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Engasjement

L E D E R

Som kjent er det ikke fordi man søker ære og berømmelse at man bør
søke medlemskap i Odd Fellow Ordenen, men fordi man søker noe
som kan gi en noe på det sjelelige plan, eller også finne hvile for sitt
trette sinn, som det heter et sted.
For min egen del var det en kombinasjon av dette, og utsiktene til en
bredere vennekrets i nærmiljøet som motiverte meg til å søke.
De 3 første ”læreårene” ga meg mye, ikke minst takket være de mange
erfarne og entusiastiske Veteraner som informerte og svarte på spørsmål når man ble fulgt ut når logen ble løftet til en høyere grad enn den
jeg hadde.
Som sagt så søkte jeg logen fordi jeg ønsket meg et sted å være, og
som kunne gi meg både sjelero og sjeleføde, – og å lene meg litt tilbake. Men, man finner selvsagt fort ut at ingenting gjør seg selv. Skal
man nyte noe i et fellesskap, så må man også yte noe.
I en Odd Fellow loge er det mange oppgaver som noen må utføre:
Alle embedsfunksjoner, alle nemndene, alle aktører ved gradspasseringer, med mer.
Nominasjonsnemnden, OM og UM har meget viktige og ikke alltid
enkle oppgaver med å finne de riktige kandidatene til de mangeartede
funksjoner. Med ”riktige kandidater” mener jeg ikke bare de som er
kvalifisert rent grads- og erfaringsmessig, men også har et engasjement som gjør at vedkommende kan fylle rollen på en god måte til
gagn for logen og en selv.
Det er også en utfordring for nominasjonsnemnden og OM å få flest
mulig av logens medlemmer engasjert i et eller annet. For selv om altså
de fleste av oss har søkt logen for å ha et godt sted å være, så er det
helt klart at følelsen av å få tillit og en aldri så stor eller liten oppgave
for fellesskapet, styrker interessen og gleden av det å være medlem, –
en Odd Fellow.
Så til dere som nå i disse ”nominasjonstider” er valgt, eller blir valgt
eller utnevnt til noe, – gå til oppgaven med lyst og humør til å utrette
noe til nytte for Logen og Ordenen og derved til glede for deg selv!
Ikke minst går denne oppfordringen til medlemmer i nemndene!
Mange mener nok at noen av nemndene og deres rolle har gått ut på
dato. Det er jo på en måte riktig i forhold til hva nemndenes oppgaver
en gang i tiden var. Men selv om verden er annerledes, består nemndene fortsatt. For, med god Odd Fellow ånd og glød er det nok av
oppgaver også i dag som det vil være meningsfylt for nemndene å engasjere seg i.
For å virkeliggjøre en visjon om at logens mange nemnder er aktive og
fungerer godt, og at medlemmene får følelse av at de er med på noe
meningsfylt, må lederen i hver nemnd virkelig ”ta tak,” være positiv
og kreativ, samt sørge for et godt koordinert samarbeide med OM og
kollegiet.
Jeg vil også sterkt oppfordre OM og kollegiene til aktivt å bruke og å
følge opp nemndene!
Johan Hvalshagen, Eks OM
De «små gullkorn» i denne utgave av Nore-Nytt er hentet fra en tale Eks OM
Synnøve Tørnroos fra Loge nr. 12 Dagmarkällan holdt ved Treriksmøtet i Finland,
mai 2002.
Her kommer det første:

Att ställa ideella mål är viktigt, men hur ska vi urskilja de väsentliga på riktig.
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SOS-barnebyer og Odd Fellow

Eli Synøve Gundersen til minne

Eli Synøve Gundersen var født
07.10.1945 og døde etter lang
tids sykdom 11.11.2010. Hun ble
altså 65 år.
Eli vokste opp i Sulitjelma og etter realskole og husmorskole
praktiserte hun som husstellærer
i Valnesfjord som ligger i nærheten av Bodø.
Men Eli ville videre og bestemte
seg for å ta sykepleieutdannelsen sin i Oslo. Her sørpå traff
hun sin mann Arne og etterhvert
flyttet de til Askim.
På Askim sykehus tok hun delvakter og etter spes.ped. på Ask
videregående ble hun lærer på
Hjelpepleieskolen. Helt til hun
ble syk var hun leder for hjelpepleierene i Rom distrikt.
Eli og Arne har to voksne barn
og etterhvert fikk de også tre
barnebarn. Familien betydde
mye for Eli og hun snakket ofte
og kjærlig om dem.

På 80-tallet bodde de i et koselig
hus på Askimjordet og det var
der vårt bekjentskap startet.
Etter en del år flyttet de ned til
Frosterudveien hvor Eli bodde
helt til det siste.
Hun var et samfunnsengasjert
og levende, varmt menneske
som elsket å lage mat, var interessert i kultur, gikk ofte på konserter og i teater, hun var reiseglad og sist, men ikke minst var
hun musikalsk.
Sangen og musikken betydde
mye for henne og hun var logens
Sangerinne i mange år. Sammen
med vår Organist bidro de til at
våre møter fikk en ekstra dimensjon og et godt innhold.
I Indre Østfold Kammerkor var
hun en ivrig deltager i over 20
år, og dette koret fremførte vakre, sterke sanger i hennes begravelse.
Eli var et engasjert og trofast

For snart 25 år siden stod søster
Randi Arnesen og jeg for første
gang foran OM-stolen i Loge
Cecilia. Vi var Resipiender, og
på stolen stod OM Ester Børresen. Rank, med et lett smil og
gode, varme øyne så hun ned på
oss to. Ingen av oss glemmer det
blikket. Vi ble trygge og følte oss
velkomne.
14. mars i år skulle Eks OM Ester Børresen blitt tildelt sin 40
års Veteran Juvel. Hun ble syk i
februar og ønsket å vente med
tildelingen.
14. april sovnet hun stille inn på
sykehuset i Fredrikstad.
Søster Ester ble født 29.09.1921 i
Skiptvet og ville blitt 90 år til
høsten.
Hun ble innviet i Loge nr. 31 Cecilia 8. mars 1971. Hennes fadder var str. Mary Ann Pettersen.
40 års aktiv tjeneste i Odd Fellow Ordenen er nå avsluttet.
Søster Ester var et ja-menneske,

og hun hadde oppgaver å utføre
i logesammenheng helt til hun
døde.
Embeder i vår loge:
Ytre Vakt
1972-74
OM H ass.
1977-79
Sekretær
1979-81
Sekretær
1981-83
UM
1983-85
OM
1985-87
Eks OM
1987-89
Vara Rådsrepresentant 1990-94
Tildelt 25 års Ve.Ju. 11-03-1996

medlem i vår loge i over 10 år og
vi vil savne hennes lyse og glade
omgangsform.
Med Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet lyser vi fred over hennes gode minne.
Gunn Sandvig

Ester Svae Børresen til minne

Opptatt i Leiren
28.10.1987
Opph. i Barmhj. grad 26.04.1989

Søster Ester var glad i å sy. Hundre søsterkrager, mange av
draktene til spillene våre og gardiner på Villa Nore bærer hennes søm. Hun var med og hjalp
Privatnemnda senest i høst!
Kanskje vi best vil minnes søster Esters deltagelse i spillene i
logesalen. Hun gledet oss med
sitt engasjement i to av våre

vakre gradspill. Med sin store
ro, sitt varme smil og klare
stemme ga hun oss hver gang
en dypere forståelse av innholdet. Og alltid i et godt samspill
med alle som var med.
Vi takker for alt hun har betydd
for søstrene i Loge nr. 31 Cecilia
og lyser fred over Ester Børresens gode minne.
Rigmor Løes

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Jubilanter forsommer/høsten 2011:
31.05.2011
16.06.2011
20.06.2011
23.06.2011
20.10.1951
22.11.1941
24.11.1921
02.12.1921
05.12.1936
08.12.1936
24.12.1931
28.12.1926

Anne I. G. Teig
Anne Haakaas
Martha P. Kind
Unni Stoltz
Eldbjørg Frøshaug
Anne Lise Holme
Ingeborg Evensen
Randi Lund Jacobsen
Rigmor Løes
Anne-Lise Foss
Kari Ymbjørg Tallaksrud
Randi Karlsrud

Nye Brødre vår 2011:
14. april

S E K R E T Æ R E N S

Veteranjuveltildelinger:

75 år
70 år
75 år
80 år
60 år
70 år
90 år
90 år
75 år
75 år
80 år
85 år

09.05.2011 Tove Berit Ekman,
innv. 10.02. 1986
09.05.2011 Gunvor Helene Egeberg,
innv. 19.04.1986
09.05.2011 Frøydis Lundesgaard Alvim,
innv. 28.04.1986
28.11.2011 Mary Birgitta Præsthus,
innv. 13.10.1986
28.11.2011 Reidun Lie Larsen,
innv. 13.10.1986
28.11.2011 Randi Lund Jacobsen,
innv. 24.11.1986

Vi gratulerer!

