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SEPTEMBER - DESEMBER 2018

n Besøk fra loge 40 Vern
n Den Edle Kjærlighets Grad

n Sildeaften n Vårkalenderen 2019 og mye mer ...

n Ukekalenderen n 25 års veteranjuvel

n Kulturaftenn Sommeravslutning

n Sosialaften
n Røde Kors foredrag

25 års Veteran Juvel
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Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Melvin Henriksen
OVERMESTER

Gode 
brødre!
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Storrepresentant 
Øivind Vinje

OM 
Melvin Henriksen

Sekretær 
Inge Håkon Gjørva

Skattmester 
Inge Laskemoen

Fung. Eks OM 
Torstein Kallåk

UM 
Terjen Volden

«Nå er det jul igjen», er en kjent og kjær 
julesang som de fleste av oss har et forhold 
til. Fra gammelt av har vi hatt en fest, et blot, 
eller jol som det ble kalt på gammelnorsk, 
med sterk drikke og god mat. Og slik er 
tradisjonen fortsatt. Det er ikke så rent få 
kalorier vi setter i oss i julehelgen. 
Nå har vi lagt bak oss nok et høstprogram 
og 75 % av denne embedsmannsperioden 
nærmer seg slutten. 12. desember tar vi 
med oss våre ledsagere og avslutter med det 
tradisjonelle julemøtet.
I perioden har vi hatt en gjennomsnittlig 
fremmøteprosent på 38 og for Embeds-
mennene er tilsvarende prosent 62. Samtidig 
er vi godt fornøyd med at Embedsmennene 
gir beskjed ved fravær og ofte finner vikar.
Tidligere i høst fikk Ove Morten Nilsen 
sin 25 års veteranjuvel og Terje Christian 
Pedersen Den Edle Kjærlighets Grad, Lasse 
Rehder fylte 70 år, Sverre Steen Hjertland 
90 år og Per Arild Nesje feiret sin 60 årsdag.
Vi hadde dessverre ingen innvielser i høst-
sesjonen. Flere brødre må rekrutteres, den 
gjennomsnittlige alderen på medlemmene 
må reduseres og færre må slutte for å trygge 
fremtiden for vår Loge. For å overleve som 
Loge, viser en analyse, at i gjennomsnitt må 
ett medlem færre slutte og fire medlemmer 
med en gjennomsnittsalder på 45 år rekrut-
teres. Dette er selvfølgelig en utfordring, 
men ingen umulighet, må alle ta i et tak for 
å lykkes.
Vi hadde et veldig hyggelig møte sammen 
med vår venneloge fra Horten, Loge Vern, 
den 24. oktober. Terje Christoffersen, Hen-
ning Augestad og Terje Christian Pedersen 
fremførte spillet «Smeden» til stor begeist- 
ring fra brødrene.
Sosialaften ble avholdt 10. oktober og inn-
brakte til sammen kr 22 196 et veldig godt 
resultat til tross for relativt liten oppslutning 
fra brødrene denne kvelden. Dette er et 
meget viktig møte for oss Odd Fellows, noe 
alle er inneforstått med. For fremtiden håper 
jeg at vi ser flere brødre som bidrar denne 
kvelden.
Vi har i 2018 hatt en prøveordning med å 
begynne møtene i Logen kl 19:00 i stedet 

for kl 19:30. Denne ordningen har blitt 
veldig godt mottatt av brødrene. I høst hadde 
vi en spørreundersøkelse for å få avklart om 
denne ordningen skulle innføres permanent. 
Av de 32 som deltok i undersøkelsen, var 
det kun 1 bror som ville beholde den gamle 
ordningen. Særloven er nå omarbeidet, 
oppdatert og godkjent i Embedskollegiet og 
vil bli lagt frem for brødrene i et Logemøte 
på nyåret for diskusjon og godkjennelse. 
Embedskollegiet vil igjen minne om at 
dersom man av ulike årsaker ikke kan 
benytte offentlig kommunikasjon til eller 
fra logemøter, har logen gjennom Stiftelsen 
Margit Soelberg og Christian Sand, fått 
muligheten til å dekke slike utgifter. Vår 
Loge er medlem av den såkalte “grasrot- 
andelen” i Norsk Tipping, og alle som 
har registrert seg i Norsk Tipping, gir 5 % 
av spilleinnsatsen til egen Loge. I 2017 
innbrakte dette til sammen kr 1655 noe som 
må sies å være relativt beskjedent. Vi vil 
derfor oppfordre alle brødre som tipper til å 
registrere seg og derved gi sitt bidrag til egen 
Loge.

Vi skal være godt fornøyd med at vi har 
overoppfylt målet med et bidrag på kr 1000 
pr. medlem i Landssaken 2016-2019. 

Med en vakt på Radiumhospitalet i regi av 
Siriusprosjektet, bidrar du positivt til å gjøre 
situasjonen for kreftpasientene noe lettere. 
Samtidig får du en hyggelig prat med tak-
knemlige pasienter og pårørende. Ta kontakt 
med UM Terje Volden som er kontaktmann 
for prosjektet. 

Vi nærmer oss jul med raske skritt. Om ikke 
så lenge sitter vi rundt bordet på julaften og 
spiser tradisjonell julemat som f.eks. ribbe, 
pinnekjøtt eller torsk. Julen er en tradisjonell 
høytid hvor familien er samlet, både store 
og så.

Med disse ordene ønsker jeg alle brødrene 
og deres familier en riktig god jul og et godt 
nytt år. Ser også frem til et interessant logeår 
i 2019. 
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w Redaktørens hjørne

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inge Håkon Gjørva
SEKRETÆR

Sekretæren 
informerer
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blant de frammøtte, men det er nå en gang 
slik at de som ikke møter, har også lett for 
å glemme å stille opp med sine bidrag til 
denne viktige kvelden for oss. Nye ideer 
og tanker om hvorledes vi kan få flere til å 
møte,  vil bli diskutert ved neste korsvei.

Nevnes bør også spillet ”Smeden” som ble 
fint utført under besøket av  loge 40 Vern.
Spill er noe vår loge burde ha oftere, da det 
finnes mange flotte skuespillere blant oss. 
Av hyggelige markeringer var det 5 av våre 
brødre som fylte rundt år i 2018. Her bør 
spesielt nevnes Halvor Bjørn Reymert med 
sine 90 år.

To av våre brødre er dessverre gått bort i 
2018 –Svein Harry Brodin og Uno Stjern-
strøm.

Som alle skjønner har det svingt mye fra det 
triste til det gledelige i året som gikk. Likevel 
er det mye positivt som vi kan ta tak i og 
fortsette med i det nye året.
Jeg tror på et fint år for logen, og gleder meg 
derfor til året som kommer.

Men nå gleder jeg meg mest til jul og det 
som der følger. Det håper jeg også gjelder 
for alle brødrene i vår loge.

Da nærmer vi oss raskt ribbe, pinnekjøtt, 
torsk, lutefisk og jeg vet ikke hva, men ett 
av årets høydepunkter er det for mange – 
JULA.

I alt har vi hatt 19 ordinære møter i løpet av 
året, og vi bør være tilfredse med et gjen- 
nomsnittlig frammøte for 2018 på 37 %.

Totalt er vi nå 67 brødre i vår loge med 
en tilbakegang på 3 i løpet av året. Dette 
skyldes at 2 av våre brødre er gått bort, en 
bror har flyttet til en annen loge pga endret 
bosted, og sist men ikke minst: Vi har ikke 
greid å få inn nye brødre! Her har vi virkelig 
noe å ta tak i.

Det blir nå intensivert innsats i året som 
kommer, både hva gjelder innholdet i våre 
møter og ikke minst våre ettermøter som må 
gjøres mer spennende og interessante.

Som sekretær sliter jeg med å holde 
medlemmenes adresser og telefonnummer 
oppdatert.
Til jul ønsker jeg meg at alle brødre som har 
gjort endringer siste halvår,  melder i  fra om 
dette, så slipper jeg at Storlogen for ofte går 
inn og sletters brødres adresser, e-mail etc. 
pga retur av De Tre Kjedeledd.

Av hendelser ellers, bør nevnes 25 år VJ for 
Ove Morten Nilsen, Sosialaften, besøk av 
loge 40 Vern, forfremmelse av Terje Chris-
tian Pedersen til DEKG , og  Venneaften. 

Venneaften ble flott gjennomført,  og 
det virket som våre to gjester likte det de 
opplevde inne i salen og at de koste seg vel 
på ettermøtet hvor brødrene gjorde en god 
innsats med sine bidrag.
Så er det å håpe at dette fører til nye brødre i 
logen på nyåret.

Sosialaften var veldig hyggelig for de som 
stilte opp. Kun 20 brødre er altfor lite til å 
kunne samle inn nok midler til å kunne bidra 
til prosjekter slik vi i 56 Johan Middelthon 
ønsker. Det manglet ikke på giverglede 

Bulletinen

Bulletinen ferdig for andre halvår og julen er rett rundt hjørne. 
Jeg håper alle får en fin jul sammen med familien.

Husk hjemmesidene, der har vi lagt ut Bulletinen med utgaver 
helt tilbake til 1992. Hvis noen har noen eldre utgaver tar vi gjerne 
og skanner dem og får lagt de på siden vår.

Har dere noe å bemerke til innholdet, savner noe eller artikler dere 
vil sende meg er det til: pahaugs@online.no

Pål Haugs, redaktør
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En riktig God Jul 
og et Godt Nytt År 

til dere alle, og vel møtt 
i logen på nyåret!
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23.05.2018

Et glass med muserende ute i den 
gamle Posthallen var det vi ble møtt 
med. En hyggelig stund slik at vi 
alle ble samlet før vi gikk inn til en 
fantastisk buffet. Her var det ferdig-
stekte retter. Det var også mange 
råvarer du kunne få stekt. Det var 

kaffe og dessert, og du kunne spise 
så mye du ville. Høy stemning ved 
2 langbord så kvelden gikk altfor 
fort. En veldig fin avslutning og 
nesten 30 brr med ledsagere. 

Takk for en fin kveld, UM Terje
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Husk logen kan trenge din Grasrotandel!

