bra. Det er
selvfølgelig mange gode grunner for fravær enkelte ganger, men det kan kanskje være på sin plass å se litt
nærmere på dette fra logens og brødrenes side også?
Kanskje ”pleie” av brødre som av en eller annen grunn er mye fraværende bør vektlegges mere? Jeg antar at
fadderne kan ha en spesiell utfordring her.
Kort oppsummert vil jeg si at jeg har funnet et godt sted å være – og at jeg møter så ofte jeg kan!
Med broderlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
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Kjell–Gudmund Kjær 1200

1999-01

Svein A.Hammerø † 0300
0500- Knut A. Wickmann
Inge Solheim
Jan Bure
Eigil Jespersen

Svein Bøhlerengen

Overmester

0500- Jan Bure
Jan Bure
Eigil Jespersen
Truls Morten Teilman

Knut Aslak Wickmann

Svein Arild Hammerø

Undermester

Sekretær

Truls Teilman
Truls Teilman
Knut Bremerthun

Inge Oddvar Solheim

Knut Aslak Wickmann

Jørgen Enger
Arild Kristensen
Einar Mortensen

Truls Teilman

Asbjørn Hjertén

Skattmester

Kasserer

0500- Øyvind Hjerpseth
Øyvind Hjerpseth
Terje Retteråsen
Tor Hoel

Jan Bure - 0500

1098 Jan Bure

Georg Uhlmann 1098

Thor Rosenberg Erichsen
Einar Mortensen

John Eriksen

2005 - 07

Jørgen Enger

Eigil Jespersen
Tor Hoel

Christian Wulff-Pedersen

1098 Christian Wulff-Pedersen

Jan Bure 1098

Kapellan

Paul Storsveen

Terje Retteråsen
Jørgen Enger

Knut Bremerthun

Kjetil Johansen

Inspektør

Jimmy Bjerkansmo

Einar G. Mortensen
Sven-Erik Antonsen

Jørgen Enger

1197 Inge Solheim

Musikkansvarlig

Jimmy Bjerkansmo

Einar Mortensen
“

0399, Knut Bremerthun

Knut Aslak Wickmann

Redaktør, AlbertBulletin

Kap. Må ha en alvorlig og bærende stemme . . . hans embede skal bidra til alvor og høytid i logen . . .

Insp. Skal representere stil og verdighet. . .

CM Ha evner ut over det vanlige når det gjelder fremføring av monologer og ledelse av spill etc. . . . myndig under instruksjon . . klar diksjon .

Kass.Innkrever kontingenter . . . må ha evnen til å oppnå personlig kontakt med brødrene . . .

Skm Kjennskap til enkel regnskapsførsel . . . følge opp logens fonds . . . betjene regninger . . . sette seg inn i bruken av ceremonielt lysbruk . . .

Sekr. OMs høyre hånd . . . orden på korrespondansen . . . bistår OM i dennes forretningsførsel . . . skrive fyldige, men kortfattede referater . . .

UM Egenskaper som for OM . . . Visevert og koordinator på ettermøtene . . . ha et våkent øye for brødrenes trivsel i logen. . .

uten for stor binding til boken . . . ”alltid være der”. . . tid til ”å tenke loge” så å si døgnet rundt!

OM er selve drivkraften . . . personlig integritet, Ordenserfaring, lederegenskaper . . . klar, bærende diksjonsstemme . . . fremføre monologer

Det er interessant lesning å se de krav Broderforeningen satte til sine fremtidige loge-embedsmenn; - Se på de nedenstående eksemplene:

Thor Rosenberg Erichsen

1999 – 01

Raymond Jovum

2001 – 03
2003 – 05

Ceremonimester

År

LOGENS CM, KAP., INSP., M.ANSV. OG RED. 1997–2007

“
Knut Aslak Wickmann
“

1997 - 99

2001-03
2003-05
2005-07

Bjørn Fossan

0101 Svein Bøhlerengen

Storrepr.