Jubilanter høsten 2011:
28. august
13. oktober

Gradtildelinger våren 2011:

Svein Arne Hellerud
Erik Aksel Tallaksrud
Kjell Gunvald Holum

Inkurie

25 år

25 år

25 år

25 år
25 år

Bjørn Opjordsmoen
Tore Huse

70 år
50 år

Leir Nr. 23 Smaalenene 2010 og våren 2011:

20. jan. Kjell Wilhelmsen Det Gode Vennskaps G.
3. mars Espen Ivar Tveten Den Edle Kjærlighets G.
3. mars Vidar Strande
Den Edle Kjærlighets G.
31. mars Per Olaf Kristiansen Den Edle Kjærlighets G.
31. mars Trond Skjeltorp
Den Edle Kjærlighets G.
12. mai Ole Kristian Klever Det Gode Vennskaps G.
12. mai Terje Borgersen
Det Gode Vennskaps G.
12. mai Aasmund Wageli Det Gode Vennskaps G.
12. mai Kjell Jan Høglund Det Gode Vennskaps G.
16. okt.
2. nov.
4. nov.

25 år

S E K R E T Æ R E N S S PA L T E

Chris Gunnar Bech Halstvedt
Fadder: Knut Ivar Tveten

Veteraner høsten 2011:

S PA L T E

2. feb. -10
2. mars -10
2. mars -10
7. sept. -10
7. sept. -10
2. nov. -10
1. mars -11

Per Christian Frøshaug DGL Grad
Emil Bøhren
DKP Grad
Jan Erik Kjølstad
DKP Grad
Knut Arne Bodal
DGL Grad
Per Henrik Westby DGL Grad
Karl Johan Øverbø Patriarkgraden
Per Christian Frøshaug DKP Grad

Vi gratulerer!

25 års Ve.Ju.
50 års Ve.Ju.
40 års Ve.Ju.

Ved en inkurie ble det i forrige utgave av
Nore-Nytt forbyttet to bilder av nye brødre i
Håkon Håkonsson.
Her er bildene på nytt med korrekt navn under:
Vi beklager det inntrufne.

Aasmund Wagelie

Terje Borgersen

hjelp dine medmennesker der du kan
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n’Magne – 50 års Veteranjubilant!

Alle Magne Skadsheims Ordensdata står beskrevet annet sted i
dagens Nore-Nytt, men det skal
bare gjentas her at han ble opptatt i Odd Fellow Ordenen den 9.
februar 1961 og at han den 17. februar d.å. mottok av bror Stor
Sire Morten Buan Juvelen for 50
års medlemskap i vår Orden.

For en tid tilbake hørte jeg et
foredrag med Torvald Stoltenberg under tittelen ”Det handler
om mennesker”. Et underlag som
foredragsholderen, etter et langt
innholdsrikt liv, hadde godt
grunnlag for å tale om.
Det samme kan man si om Magne Skadsheims livsvandring til
nå – Det handler om mennesker –.
Sånn sett behøver jeg ikke skrive
mer, for hele Magnes livsførsel er
så menneskenært at det er vanskelig å beskrive uten å bli for romantisk. For er det noe som er
Magne fjernere så er det søtladent sludder. Han er, kort sagt,
realistisk og helstøpt. Med det
siste mener jeg i ordets rette forstand. Og helstøpt og lagt i form
lar et legeme seg vanskelig endre.
Så også med Magne. Han er sta
som fjellet, og nekter å godta
uten videre, ting eller handlinger
som kan gjøre livet lettere og

Den stolte jubilant, Eks DDSS Magne Skadsheim, i midten sammen med OM
Hans Kristian Foss til venstre. Til høyre Stor Sire Morten Buan som foresto
tildelingen av 50 års Veteranjuvelen. Bak står de for anledningen fung. storembedsmenn: fra v. Eks DDSS Erik Tallaksrud, Eks DSS Leif Egill Karlsen,
DSS Rolf Berg Nilsen og Eks DSS Frank Lind.
kanskje bedre, slike som for eksempel internett og nettbank.
Magne har sin radio, TV og aviser og han spaserer til banken og
utfører sine ærender der og treffer en masse mennesker på sin
vei som han kan snakke med og
utveksle nærhet. Hvilket man

Dagens 50 års jubilant, Magne Skadsheim får blomsterhilsen og «godord» av
Stor Sire Morten Buan.

ikke kan med en PC. Jo, jo, man
har da e-post. Men det er ikke
helt det samme.
Jeg har kjent Magne nå i mer enn
40 år og vi har vært familievenner omtrent likeså lenge. Han
mener sogar at vi, altså Ida og
jeg, tilhører hans nære familie
Skadsheim. Det skal jeg fortelle
deg, kjære leser, det forplikter!
Magne er en meget religiøs
mann. Ikke i den forstand at han
sliter ut sine sko på kirkebesøk
eller til andre lignende forsamlinger.
Det er i naturen, i skogen, ved
sjøkanten han finner sitt religionsfeste. Og det er i Loge og Leir
han finner den moralske og etiske opprustning og grobunn for
sin livsførsel.
Han ble født den 31. august 1923
på Stangeland utenfor Sandnes i
Rogaland. Han delte familie med
mor og far og 2 søstre og hadde
en trygg og god barndom. Etter
endt folkeskole og 2 år på
middelskole (i dag heter det vel
realskole eller videregående sko-

oppdra de foreldreløse
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le) begynte han på Rogaland
Landsgymnas.
17 km på sykkel hver vei, i all
slags vær i 3 år! Det skal kraftig
stahet til å gjennomføre det!
Etter endt gymnas og artium arbeidet Magne en stund som vedhugger i Vest-Agder og siden ett
års tid som skogsarbeider i NordTrøndelag innen han begynte på
sitt 3-årige studium ved Landbrukshøyskolen i Ås.
I 1950 ble Magne uteksaminert
som forstkandidat.
I 1956 giftet han seg med Kari og
de har til sammen 5 barn, (3 jenter og 2 gutter) 10 barnebarn og
ett oldebarn. De bosatte seg etter
hvert i Mysen hvor Magne i alle
år arbeidet som forvalter for Statens skoger i Østfold og til dels i
Akershus.
Magne kan ikke betraktes som
noen gammel mann selv om, når
sant skal sies, han har på en måte
alltid har vært ”litt gammel”.
Eller for å si det etter inspirasjon
av Ibsen – han er som en ungdom
frisk –.
Gratulerer med Juvelen og takk
for at du er en av oss.
Frank L.

50-års Veteranjuvel til
br. Magne Skadsheim

57 brr. deltok på møtet 17. februar da br. Magne Skadsheim ble
tildelt 50-års Veteranjuvel. I tillegg var det gjester fra Loge nr.
100 Olav Haraldsson, 95 Isegran,
30 Grimkell og 34 Fredriksten.
Tilstede var også Stor Sire Morten
Buan og DSS Rolf Berg Nilsen,
samt fung. Stor Marsjall Leif Egill
Karlsen.
Seremonien inne i logesalen ble
ledet av Stor Sire Morten Buan og
fung. Stor Marsjall Leif Egill
Karlsen. På UM’s stol satt DSS
Rolf Berg Nilsen, på Eks OM’s
stol Eks DSS Frank Lind og på
Kapellanstolen Eks DDSS Erik
Tallaksrud.
Ute i festsalen ønsket UM
velkommen til bords og informerte om menyen, elgstek.
Deretter ble det sunget «Til Veteranen».

Frank Lind hilser sin gode venn Magne. Til høyre Stor Sire Morten Buan.

OM Hans Kristian Foss hilser jubilanten. I mellom dem Stor Sire Morten
Buan. Til venstre Frank Lind og til høyre på bildet Rolf Berg Nilsen og Leif
Egill Karlsen.