Oslo hovedpostkontor var 
Postverkets hovedterminal i Oslo post-
distrikt fra 23. februar 1924 til 1975, og 
deretter lokaler for Sentrum postkontor, 
Postdirektoratet og Postmuseet fram til 
2004. Det ble tegnet av arkitekt Rudolf 
Emanuel Jacobsen. Bygningen, som 
ligger i Dronningens gate 15, er fredet 
og huser nå butikker og serverings-
steder samt leiligheter.

Huset som sto på tomta da Postverket 
kom inn i bildet var fra 1640, og var 
en av Christianias elste bygårder. Den 
hadde blant annet huset Christiania 
katedralskole, og var møtelokale for 

Stortinget inntil dette fikk en egen 
bygning. Huset ble revet i 1914 for å gi 
plass til Hovedpostkontoret.

Bygningen er oppført i stilretningen 
nasjonal barokk, med et borgaktig 
preg. Den ble reist i årene 1914–1918 
og 1921–1924. Hovedmaterialet er 
drammensgranitt, mens grunnmuren er 
i en lysere granitt. Dekoren i steinen er 
inspirert av norsk treskurd. Et minne fra 
huset som sto der tidligere er murt inn 
i bygningen ut mot Tollbugata; 
en kanonkule skutt fra Akershus som 
bommet på svenskene i 1716 ble dratt 
ut av veggen og støpt inn i nybygget.

Postgangen 1647-1814 i Norge
Hannibal Sehested Stattholder i Norge 1642-1651. Kopi av 
maleri utført av Karl von Mander, Wedellsborg
Den regulære postgangen i Norge begynte med at stattholder 
Hannibal Sehested etablerte Postverket i Norge i 1647. Han 
var stattholder mellom 1642 og 1651, kongens svigersønn 
og hans viktigste representant i Norge. Kongen het Chris-
tian IV, og regjerte i 60 år (1588-1648). Med etableringen 
av Postverket begynte en revolusjon i informasjonsflyten i 
landet, og det er arbeidsgruppens hensikt å studere postgan-
gen fra etableringen i 1647 til dags dato. I første omgang ble 
postgangen under unionstiden med Danmark valgt ut, det vil 
si perioden 1647-1814.

Regulær postgang var allerede blitt opprettet i Danmark i 
1624 og ennå tidligere ute i Europa. Det hadde riktignok 
vært foreslått en form for postgang i Norge helt tilbake på 
1500-tallet, men det hadde ikke blitt noe av forslaget. Norge 
var fra naturens side et vanskelig, tidkrevende og dyrt land for 
regulær posttransport. I denne artikkelen blir forutsetninger 
for og konsekvenser av etableringen analysert. I artikkelen 
behandles også fellestrekk for alle postrutene. Dermed slipper 
arbeidsgruppen å gjenta disse fellestrekkene i hver postrute, 
men kan henvise leseren av den enkelte postruten til denne 
oversiktsartikkelen. Vi følger den organiserte postvirksom-
heten under unionstiden frem til Norge i 1814 ble avstått til 
Sverige. Postverket ble med tiden landets største samferd-
selsbedrift.

ET LITE TILBAKEBLIKK
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12. September 2018 ble 
25 års Veteranjuvel tildelt 
Ove Morten Nilsen.

Stor Sire Morten Buan ledet tildelin-
gen, Veteranen ble ført av Fung. Stor 
Marsjall Øivind Vinje.  På de øvrige 
stoler fungerte Johan Middelthon- 
brødrene; DSS Espen Rud, Stor 
Arkivar Knut Aslak Wickmann og 

Ove Morten Nilsen
2 5  Å R S  T R O F A S T  T J E N E S T E  I  L O G E N

En ny 
25-års 
Veteran 
i vår loge
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SDSS Per Arild Nesje. OM Melvin 
Henriksen åpnet og lukket møte. 

UM Terje Volden åpnet og ledet 
festen på en perfekt måte.

Stor Sire Morten Buan holdt 
hovedtalen. Han fortalte om da han 
og Veteranen jobbet sammen, og at 
han var veldig glad da han fikk han 
med i logen, og kunne være fadder for 

ham. Det var derfor en spesiell dag og 
glede for ham å kunne forestå denne 
tildelingen. Han overrakte blomster 
og Storlogens lys, og ba Veteranen 
hilse hjem til sin kjære.
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OM Melvin Henriksen takket Vetera-
nen for det arbeidet han har gjort for 
logen, og overrakte blomster.
1 HM i Leir nr. 1 Norge Torstein 
Kallåk, som og er logen Eks OM, 

hilste fra patriarker i Leir nr. 1Norge 
og overrakte blomster i T. H og B.
Veteranen Ove Morten Nilsen takket 
for gode ord, og holdt en fin tale 
der han mintes større begivenheter i 

logen. En interessant tid i hans logeliv 
var da han var Sekretær, og fikk god 
kontakt med brødrene.

Brødrene koste seg med Brodermåltidet.

Tekst og foto: Jan Arne Flattun
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Arbeidsmøte 
med idedugnad

Et arbeidsmøte med idedugnad om hva skal til for å få nye brødre i logen og logen mer 
kjent ute blant folk. Vi ble satt i grupper som jobbet frem flere forskjellige ideer. 

Det var en generell enighet om at vi måtte mere inn på det sosiale nettverket, 
men at dette måtte styres og mange andre forslag som UM prenterte for Storlogen.

Etter rødremåltidet ble det innslag fra br Lars Bemer, br Terje Christoffersen og Christian Wulff Pedersen.
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Et arbeidsmøte 
med Sildebord på 
ettermøtet her hadde 
UM Terje også 
laget et sanghefte 
med sildesanger. Br 
Øivind Vinje hadde 
et fint innslag hvor han hadde mange 
gode historier relatert til sild. Norsk 
vårgytende sild, bedre kjent som storsild, 
er sildebestanden som gyter langs Nor-

skekysten fra Lindesnes til Vesterålen. 
Silden beiter i områdene mellom Norge, 
Færøyene, Island, Jan Mayen, Svalbard 
og Bjørnøya, og overvintrer på skiftende 

plasser innenfor beiteområdet og i nor-
ske fjorder. Oppvekstområde for umoden 
fisk finnes langs Norskekysten og spesielt 
i Barentshavet.
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Sild er en fisk i sildefamilien. Den kan bli opptil 40 cm lang, og har en 
tett kropp med store blanke skjell og stor kløftet halefinne. Silda er en 
utpreget stimfisk, som stort sett lever av plankton og da hoved-
sakelig små krepsdyr.
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Trygghet er relativt, og vi vurderer ulikt 
hva vi synes er farlig. Det er trygt å fly, 
i den forstand at nesten ingen fly faller 
ned. Like fullt er det tryggere å la være. 
Men hvis vi ikke tar sjansen, får vi heller 
ikke reist dit vi vil. Slik veier vi gevinst 
mot risiko hele tiden.

Optimister og pessimister forsøker 
gjerne å overbevise hverandre, men fak-
tisk er det ofte pessimisten som vurderer 
situasjonen mest objektivt.
De som overvurderer seg selv, kan fort 
komme ut for dødelige ulykker. De som 
ikke tar skylden for sine egne feil, lærer 
ikke av egen erfaring. 

Men nå for tiden er det mulig å lykkes 
godt, selv om vi har urealistiske op-
pfatninger om oss selv. I vårt samfunn 
innebærer det å ta sjanser ganske liten 
risiko. De som feiler får nye sjanser. 
Samfunnet vårt belønner risikovilje og 
redder mange av dem som får proble-
mer. Alle tjener på at risikoen er liten 
for de som tar sjansen. Hvis hver enkel 
hadde måttet bære risikoen for tap og 
nederlag selv, ville sikkert færre ha start-
et f.eks. bedrifter, oppfinnelser og prøvd 
nye løsninger på gamle problemer.

Aller mest nytte har vi av dem som 
finner en balanse mellom optimisme og 

pessimisme. Sikkerhetsbeltet, sykkel-
hjelmen, redningsvesten og brannal-
armen ble neppe oppfunnet av konse-
kvente optimister, men heller ikke dem 
som holdt seg i sikkerhet i lenestolen.

Sikkerhetsbeltet ble først oppfunnet av 
Sir George Cayley midt på 1800 tallet. 
Han eksperimenterte med glidefly og 
han lagde beltet for å sikre den 10 år 
gamle sønnen til gartneren fra å falle ut. 
Han var nemlig passasjer på verdens 
første bemannede luftferd. 

Beltet ble utviklet videre av en rekke 
forsiktige optimister, frem til det fikk 
sin nåværende form av Nils Bohlin og 
innført som standardutstyr i Volvo fra 
1959. 

Det tok tid før sikkhetsbeltet ble tatt i 
bruk av alle. Helt til langt ut på 1960 tal-
let nektet racerbilførere å bruke det, ikke 
fordi de var optimister, men fordi de var 
redde for å bli sittende fast hvis bilen tok 
fyr. Da beltet først kom i vanlig bruk, tok 
det ikke lang tid før forskere oppdaget at 
enkelte begynte å kompensere med den 
økte tryggheten ved å ta større sjanser. 

For sikkerhets skyld burde de kanskje 
hatt et lite skilt på dashbordet hvor det 
stod «Safety first».

Trygghet
INNLEGG PÅ ETTERMØTE 26.09.2018

OM MELVIN HENRIKSEN
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Et arbeidsmøte med etisk inn-
legg i salen, gjengitt her. 
EX OM Øivind Vinje fungerte 
som OM. Brødrene hadde igjen 
et hyggelig ettermøte og denne 

Det kom en mann til Sokrates og sa: 
«Jeg må fortelle deg om en av dine 
venner! Sokrates svarte: «Jeg antar 
du først har latt det gå gjennom de 
tre sikter? Mannen kjente ikke til de 
tre sikter, så Sokrates sa: «Den første 
sikten er Sannhetens sikt. Er du sikker 
på at det du vil fortelle er sant? 
Nei, - sikker er jeg ikke, svarte man-
nen, for jeg har hørt det av andre. Ja, 
men du har vel siktet det gjennom 
godhetens sikt?» - spurte Sokrates. 
Mannen ristet på hodet. «Nå, men den 
tredje sikten da? Har du spurt deg selv 
om det du vil fortelle meg er til noen 
nytte?». Da mannen skamfullt bøyde 
hodet, sluttet Sokrates med disse 

ord: «Når du vil fortelle meg om min 
venn, verken sant, godt eller nyttig, så 
behold det for deg selv».