År

1997–99

LOGENS VALGTE EMBEDSMENN 1997–2007

Økonomi
Logens likviditet skal alltid være slik at løpende forpliktelser blir betjent, sier langtidsplanen.
Medlemskontingentens størrelse, kr. 1.200,- pr. år, og andre tilpassede, inntektsbringende tiltak, har gjort at
logens økonomiske forpliktelser alltid har vært betjent presist ved forfall.
Hva består så de «inntektsbringende tiltakene» -utover kontingenten- av?
For vår loge har dette i noen grad vært sporadiske utlodninger på enkelte ettermøter. Men de STORE
inntektene har nok vært oppgaver som: Loftsrydding og ﬂytteoppdrag. Her bør vel spesielt nevnes
ﬂytteoppdragene for ALCATEL, på Økern, høsten 2001, sammen med loge nr.146 Raumar, (da som
Broderforening). I følge prosjektleder, daværende UM Jan Bure, tok oppdraget ca. 500 timer, med 35
brødre. Dette ga de to logene hver en inntekt på kr.153.000!
Nye Antependier var før dette allerede ferdigsydd og betalt. Men nå dukket muligheten opp for virkelig å
slå på stortrommen, ved å gå til anskaffelse av etterlengtede ting/utstyr som: Egne kapper til
embedsmennene, logevimpler, OM-kjede, logepins, gratulasjonskort til bruk ved brødrenes åremålsdager,
samt gratis Informasjonsmapper til brødrene, for å nevne det mest kostnadskrevende. Med anskaffelsen (i
2006) av logens egne, tidsriktige drakter til gradspillenes aktører, kan det trygt sies at loge nr.132 Albert
Schweitzer er en veletablert loge.
En sjenerøs gave på kr.30.000,- fra enken etter logens tidligere OM Svein Arild Hammerø, fru Jørunn
Hammerø, ble brukt til å komplettere OM-kjedet med «de tre kjedeledd», samt til å ﬁnansiere de tidligere
nevnte embedskappene.
Restbeløpet på kr. 10.000,- ble etter givers ønske satt inn på «Fond for etterlatte».
Broderfondet er et fond til internt bruk for brødre som temporært kan ha kommet i økonomiske vanskeligheter, og som
følge av dette ﬁnner det problematisk i en periode bl.a. å betjene kontingenten til logen.
Oppstår en slik situasjon kan brødrene ta kontakt med logens OM. Han har fullmakt til å yte lån, eller
bevilge et beløp, primært for å gjøre vedkommende bror godstående. Dette har betydning for stemmeretten,
for valgbarhet til embeder, nevnder, m.m. Navn fremkommer ikke i noen protokoll eller regnskapsbok, og
så vel OM som Skm. har taushetsplikt.
Fondet har en kapital på kr. 25.000,-, og det har i den andre 5-års perioden vært bevegelse i fondet.
Etterlattefondeter opprettet for å kunne «ta vare på» en død brors etterlatte (enke/samboer) gjennom invitasjoner til ulike
typer arrangementer i logens regi, og hvor brødrenes ledsagere er invitert.
Det er også tradisjon for å gi de etterlatte en oppmerksomhet i forbindelse med julehøytiden.
.
Fondet har en kapital i størrelsesorden kr.20.000,-. Her har det også naturlig nok vært fondsbevegelse i
logens andre 5-års periode.
Logen har i sitt tiende år 3 etterlatte etter døde brødre.
Utadvendt, sosial økonomi
Fra denne kontoen går det hvert år ut kr.2.040,- til Logens indiske fadderbarn,.
Som driftsstøtte til prosjektet: SIRIUS OSLO vil det årlig, f.o.m.2007, gå ut ca. kr, 2.000,-.
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3.

Rullerende logeaktiviteter

«A l b e r t B u l l e t i n e n»
Det var i 1996, i Oslo Broderforening, at AlbertBulletinen så dagens lys. Forslaget om en logeavis ble
fremmet av Broderforeningens sekretær, Morten Slungård, på et ettermøte.
Kasserer, br.Knut Aslak Wickmann, ble klappet inn som avisens første redaktør.
Han hadde da allerede et navneforslag klart som ble meget godt mottatt, nemlig:

AlbertBulletinen!
En ting var sikkert – navnet klang godt i ørene! Det indikerte klart at dette skulle være en medlemsavis
for loge nr. 132 Albert Schweitzer.
Bror redaktør gjorde en glimrende jobb med å produsere en 4-siders bulletin omtrent en gang pr. måned, og det t.o.m. i lang tid etter institueringen av logen! Men etter hvert måtte denne utgivelses-frekvensen
bare trappes ned. Det ble ikke mulig -med ﬂere og ﬂere brødre i rekkene- å skrive artikler, lage intervjuer,
trykke- og distribuere et slikt blad alene hver eneste måned.
I 1999 ble han valgt til logens Undermester, og det var naturlig at en annen overtok redaktøransvaret. Til
da var det utgitt ikke mindre enn 50 utgaver(!) av en Bulletin som både var instruktiv, informerende og
med mange gode og tankevekkende artikler. Hatten av for en betydningsfull pionerinnsats!

Knut Aslak Wickmann
Redaktør 1996 - 1999

Knut Bremerthun
Redaktør 1999 - 2001

Einar G. Mortensen
Redaktør 2001 - 2005

Jimmy Bjerkansmo
Redaktør 2005 - 2007

Da stafettpinnen skulle bringes videre i 1999 var det bror Knut Bremerthun som ble logens andre
redaktør. Han videreutviklet- og ﬁkk bulletinen inn i mer faste former, slik den i dag fremstår.
Bulletinens tredje redaktør – og den som hittil har fungert lengst i dette embedet- ble bror Einar G.
Mortensen. I hans redaktørtid ble det mer vanlig med bruk av fargefotos og den slags, noe som var en
betydelig ansiktsløfting av bladet.
Logens fjerde redaktør tiltrådte i 2005, og fungerer fortsatt når dette skrives. Han har fått med seg en
redaksjonskomité bestående av brødrene: Bjørn Fossan, Christian Wulff-Pedersen og Knut Bremerthun.
Dette synes å være et godt team som er en styrke for AlbertBulletinen.
Med et tilbakeskuende blikk på den spede begynnelsen i 1996, fra et 4 siders blad i sort/hvitt, og frem til
julenummeret i 2006, med sine 22 sider og mange bilder i farger, er en ting sikkert: AlbertBulletinen er
kommet for å bli! Den er spennende og engasjerende å lese, slik den skal være, og vi får krysse ﬁngrene
for at også fremtiden vil bringe frem engasjerte brødre som tar ansvaret med å videreføre denne gode
tradisjonen.
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Vennskapsloge
Våren 2001 ble embedskollegiene i loge nr. 86 Sigurd Syr, Hønefoss, og loge nr 132 Albert
Schweitzer, Oslo, enige om å bli hverandres vennskapsloge.
Lenge har det stått i langtidsplanen at logen skulle undersøke muligheten av å få dette til, - så vel
innenfor- som utenfor landets grenser. Men først og fremst var det viktig å få andre vesentlige ting på
plass, før søk etter vennskapsloger kunne begynne.
På vårparten 2001 fant man imidlertid at tiden nå var moden for å søke etter en innenlands
vennskapsloge.