Stor Sire Morten Buan var første
taler. Han gratulerte Veteranen
og refererte fra en vuggesang om
veven som går. Tenk tilbake på
dine 50 år i Logen. Det rituelle,
og vennskap med brødre spinner
de gode tråder som binder oss
sammen. Dette er fundamentet til
et godt logeliv. Han sa litt om Ordenens utvikling de siste 50 år,
om viktigheten av å skape de
gode møtene med kvalitet og
samhold. Deretter skrøt han av
logehuset, salen og kjøkkenet, og
brødrene der. Han takket Veteranen for hans bidrag til å utvikle
Logen og Leiren. Fra Storlogen
overrakte han blomster og ut-

brakte til slutt Veteranens skål.
OM Hans Kristian Foss gratulerte med dagen på vegne av
alle brødrene. Han berømmet jubilanten for hans kunnskaper om,
og interesse for Logen. Sier fra
når han ikke er enig, men følger
bestemmelsene. Han reiser på internasjonale loge-samlinger, og
OM ønsket han og kona mange
år framover i Logen. Til lykke
med dagen og framtiden, skål for
jubilanten.
Eks DSS Frank Lind leste
kveldsbønn av Frank Larsen.
Han karakteriserte jubilanten
som en religiøs og naturens
mann som hadde et lykkelig liv

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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sammen med kona Kari og familien. Vi har kjent hverandre i over
40 år, og du er min beste venn.
Du har vært min veileder og
gode hjelper. Skål for jubilanten.
Vi sang deretter «Magne, 50-års
Veteran» av Frank Lind.
HP Endre Rødven i Leir nr. 23
gratulerte med den store begivenheten, 50 år i Logen og 43 år
i Leiren. Han takket for engasjement og gode samtaler, og håpet
å se jubilanten i mange leirmøter
i framtiden. Han overrakte blomster og skålte for Veteranen.
Br. Steven Tørholen ønsket å si
noen personlige ord til Veteranen, og gratulere med dagen.
«Takk for din tilstedeværelse. Du ga
gode og enkle svar da jeg var ny for
17 år siden. Du er et godt forbilde,
du har møtt så ofte du kan». Han
utbrakte deretter jubilantens skål.
Br. Johny Johansen Loge 95 Isegran sa han ikke representerte
Leiren, men kjenner jubilanten
fra Leiren. Han syntes det var
hyggelig og treffes der, og ha seremonier sammen. «Du er en så fin
kar, det står respekt av deg, og du er
en nestor i etikette». Han overrakte
deretter blomster.
Veteranen takket for mange fine
ord, han tenkte mye på livets vev.
I 1957 kom de til Mysen. Til å
begynne med arbeidet han mye
utenfor bygda. Han fortalte om
en hyttetur til Rondane. På en
uke i Rondane traff de nesten
flere mysenfolk enn på 2 år på
Mysen. En av de han traff var Erland Andersen som kom til å bli
Magne takker og som det syns på
bildet var salen full denne kvelden.

hans fadder. Han husket godt innvielsen i logen sammen med
Johs. Løvfald. Så fortalte han litt
om sin første tid i logen. Han har
aldri bedt om oppgaver i logen,
men heller aldri sagt nei når han
ble spurt. Kontakten med brødre
i Leiren ga en større bekjentskapskrets. Han fortalte så litt om sine
erfaringer fra Leiren og Storlogen, hvor han hadde opplevd 5
storloge-møter som Storrepresentant. Engasjementet i Europa-logen har gitt mange venner fra
Skandinavia. Han takket igjen for
oppmerksomheten, gaver og fine
ord, og alle som hadde møtt. Han
utbrakte så en skål til Stor Sire.
Deretter sang vi «Til Loge Håkon
Håkonsson».
Br. Vidar Strande takket for maten. Han fortalte en historie da
han selv for mange år siden
hadde vært på julebord, ble sliten
og måtte legge seg på en benk i et
portrom. Han våknet av at en
slumsøster holdt han i hånda.
Deretter sang han en sang til
kokkene.
Aftenen ble avsluttet i salongen.

Br. DDSS Magne Skadsheim ble
innviet i vår Orden
Tildelt Troskapsgraden
9. februar 1961
Det Gode Vennskaps Grad
11. januar 1961
Den Edle Kjærlighets Grad
18. oktober 1962
Den Høye Sannhets Grad
24. januar 1963.

Han ble kallet til Leiren
Tildelt Patriarkgraden
6. februar 1968
Den Gylne Leveregels Grad
11. februar 1969
Den Kongelige Purpurgrad
10. mars 1970.
Han har hatt følgende embeder i
Loge 62 Håkon Håkonsson
Ytre Vakt
1964 og 1965
Indre Vakt
1966 og 1967
Skattmester 1968 og 1969
Undermester 1970 og 1971
Overmester 1972 og 1973
Fung. Eks OM 1974 og 1975
Storrepr.
1982 – 1986.

Han har hatt følgende embeder i
Leiren
Kasserer
1972 og 1973
Yppersteprest 1.januar 1974 –
31.juli 1975 og 1975 og 1977
Hovedpatriark
1. august 1977 – 31. juli 1979
Fung. Eks Hovedpatriark
1. august 1979 – 31. juli 1981
Storrepresentant
1. august 1978 – 31. juli 1982
og 1996 – 2000.
Embeder i Storlogen
DDSS 1.august 1986–31.juli 1990

Tildelt
Storlogegraden
1974
25 års Ve.Ju.
20. februar 1986
40 års Ve.Ju.
15. februar 2001
50 års Ve.Ju.
17. februar 2011
Jan Isaksen

hjelp dine medmennesker der du kan
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Veteranjuveltildeling for 25 år i Loge Håkon Håkonsson

Under møtet 25. november ble br.
Gunnar Harald Johnsen tildelt
25-års Veteranjuvel. Møtet ble ledet av fung. OM Kåre Mons Bye,
mens Storrepr. Evald Forvik foresto seremonien med tildelingen.
Vi hadde også en gjest denne
kvelden, br. Jon Borge Johnsen
fra Loge nr. 18 Varna, Veteranens
sønn.
I festsalen etterpå ble det servert
skinkestek, og fung. UM Torfinn
Jørgenrud ønsket velkommen til
bords.
Fung.OM Kåre Mons Bye åpnet
med å si at det var godt å se
Overmester på bena igjen, og
brødre som var her sjelden. Han
hadde kjent Gunnar i mange år,
og at han hadde vært lærer i
Finnmark. I logen hadde han
gjort rask karriere gjennom gradene da de trengte organist. Han
husket de plantet tulipaner foran
Nore, og berømmet Gunnar som
lærer, gartner og forfatter. Bok
nummer 3 er nå under arbeid.
Han takket for alt han hadde
gjort til det beste for logen og utbrakte jubilantens skål. Deretter
sang vi «Til Veteranen».
Veteranens sønn, br. Jon Borge
Johnsen var neste taler. Han hilste Veteranen som bror, far og sin
fadder. Da Gunnar ble opptatt i

Hederspersonen selv i midten, 25 års Veteranen Gunnar Johnsen, flankert av
Storrepresentant Evald Forvik og fung. OM Kåre Mons Bye.
logen, arbeidet han selv ved Sintef i Trondheim. Da han fikk høre
at Gunnar var blitt med i noe
som het Odd Fellow, regnet han
med det var en klubb for gamle
karer, og der skulle i hvertfall
ikke han være med! Da han senere flyttet hjem, overtalte Gunnar ham til å bli med i logen, og
ble hans fadder. Etter 9 år i Håkon Håkonsson, flyttet han til
Moss og gikk over til Loge nr. 18
Varna. Han ønsket sin far mange
gode år i logen, og utbrakte jubilantens skål.
Br. Vidar Kjærheim skulle vært

Veteranen Gunnar Johnsen mottar blomster og Logens hilsen fra OM Hans
Kristian Foss.

på en viktig fotballkamp i Fredrikstad denne kvelden, br. Gunnar Johnsen var grunnen til at
han ikke var der. «Takk for vennskapet i 25 år. En logekveld er
ikke den samme uten Gunnar. Du
er et fyrtårn å navigere etter, den
menneskekjære læreren som oppdrar både barn og planter. Du lærer oss mye, og oppdrar oss. Takk
for at du er den du er.»
OM Hans Christian Foss gratulerte med dagen og sa at de hadde kjent hverandre i 50 år. Han
husket godt da Gunnar kom med
søknadsskjemaet til logen. Han
fikk beskjed at han måtte kjøpe
livkjole, men mente at smoking
måtte være bra nok. Han husket
da han ble kjørt til Mysen og tatt
opp i logen. Han takket Gunnar
fordi han la det til rette for ham.
Så fortalte han litt om alt Gunnar
hadde vært med på, bl.a. «Ta
sjansen» i Holmenkollen. Han
overrakte blomster, og ønsket Veteranen mange fine år i logen.
Jubilanten selv husket godt at
han ble invitert til Odd Fellow.
Han lurte på hva de gjorde der.
Her ble han etter hvert Organist
og ble «kastet i fangehullet, men
senere løslatt». Han forstod at det
lå mere bak begrepet vennskap. I
logen har han alltid funnet seg
tilrette, og har hatt 25 fine år. Han
er glad han fikk med seg Hans

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Christian, og følte det som en
frisk pust da Per Ola og Kåre
Mons ble med. De unge brødrene
som er tatt opp i det siste vil bli
logens ansikt utad i framtiden.
Han takket br. Vidar Kjærheim
for fine ord, og sønnen Jon.
Br. Vidar Kjærheim takket for
maten. Nydelig mat og fin servering. Mat er ingen selvfølge, og
Norge var engang et fattig land.
Han refererte fra et brev fra 1837,
hvor de ba myndighetene om
korn. Den gang spiste de røtter
og bark. Vi har det godt idag. Det
er viktig å gjøre hverandre gode,
oppmuntre og ikke rive ned. Han
avsluttet med diktet takk for maten.