Hvorfor innleder vi med dette sitatet? 
Fordi vi i vår Orden blir advart mot 
bakvaskelsen, fordi vi har plikt til å 
tale vel om vår neste og ta ham i fors-
var. Fordi det vi får bevisstgjort kan 
vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får 
bevisstgjort gjør alltid noe med oss – 
fordi det har med vår egen holdning 
til våre verdier å gjøre. Det har med 
allmenn etikk og moral å gjøre. Det 
som er godt for individet er godt for 
samfunnet.

Hva er så etikk og moral? Det har 
først og fremst med seder og skik-
ker å gjøre. Derigjennom opplæres 
samvittigheten som lovenes lov. Det 
vil si at moral er praktiske prinsipper 
og regler for handling og adferd som 
innenfor samfunnet anses for riktige. 
Slik formes vår samvittighet, men-
neskets trofaste fører, den venn som 
hjelper oss. 

Moral er et latinsk ord, etikk det 
tilsvarende greske. Likevel har disse 
ordene fått noe forskjellige valører. 
Moral er altså blitt brukt om den mer 
praktiske orientering, og etikk om det 
indre sinnelag og den indre holdning. 

gangen fungerte EX OM Lars 
Bemer som UM på ettermøtet 
og bidro igjen med et hyggelig 
og engasjert dikt.

Arbeidsmøte 
med etisk innlegg
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Det er en mer teoretisk refleksjon og 
læren om prinsippene for vurdering 
av hva som er godt og hva som er 
ondt – hva som er rett og hva som er 
galt.

Her er det Ordenens etikk møter 
oss, om de to bud som er like store, 
budet om å elske Gud og budet om å 
elske din neste som deg selv. Vi kan 
tilføye – å gjøre mot andre som du 
vil at andre skal gjøre mot deg. Dette 
er essensen i vår Ordens moralfilo-
sofi, men vi har flere fyrtårn som kan 
hjelpe oss på vei i en personlighets- 
utvikling, hvis vi vil. For det er vårt 
medlemsskap det dreier seg om. Å 
begynne på den stien som har sitt mål 
å forsøke å bli et bedre menneske, 
mer verdifull for seg selv og andre.

Vi ønsker å sette fokus på med- 
menneskelighet – omsorg og neste- 
kjærlighet. Vårt Ordensmedlemskap 
går ut på å bli et bedre menneske for 
seg selv og andre. Overvinn det onde 
med det gode, hold deg ikke borte 
fra dem som gråter, sørg med den 
sørgende, besøke de syke og en-
somme, for den tjener seg selv best 
som tjener andre, sier Samfunnets 
eldste. Vi blir minnet om gjensidig 
påvirkning i moralsk henseende 
både samlet og enkeltvis. Vi skal 
også minnes Ordenens budskap 
om å besøke de syke, hjelpe de 
trengende, begrave de døde og 
oppdra de foreldreløse.

Vi blir stillet overfor mange krav som 
kan synes vanskelig å innfri fullt ut 
til enhver tid. Det kan til tider synes 
uoppnåelig – jeg er bare et alminnelig 
menneske. Ja visst! Vi er bare vanlige 
mennesker av kjøtt og blod, som feil-
er og faller. Men, vi reiser oss sta- 
dig, på ny og på ny. Poenget er at vi 
strekker oss etter det som er moralsk 
riktig og godt, ikke at vi allerede har 
det eller har grepet det. Det er kursen 
vi snakker om, kursen på livsveien.
Når Vennskap, Kjærlighet og Sann- 
het, når tro, håp og barmhjertighet
 er våre grunnpilarer, så forstår vi 
at dette er moralske veivisere i en 

«Toleranse er respekt for andres 
meninger, en alltid våken selvkri-
tikk av egne meninger og i denne 
forbindelse viljen til å sette seg inn 
i og søke å forstå andres tro og me-
ninger, samt viljen til å bøye seg og 
kaste prestisje til side der andre har 
rett. Ikke den ettergivende toleranse 
eller normløse, kritikkløse godtakel-
ser av alt, men derimot en menne-
skekjærlig ærefrykt for livet som 
tilsier at den sikreste vei mot å leve et 
liv slik vi ønsker er at vi innrømmer 
andre samme rett».

Det var dette vi ville meddele i aften. 
Et forsøk på å minne oss alle om Or-
denens etiske side og på den dypere 
klangbunn som gjør vårt brorskap 
til noe annet enn en forening. Vi er 
medlemmer, brødre av en Orden. Vi 
møtes ikke bare i V. K. og S, men 
også med kunnskap, forståelse og 
tålmodighet. Mer kunnskap så vet vi 
mer – mer forståelse så forstår vi mer 
– mer tålmodighet – så bryr vi oss.

OLE-JOHAN BAY GUNDERSEN

vanskelig og uoversiktelig, og kanskje 
fremfor alt, i en omskiftelig verden 
hvor mange verdier endres over kort 
tid. Det som var i går er en halvsann- 
het i dag og kanskje løgn i morgen. 
Hva skal vi da forholde oss til? Jo, 
nettopp til våre veivisere, til grunn- 
pilarene som ble nevnte tidligere, og 
lederstjernen – samvittigheten som 
følgesvenn.  

Vi vet ikke mye om den del av livet 
som ligger foran oss. Fremtiden er 
ukjent. Det kan likevel tilsynelatende 
forekomme oss at veien er lett å 
stikke ut, men vi kan gå ut fra at det 
i livet vil oppstå situasjoner som vi 
ikke har forutsett. Vi kan få følelsen 
av at vår utvikling snarere går tilbake 
enn fremover, og det ville ikke være 
lett å vandre veien videre gjennom 
livet hvis vi ikke hadde som leder- 
stjerne det indre lys som vår samvit-
tighet representerer.

Den gyldne leveregel som ble nevnt 
innledningsvis, er for oss summen 
av Ordenens moralske og etiske syn. 
Klarer vi å følge den kan vi medvirke 
til å forberede den 
tid da mennesk-
er danner en stor 
familie, hvor strid og 
kamp opphører. 
Men da må vi i 
tillegg gi begrepet 
toleranse et innhold, 
et ord som er et 
viktig element i vår 
Ordens verdigrunn- 
lag.

Vi begynte med 
Sokrates og vi slutter 
med ham fordi han 
fremhevet toleransen 
som etisk ideal og 
ga det stor plass i sin 
lære. Hva er så tole- 
ranse? I vår lære kan 
det defineres med et 
ord: fordragelighet. 
Som Leif Castberg 
Voss uttrykte det i 
sin tid: 
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En full buss med feststemte brødre 
fra 40 Vern i Horten. Dette skulle 
bli en kveld å huske. Vår loge hadde 
forberedt seg godt med brødrenes 
5 minutter og et spill. 

Etter møtet i salen kom vi sammen til 
brodermåltidet som denne gangen var 
Gulasjsuppe. 

OM Randulf Meyer følte at han 
hadde kommet hjem, og fikk en 
følelse av den gamle 56 JM som var 
meget godt forberedt og gjennomførte 
en meget spesiell logekveld i salen. 
Han var også glad for å se igjen så 
mange kjente ansikter. Han fortalte 
videre om de to brødrene som ikke 
kjente hverandre, men på et møte ble 
stående å prate sammen og ble enige 

om at 40 Vern og 56 Johan Middel-
thon skulle bli vennskapsloger og det 
har vi vært siden.

Han takket også OM Melvin Henrik-
sen for en fin og varm mottagelse og 
fin aften. OM Randulf Meyer takket 
også EX OM Terje og de andre i 
spillet for en fantastisk opplevelse. 
“Det høyner livet i logen etter en sånn 

STORT BESØK 
FRA LOGE 40 VERN

Et godt fremmøte fra begge logene gjør 
at stemningen stiger både i salen og på ettermøtet
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opplevelse”. Br Per Christian Alpers 
fikk også en takk for fint pianospill.

OM Melvin Henriksen takket tilbake 

og holdt et innlegg om tolleranse. CM 
Espen Næss Larsen holdt brødrenes 
5 minutter inne i salen. 

Br Inge Laskemoen holdt et engasjert 
innlegg; Don’t Retire - accelerate! Se 
egen artikkel side 16.
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Vi sees igjen 20. mars
i Loge Vern i Horten
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Spillet om Smeden ble fremført av br Terje Pedersen, 
ExOm Henning Augestad, ExOm Terje Christoffersen 
og ExOm Øivind Vinje. En oversakende og fantastisk 
opplevelse for alle til stede i salen. Brr gjennomførte 

spillet på en meget profesjonell måte.
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Har du 
problemer 

med å komme 
i logen?

Blir turen for slitsom eller 
er fysisk belastning pga av 
medisinske grunner? Dette 
skal ikke være noe problem 
lenger. Du kan kjøre taxi til 
og fra logen og få pengene 
tilbake fra et fond. Logen 
kan søke om kr 3.000,- 
i halvåret som skal hjelpe 

på dette problemet.

Når du har brukt taxi, 
tar du med kvitteringen 
til br Jan Arne Flattun, 

så får du pengene tilbake.

Sees i logen igjen!

SØKE OM STØNAD

Margit Soelberg
og Christian Sands Stiftelse 

Kjære Søster og bror

Ved Margit Soelberg og Christian Sands død ble det innen vår 
Orden i Oslo opprettet en stiftelse i deres navn. Denne stiftelsen har 
gjennom mange år gitt støtte til søstre og brødre som har kommet 

i en vanskelig økonomisk situasjon.

Hvis du selv kunne ha behov for en økonomisk håndsrekning, 
eller vet om en søster eller bror som kunne trenge litt hjelp, 

ikke vær tilbakeholden, men la oss fa vite om det.