Denne visshet om at vi er venner,
disse varme håndtrykk når vi møtes,

Det ble skrevet rundt til noen nærliggende loger i bl.a.
Østfold, Drammen og Ringerrike.
Logens embedskollegium, med Knut Aslak Wickmann
som OM, la vekt på at vennskapslogen måtte ha en
rimelig besøksavstand.

når vi skilles, broen som er bygget
mellom våre sinn for alle tider,dette at vårt vennskap klarte prøven,
stod i stormene som virvlet om oss,
Gud, det er en styrke av det store
som har gitt oss tryggheten vi
trengte.

Louis Kvalstad

Etter noen avslag fra loger som allerede var
veletablerte i så måte, svarte OM Øystein Kronstad,
Loge nr. 86 Sigurd Syr, Hønefoss, i et hyggelig brev
av 7. april 2001, at de gjerne ville ha loge nr. 132
Albert Schweitzer som sin vennskapsloge.
Den 19. juni s.å. holdt logenes av- og på-troppende
embedskollegier sitt første felles EK-møte, for å
utveksle tanker og planer for utviklingen av dette «nye
vennskapet». Det tar gjerne noe tid før man får ting til å
fungere slik man ønsker, men «det går seg til». I den
siste embedsperioden har EK-ene lagt vekt på bl.a. å ha
gjensidige, felles gradpasseringsmøter hos hverandre.
Og i et felles EK-møte 9.januar 2007, ble det «klubbet»
at: To felles EK-møter og to felles logemøter skal
gjennomføres hvert år - i tillegg til sporadiske, andre
arrangementer!

Den 29. november 2001 holdt loge nr. 132 Albert Schweitzer sitt møte nr. 100, hvor loge nr. 86
Sigurd Syr, for første gang kom på besøk til vår loge, ledet av OM Sverre Granheim. Loge
Albert Schweitzers første besøk til Hønefoss fant sted den 12. mars 2002, ledet av OM Inge
Solheim.
❋❋❋

MARGIT OG CHRISTIAN SAND’s STIFTELSE
Dette er en testamentarisk stiftelse som har til formål å yte økonomisk hjelp til trengende Ordenssøstre
og –brødre.
I Stiftelsesstyret har vår loge vært representert siden 2001 med logens Stor Representant Knut Aslak
Wickmann; først som varamedlem, og fra 2003 som styremedlem.
Hans andre periode utløper i 2007.
Testators spesiﬁserte viljeserklæring kan han orientere brødrene om.
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Samarbeid og kontakt mellom loger
Et sitat fra Håvamål: «Har du en venn du tror på, besøk ham ofte, for det gror kratt og høyt gress på den
vei som ikke vandres.»
I egen loge er vi-, skal vi være-, nettopp venner/brødre; vi tiltaler jo hverandre med det betydningsfulle
ordet: BROR!
- Floskel? - Nei!
Med Ordenens Motto, Budord og Den Gyldne regel, i tillegg til avlagte gradsløfter som forpliktende ballast,
er dette bare en selvfølgelig konsekvens av det valget den enkelte av oss har gjort, ved frivillig å melde oss
inn i Odd Fellow Ordenen.
Men det vil ikke ”henge på greip” om vi begrenser venn-/brorskaps-begrepet til bare å gjelde brødre i egen
loge. Det blir for snevert, og vil være i utakt med selve den nasjonale- og globale Ordenstanken.
Du skal vite at «Hvor du enn i verden vanker - -» og det på stedet du beﬁnner deg, der og da, er en Odd
Fellow loge, så er det brødre der som tar i mot deg med åpne armer, og du er velkommen til å delta i logens
møter, innenfor din egen grad. Internett vil kunne være et godt hjelpemiddel til å ﬁnne ut om stedet har en
eller ﬂere OF-loger.
Vi har brødre i vår loge som har besøkt OF-loger på Island og i de andre nordiske landene, dessuten i Spania
(broderforening) og i USA, for å nevne noen steder utenfor landets grenser. Dette blir mer eller mindre
tilfeldige besøk, men det viser at imperativet:
«Vær oss velkommen bror!» - fungerer. Tvil aldri på det!
I vårt eget, langstrakte land vil du ﬁnne omkring 150 Odd Fellow loger, som er beredt til å ønske
«fremmede» brødre velkommen. Nytten av slike besøk ligger dels i at man får en bekreftelse på at det
ﬁnnes en levende OF-verden utenfor eget Ordenshus, og dels er det av kontaktskapende art. Brødre fra ulike
distrikter blir kjent med hverandre!
En annen besøkstype går på å få hjelp av aktører ved gradpasseringer, hvor en loge er kommet i temporær
vanskelighet med å gjennomføre en programmert ceremoni.
Vår loge har sporadisk hatt behov for slik hjelp, men har også til tider hatt gleden av å kunne yte tilsvarende
bistand den andre veien, - også i denne andre 5-års perioden.
Logens har til og med hatt gleden av å fremføre Ordensspill i fremmede loger.