Br. Gunnar Harald Johnsen ble
født 25.januar 1918 i Halden. Fødestedet lå like under festningen,
men de flyttet snart lenger bort i
byen. 11 år senere bygget de villa
ved Risum. De var en stor familie, Gunnar hadde 10 søsken. Etter folkeskolen måtte han ut i arbeid som gårdsgutt. Her høstet
han forskjellige erfaringer. På en
av gårdene var det stor forskjell
på arbeiderne og herskapet. De
spiste i forskjellige rom, og maten
var også forskjellig. Her orket
han ikke arbeide, men orket heller ikke å gå oppsigelsestiden på
14 dager. Han løste det ved å si
imot bonden, og ble oppsagt på
dagen.
Men han opplevde også positive
ting denne tiden. I 4 ½ år jobbet
han under bonden på Solberg, og
det var her han fikk grunnlaget
for sin interesse for blomster og
planter.
Etter eksamen på Kalnes arbeidet
han som regnskapsfører og kontrollassistent på Kråkstad. Han
tok planleggingskurs og gikk opp
i mange fag som privatist. Opptaksprøvene til lærerskolen besto
av 14 dager med eksamener. Han
har også lest kristendomskunnskap på Menighetsfakultetet.
Før han tok lærerskoleeksamen,
dro han til Skjervøy som lærer.
Her traff han Ruth, og de giftet
seg her i 1951.
Etter lærerskoleeksamen i Elverum dro de til Finnmark hvor

dag i juli hvert år møtes de på
Skjervøy. Da er de som regel over
80 stykker som treffes. Han planlegger å skrive en slektshistorie
om konas slekt fra Skjervøy for
de siste hundre år. Den vil sannsynligvis komme som roman. Vi
må også takke Gunnar for de flotte bedene foran logehuset vårt.

Gunnar ble lærer i Porsanger.
Her ble de boende i 7 år fra 1952
til 59, en tid han betegner som de
beste årene i hans liv. Her ble
begge sønnene født, mens datteren Gunnhild ble født etter at de
kom til Skiptvet. Han har nå 3
barnebarn og 2 oldebarn.
I tillegg til lærergjerningen i Finnmark, jobbet han også som Organist i kirken. Dette var noen år etter krigen, alle skolene var ikke
bygget opp ennå. I tillegg til å
drive skolehage, ble Gunnar også
engasjert som lærer på landbrukskurs. Han dro 3 mil innover
til Billefjord hvor han underviste
tilsammen 80 elever.
De kom så til Skiptvet og etablerte seg på Langli. Her ble Lidarende bygget, og Gunnar startet
gartneri. Han arbeidet først som
lærer på Langli skole, og deretter
på Kirkelund. Det ble en overgang da Ruth gikk bort for 3 år
siden. Han har idag hjelp av datteren Gunnhild, men Gunnar har
aldri vært redd for utfordringer.
Han har deltatt i «Ta sjansen» i
Holmenkollen 3 ganger. Som ung
lærer på Skjervøy syklet han en
gang hjem til Halden fra Finnmark. Turen tok 14 dager og han
sov under åpen himmel. I Finnmark tok han en gang elevene
med opp på et fjell. Han var da
40 år og elevene var imponerte
over at han klarte det, han som
var så gammel. Da gjorde han en
avtale med dem at han skulle
komme tilbake om 40 år, og gjøre
samme turen med dem. Han har
holdt kontakten med sine gamle
elever, og 80 år gammel møtte
han dem og gjentok turen. Med
unntak av noen av elevene som
ikke kunne ta turen av helsemessige årsaker.
Han er fortsatt aktiv. På begynnelsen av 70-tallet hadde han en
førsteklasse som ville han skulle
fortelle eventyr. Han hadde ikke
lyst til å lese eventyr fra en bok,
og i stedet diktet han eventyret
mens han fortalte det. Resultat
kom for 2 år siden i boka om Petter Ekorn. Før jul kom Vesla og
blåbæret, og bok nummer tre er
under arbeid. Han har kontakt
med konas familie, og første lør-
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Br. Gunnar Harald Johnsen ble
innviet i vår Orden og tildelt:
Troskapsgraden
21. november 1985
Det Gode Vennskaps Grad
17. april 1986
Den Edle Kjærlighets Grad
19. mars 1987
Den Høye Sannhets Grad
14. mai 1987.

Kallet til Leiren og tildelt:
Patriarkgraden
16. okt. 1992
Den Gylne Leveregels Grad
2. november 1993
Den Kongelige Purpurgrad
1. november 1994.

Embeder i Loge 62 Håkon
Håkonsson:
Organist
1987 – 1991
Kapellan
2001 – 2003
Jan Isaksen

Blott övning oss färdighet ger,
bara du möjligheterna i livet
ser.
Chanserna att din fot passar i
någon annans sko är små, använd därför dina egna , då de
på livets stig skal gå.
Du skal fårsöka göra alt som
dig Odd Fellow anbefalt.

Synnøve Tørnroos

•

SANNHET

40 års Veteranjuvel til Ida Ankjer Lind

Første logemøte på nyåret var tildeling av 40 års Veteranjuvel i
nærvær av søster Distrikts Stor
Sire Unni Beate Bergsland som
representerte Storlogen.
Hovedpersonen denne kvelden
var vår str. Ida.
Veteranjuvelutdelingen ble ledet
av Eks Rådspresident Guro Lie
og med følgende embedsmenn
på de øvrige stoler, Eks OM Kari
Skadsheim som UM, Storrepresentant Lena Utsigt Karlsen som
Eks OM og som Kapellan fungerte Eks Stor Sekretær Liv Berit Johansen.
På ettermøtet ønsket UM Ellen
Nuttall alle et godt nytt år og velkommen til bords. Denne kvelden hadde vi også gjester. Storrepresentant for Leir nr. 2 Borg Inger Johanne Kopperud og Eks OM
Oline Østrått fra Loge nr. 6 St. Veronica.
Menyen bestod av: kokt torsk,
gulrøtter og poteter. Etter taffelet
kaffe og bløtkake, forøvrig bakt
av br. Arne Sørby.
Vi startet med å synge, Hyllest til
torsken, akkompagnert av str.
Ruth B. Eide.
Første taler var Distrikts Stor Sire
Unni Beate Bergsland som rettet
en varm takk for opplevelsen i logesalen og her på ettermøtet.
Hennes ambisjon var å få være til
støtte og inspirere logens embedsmenn og verne om Ordenens
verdier og nestekjærlighet. Hun
ønsket alle tillykke med vårt jubileum i 2012 og takket for å få
overvært en verdig og korrekt
40års utdeling.
Deretter overbragte hun hilsener
og blomster ifra Storlogen.
Neste på talelisten var OM Reidun Lie Larsen som berømmet
vår Veteran for hennes engasjement i logen og for å ha tatt seg
av mange praktiske oppgaver og
ikke minst for innsatsen av vårt
Søstertreff.
Str. Ida mottok 3 røde nelliker og
Eks Rådspresident Guro Lie fikk
alterblomstene som takk for oppgaven på OM stolen.
Veteranen str. Ida Lind sa i sin

Ida Lind og hennes fadder Kari
Skadsheim (til venstre) fotografert
etter tildelingen.

tale: «Min loge har betydd mye
for meg, ja jeg kan trygt si at logen er en del av mitt liv som har
bidratt til å gjøre det rikere. Og
det kan jeg i første rekke takke
søstrene Irene Bøhler og Kari
Skadsheim for. Irene gikk jo bort
så alt for tidlig.
Men, Kari, du har stått ved min
side både privat og i logen og har
hjulpet med alt. Takk! Da jeg begynte min logevandring for 40 år
siden var de eldre søstrene meget
hjelpsomme mot oss nye søstre.
Vi følte oss velkommen på hvert

møte, vi deltok i samtaler på
tvers av langt eller kort medlemskap. På det området tror jeg vi
eldre ikke er flinke nok i dag. For
vi lærer av hverandre.
Det går opp og ned her i livet.
Men husk at vår loge kan hjelpe
til med mye. Snakk med din fadder eller OM hvis ting går litt
skjevt på en eller annen måte.
Mitt liv hadde ikke vært så godt i
dag hvis min fadder og gode
venn Kari ikke hadde snakket
med OM slik at jeg ble fritatt for
kontingenten en stund så jeg
kunne fortsette mitt medlemskap
i logen.
Jeg forteller dette for at dere skal
vite at man kan be om hjelp uten
at andre får høre om det, så jeg er
meget takknemlig.
Uten selv å ha stor familie betyr
det utrolig meget å kjenne dere
mine søstre, eldre som nye. Enten
man befinner seg i Askim eller på
Mysen, så varmer det med et
smil eller en klem. Livet består av
så mange små og store ting som
vi må prøve å gjøre positive.
En varm takk for en fin seremoni
i logesalen. Takk til Eks Rådspresident. Det var høytidelig og
nært. Mange takk fordi du gjorde