Det kan bevilges støtte til følgende:

- Rekonvalesensopphold
- Tannlege eller annen lege
- Briller, høreapparat etc.
- Husleie eller andre utgifter
- Tilskudd til drosje til/fra logemøter 
 for søstre/brødre som ikke kan benytte 
 offentlig kommunikasjon.

Styret i Stiftelsen vil behandle alle innsendte søknader fra medlemmer 
i Oslologene og gi bevilgning iht. gjeldende retningslinjer. 

Siste års selvangivelse vedlegges søknaden. 

Alle henvendelser behandles strengt konfidensielt.

Søknadsskjema fås ved henvendelse 
til forretningsfører eller til logenes sekretær.

7. november ble Erik Arrf-Pettersen 
kallet til opphøyelse 

i Den Kongelige Purpurgrad (DKP)

NYTT 
FRA

IO
O

F 
 L

EIR NORGE     1919
211
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Innlegg holdt på møtet 24. oktober.
Innholdet er basert på diverse 
artikler som ligger på Internet.

Don’t Retire - accelerate!

I mars i år feiret jeg min fødselsdag. 
Nok ett år eldre. 

Dere vil forresten også feire fødsels-
dag i løpet av det kommende år, og 
noen vil komme på å si: Nærmere 
pensjonering.

Ikke jeg, jeg vil aldri pensjonere meg 
i betydningen «Trekke meg tilbake». 
Jeg vil prøve å aksellerere, engasjere 
meg bredere og på nye tema.

Hva? Sier du kanskje – ny læring 
nå vil vel være bortkastet?

Da vi var barn og hele veien frem til 
våre år under utdanning  ved uni-
versiteter og andre læresteder  blir 
vi eksponert for en fantastisk diett 
av læring  - en buffet av mentale 
utfordringer. Etter egne valg og noe 
påtrykk får vi en bredde og dybde av 
kunnskap og innsikt, noe avhengig 
av hvor i verden vi får vår utdanning 
og hvor dypt man velger å gå inn i de 
valgte tema.
Vi utfordres og engasjerer oss 
romantisk: Vårt første kyss, vår første 
kjæreste, vår første hjertesorg. Vi 
utvikler sosiale egenskaper og kom-
petanse, vi lærer å styre sinne og mye 
mye mer. De fleste av oss lærer å 
beherske en idrett eller to, og kan-
skje et musikkinstrument. 
Vi eksponeres for, og må 
tilegne oss kunnskap om 
en stor mengde ulike ting. 

Vår svamplignende hjerne suger det til 
seg og  hjernen blir konstant overrasket 
med ny informasjon, nye følelser, nye 
ideer.

Etter hvert som vi blir eldre 
stopper denne brede læringen.

Etter vår tid under utdanning trer vi 
inn I den profesjonelle verden, 
normalt i 20-årene. Vi finner vår 
livsledsager, vi får barn og jobben 
vår er utfordrende, men er innsnevret 
i forhold til den bredde av kunnskap 
vi var eksponert for under utdanning- 
en. Vi bruker fortsatt tid på læring, 
men den begrenses og læringen 
fokuseres. Vi «trenger» ikke engas-
jere oss i like bredt felt av læring 
som tidligere så vi går dypere inn på 
et begrenset antall tema etter hvert 
som vi vokser i jobben vår.  Som 
middelaldrende så «spiller vi på våre 
sterke sider», og lærer vesentlig 

mindre bredt. 

Vår 45., 50. fødsels-
dag kommer og går, 
våre barn vokser opp 
-- og vi når en posi-

sjon i vår karriere hvor 
vi er kapable, ja kan-
skje eksperter. Vi blir 

fortløpende minnet om 
å fokusere på våre sterke 

sider.... ja det finnes til og 
med bøker som understøt-

ter dette. Fikk du ikke lest 
om dette tidigere så vil du 

gjerne som 50åring ha skjønt 
verdien av dette. Folk beundrer deg 

gjerne for dine styrker, og du 
elsker dette.   

Alt dette mens du snevrer 
inn bredden i ny læring.

t20



10 000 andre. Det er ufattelige 
mengder av signaler som strømmer 
mellom alle disse cellene, og vi 
holder dem i form ved å holde de 
aktive, på samme måte som med våre 
muskler.

Det er ikke meningen å bringe noen 
i forlegenhet, noen pensjonister og 
yrkesaktive som kanskje kunne hatt et 
noe mer utfordrende treningsprogram 
for sine hjerner. Det er nemmelig ikke 
for sent.

På samme måte som vi kan trene opp 
muskler som har dovnet på grunn 
av manglende aktivitet kan vi også 
fornye hjernen ved trening og ut-
fordringer.
Studier har vist fantastiske resultater 
av mental trening. For eksempel er 
det demonstrert at «multi-tasking» 
evnen som en 70 åring har mistet har 
vært bragt tilbake til nivået til en 20 
åring gjennom mental trening, og 
trening betyr ganske enkelt – gjen-
nom bruk.

Med dette som bakteppe – poenget 
er å ta nye utfordringer i livet.

La ikke Pensjonere seg bety Trekke 
seg tilbake, men la pensjonist til-
værelse bli muligheten til igjen å øke 
bredden i tilegning av ny kunnskap og 
forståelse.

Oppsøk nye arenaer, engasjer deg i 
aktiviteter du IKKE har vært borti før
Det er jo slik at vi alle må pensjonere 
oss på et tidspunkt.  Men la det bli 
anledningen til å engasjere deg i noe 
du ikke har gjort før. Nye interesser, 
ny læring.

Ikke la all læring bli «kastet bort» 
på på de unge!!

Aksellerer!
Takk for oppmerksomheten.

n
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Så kommer dagen da du har mulighet 
til å pensjonere deg – trekke deg til-
bake.  Du har spart nok. Barna er ute 
av huset. Tiden er inne til å gjøre det 
du vil – hele tiden.

Du beveger deg fra læring til golfspill, 
fra å strekke deg etter nye mål til å 
foreta morgenstrekk. Og du skal gjøre 
dette fordi du er blitt fortalt at ledd og 
muskler har nytte av slik strekk. Du 
må senke tempoet, og du må hvile. 
Pensjonering / trekke seg tilbake 
innebærer å forlate tidligere aktivi-
teter og gjøremål. 

Du har lest at kryssord og sudoku 
kan hjelpe deg å styre unna demens 
og lignende plager. Så du kaster deg 
over slike oppgaver – hver dag. Og 
du spiller golf, slapper av, følger opp 
barnebarna,.

Du har fortjent det.

Et liv der du gradvis stenger ned dine 
hjerneaktiviteter og kroppsfunksjoner.

Så hva skjer inne i våre hjerner? 
Se for deg at du ved 35 års alderen 
slutter å ta tak i nye utfordringer, løse 
problemstillinger som du ikke har 
møtt tidligere. Mange gjør det. Men 
dersom du ser for deg at du i stedet 
for å slutte å ta til deg utfordringer 
til hjernen sluttet å bruke din venstre 
arm.

Ved 55 år slutter du å forbedre dine 
språkkunnskaper. Din engelsk er god 
nok for ditt bruk. Se for deg at du i 
stedet sluttet å bruke din høyre arm.

Så ved 65 år avsluttet du all interesse 
for teknologiske og vitenskaplige 
nyvinninger, eller at du i stedet sluttet 
å bruke din høyre fot.

Dersom du stoppet å bruke begge 
armene og en fot i noen 10-år, 
hvordan ville tilstanden i disse 
kroppsdeler være. Du kunne ikke 

løfte eller bære noen ting og det ville 
være vanskelig å gå. Du ville nok bli 
avhengig av rullestol.

Nå la oss gå tilbake til det å løse nye 
utfordringer, til det å forbedre språk-
kunnskaper ol . Du slutter å ta disse 
utfordringene frivillig fordi dine inter-
esser og fokus er andre steder. Ved at 
du fokuserer på dine styrker og senere 
på de ting du liker å gjøre, så slutter 
du å stimulere nervetråder og be-
grenser blodstrømmen til de deler av 
hjernen som ikke lengre er i bruk. Det 
blir som å stoppe blodstrømmen til 
armen. Armen fungerer ikke lengre.

Bør vi ikke heller bli stående i 
Lære-modus, være klar for ny 
kunnskap, utvide kunnskapsfeltet?

Det er spørsmål om trening.

Så her er min melding til muskler og 
hjerne:  La oss ikke skru ned. I stedet 
for å forberede tilbaketrekking, la oss 
øke på når vi modnes / blir eldre.

Start gjerne ny kariere, start med 
utfordringer du ikke har tatt tidligere.
Lær nye ting.  Tren mer, og med mer 
variasjon.

Det har satt seg fast i våre hjerner at 
når vi blir eldre blir hjernen mindre 
effektiv mht  lagring og prosessering 
av informasjon, men mange deler 
oppfatningen av at dette forholder seg 
på samme måte som med våre armer 
og ben:  Bruk dem eller mist dem!

Våre hjerner er full av nevroner – 
hjerneceller- som prosesserer og 
videresender informasjon. Av en eller 
anne grunn er disse cellene forskjellig 
fra andre celler i kroppen, de deler seg 
ikke og blir ikke erstattet når de dør. 
Men selv om du mister noen på veien 
vil du alltid ha en enorm mengde ak-
tive celler. En gjennomsnitt hjerne har 
100 trillioner av disse cellene, og hver 
av dem kan være knyttet til 



t22

JM -  BULLET INEN

Så var det duket for vår tradisjonelle 
Sosialaften, litt tidligere i år noe som 
gjenspeilte et noe magert fremmøte 
av brødre. Og som vanlig stiller UM 
og hans mannskap i både Sosial- og 
Privatnemnda sine krefter og talenter 
til fri disposisjon. Brødrene bidrar 
rundhåndet med gaver slik at aftenens 
arrangement kan gjøre sitt til at med-
mennesker rundt oss, fjernt eller nært, 
kan få en litt lettere hverdag. Hjelpe 
alle er umulig, å hjelpe noen er mulig. 
Som ellers kan også brødre som er 
forhindret fra å møte gi sitt bidrag på 
bankgiro. 

Altså en Sosialaften for alle!

Etter et kort møte i logesalen ønsket 
OM Melvin Henriksen brødre og 
gjester velkommen, og ba om stor 
giverglede. Og slik ble det!