Hvilke ordensenheter har logen
besøkt/gjenbesøkt/samarbeidet med i 10-års perioden?
nr.

1
18
20
29
32
56

Norvegia
Varna
Fridtjof Nansen
Drofnum
Viken
Johan Middelthon

5) Oslo
1) Moss
Oslo
Drammen
2) Oslo
5) Oslo

Reb.logene: nr 18 Ragnhild og nr. 2 Urania
Reb.loge
nr 85 Regnbuen
1)
2)
3)
4)

nr. 86
91
122
129
136
146

Sigurd Syr (VL) Hønefoss
Skaugum
3) Asker
Gyldenborg
Kongsvinger
Oscarsborg
Ski
Millennium
Oslo
Raumar
4) Jessheim

5)
6)

Loge Varna var den første som besøkte vår loge, 18.1.1998
5) Samarbeid om ﬂere logeball
Loge Viken var den første loge vår loge besøkte, 13.1.1998
6) To ganger felles Info-møte
Samarbeidet om salg av orgelpiper, v/Ordenshuset i Asker, 2001 (VL) Vennskapsloge
Samarbeidet om to større ﬂyttejobber for Alcatel, Østre Aker,2001

La oss sammen bidra til at det ikke skal
- - gro kratt og høyt gress på vår Ordensvei!
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LOGEN OG A/S STORTINGSGATEN 28, OSLO

A/S Stortingsgaten 28 omfatter selve Ordenshuset og Odd Fellow-boligene på Kringsjå.
Dette aksjeselskapet eies av Rebekka- og Odd Fellowlogene i Oslo, deriblant også loge nr. 132 Albert
Schweitzer. Hver enkelt eierloge (nå 19 ) har aksjer i disse eiendommene, og stiller med tre logevalgte
representanter (én logestemme)- på generalforsamlingen. Logens OM er selvskreven som en av disse tre.
Her velges styre- og komitémedlemmer blant kvaliﬁserte logesøstre og -brødre, etter forslag fremlagt av en
valgkomité.

ı

Ved valg av styremedlemmer er det viktig å få inn søstre og brødre med kunnskap og
kompetanse innenfor: Gårdsforvaltning, Bedriftsledelse, Bygningsteknikk samt
Juridisk- og Økonomisk kompetanse.

A/S

Ordensbygget rommer Ordenskanselliet, samt Ordenslokaler som dekker Oslologenes
virksomheter. Dessuten leier en lang rekke ﬁrmaer og foretak lokaler i den 8-etasjes
høye bygningen, bl.a. Saga kino.

Stortingsgt. 28
fyller 75 år
11.11.2007

ı

Odd Fellow Ordenen eier Folke Bernadottes vei nr. 41 - 45, på Kringsjå. Nr. 41 ble
tidligere drevet som sykehjem. Dette er nedlagt, og ombygget til hybler og leiligheter.
I nr.43 -45 er det boliger for Ordensmedlemmer med og uten partner, etter fastsatte
regler.
I nr. 43 er det videre en storstue som logene kan låne til klubbaftener o.a.
Allerede i logens første 5-års periode ble avtroppende fung. Eks OM, Jan Bure, (2005
- 2007) valgt inn som varamedlem til gårdens styre, og senere som styremedlem .
Med sin yrkesmessige bakgrunn som bygningsingeniør og prosjektleder i et av
landets større Entreprenørﬁrmaer, har han siden 1999 vært et verdifullt fagmedlem i
styret, hvor han fremdeles har sete.

Kontrollkomiteen er et viktig organ i dette aksjeselskapet.
Og igjen kunne vår loge stille en kvaliﬁsert kandidat, som ble valgt inn i komiteen i 2001: Vår nyvalgte OM
for valgperioden 2007-09, Truls Teilman. Han driver sitt eget regnskapsﬁrma.
I 2003 ble han leder for komiteen. Han fratrådte etter eget ønske på gen.forsamlingen i 2006.
VALGTERMIN
1999 – 2001
2001 – 2003
2003 – 2005
2005 – 2007
2007 - 2009

STYREMEDLEM
(99Vara) 00 Jan Bure
Jan Bure
Jan Bure
Jan Bure
Jan Bure -08

KONTROLLKOMITEEN
Medlem
Leder
Truls Teilman
Truls Teilman
Truls Teilman -06
Arild Kristensen