Ida Lind blir hyllet av Loge Cecilias OM, Reidun Lie Larsen. For øvrig ser vi
bl.a. Kari Skadsheim (til venstre) og Eks Rådspresident, helt til høyre DSS
Unni Beate Bergsland.

hjelp dine medmennesker der du kan
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det så fint for meg, Guro. Takk til
dere andre på de øvrige stoler,
gamle gode søstre som det lyser
varme fra.
Sist, men ikke minst; takk til str.
OM som gjorde denne dag til
min dag.
Og med disse ord vil jeg utbringe
en skål for Loge Cecilia og jeg retter denne til str. OM!», som mottok de 3 rosa nellikene.
Så takket fadder Kari Skadsheim
for et unikt vennskap gjennom 40
år. Helt ifra de som småbarnsmødre og begge innflyttere fant «tonen». Hun berømmet str. Ida for
at hun hadde fått Søstertreff på
beina igjen. Der likte alle å prate,
men str. Ida ville ha en mere seriøs stil.
Men det hun beundret str. Ida for
var at hun alltid var der – for andre – og som hun sa: «Takk for at
du er den du er!»
I og med at Kari er norsk og Ida
er dansk avsluttet hun med et
svensk vennskapsdikt og blomster.
Så ble 8 servitører og 2 kokker
kalt inn fra kjøkkenet, men det
ble ikke noen roser denne gangen, istedet fikk de en velfortjent
kjempeapplaus!
Str. May Sørby, iført hatt med
maritimt preg, takket for torskemiddagen, og vi fikk opplyst
hvordan oldemor tilberedte denne retten.
Så underholdt br. Vidar Strande
oss med gitarspill og fin sang i
salongen.
Str. Anne-Lise Foss tok så mikrofonen og på sin humoristiske
måte etterlyste hun sine nye støvletter som hadde blitt forbyttet på
julemøtet.
Vi avsluttet med sangen vår og så
var det ut på holkeføre etter nok
en flott logekveld.
Gunn Sandvig

Ida Ankjer Lind ble født i Gentofte i Danmark 13.12.1929. De
var fem søsken, og Ida var nr. 4,
første pike, og også nestemann
ble en pike. Hun hadde en fin
barndom, selv om det etterhvert
ble krig. Som danske barn flest,
fikk hun sykkel da hun begynte i

Velferdssenteret og averterte at
de også ville ha frisørsalong der,
meldte Ida seg som interessert og
var heldig å fikk denne. Det var
midt i blinken for henne som er
så flink, blid og omgjengelig.
Kundene ble glad i Ida, og hun i
dem.

Ida og jeg ble kjent i begynnelsen
av 60-tallet, og vi har hele tiden
hatt et veldig godt vennskap. 14.
desember 1970 ble hun innviet i
Ordenen, og jeg fikk være hennes
fadder, Det var en stor dag for
oss begge.

May Sørby takket for maten.

1. klasse. Denne ble mye brukt
både i hverdag og i ferier, for som
hun sier, så likte hun godt å sykle. Hun var medlem av bl.a.
KFUK, og i fritiden var hun mye
sammen med venner.

Alt som 15 åring kom hun i frisørlære, og alt som 18 åring tok
hun svennebrev. Etter noen år i
samme frisørsalong, hjalp hennes
sjef henne med å få jobb i Oslo.
Det var en stor overgang, og hun
følte seg nokså alene. Men det
skulle ikke gå så lang tid før hun
traff Frank. Etter et par års bekjentskap giftet de seg og bosatte
seg på Nesodden, og mens de
bodde der fikk de en sønn, Erik.
Så gikk turen til Asker, hvor Marianne kom til verden. Senere førte vegen til Tosebygda i Trøgstad,
og der likte Ida seg godt. Folk var
gjestfrie og hyggelige, men Ida
og familien bodde tilleie, så da
det ble lagt ut tomter i Gen. Ruges vei, ble det til at de bygde seg
hus i Mysen. Og der bor de fremdeles. Sønn nr. 2 Christian er født
etter at de kom dit. Så lenge barna var små, var Ida mest heime
og hadde bare en og annen kunde der. Etter at det ble barnepark
i Mysen, ble det lettere å være
borte noen timer i uka, og hun
begynte i en salong i Mysen.

Logevita for Ida Ankjer Lind:
Fadder: Kari Skadsheim
Innviet i vår Loge
14.12.1970
Den H.S.Grad
27.11.1972
CM V ass.
1972-74
Kasserer
1975-77
UM V ass.
1983-85
OM V ass.
1987-89
Opptatt i Leiren
23.03.1988
Opph. i Barmhj.Grad 26.09.1990
Tildelt 25 års Ve.Ju. 11.03.1996
Tildelt 40 års Ve.Ju. 10.01.2011

Kari Skadsheim

Ensam skal du inte vandra
utan få stöd och hjälp av andra.

Kärlek är något du alltid skall
ge utan att till ditt eget bästa
se.
Länkarna mellan ord och
handling skall stöda vår vandring.

Da Eidsberg kommune bygget

ikke utsett å besøke en syk
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Tildeling av 25 års Veteranjuvel til br. Harald Berg

På logemøtet den 28. april 2011
ble br. Harald Berg tildelt 25-års
Veteranjuvel. DSS Rolf Berg Nilsen inntok forsetet og ledet seremonien sammen med fung. Stor
Marsjall Ingar Karlsen.
Ute i festsalen ble vi ønsket velkommen til bords av br. UM som
informerte om menyen, helstekt
svinekam. Deretter sang vi «Til
Veteranen».
Etter maten var det tid for taler.
Først ut var DSS Rolf Berg Nilsen. Gårsdagen hører fortiden til,
morgendagen kjenner vi ikke.
Bruk derfor dagen idag! Han talte om viktigheten med moral og
våre grunnpilarer. Så hilste han,
og gratulerte fra Storlogen og
Distrikt 23 Smaalenene og overbrakte blomster. Han utbrakte så
jubilantens skål.
Veteranen takket for den fantastiske seremonien. Han ble meget
godt mottatt, og traff mange
gamle brødre. Han syns det var
hyggelig å se så mange nye, og
ville bli kjent med dem etter
hvert. Da han har hatt mye å gjøre, har han ikke kunnet møte på
en stund. Han føler i imidlertid at
logen er hans andre hjem, og vil
gjerne møte igjen. Han takket alle
for seremonien, og spesielt de
som deltok, og utbrakte en skål
til alle brødrene i logen.
Så sang vi «Til Loge Håkon Håkonsson».
Br. Finn Hunstad takket for maten. Grunnen er at han vant vinflaska forrige gang. Siden han ble
tatt opp i logen i 1989 har han
vunnet vinflaska en gang tidligere også, og vurderer å begynne
og kjøpe lodd på bil, da han har
hatt flaks en gang tidligere på
dette. Mat er kultur. Dette forandrer seg fordi vi er mye ute og
reiser. Tapas, kebab, taco er vanlig idag. I vår ungdom var gryterett spennende og nytt. Vi tar
med oss en ny matkultur hjem
fra syden, men når vi er der, leter
vi også etter norsk mat etter
hvert, f.eks. kjøttkaker. Logen er
vårt andre hjem, og vi er så heldige å ha fagfolk på kjøkkenet som

Dagens Veteranjubilant Harald Berg i midten. Til venstre OM Hans Christian Foss og til høyre DSS Rolf Berg Nilsen som tildelte Veteranjuvelen.

lager mat med hjertet. Vi har en
Privatnemnd som utfører en perfekt servering. Tusen takk for god
mat!
Vi avsluttet ved bordet med vinlotteri. Som seg hør og bør, var
det kveldens hovedperson, Veteranen, som som skulle trekke. Da
han trakk seg selv, ser vi det som
en sterk tilbakekomst til logen
vår.
Kvelden ble avsluttet i salongen
med kaffe og bløtkake, selvfølgelig laget av vårt kjøkken.

Br. Harald Berg er ekte Oslo-gutt.
Her ble han født 30. september
1950, og her vokste han opp. Da
det ble på tide å velge en utdannelse, valgte han Universitet. Fagene ble engelsk, tysk og almenlitteratur. Etter avlagt eksamen
som cand. philol. søkte han stilling som lektor. Den nærmeste
aktuelle arbeidsplassen var Indre
Østfold Videregående Skole på
Mysen. Hit kom han i 1978, bosatte seg i Rugdeveien og arbeider fortsatt ved samme skole.
I tillegg til sin ordinære stilling,
er han også fagleder for engelsk
og fremmedspråk. Dette er en administrativ stilling. Betegnelsen
fremmedspråk innebærer idag
alle språk unntatt norsk og eng-

elsk. 30% av tiden går med som
lokallagsleder i utdanningsforbundet i Eidsberg. I Rugdeveien
borettslag har han sittet i styret i
mange år, også to år som leder
inntil han valgte å gå ut av styret
for 5 år siden. Litt politisk interesse har også ført til at han nå er
leder av Kontrollutvalget. Hans
fadder i logen var br. Dagfinn Arnesen.
Han ble innviet i Ordenen og tildelt:
Troskapsgraden 26. april 1984
Det Gode Vennskaps Grad
9. mai 1985
Den Edle Kjærlighets Grad
6. februar 1986
Den Høye Sannhets Grad
5. februar 1987.
Kallet til Leiren og tildelt:
Patriarkgraden
2. februar 1993
Den Gylne Leveregels Grad
2. januar 1996
Den Kongelige Purpurgrad
4. februar 1997.