Det er aldri noe å si på kvaliteten på 
gavebordene. Det som skiller seg 
ut er kanskje overgangen til flere av 
disse plastkortene, du vet. De var var 
bl.a. fra gullsmeder, kjøpesentre og 
fra utsalget med aldersgrense 18 år. 
Ved siden av kikkerter, miniverktøy 
til sykler, badekåper, reiser til Kiel 
og en del “pynteting og -tang.” For 
ikke å forglemme det fristende EX 
OM-bordet der EX OM Torstein 
Kallåk sørget for god mattradisjon 
og de andre EX OM supplerte med et 

lite plastkort ved siden av. Og denne 
gangen vant en av gjestene premien 
på EX OM-bordet, meget hyggelig!

Vi må ha lov å gjenta at: 
“Tomboladrysset” ble som alltid 
ledet av br. CM Espen N. Larsen 
- alltid opplagt som en løssluppen 
sirkusdirektør med ett mål for øye: 
“Å omsette årelodd i klingende 
mynt.” Det klarte han med glans og 
en god porsjon godt humør!  

Det ble som vanlig servert smørbrød 
og drikkevarer underveis og det skulle 
bli en aften der alle så ut til å finne 
seg godt til rette. Mange loddbøker 
ble tatt i bruk og det ble gått flere 
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runder langs gavebordene før selve 
trekningen fant sted. Det gjaldt nem-
lig å ta de rette loddene!

Det sosiale samværet er naturligvis 
viktig og når trekkemaskinen finner 
sin plass på podiet er stemningen høy. 
Ikke noen knappenålstemning der i 
gården, nei! UM stod for trekningene 
og når lykkelige vinnere spontant 
gir uttrykk for at “dette har jeg alltid 

ønsket meg,” kan en fort bli rørt og 
stemningsfull! Og når de fremmøtte 
er lykkelige, da er også logens ledelse 
fornøyd. 

Det økonomiske resultatet denne 
aftenen må betegnes som meget godt 
- kr 22.196 - inkludert innkomne 
bankgiro i dagene før og etter. Det 
betyr at logen kan glede noen der ute 
som har hehov for en håndsrekning. 

I skrivende stund er det ikke klart 
hvem, men vi vet at de finnes.
En stor takk går til brødrene med 
sine gjester som gjorde dette mulig, 
og ikke minst til br. UM som gjen-
nomførte Sosialaften på en strålende 
måte med god hjelp av Privatnemnda, 
Sosialnemnda og alle de andre “gode 
hjelperne.”  

På vegne av alle – VEL BLÅST.
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Har det hendt at du har glemt et passord, 
brukernavn eller pinkode? Stått i en lang 
kø før du kommer til kassen og plutse-
lig er det helt svart når du skal betale.  
Du har glemt koden på bankkortet ditt, 
prøver et annet kort, feiler, prøver igjen, 
du hører noen puster tungt bak deg og 
blir enda mer stresset. Men heldigvis så 
fant du en 500-lapp i pungen. Reddet av 
gong-gongen nok en gang, men forban-
net og frustrert, det er du. 

Er det så rart da, det er alt for mange av 
dem, det går helt i surr med både pålog-
ginger og enheter. Det er PC og nettbrett 
og bare for å slå på mobilen må du ha 
en kode for å låse opp mobilen, og en 
pin-kode for å låse opp Sim-kortet.  

Du har rett og slett ikke kapasitet til å 
huske alle disse passordene, bruker-
navnene og pinkodene. 
Du har passord som er utløpt, passord 
som er glemt, passord som du aldri 
visste at du hadde. For å være delak-
tig i samfunnet, kreves det et avsindig 
antall passord, brukernavn og pinkoder 
til nettbanker, nettaviser, magasiner, 
Facebook, Instagram, iTunes, teater, 
kino, ticketmaster, Apple, iCloud, SAS, 
Norwegian, NSB, Sportify. Noe mer da? 
Ja, helt sikkert. 

Daglig blir du spurt etter mange 
passord, brukernavn og pinkoder at du 
knapt bruker tiden din på annet enn å 
leite etter dem. Du prøver og feiler så 

mange ganger at du får nye verifisering-
skoder og kontooppdateringer at Apple 
og andre kanskje må tro at dette er 
hobbyen din. 

Daglig må du gjennom rebusoppgaver 
for å bevise at du ikke er en robot. Du 
angir tegn og tall og bilder av eksem-
pelvis busser og veiskilter. Deretter må 
du komme opp med et nytt passord, 
men nå er det knapt en kombinasjon av 
navn på familiemedlemmer, venner og 
fødselsdatoer som ikke er brukt. Du har 
brukt navnet på hunden, fotballklubber 
og navn på biltyper både med og uten 
stor forbokstav.

I flere år har vi med jevne mellomrom 
blitt lovet at nå er det like før passord 
og brukernavn er historie. Vi forbrukere 
skal kun trenge vårt eget fingeravtrykk, 
eller hva det måtte være, altså en 
innloggingsmetode med en problemfri 
hverdag. Vi venter fortsatt!

Ulike eksperter som jobber med datasik-
kerhet, anbefaler at passordet bør være 
på 8 – 10 tegn, og at vi bør bruke forsk-
jellige passord på ulike tjenester. Videre 
anbefales det å skifte dem hver tredje 
måned.  Håpet er at ekspertene snakker 
sammen så vi slipper å klage mer over 
dette. Og når det er gjort, kan de ta opp 
en annen utfordring:

Hvor blir det av alle laderne som vi ikke 
finner?

Sikkerhet?
INNLEGG PÅ ETTERMØTET 14.2.2018
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Vi har vandret i logen og funnet et sted
hvor vi høster fra visdommens bord.

Våre tanker og drømmer har senket seg ned
til en verden hvor Vennskapet gror.

Tar vi Kjærlighet med
finnes Sannhet et sted,

kanskje bor vi til slutt i en verden av fred.
Vi har sverget en ed med vår ære i pant.

Vi har sverget til det som er sant.

La oss rekke en hånd
i vår gavmilde ånd,

 til de mange hvis hverdag er grå.
Vi skal seire til sist,
selv om livet er trist.

Bakom skyen er himmelen blå.

Tekst, Oddmund Reppe, illustrasjon, Pål Haugs



Å arrangere Venneaften gir oss en glimrende anledning 
til å presentere OF i sin alminnelighet og vår egen loge 
i særdeleshet for potensielle nye medlemmer. Idag er 
vi totalt 67 brødre i 56JM og vi trenger flere – og yngre 
medlemmer. En beskjeden rekruttering (19) i løpet av de 
siste 10 år og en høy gjennomsnittsalder (67) lover ikke 
godt for vår loges fremtid. At mange Odd Fellows og 
Rebekkaloger strever med de samme utfordringer bedrer 
ikke vår situasjon. Derfor var det med en viss forventning 
vi så frem til denne aften.

Sal C kan dessverre ikke sies å være det mest intime og 
inkluderende møtested. OM kunne ønske 2 yngre gjester 
velkommen denne kvelden og de forhåpentligvis «frem-
tidige faddere» skal naturligvis ha stor anerkjennelse 
for nedlagt arbeid. Konseptet for Venneaften ble fulgt til 
punkt og prikke og stødig gjennomført av OM og UM fra 
sine stoler. Et godt musikkvalg skaper en fin atmosfære – 
og hvem kan ikke nyte Jan Werners fantastiske versjon av 
«Bella Bimba«

Det påfølgende brodermåltidet ble som vanlig preget av 
god stemning blant godt drikke og lune smørbrød. Og 

som vanlig ble det hele krydret med sang fra villige 
struper – alle stemt i vår velkjente F-dur.F-dur.Våre 
gjester fikk nødvendig informasjon underveis om hva de 
kunne forvente seg av et logeliv.

Som et typisk eksempel på engasjement og trivsel fikk vi 
gleden av å bivåne innholdet i «Julebrevet.» - et humo- 
ristisk innslag av EXOM Terje Christoffersen og Torstein 
Kallåk. Det beskrev klasseforskjellen mellom rik og 
fattig og hvilke konsekvenser det kan få for vår væremåte 
og valg av verdier – alt satt i et humoristisk perspektiv. 
Slike opplevelser ønsker vi flere av på logens ettermøter. 
Brødre som står opp og gir til beste av seg selv uten å 
være nødt til å møte kritikk dersom alt ikke er perife-
kt. Husk at du har de mest positive og vennligsinnede 
tilhørerne i verden, Det er jo nettopp en del av brødrenes 
egen utvikling. Stå opp dersom du har noe på hjertet!

Våre gjester ble tatt godt vare på og hadde forhåpentligvis 
en hyggelig kveld som stod til forventningene.

Vår neste innvielse er planlagt allerede onsdag 30. januar 
2019. Det er å håpe at vi da kan innvie 2 nye brødre i 
vår loge!
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Museumsbestyrer

Kontaktinformasjon:

Jan Arne Flattun
MUSEUMSBESTYRER

Odd Fellow Ordenens Nasjonale 
Museum og Bibliotek 
museet@oddfellow.no
Mobil: 906 27 981

Venneforeningen
Odd Fellow Ordenens

Nasjonale Museum & Bibliotek

Medlemskap i
Venneforeningen 
VOFOM
n Odd Fellow Ordenens Nasjonale Museum 
& Bibliotek ble innviet 6. desember 2002, og
Venneforeningen ble stiftet den 16. september 2014 
etter initiativ av brødrene Randulf Meyer, 
Dag Virik og Kjell-Henrik Hendrichs. 

Vi håper du har lyst til å støtte utviklingen av 
Ordenens Museum ved å tegne et medlemskap 
i Venneforeningen.

Ved å bli medlem av Venneforeningen har du 
muligheten til være med på å prege utviklingen av 
Museet, og ikke minst være med på å foreslå hvilke 
Ordensrelaterte artefakter Museet bør gå til innkjøp av.
 
Vi har ingen årlig fast kontingent, men en engangs-
kontingent som du betaler ved din inntreden i 
Venneforeningen.

 n Inngangsbilletten er: Kr. 500,14

 n Sett beløpet inn på konto: 8200.01.56600

 n Merk innbetalingen med ditt navn.