Nevnes bør også at til Generalforsamlingens møte i 2002 fremmet vår loge en økonomisk godtgjørelsesplan
som skulle omfatte alle tillitsvalgte i eiendommens styre- og komité organer. Planen tok hensyn til indeks,
prisstigning samt til en reallønnsvekst, på linje med samfunnet forøvrig. Dette for å komme bort fra den
stadig tilbakevendende diskusjonen og avstemningen blant de like stadig skiftende logerepresentantene på
generalforsamlingens møter, hvis kunnskap om eiendomsdrift i denne størrelsesorden var-/er- og fortsatt
vil bli, av svært varierende kvalitet. Planen ble vedtatt med 11- mot 8 stemmer. (=19 loger)
I korthet ble planen knyttet opp mot folketrygdens grunnbeløp (G), og gradert for de ulike tillitsvervene.
Planen har nå fungert i 5 år, og synes fortsatt å virke meget bra etter hensikten.
Det er interessant å registrere den betydning vår unge loge, og dens enkeltbrødre har hatt, og fortsatt har, på
driften av Ordenshuset i Stortingsgt. 28, og Odd Fellow-boligene på Kringsjå.
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Langtidsplanen
Avtroppende embedskollegium skal ved embedsperiodens slutt gi logen en status om fremdriften for
den tilbakelagte periodens vedtatte prioriteringer i langtidsplanen.
Det skal i tillegg fremlegges en revidert langtidsplan som skal godkjennes av logen, og gjelde som et
arbeidsdokument for det påtroppende embedskollegium.

Albert
Schweitzer
forsto bedre
enn de ﬂeste
at:
Ord uten
handling
ingen verdi
har– og
derfor
handlet!

Dette står å lese i innledningen til logens langtidsplan, som på den måten blir en
rullerende plan, supplert med stadig nye utfordringer, vinklinger og oppgaver. Den ligger
som et grunnlagsdokument, en «guide», for hvordan brødrene ønsker at logen skal
arbeide, for å nå Ordenens- og dermed logens høyverdige mål om: Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet.
Logen har helt fra sin instituering hatt en slik langtidsplan. Den er inndelt i noen
hovedkapitler med disse overskriftene:
Styrkelse og ekspansjon, Utvikling, Nevnder, Logens indre sosiale liv,
Sosialt utadvendt arbeid, Sang og musikk, Vennskapsloge, Økonomi og
Kunnskapsoverføring.
Ut fra disse hovedkapitlene trekkes det ut underpunkter som logen ønsker å prioritere i
den aktuelle embedsperioden.
Og ethvert embedskollegium er seg bevisst at de ved periodens slutt skal avlegge regnskap
overfor logen om hvordan de vedtatte, prioriterte oppgavene er håndtert og løst.
Helt à jour blir man neppe noen gang – og godt er det. Alltid bør det være noe å strekke
seg etter. Dertil krever nok mange av punktene i langtidsplanen både gjentakelser,
langsiktighet og tålmodighet.
Uløste oppgaver vil gå i arv – rullere - fra den ene embedsperioden til den neste; og nye
tanker og ideer blir lagt til. Langtidsplanen går aldri tom!
Brødre! La oss sammen bestrebe oss på å gjøre langtidsplanens mange ord om til
Handling!

Du er ventet i din loge,
Er det møtedag, så kom.
Dypt forstemmede og usk jønt
er det når din plass står tom

Du er skattet i din loge,
Om vi ikke sier det
like i ditt åpne ansik ,
- vi er glad du er med.

Du er ventet
Du er savnet i din loge,
Alle har vi bruk for der.
Vil du vi skal stå forlegen
for du ikke kommet er?
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Henrik Breda

Vær velkommen i din loge,
Kom så ofte og jevn du kan.
Da først vil vårt arbeid lykkes,
når vi kommer aller mann.

Utviklingsprogrammet
Hva er poenget med Utviklingsprogrammet i Odd Fellow Ordenen?
-Det er et program som gjennom samtaler med brødrene etter innvielse- og
gradpasseringer, er ment å bidra til den enkelte brors egenutvikling og
Ordensforståelse.
Etter innvielsen får den nye bror en informasjonsmappe med nyttige og
utdypende forklaringer om den mottatte grad, og om Ordenens etiske budskap.
Etter hvert som man tildeles en ny grad, fylles mappen opp med nye kapitler,
som gjelder for den aktuelle, nye graden.
Dette gjelder også ved opptak- og gradpasseringer i Leiren.
Logens fung. Eks OM, og hans team av erfarne brødre er ansvarlig for Uprogrammet, og at utdypende gradsamtaler gjennomføres så raskt som mulig
etter tildelt grad. Samtalene holdes i uformelle omgivelser - ofte privat. Her tar
man også for seg Lov for loger, Ordensetikette m.m.
Logen har i 5-års perioden holdt fast ved den praksis at ingen brødre tildeles
neste grad, før utviklingsprogrammets poster for mottatt grad er gjennomgått.

Etter hvert
som
du går frem i
gradene vil du
forhåpentligvis
erfare en

U-programmets røde tråd fokuserer på Ordenens Høyverdige motto om:
stadig sterkere
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, forsterket med Den Gyldne regel:
Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal også du gjøre mot dem!
Toleranse og medmenneskelighet er her sterke elementer; - elementer som ikke tilhørighet, og
bare har gyldighet mellom brødrene på hvert logemøte. Det koster neppe
spesielt mange kalorier å praktisere dette i Ordenshuset. Det er i hverdagen, på
arbeidsplassen, i hjemmet, blant venner og andre steder at alt dette skal settes ut du vil føle deg
i livet.
Vanskelig? Ja! Men vi strekker oss etter det. Vi er hele tiden på vei!
som medlem
.
Odd Fellow Ordenens etiske krav til sine medlemmer er svært høye. I tillegg til
dette skal vi heller ikke glemme hvem loge nr. 132 er oppkalt etter nemlig,
av en stor
multigeniet Albert Schweitzer.
Hans livsmotto: Ærefrykt for livet, er så visst heller ikke enkelt å leve opp til.
Det er nok av snubletråder i alle disse edle tanker og påbud. Her er det ikke til
familie.
unngå i blant både å snuble og å falle. Da kan det være nyttig, og til en smule
trøst, å ha følgende tanke i hodet – en tanke som vil gjenkjennes fra
Nyttårsspillet:
Det er bare en ting som er verre enn å falle, – å ikke reise seg igjen fra sitt fall!
Ingen av oss er engler, noe vi i dette livet heller ikke skal forvente å bli. Men som Odd Fellow-bror har vi i
allfall én unnskyldning mindre for ikke å bli et bedre medmenneske.
Utviklingsprogrammet vil være et viktig og nyttig hjelpemiddel på denne veien!