Embeder i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson:
Ytre Vakt
1987 – 1989
UM V ass.
1991 – 1993
Kasserer
1995 – 1997
Jan Isaksen

ikke utsett å besøke en syk
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25 års Veteranjuvel til str. Åshild Røsting

Det er adventstid 2010. 1. desember er en vakker, kald vintermorgen. Tre søstre er på vei til Edwin
Ruuds Omsorgssenter i Eidsberg,
Eks Rådspresident Guro Lie, OM
i Loge Cecilia Reidun Lie Larsen
og Nore-Nytt v/str. Rigmor Løes.
Vi vet vi har en høytidsstund i
vente og gleder oss til å få være
med på tildeling av en Veteranjuvel.

Søster Åshild Røsting ble medlem av vår Orden 25.11.1985. Det
var OM Martha Solberg som var
hennes fadder.
Åshild Røsting fylte 90 år i august 2009, og Nore-Nytt hadde
da et intervju med henne. Det
skjedde også på Edwin Ruud. Da
ventet hun på å få egen omsorgsleilighet, for hun ønsket å få bo
fast på dette stedet. Slik har det
blitt.
Vi blir møtt i døren av Åshild
Røstings datter, Reidun Lie. Rett
innenfor sitter Veteranen selv og
venter ved et nydelig dekket adventsbord. Det er tydelig at vi tre
er påventet.

Søster Åshild møtte så ”ofte hun
kunne” i mange år, men dårlige
knær og bruk av krykker hindret
henne etter hvert i å komme til
det gamle Villa Nore. Hun fikk
gleden av å være tilstede noen
ganger i det nye huset vårt. Det
ble logemøter, ettermøter og flere
Søstertreff før hun måtte gi seg.
Drosjeturene ble for slitsomme.
Så nå er det søstrene som må
komme til henne.

Søster Åshild sier selv at hun er
så glad i sin Loge. Den har gitt
henne så mye. Hun har følgende
logevita: Hun fikk Den høye
Sannhets Grad den 8. februar
1988. Hun var UM Høyre ass.
1989-1991 og har deltatt i noen av
spillene. Hun beklager at hun
ikke har vært mer aktiv i ”bestyrelsen” av logen vår, men aktiv?
Det betyr så mangt, det. Til julemessa nå sist leverte hun et nydelig sjal hun hadde laget. Så Loge

Åshild Røsting med logeblomstene hun fikk i anledning Veteranjuveltildelingen.
Til venstre Eks Rådspresident Guro Lie og OM Reidun Lie Larsen.

Cecilia er nok ofte i hennes tanker.

Etter en hyggelig kaffestund reiste OM seg opp og leste følgende
dikt for 25 års Veteranen:

Der er i livet
visse store dage,
Hvor vi vil stanse opp
og se tilbake.
Vi vil minnes både stort og smått
i minnets bok står både ondt og godt!
Men det er nok det lyse og det glade
Som skinner klarest fram fra bokens
blade!

Du og jeg – hver vår vei – med samme glede
Ut og inn med samme sinn – og
samme kjede!

Lykkelig den
som fant i sin hverdag
fred med sin neste – og fred med seg
selv.
Trygt kan hun eldes, glad kan hun
gråne
Lykken er med henne til siste kveld!

”Takk for 25 års Vennskap i vår
Søsterkjede! Takk for alt du ga og
alt du har vært for oss!
Så bekler jeg deg med den vakre
25 års Veteranjuvelen, kjære søster Åshild!”

Det ble akkurat like fint og høytidelig som vi håpet på forhånd.
Bildet forteller også at dette blir
et godt minne å ta med seg i
”logeboken” for hver og en av
oss som fikk være med.
Rigmor Løes

Møten sker ofta vart än vi oss
vänder på gator och stigar, på
torg och i gränder.
Synnøve Tørnroos

Fra ”Gule Blomster”, av Hedvig Nielsen

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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Spreke 90-åringer i Loge nr. 31 Cecilia

Nore-Nytts utsendte besøkte str.
Marit Kolstad i hennes hyggelige,
vakre leilighet en råkald, grå vinterdag i februar. Hun rundet milepælen 90 år den 2. februar i år.
Vi hadde avtalt møte også med
str. Ingeborg (Boja) Evensen som
fyller 90 den 24.11.
Spreke og humørfylte Askimdamer som trass i høy oppnådd alder er de varmeste tilhengere av
Odd Fellow Ordenen. Vi ble tatt
imot med åpne armer og varme
smil, dekket kaffebord og ild på
peisen.
Marit og Boja begynte i Loge nr.
17 Unitas samme dag i februar
1959. Avdøde Mary Ann Pettersen fra Askim likedan. Innvielsen
fant sted i Rebekkaloge nr. 17
Unitas i Halden. Str. Martha Solberg var Marits fadder. Str. Svanhild Støen var Bojas.
Marit og Boja mintes sine første
logeår med glede. Fantastiske,
rike år. De fikk være med på å
bygge opp logen i Mysen. Den
første tiden i Festiviteten, senere i
Villa Nore. Det at de begge hadde ektefeller som var brødre i
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson bidro til at fellesskapet kjentes
godt, varmt og sterkt berikende.
Det bør ikke glemmes at str. Marit var en av Chartermedlemmene i denne nye logen. Marit
var logens første Sekretær og
Boja den første Kapellan.

Boja forteller at hun og Marit har
fulgt hverandre helt fra Innvielsen, gjennom gradspasseringer
til 50 år og til i dag.
Hun minner også om at str. Svanhild Støen hadde systue og der
sydde de alle draktene til spillene. De broderte alle antependiene som henger på stolene. Det
er bare antependiet foran Kapellanstolen som nylig er fornyet.
Str. Edel Borgersen broderte alterduken som vi bruker enda.
Logens første OM Str. Elsa Hansen bandt oss alle sammen, forteller Boja. Vi øvde og øvde. Vi

To spreke logedamer, Marit Kolstad, som har passert de 90 – og Boja Evensen
som blir 90 år.
var den gang så få at alle hadde
et oppdrag i det sermonielle.

Boja fortalte at hun tok voksengymnaseksamen i 1968 og at dette opptok tiden noen år. Marit
var ansatt i Øvre Smaalenene i
30 år hvor ansvarsområdet var
regnskap. Boja startet på annonse-og abonnements-avdelingen i
samme avis. Hele 17 år hadde
hun Øvre som arbeidsplass.
Marit og Boja har fulgt hverandre
i vennskap og arbeid i mange år.
Begge vokste opp på gårder i Askim. Marit på Hoen og Boja på
Huset. Gårdslivet fulgte dem
også i voksen alder med mann og
barn.
Begge var de aktive i foreningslivet i Askim. I idrettsforeningens
damegruppe hadde de som oppgave bl.a å vedlikeholde Skansehytta. Der var de ivrige deltakere. Og er fortsatt medlemmer
60 år senere. Turnforeningen
opptok dem også begge to. Sammen med sine ektefeller reiste de
på lange og mange turer rundt i
Europa. Gode år som de erindret
med samme entusiastiske glede.
Etter mer enn 50 års medlemskap
erkjenner de at det for Odd Fel-

low Ordenen er en utfordring i å
utvikle Ordenen i tråd med samfunnet for øvrig. Noe som er
nødvendig for å kunne appellere
til yngre generasjoner Odd Fellows.
Fremtidens forbedringer må føre
til at ritualenes mening og gode
tanker oppfattes riktige av medlemmene. Boja viste til at noen
mener vi lever i en tid hvor moralen har tapt og toleransen har
vunnet. (Alle tenker på at verden
burde forandres. Men ingen tenker på at vi selv burde være annerledes, iflg. Tolstoj).
Ta godt vare på fellesskapet vi
sterkt opplever å eie i Loge nr. 31
Cecilia. Bruk ettermøtene til berikende sosiale treff som lar oss
kjenne på de mange skjulte kreative tanker og evner søstrene sitter inne med. Søstre som har
oppnådd siste gradspassering
bør gis oppgaver. De venter helt
sikkert på at noe skal skje. Det er
ikke heldig at noen blir gående i
et vakuum.
De understreket dessuten hvor
mye de setter pris de månedlige
formiddagstreffene sammen med
andre Ceciliasøstre på logehuset
vårt.
Unni Gangnæs