Velkommen som medlem!

Museumsrådet
n Rådet for Odd Fellow Ordenens Nasjonale 
Museum & Bibliotek er opprettet, og Rådet skal 
sikre Museet en bred faglig kompetanse innen 
bevarings- og museumsvirksomheten. 

Rådet skal bidra til å styrke og profesjonalisere 
virksomheten, og dens mange oppgaver skal 
bl.a. bidra til at Museet på sikt vil kunne søke om 
å bli medlem i Norges Museumsforbund.

Stor Sire Morten Buan har utnevnt følgende søstre 
og brødre til å sitte som medlemmer av Rådet og 
fra venstre i første rekke står: 

Stor Sire Morten Buan, Runar Gjerald, Arild Kristensen, 
Anne Brit Thoresen, Snorre Østlund, Karin Lilleskare, 
Thore Fredrik Grüner og Knut Aslak Wickmann.

Stor Sire Morten Buan har utnevnt Karin Lilleskare som 
leder av Rådet.

På forsidebildet ser du vår grunnlegger Thomas Wildey som ble født 
15.01.1782 og døde 19.10.1861, og til høyre hans minnesmerke i Baltimore.

VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET

Stor Sire Morten Buan har utnevnt bror Jan Arne Flattun fra 
Loge nr. 56 Johan Middelthon til Museumsbestyrer for 
Odd Fellow Ordenens Nasjonale Museum og Bibliotek.

Han vil være å finne jevnlig i Museets lokaler, og dersom du 
har innspill, ønsker å besøke eller har spørsmål om Museet,
ta kontakt med ham.
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NYE BRØDRE 
BLE TILDELT DEKG
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loge 24 Gregorius Dagssønn som har 
sitt tilholdssted i Henrik Ibsens føde-
by Skien. Sal D utgjorde en perfekt 
ramme for møtet og som ble trygt 
ledet av fung. 

EX OM Terje Christofferse med EX 
OM Oddmund Reppe, Sverre Haug 
og Torstein Kallåk på embedsmann-
stolene. Fung. CM for kvelden var 
Vidar Grette – som vanlig trygg og 
sikker i denne rollen.

Spillet ble godt og tydelig fremført 
og evnet forhåpentligvis å tydelig- 
gjøre gradens budskap. 

Det er alltid hyggelig å bli forespurt 
om å inkludere andre logers recepi-
ender når vi har gradspasseringer. 
Det skjedde denne onsdagen og i 
tillegg til vår egen br. Terje Pedersen 
fikk vi altså gleden av å tildele 
br. Øyvind Lien fra loge 2 Eidsvoll 
den DEKG.

Med 28 av våre egne brr til stede 
ble vi dessuten beæret med besøk 
av Stor Marsjall Kirsten Aarvaag 
Storaker fra loge 47 Victoria. Flere 
brødre fra loge Eidsvoll møtte også 
frem med OM Pål Sørdal i spissen. 
Likeledes en svoger og en bror fra 



var på sin plas og OM Sørdal uttrykte 
glede over at deres recepiend kunne 
bli tildelt denne graden i vår loge.

En takk til alle for nok en hyggelig 
og meningsfull aften i logen.
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Kjærlighet er allestedsnærværende 
og er det viktigste i våre liv. Det er vi 
klar over, men det kan fort komme 
i annen rekke. Derfor skal spillet 
minne oss om dette.

Etter møtets slutt i logesalen fikk 
vi et foredrag av Ole Jørgen Krohn 
Nydal fra Norges Røde Kors som 
fortalte om organisasjonens tilbliv-
else og utvikling opp gjennom årene 
både ute og hjemme.

Se et fyldig utdrag neste side.
Ettermøtet med enke, varm mat falt i 
smak og som vanlig var denne delen 
av møtet en hyggelig seanse. Gjest-

ende Stor Marsjall fra loge Victoria 
takket for at hun fikk være til stede 
og oppleve både gradspasseringen og 
brodermåltidet – noe hun satte stor 
pris på. Gode ord og flere gratulas-
joner til begge brr av den nye grad 



RK- verdiene ble egentlig 
til en varm solskinnsdag i 
Nord- Italia i 1859, nesten 
160 år siden. 

Jeg tenkte jeg skulle begynne 
der, nemlig med de Italien-
ske frigjøringskrigene. Tre 
av dem fra 1849- 1871. 
Konsentrere meg om den 2. 
Italienske frigjøringskrigen 
som etter noen måneders 
forpostfektninger kulminerte 
med slaget ved Solferino, 
som dere kanskje har hørt 
om, den 24. Juni 1859. Fra 
4 om morgenen til langt på 
kveld. 
 
Italienere, med forsterkinger 
fra Frankrike, som slåss mot 
Østerrikerne under deres 
meget mektige Keiser Franz 
Josef. 

Hensikten var å frigjøre Nord- Italia 
fra okkupasjonen til det mektige 
Østeriske rike. Italia var egentlig ikke 
okkupert. Men hadde fått tildelt store 
deler av Nord- Italia, gjennom den 
såkalte Wienerkongressen i 1815, 

hvor Europas land fordelte land- 
områdene i Sentral og Sør- Europa 
mellom seg etter at Napoleon tapte 
ved slaget i Waterloo. 
De krigførende partene møttes på det 
dere kjenner som Po- sletta, rett sør 
for Garda- sjøen, som mange sikkert 
har besøkt. 

Verste  slaget som verden 
hadde sett til da. 320.000 
soldater, 400 kanoner 
involvert og en 4- 5000 
kavalerister med hester.  
 
Det utviklet seg til å bli et 
slag av uvirkelig brutalitet og 
bestialitet. Lidelsene var så 
ille for tusenvis av soldater 
at det er nesten umulig å 
beskrive. Denne ene dagen 
på slagmarken, med en snaue 
5- mils frontlinje førte til 
mellom 40- 50.000 døde og 
sårede.
Hvorfor forteller jeg dette?
Jo, da dagen grydde den 
25. juni om morgenen, kom 
det en sivilist til denne for-
ferdelige slagmarken: Han 
tok inn på et pensjonat i den 
lille landsbyen Castiglione, 

på en måte midt i slagområdet.

Denne mannen var Jean Henry 
Dunant, en rik forretningsmann fra 
Geneve i Sveits. Dunant skulle egent- 
lig ikke til Italia, men til Paris for å 
møte Keiser Napoleon den 3. Han 
ville møte Napoleon fordi han drev 
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noen utviklingsprosjekter i Algerie. 
Fransk koloni.

Prøvd i lang tid å få konsesjoner til å 
jobbe i Algerie, men ikke fått det til. 
Men Henry var en klok forretnings-
mann. Han vil møte sjefen sjøl for å 
overtale ham til å gi ham konsesjoner 
til å arbeide og investere i Algerie. 
Da han fikk info om at Napoleon III 
ikke var i Paris, men ledet sine trop-
per i Nord- Italia dro han altså dit.
HD kom aldri til å møte Keiseren, 
men han kom altså midt oppi dette 
grufulle slaget.

Han fikk seg ikke til annet enn rett 
og slett å begynne å hjelpe. Stor 
kirke. 500 sårede. Fikk med lands-
byens koner. Han hjalp sårede fra alle 
parter i konflikten, både italienere, 
franskmenn og Østerrikere. Dette så 
landsbykonene og det ble til at de 
alle uttrykte slagordet: Siamo Tutti 
fratelli: Vi er alle brødre.
 
Var i Castiglione i 5- 6 dager. Tilbake 
til Gva. Erindringer om hva han 
hadde opplevd. Fant fort ut at han 
ville noe mer. Skrev en bok, “Un 
souvenir de Solferino”, som han utga 
på egen kostnad i 1862.

• Om krigen, krigens gang og 
 krigens grusomheter 

• Om de sårede, om hjelpearbeid. 
Utilstrekkelige

• Noen ideer: Skulle det ikke være 
mulig i fredstid å etablere:

a: Frivillige hjelpeorganisasjoner som 
i krigssituasjoner kunne bistå såre-
de og syke på alle sider i konflikten

b: Lage noen regler som gjorde at 
sårede og de som pleiet de sårede 
kunne bli beskyttet under krigens 
gang. Revolusjonerende tanker og 
ideer. Inntil da hadde sanitetsper-
sonell, som i tillegg til å være alt 
for få, bare hjulpet sine egne sine 
egne styrker.

Boken ble i første omgang trykket 
opp i 1.600 eksemplarer og ble også 
etter hvert på den tiden den boken 
i verden som nest etter bibelen, ble 
oversatt til flest språk.

Reiste rundt i store deler av Europa. 
Oppsøkte politikere og orienterte om 
sine ideer. En av dem han møtte i 
Geneve var Juristen Gustave Monier. 
Leder (formann) Societe Genevoise 
d’utilise public. Allmennyttige 
selskap i Geneve.
Han ble grepet av  Dunants ideer, og 
vi må huske at Dunant som var født i 
1828 bare var 31 år da han opplevde 
krigen og krigens grusomheter i 
Italia. Som en undergruppe i fore-
ningen opprettet Monoir en liten 
arbeidsgruppe på fem personer: seg 
selv, Dunant, 2 leger og 1 general.
 
De satte i gang og videreutvikle 
ideen. Utarbeidet et skriv på
10 punkter. Alle gikk på å bidra til 
å humanisere dagens kriger, og å 
etablere frivillige nasjonale hjelpe-
komiteer. Innkalte til en privat 
konferanse i Gva i okt. 1863. Det 
kom politikere og andre viktige 
personer fra 16 land.

På konferansen ble man enige om 
å gå videre. Og denne femmann-
skomiteen skulle være det koordi-
nerende ledd. Femannskomiteen 
ble allerede fra starten det vi i dag 
kaller den Internasjonale Røde Kors 
komiteen. Denne komiteen eksisterer 

den dag i dag. Den har riktignok ikke 
5 medlemmer, men 15- 20 medlem-
mer av begge kjønn, men består bare 
av sveitsiske borgere. Den er fremde-
les en privat sveitsisk organisasjon, 
riktignok med et svært internasjonalt 
mandat, nemlig å ivareta rettsreglene 
i krig eller Internasjonal humanitær 
rett/Genevkonvensjonene.