Medlems- og fremmøtestatistikk fra institueringen i 1997 til 7. juni 2007
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

V2007

Medlemmer

30

40

45

47

48

48

51

50

56

61

59

Fremmøte%

70

63

56

50

46

41

42

47

49

48

52

29

30

Knut A. Wickmann

1. H M

Inge Solheim

Sekr.

Knut A. Wickmann

Kass.

Inge Solheim

2. H M

Jan O. Bure

Jan O. Bure

Knut A. Wickmann

Svein Bøhlerengen

4. L V

Bermerthun, Knut

Eriksen, John

Hoel, Tor

Kristoffesen, Kåre

Retteråsen, Terje

Teilman, Truls

Erichsen, Thor Rosenberg

Hjertén, Asbjørn

Kristensen, Arild

Mørneby, Michael

Teilman, Hans Christian

Uhlmann, Georg

Slungård, Morten

Lislien, Haavard

Jespersen, Eigil

Fossan, Bjørn

Bure, Jan

Wickmann, Knut Aslak

Solheim, Inge

Magnus, Thor Gerhard

Johansen, Kjetil

Gjerald, Runar

Bøhlerengen, Svein

Storsveen, Paul

Mortensen, Einar

Jovum, Raymond

Hegermann, Cay

Enger, Jørgen

Pr. 7. juni 2007 er følgende brødre i Loge Albert Schweitzer også patriarker i Leir nr. 1 NORGE

Bjørn Fossan

HP

Bell-Andersen, Ove

2001 –
2003
2003 –
2005
2005 –
2007

År
1997 –
1999
1999 –
2001

Embeder i Leir nr. 1 Norge 1997 – 2007

4. LOGE NR. 132 ALBERT SCHWEITZER I.O.O.F
En loge med navn etter «Lægen i urskogen»
Den 7.juni 1997 ble loge nr 132 Albert Schweitzer instituert i vår
Orden. Et dristig valg av logenavn, med tanke på den etikk denne
mannen sto for; Han som hadde tre doktorgrader i henholdsvis: Teologi, Filosoﬁ og Medisin; - og
langt på vei en fjerde i musikk!
Som en av datidens store organister var han en fremragende Bach-tolker. Han skrev den første store
biograﬁen om denne komponisten og hans verker. Og mange bøker er etter hvert kommet fra Albert
Schweitzers hånd. Den mest kjente av disse, utenfor fagkretsen, er nok kanskje boken: Ærefrykt for
livet, en tittel tatt fra hans eget livsmotto. Boken som første gang kom ut på norsk i 1951, ble nyutgitt i
Bokklubbens Kulturbibliotek i 2002.
I innledningen skriver han:
«Det er den vesterlandske verdensanskuelses tragedie jeg har satt meg fore å skrive.»
Albert Schweitzer var en aktiv fredsarbeider, med respekt for alt levende som norm, og var bl.a.
sterkt engasjert i kampen mot atomvåpen. Han ble tildelt Nobels fredspris for 1952.
Albert Schweitzer ble født 14. januar 1875 i Kayserberg, en vakker, liten vinlandsby i det daværende
tyske rikslandet Elsass-Lothringen, hvor hans far var protestantisk prest. Seks måneder etter
Alberts fødsel ﬂyttet familien til Günsbach i Münstertal, en liten landsby nær foten av Vogesene (Les
Vosges).
Helt tilbake fra 870-tallet har Elsass/Alsace [Alzas] skiftesvis vært under Tyskland og Frankrike.
Men ved Versaillefreden i 1919 ble Alsace igjen fransk, og har siden vært det, bare avbrutt av den
tyske okkupasjonen fra 1940 – 44. Strasbourg er hovedstaden i Alsace.
Den 4. september 1965 døde Albert Schweitzer etter et kort sykeleie - 90 år gammel.
Det var som sagt dristig å kalle opp logen etter
teologen, ﬁlosofen, legen, musikeren, misjonæren
og fredsprisvinneren Albert Schweitzer. Hvordan
skulle man klare å leve opp til hans moralﬁlosoﬁske
verdier, - i tillegg til Odd Fellow Ordenens egen
formålsparagraf om: Å utbre Vennskapets,
Kjærlighetens og Sannhetens grunnprinsipper . . . ?
Vi får si med Bibelens Paulus - den store
sannhetssøker: «Ikke at jeg har det, men jeg
strekker meg etter det.»
«Det er lett å ha idealer så lenge en er ung. Det er
vanskeligere å holde på dem når en blir eldre. Men
aller vanskeligst er det å sette dem ut i livet,»
skriver Max Tau (tysk/norsk forfatter og
litteraturhistoriker, 1897 – 1976) bl.a. i forordet til
1951-utgaven av boken - Ærefrykt for livet.
Albert Schweitzer som gjorde «Ærefrykt for livet»
til sitt livsmotto, er antagelig ikke like godt kjent
for alle. Derfor skal vi her kort, nærmest i
telegramstil, forsøke å hjelpe den uinnvidde bror
med å plassere logens navnefar på kartet. Et noe
overﬂadisk streiftog gjennom hans rikholdige liv og
levnet må dette nødvendigvis bare bli, i håp om at
det kan inspirere til mer lesning om- og av ham.
Som student, 21 år gammel, besluttet Albert
Schweitzer seg til å leve for preste-gjerningen,
vitenskapen og musikken, frem til han ble 30 år
gammel. Deretter ville han slå inn på en vei hvor
han kunne tjene menneskene mer direkte. Hvordan