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Frank Lind – 80 år

Frank ble født 3. februar 1931 i
Vestfossen. Her vokste han opp
som enebarn i familien og fikk
med seg folkeskole og realskole.
I 1947 flyttet familien til Jar i Bærum hvor hans far etablerte seg
som rørlegger i eget firma. Frank
fulgte tradisjonen og begynte i
rørleggerlære samtidig som han
på kveldstid gikk på Oslo elementærtekniske aftenskole. Utdannelsen varte i 5 år. I 1956 giftet han seg med Ida og de bosatte
seg på Nesodden. Her ble Erik
født i 1958 og Frank begynte i ny
rørleggerjobb i et firma i Sandvika samme år. I 1961 ble Marianne
født og i 1964 flyttet familien til
Tosebygda i Trøgstad hvor Frank
drev privat rørleggerpraksis.
Midt på 60-tallet flyttet familien
til nybygd villa i General Ruges
vei i Mysen. Her ble yngstemann
Christian født i 1968. I 1975 ble
Frank ansatt i Oslofirmaet Sønnico hvor han arbeidet til 1995 bl. a.
med oljevirksomhet i Nordsjøen.
Frank har i alle år vært interessert
i kultur og spesielt opera har stått

NY SØSTER

Frank Lind, her under fremførelse av prolog under Logens 50 års jubileum.

høyt hos han. I sin ungdom sang
han som tenor i Filharmonisk Selskaps kor i 6 år. I sine taler uttrykker han seg gjerne på rim og
har i årenes løp skrevet utallige
sanger, noen også i logens sangbok. Hans teaterentusiasme førte
bl. a. til at han fikk søste og brødre med seg og oppførte første

Inger-Åse Heer ble innviet i vår loge, den 14.
02. 11.
Hun er født 23. 01. 1944.
Hun bor på Mysen, har 3 barn (og svigerbarn), 8 barnebarn, og er samboende med bror
i Håkon Håkonsen, Erling Hagen.
Hun er en reiseglad og kreativ dame.
Fadder, Laila Fimland gratulerer og ønsker
lykke til i logen.

akt av Kongs-Emnerne av Henrik
Ibsen.
På Franks 80 års dag møtte 30 seniorer til tradisjonell feiring i General Ruges vei. Når det gjelder
hans ordensvita, vises til side 10 i
Nore-Nytt nr. 1-2009.
Magne Skadsheim

NY SØSTER

Inger Lise Floeng ble født 29/1-1946 i Mysen, hvor
hun nå bor. Hun var gift og bodde over 20 år i Askim, men er nå enke og har flyttet tilbake til Mysen.
Hun er aktiv i politikk og har tidligere vært aktiv i
Røde Kors. Hun er utdannet adjunkt, underviser og
er rådgiver ved Mysen Videregående Skole. Lise er
interessert i alt som rører seg i samfunnet og liker å
lese bøker. Lise er en varm og flott person som det
blir en glede å bli kjent med. Lises fadder er Anne
Ymbjørg Floeng.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Foredrag i Loge Håkon Håkonsson

Etter å ha fortært en fremragende
røkelaks siste kveld i mars, samlet brødrene seg i salongen. Vi
hadde denne kvelden besøk av
direktør i Datatilsynet Bjørn Erik
Thon. Han holdt et interessant,
men skremmende foredrag om
personvernet i vårt moderne,
elektroniske samfunn.
Datatilsynet ble opprettet i 1980.
Det er underlagt Kirkedepartementet, men er frittstående og
kan ikke instrueres av departementet eller kongen. Datatilsynsloven sier hvordan data skal behandles. Som spedbarn registreres vi i helseregisteret, og dette
oppdateres og følger oss hele livet. Datatilsynet kontrollerer at
disse opplysningene ikke kommer på avveie, eller blir misbrukt

av helsepersonell. Pålegg fra Datatilsynet blir som oftest etterkommet. De har også myndighet
til å bøtelegge, og i noen tilfeller
gå til politianmeldelse.
Personvern kan defineres som
«retten til å være i fred». Han
nevnte eksempler som overvåking av nordmenn fra USAs ambassade ved hjelp av norske politifolk, et kjøpesenter på Hønefoss
som installerte kamera på kundetoalettet for å avsløre narkotikahandel osv. Vi legger igjen spor
når vi ringer, er på Internett, passerer bomstasjoner og drar bankkortet. Et nytt system for fotobokser er på trappene og finnes
allerede i Finland. Disse «monsterboksene» måler alt fra hastighet, om forsikring og årsavgift er

Bjørn Erik Thon informerte om Datatilsynets arbeid for en lydhør forsamling.

Ny bror i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson

betalt, og måler mønsterdybden i
dekkene.
Han kom inn på datalagringsdirektivet som vil føre til at alle
opplysninger lagres i 6 mndr.
Mange legger ut opplysninger
om seg selv på nettet gjennom
You Tube og Facebook. Vi må
stort sett innom Google, og han
nevnte Google Street View som
fotograferer alle hus i tettbebyggelser. Han viste oss sitt eget hus
på Kolbotn som lå på Google.
Her kunne han lese et lite skilt på
veggen som fortalte hvilken leverandør på boligalarm han hadde.
Ecall er en ny alarmtjeneste hvor
biler utstyres med GPS og en ekstra mobiltelefon. Systemet aktiveres ved ulykker og forteller til enhver tid hvor bilen befinner seg.
Det vil bli ulovlig å slå av systemet. Cloud Computing, eller
Nettskyen, var et annet system
han kom inn på. Et datalagringssystem hvor Google alene bestemmer hvor data skal lagres,
f.eks. data fra banker. Til sist
nevnte han ID-tyveri som begynte å bli utbredt. Ved å få tak i personnummeret ditt, og eventuelt
pass, kunne uærlige sjeler ganske
enkelt utstede kredittkort i ditt
navn.
Foredraget var tydeligvis av
interesse for tilhørerne, og Thon
avsluttet med å svare på en rekke
spørsmål fra brødrene.
Jan Isaksen

Den 14. april 2011 ble Chris Gunnar Bech Halstvedt tatt opp som
ny bror i logen.
Chris er født 12. april 1970 i Askim. Han er bosatt i Askim og har
2 døtre.
Chris driver Beck dame- og herrefrisør som har vært drevet innen
familien siden 1930. Chris er 3. generasjon frisør i samme salong
og tok over firmaet i 1994.
Jeg ønsker deg velkommen i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson, og
håper du finner deg til rette i et hyggelig miljø sammen med dine
nye brødre i vår loge.
Knut Ivar Tveten er stedfortredende fadder.
Espen Ivar Tveten

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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LOGE NR. 31 CECILIAS TUR TIL KARLSTAD

Onsdag 27.10.2010 var vi på besøk i Loge nr. 28 Selma Lagerløf.
Det var i alt ti søstre som reiste.
Været viste seg fra det mest ufyselige som tenkes kan. Det regnet
og blåste, men vi trøstet oss med
at: ”Solen skinner alltid i Karlstad!”
Vi kjørte i to biler østover og hadde noen aldeles flotte sjåfører.
Det var vår egen OM Reidun Lie
Larsen og Sekr. Anne Floeng. Og
med dyktig lesning av GPS’n
kom vi sikkert fram.
Men en kaffestopp hadde vi tid
til på veien.
Som vanlig når damer er sammen, gikk praten livlig. Kaffe
pluss div. ble fortært, og så fortsatte turen mot Karlstad.
Vel framme på hotellet ble det
bare tid til å skifte til langt logeantrekk. Møtet vi skulle delta i
var 3. Grad. Forventningen til
kvelden var stor, vi hadde hørt

Loge Cecilia arrangerte julemesse
på Nore 20. november. Før åpningen var det kø i gangen og da
snora ble tatt bort presis kl. 12.00
strømmet kjøpelystne inn i salen.
Mange flittige hender hadde bidratt med flotte salgsvarer av
ymse slag. Gevinstbordet var innholdsrikt og loddsalget gikk strykende. Hjemmebaksten fikk også
«bein å gå på».
Det ble tid til en kopp kaffe og
noe å bite i, og det summet av
hyggelig prat rundt bordene.
Overraskende dukket Mysen
mannskor og damekor opp med
sin dirigent kantor Vidar Hansen.
Vi lyttet alle til den vakre fremførelsen av Deilig er jorden.
Til Sosialnemnda kom det inn kr.
76.408,- og til Privatnemnda kr.
3.590,-.
En stor takk til dere alle som bidro til dette fantastiske resultatet!
Gunn Sandvig

mye om spillet som de i Sverige
har.
Mottagelsen vi fikk hos søstrene i
Loge nr. 28 Selma Lagerløf var
overstrømmende. – Og igjen gikk
praten livlig.
Vi fikk oppleve et nydelig og
stemningsfullt møte i Logesalen.
OM Elisabet Andersson ønsket
oss varmt velkommen, og vår
Eks OM Lena Utsigt Karlsen takket på vegne av oss alle.
Da møtet i logesalen var over, ble
vi invitert til et vakkert dekket
bord. Det var pyntet med blomster og det norske og svenske
flagget. Vi fra vår loge fikk hver
og en av oss en svensk søster ved
vår side, og nye bånd ble knyttet.
Taler ble holdt som seg hør og
bør, og fra oss var det vår OM
som holdt tale.
Maten vi fikk var upåklagelig.
Den smakte aldeles nydelig. Etter
måltidet var det underholdning.