Allerede året etter i 1864, fikk fem-
mannskomiteen sveitsiske myn-
digheter til å innkalle til en offisiell 
diplomatisk konferanse i Geneve.
Den ble holdt i august, og endte 
med utmeislingen og vedtaket om 
den første Genevekonvensjonen, til 
beskyttelse av sårede soldater og 
deres pleiepersonell på slagmarken. 
Komiteen begynte raskt sitt arbeide 
og allerede i den tysk/danske krig i 
1867 sendte komiteen delegater for 
å påse at beskyttelseskonvensjonen 
ble overholdt. Senere har komiteen 
fortsatt med det.

I dag er den involvert i konflikter 
eller konfliktliknende situasjoner i 
mer enn 80 land i verden. Den første 
Gva- konvensjonen er i dag blitt til 
4 Genevekonvensjoner med 3 tilleggs- 
protokoller, den om sjøkrig kom  
i1907, om krigsfanger i 1929, og 
sivilbefolkningen i 1949: Tre tilleggs- 
protokoller. 1977 og 2006.

Dunant foreslo ikke bare noen retts-
regler i krig, men også at det skulle 
etableres hjelpeorganisasjoner i alle 
verdens land som skulle bistå sårede 
og syke i  krigssituasjoner.
I dag finnes det slike organisasjoner i 
190 land i verden.

Beskyttelsessymbolet er altså det 
røde korset på den hvite bunnen. 
De fleste mener dette er til ære for 
Sveits. Allerede under den tyrkisk- 
russiske  krigen i 1876- 1878, viste 
realitetene at de med dette Røde 
kors-merket ble beskutt, fordi 
tyrkerne så på korset som symbol 
på kristendommen og dermed sine 
fiender. Derfor begynte man å bruke 

Jean Henry Dunant
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den Røde Halvmånen. Godkjent som 
beskyttelsessymbol begynnelsen av 
1900- tallet.

Så litt tilbake til Norges RK. Stiftet 
så tidlig som i 1865. Berlin. Heiberg, 
Kjærulf. Middag Dunant. Statsminis-
ter Fredrik Stang. Norske regjering i 
St.holm i november 1865. Stiftet som 
en av de første.

Norges Røde Kors. Landsomfattende 
organisasjon 150.00 medlemmer, 
50.000 aktive frivillige. Hjelpekorps, 
Omsorgaktiviteter og Røde Kors 
Ungdom, i tillegg til Røde Kors 
viktige Beredskapsaktivitet. For Røde 
kors betyr beredskap å være forberedt 
på det uforberedte – det er på en måte 
både en aktivitet og en tilstand.
 
Hjelpekorpset: Best på redning fra 
fjord til fjell. Bistår politiet i søk og 
redningsaksjoner. Også sanitetsvakter 
på idrettsarrangementer etc.

Omsorgs, migrasjonsaktiviteter: 
Mange ulike aktiviteter – alle drevet 
av disse 50.000 frivillige.

Noen av de mest sentrale aktiviteene 
er Flyktningeguide, Lavterskel norsk-
trening – ikke tvil om at dette er den 
viktigste faktoren for å få nye lands-
menn til å gå fra å være flyktning til
å bli aktiv, samfunnsgagnlig borger 
i landet vårt, Besøkstjenese med og 

uten hund. Største. Tusenvis. 
Visitortjeneste. 
500 personer besøker innsatte i 
fengslene. Nettverk etter soning, Ikke 
lett å komme ut av fengslet og over i 
lovlydig virksomhet, og det er mange 
fristelser. Vitnestøtte. Ensomt van-
skelige med flere dilemmaer: En RK 
vitnestøtte er en trygg person som 
bistår vitner i rettsaker. Nært samare-
bide med rettsvesenet/tingretten

Ungdomsorganisasjonen Røde Kors 
Ungdom. 13- 30 år. Bl.a Røde Kors 
sentra for Ungdom, kallt Felles- 
verket. 4 her i Oslo: Groruddalen, 
Klemetsrud, Grønland, Majorstua. 
Gatemeglingskurs.

Organisatorsik er Norges Røde Kors 
en tradisjonell, demokratisk organi- 
sasjon med en  tredelt organisering. 
Ca. 430 lokalforeninegr (kommuner
819 distrikter i våre 18 fylker. I ferd 
med å tilpasse seg regionsordnin-
gene. Landsplan Landstyre, ledes av 
styrelederen, som har tittel som 
President. På alle plan demokratisk 
valgte frivillige som styrer det hele.
 
Ansatte tilretteleggere for frivillighet-
en. Den øverste ansatte tilrettelegeren 
er Generalsekretæren med sitt 
nasjonalkontor i Oslo. Distrikts- 
kontorer i alle landets fylker.

Norges Røde Kors spesielt har, grun-

net Genevekonvensjonene en spesiell  
rolle i krig, men det har organisa- 
sjonen også i fredstid. Utgangspunkt 
i en Kongelig resolusjon fra 2009, 
hvor det slåes fast at Røde Kors, som 
den eneste organisasjon i landet er 
offisiell støtteaktør til norske myn-
digheter, også i fredstid, ikke bare i 
krig.

Dette er fordi myndighetene mener 
at Røde Kors i visse situasjoner kan 
være bedre egnet enn myndighetene 
selv til å bistå dem som trenger det.

En ting jeg gjerne vil nevne er at 
Røde Kors gjennom sin mer enn 
150- årige historie har vært pioner på 
mange områder.

Utdanning av sykepleiere iverksatt på 
slutten av 1800- tallet. Sykehuskris-
en på 20- tallet, særlig i nord, hvor 
RK etablerte sine sykestuer og og i 
mange år drev et hospitalskip langs 
kysten.

Omsorgen for og likeverdig behand- 
ling av funksjonshemmede, spesielt 
psykisk Utviklingshemmede startet 
RK med lenge før den såkalte
HVPU- reformen. Arbeidet med 
mottak av asylsøkere tok Røde Kors 
fatt i 1994, da det var fullstendig 
krise i politiets mottaksapparat for 
asylsøkere på Fornebu flyplass. RK 
etablerte på kort tid (faktisk bare på 
3 dagers varsel) et mottakssenter 
for asylsøkere i Sandvika i Bærum. 
Dette utviklet seg i løpet av kort tid 
til midlertidig drift av flere enn 50 
asylmottak over hele landet, mens 
myndighetene forberedte seg på å 
gjøre det samme. I dag er RK ute av 
dette, etter å ha trukket seg tilbake, 
fordi myndighetene selv hadde hatt 
nok tid til å forberede sitt eget mot-
taksapparat, med det vi i dag kjenner 
som UDI og UNE, etc.

La meg komme litt tilbake til det 
det internasjonale Røde Kors. En av 
Dunants ideer var å etablere nasjo- 
nale RK- foreninger i alle verdens 
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land. Fra noen få nasjonale fore-
ninger på 1860- tallet har vi, som jeg 
tidligere har nevnt. 190 nasjonale 
Røde Kors eller Røde Halvmånefore-
ninger over hele verden i dag.

Under den første verdenskrigen fra 
1814- 1818 var de nasjonale Røde 
kors- foreningene, særlig de som var 
involvert i krigen, meget aktive i 
sine hjemland. Røde Kors begynte å 
utvikle seg til en organisasjon som 
ikke bare arbeidet i krigstid men også 
i fredstid. Spesielt innenfor helsere-
latert arbeide.

Det utviklet seg en tendens til split-
telse og litt opprør fra de nasjonale 
Røde kors- foreningene til at de hele 
skulle ledes fra den internasjonale 
Røde kors- komiteen i Sveits.
Ikke overraskende at ”storebror” 
gikk i bresjen for dette, altså ame- 
rikanerne og amerikansk Røde Kors. 
De tok initiativet til å etablere et 
forbund av alle de nasjonale Røde 
Kors- foreningene. Det var den ame- 
rikanske Røde Kors Presidenten, godt 
støtte av USA President Woodrow 
Wilson, mannen bak Folkeforbundet 
– forgjengeren til FN, som var den 
drivende kraft.
 
Dette forbundet ble stiftet i 1919 
i Paris. Etter hvert flyttet de sitt 
hovedkontor til Geneve i Sveits. Jeg 
kunne si mye om Røde Kors videre 

utvikling, både i Norge og interna- 
sjonalt, men det har vi ikke tid til her 
i kveld, så jeg skal bare oppsummere 
i det følgende.

Den opprinnelige sveitsiske Interna- 
sjonale RK Komiteen arbeider i krig 
og konflikt, mens det internasjonale 
forbundet av alle nasjonale Røde 
Kors og Røde Halvmåneforeninger 
jobber i ikke- krigs og konflikt- 
områder, mao i fredstid.

La meg nevnte et par viktige aktivi- 
teter som den internasjonale RK 
komiteen er involvert i og som det til 
daglig ikke er så mye omtale om-
kring. Den ene viktige aktiviteten er 
at Røde Kors komiteens delegater 
årlig besøker 500.000 internerte eller 
krigsfanger i mer enn 1.600 fengsler i 
80 land i verden. En til en. Rapporter 
aldri til allmenheten eller media om 
dette. Skriver kun rapporter til det 
landet eller den myndigheten som 
holder vedkommende internert eller
fanget. Den mest kjente fangen som 
Røde Kors besøkte jevnlig gjennom 
27 år er kanskje Nelson Mandela.

En annen viktig aktivitet som Røde 
Kors komiteen driver er tracing, 
eller oppsporing. Hvert år bidrar 
Røde Kors til å gjenfinne tusenvis av 
familiemedlemmer som er kommer 
bort fra fra hverandre etter kriger og 
konflikter. Økende aktivitet i og med 

at verdens migrasjon er større enn 
noen gang.