dette skulle gjøres ﬁkk utviklingen selv i noen.
grad avgjøre
Han begynte å studere teologi, ﬁlosoﬁ og
musikkvitenskap. For ham hørte alle disse tre
vitenskapene sammen. Å studere, og å gjennomføre
tre slike krevende studier samtidig, vitner om et
usedvanlig menneske, med en helt eksepsjonell
kapasitet. Men gjennom denne ”treklang” ville han
komme frem til selve sannheten.
Utvidede eksamener og doktorgrad i ﬁlosoﬁ fulgte
så i rask rekkefølge.
Hans lærer i orgelspill, Charles Marie Widor i Paris,
oppfordret ham til å skrive en liten avhandling om
koralforspillene, for franske organister. Resultatet
ble en bok, en av de første betydelige Bachbiograﬁer.
Schweitzers teologiske kunnskaper, sammen med
hans dype religiøsitet, førte ham frem til en
inderligere forståelse av Bach og hans musikk.
Lille Albert var bare 9 år gammel da han, under sin
fars gudstjenester, vikarierte for organisten i
kirken i Günsbach!
Han debuterte som organist 16 år gammel.
Tretti år gammel i 1905, var han alt en berømt
mann. Han var privatdosent og direktør for
Thomasstiftelsen i Strasbourg, (et hjem for
teologiske studenter) var en kjent teologisk, forsker,
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hadde utmerket seg som Bach-biograf, og hadde et
navn som Bach-tolker.
Det han hittil hadde utrettet ville andre ha regnet
for sitt livs vesentlige innsats!
«Som gutt hadde han i kunstbyen Colmar
(i Alsace) sett en skulptur som forestilte en
negergutt som vred seg i smerte. Dette gjorde et
dypt inntrykk på ham,» skriver Max Thau videre i
forordet til 1951-utgaven, og fortsetter: «Men han
tenkte ikke på å reise til Afrika, han håpet å kunne
ta fatt på et eller annet humanitært hjelpearbeid i
lokalmiljøet. Da var det han leste i en brosjyre fra
et misjonsselskap:

Hvem vil hjelpe oss i Kongo?
På dette tidspunktet var han forlovet med Helene
Bresslau, datter av en fremtredende historiker.
Begge ble fast bestemt på å reise til Afrika etter
studier i henholdsvis medisin for ham, og
sykepleierutdannelse for henne.
I 1913 reiste de på sin første av 7 perioder til
Lambaréné i Fransk Ekvatorial-Afrika; samme året
som han tok doktorgraden i medisin. I 50 år ledet
han «urskoghospitalet» i Lambaréné.
(Fransk Ekvatorial-Afrika ble selvstendig i 1960, og
tok da navnet: GABON)
Hva Albert Schweitzer utrettet der som pionér,
byggeleder, administrator, lege og prest, er så
fantastisk at vi nesten ikke kan forstå det.
Hvordan ble så uttrykket «Ærefrykt for livet»
til?
Han hadde lenge lett etter noe som kunne føre til en
ny innstilling til livets verdier.
Mens han strevde med dette problemet, reiste han i
september 1915 med en liten
elvedampbåt til N’Gomo, (en annen misjonsstasjon
i området) og han skriver:
«Langsomt seg vi oppover elven og følte oss
møysommelig frem mellom sandbankene - det var
tørketiden. Åndsfraværende satt jeg på dekket av
lekteren og slet med elementære og universelle,
etiske begrep som jeg ikke hadde funnet i noen
ﬁlosoﬁ.
Ark etter ark skrev jeg fulle av usammen-hengende
setninger for å konsentrere meg om problemet Om
kvelden den tredje dagen da solen gikk ned, og vi
akkurat dro forbi en ﬂokk ﬂodhester, sto med ett for
meg, uten at jeg var forberedt på det og uten at jeg
hadde lett etter det, uttrykket:

Ærefrykt for livet
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Jernporten hadde åpnet seg. Jeg øynet en sti i den
tette skogen. Nå var jeg nådd
frem til den ideen som rommer både verdens-,
livsbekreftelse og etikk. Nå visste
jeg at en etisk verdens- og livsbekreftelse og de
kulturidealer som knytter seg til den, har sitt
grunnlag i tenkning.
Hva er så Ærefrykt for livet, og hvordan oppstår
den i oss?
La oss se hva Albert Schweitzer selv sier om dette:
To ting kaster skygge over mitt liv. Den
ene er at verden er uforklarlig
gåtefull, og full av lidelse; den andre at
jeg er født i en åndelig nedgangstid.
Begge disse ting har jeg forsonet meg
med, fordi jeg ved tenkning har vunnet
frem til den etiske verdens- og
livsbekreftelsen som rommes i «Ærefrykt
for livet.» Den har gitt mitt liv holdning
og retning.
-

Ærefrykten for livet har kastet meg ut i en
uro som verden ikke kjenner,
og den gir meg en salighet som verden
ikke kan gi.

-

Tre motstandere har etikken om Ærefrykt
for livet å kjempe med:
Tankeløsheten, den egoistiske
selvhevdelse og samfunnet.

-

Bare den som har ærefrykt for en annens
sjel, kan bety noe vesentlig
for ham. Det eneste det kommer an på, er
at vi kjemper for at det skal være lys i oss.
Denne kampen vil andre merke, og når
lyset er i et menneske, skinner det av det.

Hva sier ærefrykten for livet om forholdet
mellom mennesket og skapningen ellers, spør
Albert Schweitzer, og svarer slik:
-

Når jeg skader liv må jeg gjøre det klart for
meg selv om det er nødvenig.
Å gå ut over det som er uunngåelig har
jeg ikke lov til, selv om det gjelder
tilsynelatende småting.

-

De som prøver operasjoner eller
medikamenter på dyr, eller setter
sykdommer på dem for at menneskene
skal få nytte av resultatene, må ikke
generelt slå seg til ro med at deres
grusomme handlemåte tjener en verdifull
hensikt. De må virkelig tenke over om det
er nødvendig å pålegge

dyret dette offer for menneskeheten. Og
de må passe omhyggelig på å
lindre smertene så langt det står i deres
makt.

Finner den ikke annet å pante hos et
menneske enn en smule tid og en
smule ro, så noterer den det opp. Men
dens strenghet er god og ser klart . . .

-

Også når det gjelder forholdet til andre
mennesker kaster etikken om
Ærefrykt for livet oss ut i et hav av ansvar
som er skremmende endeløst.

Hver enkelt pinne (-) ovenfor om uttrykket:
Ærefrykt for livet krever en fordypning i den
tenkning som ligger til grunn for Albert
Schweitzers ﬁlosoﬁ.

-

Heller ikke min lykke lar Ærefrykten for
livet meg beholde. I stunder jeg
gjerne vil nyte i umiddelbar glede, vekker
den minner hos meg om nød og sorg jeg
har sett og ant . . .

Med dette vil han bl.a. vekke tenkningen til
nytt liv. Han vet at tenkningen har en grense
der den går over i tro. Dyptgående tenkning ender
alltid i det religiøse, sier han.

-

En ubønnhørlig kreditor er Ærefrykt for
livet!

For til slutt å trekke kvintessensen av de foran
skrevne fragmentariske tanker og utsagn, kan vel
ingen gjøre dette mer presist enn Albert Schweitzer
selv:

«Etikken om Ærefrykt for livet opptar i seg alt som kan kalles kjærlighet,
oppofrelse, medkjensle, evne til å glede seg med andre og samarbeide med
dem.»
Verden har forlengst anerkjent Albert Schweitzers
veldige humanitære innsats. Men hans tenkning, vil
mange hevde, er langt større enn hans humanitære
gjerning.
Hans tenkning er ikke på noen måte lett å tilegne
seg for et gjennomsnittsmenneske; det ser man
raskt av de foranstående bruddstykkene som her
presenteres for brødrene. Hans bok, Ærefrykt for
livet, forsterker dette inntrykket, og er nok en bok
som bør leses stykkevis og delt. Men gjør man
først det, får man bilde av et utrolig fascinerende
menneske, som til de grader forsto at:
Ord uten handling ingen
verdi har - og derfor
h a n d l e t.
***

Til slutt noen Albert Schweitzer-sitater:
Jeg kan ikke la være å ha ærefrykt for alt
som heter liv, jeg kan ikke la være å føle sammen
med alt som heter liv; dette er utgangspunktet og
fundamentet for all moral.”
Finn vegen til deg selv. Og vær deg selv. Tenk selv –
fritt og ubundet. Se virkelig-heten åpent og uredd i

øynene, innrøm ærlig egen svakhet og svikt – men
gi ikke opp. Gi aldri opp troen på livsverdier som
skal være ukrenkelige. Sett all din kraft inn på å
leve ditt eget liv i ånd og sannhet, og i godhet mot
alle.
Kampen mot det onde i mennesket skal vi ikke føre
ved å dømme andre, men bare ved å dømme oss
selv.
***
Logen har et bibliotek med en rekke bøker av- og
om Albert Schweitzer. Disse kan logens brødre
låne, ved å henvende seg til bror Sekretær.
Et godt råd vil være å starte med å lese en bok
o m Albert Schweitzer, før man går løs på hans
egen «Ærefrykt for live», som er en krevende
bok å komme i gjennom. Uansett om du leser en
bok o m eller a v ham, er det viktig at du
forsøker å tilegne deg noe kunnskap om vår
loges navnefar
– Albert Schweitzer

God lesning!

Fung. Eks OM Inge Solheim/feb.2005
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