En siste viktig aktivitet som drives 
av Røde Kors er det som vi på vårt 
eget stammespråk kaller dissimina-
tion, eller mao. opplæring i krigens 
folkerett. Det er et sørgelig faktum 
at krigens rettsregler ikke alltid blir 
fulgt. RK bruker store ressurser på 
å informere krigførende parter, ikke 
bare regjeringer, men også de som i 
dag driver den mest vanlige av
dagens kriger, nemlig en eller annen 
form for borgerkrig, om Internasjonal 
humanitær rett/Menneskerettigheter i 
krig. Dette er et vanskelig og mange 
ganger nesten håpløst arbeid. Bare i 
den 7- årige borgerkrigen i Syria har 
Syria Røde Halvmåne fått flere en 60 
av sine frivillige drept, i det de har 
utført sine humanitære handlinger.

Norges Røde Kors internasjonale ar-
beid allerede på 1870- tallet. I dag en 
av de viktigste bidragsyterne til det 
internasjonale Røde Kors arbeidet. 
Arbeider både sammen med den int. 
RK Komiteen og det internasjonale 
forbundet av Røde Kors
Skal begynne å gå inn for landing, 
men vil si litt Norges Røde Kors sitt 
Internasjonale arbeide. Grovt sett er 
dette arbeidet delt i 2:

Nødhjelpsarbeid, både i krigs og 
fredsituasjoner Utviklingshjelp: for 
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RK er utviklingshjelp bare en spesi-
fikk ting og det er å bygge nasjonale 
Røde Kors/RH- foreninger. Å bidra til 
å gjøre dem i stand til selv å hjelpe i 
forskjellige kriser.

La meg kort nevne de største oper-
asjonene som Norges Røde Kors er 
involvert i i dag:

• Syria, 13 millioner avhengig 
 av humanitær: flere enn 
 6 millioner er på flukt i eget land, i 

tillegg til de millioner som er flyk-
tet til andre land. 1,7 millioner barn 
har i dag ikke skoletilbud i Syria. 
Og husk på at Syria før krigen var 
et velorganisert og velfungerende 
land.

• I Afghanistan i dag er situasjonen 
for sivilbefolkning verre enn på 
lang tid. Røde kors er involvert 
både med nød og utviklingshjelp.

• I Bangladesh/Myanmar er Norges 
Røde Kors tungt inn. Vi etablerte 
for et år siden et feltsykehus i 
grensebyen Cox basar, for å ta 
oss av flyktningene fra Nyanmar. 
Drives fremdeles på norsk kjøl.

• I Nord- Korea, verdens mest 
lukkede land er Norges Røde

 Kors tungt inne. Her hjelpes 5,5 
millioner mennesker som lever på 
sultegrensen og som har et elendig 
helsetilbud.

• I Jemen, som har den verste hu-
manitære krisen for sivilbefolknin-
gen i verden i dag er også Norges 
Røde Kors tungt inn.

• Vi må også nevnte det arbeidet vi 
gjør i Palestina, både på Vest- 
bredden og i Ghaza. Vi støtter 
Palestinsk Røde Halvmåne, som 
driver hoveddelen av det medisin-
ske hjelpearbeidet i Palestina.

• I Afrika har vi omfattende nødh-
jelps og Røde Kors utvikling-
shjelps aktiviteter både i Congo 
i Mali, i Nigeria, i sterk grad i 
Sør- Sudan og i Somalia, men også 
i nabolandet Kenya, som har tusen-
vis av flyktninger fra Somalia.
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• I mellom og Sør- Amerika, land 
som Honduras, El Salvador og

 Nicaragua som er noen av de 
landene i verden som sivilbe-
folkningen lider mest av daglige 
voldsepisoder: Her er Norges Røde 
kors tungt inne for å understøtte 
arbeidet til de nasjonale Røde 
Kors- foreningene.

Jeg kunne gått videre, men vil stoppe 
der. Bare ta med at Norges Røde 
Kors hadde den internasjonale 
Presidenten i det internasjonale Røde 
Kors fra 1997–2001. Det var 
President Astrid Nøklebye Heiberg 
som hadde denne rollen.

Henry Dunant, han som startet det 
hele, fikk en meget trist skjebne. 
Butikken hans i det dårlig med. 
Han gikk konkurs. Han tok med seg 
mange i konkursen. Utstøtt fra Gen-
eve. Reiste derfra i 1867. Kom aldri 
tilbake. Boms i Europa i 35- 40 år.
Oppreisning Nobelsfredspris første 
gang den ble utdelt i 1901

Avslutningsvis la meg komme tilbake 
til Røde kors verdigrunnlag. Formål-
sparagrafen til det internasjonale 
Røde kors lyder slik: Røde kors skal 
avdekke, hindre og lindre nød og 
lidelse.

Røde Kors 7 grunnprinsipper gjelder 
over hele verden. Humanitet, Upar-
tiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet
Frivillighet, Enhet, Universalitet

I 1998 skrev den engelske historik-
eren Cathrine Morehead en bok 
om Røde Kors som het  ”Dunants 
dream”.

Hun påstår bl.a. i denne boken

• Motsetningsfyllt og paradoksal 
organisasjon:

 Hjelper krigens ofre, men er ingen 
antikrigsorganisasjon

• Kaller seg internasjonal, men er en 
privat sveitsisk org. (aldri fått til i 
dag: sveitsiske jurister, diplomater 

og bankierer skulle bli satt til å for-
midle internasjonale regler i krig.)

• Frykter ordet politikk, men er selv 
en dreven politisk aktør.

 
La meg si litt om dette i forhold til 
Røde Kors prinsippet om Nøytralitet: 
For å kunne hjelpe, og for å kunne ha 
tilgang til å hjelpe må man ha alles 
tillit. Man kan ikke ha alles tillit hvis 
man ikke kan mye om politikk. 
Dette er det mange eksempler på fra 
mange land. Jeg har selv opplevd 
dette i mitt arbeide i Somalia på 
90- tallet.

Midt under borgerkrigen i Somalia 
i 1994 følte FN seg truet og valgte 
derfor å trekke seg ut av landet. Det 
var fordi noen av de 26 klanene så på 
FN som en ikke- nøytral og på mange 
måter aggressiv part.

Røde Kors trakk seg imidlertid ikke 
ut, av den enkle grunn at folkene i 
Somalia Røde Halvmåne kjente til 
de politiske forholdene i landet og 
kunne veilede oss internasjonale 
medarbeidere, slik at alle parter i 
konflikten så at vi opptrådte upartisk 
og nøytralt.

Jeg mener det er styrken til Røde 
Kors at vi både er en internasjonal 
styrt organisasjon, men samtidig 
også en nasjonal og lokal styrt 
grasrotorganisasjon.

Det er denne kombinasjonen som 
er Røde Kors’ styrke og som gjør 
organisasjonen er istand til å hjelpe 
dem som trenger det mest.
Det ligger i Røde Kors verdigrunnlag 
at vi hele tiden er på jakt etter nye
arbeidsformer for å videreutvikle 
evnen til å drive det som på litt fint 
heter Humanitær produksjon.

Tusen takk for meg 
og tusen takk for at dere 
vil høre på meg.

n
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HUSK
vanlige logemøter 

kl. 19.00

Uno Stjernstrøm
Uno Stjernstrøm ble innviet i vår Loge 

24. mars 2004. Bjørn Thorkildsen 
var hans fadder.

Uno sovnet stille inn 15. august i år. 
Han ble 74 år gammel og levde et 

begivenhetsrikt liv.

Han var aktiv i vår Loge i mange år. 
Jeg husker deg som et lunt menneske, 

alltid med en vittig kommentar eller 
replikk, noen ganger litt tørrvittig, men 

på din lune og humoristiske måte.

«Halv pris» er et begrep jeg husker 
med deg. Du var i en periode formann 

for teamet som hadde ansvar for 
bestilling av maten samt forberedelse 

og avvikling av serveringen på 
møtene våre.

Du dyrket også jaktinteressen din bl.a. 
sammen med Bjørn Thorkildsen fra 
Logen. Dere var på jakt både i Norge 
og Sverige med fuglehundene deres, 

som dere for øvrig trente selv.

Gjennom et langt liv kan du se tilbake 
på en lang tidsreise i mer enn 74 år.  
Du har opplevd at barn og barnebarn 

har vokst opp og skikket seg vel.

Vi takker Uno Stjerstrøm for hans tid 
i Odd Fellow Loge Johan Middelton.

Vi lyser fred over hans minne.

OM Melvin Henriksen

Du er enestående
Du er enestående

Du er mer verdt enn noen kan måle

Du kan noe som er spesielt for deg

Du har noe å gi andre

Du har gjort noe du kan være stolt av

Du har store ubrukte ressurser

Du duger til noe

Du kan godta andre

Du har evne til å forstå og lære av andre

Det er noen som er glad i deg
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Dato Sal Grad Merknad offisiell

02.01. B O  Nyttårsmøte / Nyttårsloge

16.01. C = +  ExOM aften 
   Gradspassering

23.01. D O  Instruksjon

30.01. A O +  Innvielse

13.02. B O :  Arbm. Regnskap/rapport 
   fra nemnder

20.02.    Ikke møte / vinterferie

27.02. D O  Privatnevndens Aften

13.03. A  Spill, 200 års jubileum

20.03.   Besøke Loge Vern i Horten

27.03. C O :  Gradspassering DHSG

10.04. D O  Venneaften 1. g N

17.04.   Ikke møte / påske

24.04. A  Kulturaften med ledsager

15.05. B O  Arbm. 2. g N

22.05. C O :  V 40 Ve. Ju.

29.05. D  Sommermøte 
   med ledsager

2019 1. HALVÅR

JUBILANTER 1. HALVÅR 2019

22. juni  Toralf M.  Didriksen  75
22. mars  Inge H  Gjørva 80
22. april Terje Christian Pedersen 55
23. mai Rune  Bonesvoll 55
05. juni Torgeir Leet  Halvorsen 40
06. juni Christopher Rayner-Battle 80

VETERANER 1. HALVÅR 2019
28. mai  Wulff-Pedersen, Christian 40 års VJ

Foreløpig program for våren 2019
Se nettsiden for eventuelle endringer

Redaksjonen 
ønsker alle brødrene

og deres familier 
en fin jul 

og godt nytt år!

Redaksjonen 
ønsker alle brødrene

og deres familier 
en fin jul 

og godt nytt år!