Julemessen 2010

Det var en søster fra Loge Selma
Lagerløf som stod for den. Hun
het Mariann Lilja, og nevnes bør
det vel at damen var 85 år. Sang
viser og spilte gitar til – og jubelen stod i taket da hun avsluttet
med: Du skal få en dag i mårå av
Alf Prøysen.
Etter en lang og hyggelig kveld
gikk turen tilbake til hotellet.
Etter frokost neste dag dro vi så
ut for å handle. Det ble ganske
slitsomt med mange butikker ut
og inn, så vi fant ut til slutt at det
var tid for lunch. Etter et hyggelig måltid bar det hjemover igjen.
Alle var vi enige om at det hadde
vært en fantastisk hyggelig tur. –
Og med våre to dyktige sjåfører
kom vi trygt hjem igjen.
Resultatet av vårt besøk hos søstrene i Karlstad vet vi jo: VI FIKK
EN NY VENNSKAPSLOGE.
Ruth Buckholm Eide

Kafeen gikk strålende og folk koste seg.
Kakesalg er alltid populært.

Stor aktivitet
og masse mennesker besøkte
messen som ga
et godt overskudd til hjelp
og støtte for
mange.

B E G R AV D E D Ø D E
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Seniorklubben 2010

Vi startet opp møtevirksomheten
14. januar, med å ønske Per Ola
Halvorsen og Kåre Mons Bye velkommen, som nye medlemmer.
Ingar Karlsen benyttet anledningen til å vise klubbmedlemmene kjellerstuen, som har vært
hans prosjekt.
I februar var det tid for årsberetning, regnskap og nyvalg. Alt
gikk greit og det ble gjenvalg på
det sittende styret. Denne dagen
ønsket vi også et nytt medlem,
Asbjørn Alstadsæter velkommen. Under dette møte hadde vi
besøk av Gunnar Halstvedt fra
Askim Historielag. Gunnar kåserte om” Data kartlegging” av
historiske plasser i Østfold. Foredraget var både lærerikt og spennende.
Kjell Holum fylte åtti år i februar,
i den anledning inviterte han
klubben til å holde vårt mars
møte, i hans hjem. Om vi var
bortskjemte med servering fra
før, så sørget fru Randi for at vi
også denne gang ble traktert med
nydelige smørbrød og kaker av
beste sort.
Mars, tiden var inne for årsmøte
med årsberetning , regnskap og
valg , alt gikk som forventet.
Under april-møtet ble det behørig diskutert hvordan vi skulle
organisere forberedelsene til et
ventet besøk på neste møte, 20
gjester fra Kongsten. Medlemmene ble også gjort oppmerksom
på at Mosseklubben inviterte oss
til å besøke dem i september.
Vi avsluttet dette møte med å
dele ut dugnadslister for de vedlikeholds oppgavene klubben har
tatt på seg under vår, sommer og
høstmånedene. ”Å kleppe gress
og raka lau”
Mai er vi alle glad i. Vi hadde
gledet oss til besøk fra Kongsten,
men det hadde skjedd ting syd i
Østfold , som gjorde at besøket
måtte utsettes til høsten. Under
møtet fikk vi den triste beskjeden
at vår kjære bror Terje Eide var
død. Vi avsluttet møte med ett
minutts stillhet for Terje.
I august var vi invitert til å holde

vårt møt på Huset Gård, vertskap
var Boja og Paul Evensen anledningen var Pauls 90års dag. Vi
holdt et kort møte, slik at det ble
tid for å ta for seg fra et overdådig koldtbord , kaker av alle slag
og kaffe avec. Boja leste sin hyllningstale til Paul, som rundet det
hele av på pianoet med ett musikkstykke av Evert Taube . For
ikke å forglemme, vi fikk et nytt
medlem også denne gangen,
Frank Jabob Johansen heter han
og velkommen skal han være.
Den 8. september reiste 14 brødre
på besøk til Moss. Her var vi
samlet 45 i alt til et hyggelig møte
med gamle venner. Forfatteren
Bror Richter Johansen kåserte
rundt sin bok ”Krigen fra motstanderens synspunkter”. Etter
kåseriet ble vi servert rundstykker, kaker og kaffe.
September, møtet ble holdt på
Villa Nore, som også ble dagens
diskusjonstema. ”Hvordan ser vi
for oss framtiden til Villa Nore
og hva kan vi bidra med”. Diskusjonen var nyttig og tankevekkende. Igjen ønsket vi et nytt
medlem Per Erling Fladberg velkommen.
Oktober, 10 brødre fra Seniorklubben i Loge nr. 100 Olav Haraldsson kom på besøk, og det
satte vi stor pris på.
Denne gangen ble vi underholdt
av Guttorm Halvorsrud (opprinnelig fra Marker, nå bosatt i
Sarpsborg) med foredraget
”Haldensvassdraget og Engebret
Soot”.
Det ble en interessant reise på
vannveiene fra Rømskog til Halden, med sluser, Turisten og dens
32 anløp på turen , og tømmerfløting til sagbrukene i Halden.
November, Vi var 21 medlem-

mer, som lyttet til Bent Reidar
Eriksen’s foredrag om ”De kristnes utfordringer og muligheter
over de siste 60 år i Kina”. Det
var spennende og lærerikt, og vi
gledet oss over ha en slik kunnskapsrik mann på besøk.
Desember, 20 blide seniorer var
møtt opp for å ta del i Arne Hennings jule-gjestfrihet. Formann
Gøsta leste opp en fortelling om
lykke og organisering av tanker,
det hele ble sammenfattet som
følger :
*Fri ditt hjerte fra hat.
*Fri din tanke fra bekymringer.
*Lev enkelt.
*Gi mer.
*Forvent mindre.
Så var det tid for julemat og drikke. Alle som en gledet seg over
det vi fikk servert og gjestfriheten.
Tiden går fort i trivelig selskap,
men vi tok oss tid til vår lille utlodning og til å ønske hverandre
en riktig god jul.
Med hilsen i V. K. og S.
Knut Ivar Tveten, sekretær

Njut av livet nu och här. Ingen
vet vad morgondagen med sig
bär.

Tre länkar är valspråkets ord
som sträcker sig rundt hela vår
jord.

Synnøve Tørnroos

Har du tanker eller synspunkter du synes bør
komme frem i Nore-Nytt – ta kontakt med en i
redaksjonskomiteen.
Innspill fra medlemmene vil styrke Nore-Nytt og hjelpe redaksjonskomiteen i dens arbeid.

ikke utsett å besøke en syk
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Besøk i Loge nr. 102 Constantia

Mandag 11.04.11 besøkte 37 søstre fra Loge nr. 31 Cecilia sin søsterloge nr. 102 Constantia i Odd
Fellowhuset i Oslo. Vi var så heldige at vår egen Ceciliasøster, Eks
Rådspresident Guro Lie var med
oss ved dette besøket. Med 16 års
fartstid i huset kjente hun Ordenshuset godt. Hun ble da også
hilst spesielt velkommen av garderobevakten.
Alle ble vi varmt tatt imot av
Constantiasøstre og vist inn i salongen hvor ærverdige, fordums
Stor Sirer i glass og ramme alvorlige tittet ned på oss som for å
minne oss på hvilken ærefull og
historietung Ordensbevegelse vi
tilhører. Bekvemt vist til rette i
gode stoler fikk vi den uventede
glede å få lytte til vårlige flygeltoner spilt av str. Else Kari Heine
inntil vi av str. CM Inger Bjørnstad Flatmo ble invitert til å stige
inn i logesalen. Det var en stor
flokk forventningsfulle, høytidsstemte damer som skred inn i
den vakre høyloftede logesalen
hvor embedsmennene ventet på
oss på sine plasser. Kveldens
høydepunkt var en gradspassering der vi senere fikk vite resipienden var lillesøsteren til str. UM.
Det sermonielle ble vakkert og
presist utført av hele embedskollegiet. Str. OM Annemari Nilsen
og str. UM Eva Grefsrud Hammarstein ledet det hele med en
sikker og varm hånd. Det må likevel sies at str. CM Inger Bjørnstad Flatmo hevet det rituelle utover det vanlige etter vår mening. For oss Ceciliasøstre ble det
en høytidelig og vakker opplevelse hvor gjenkjennelse i utfø-

Ny søster i Loge Constantia, Lone
Malmåsen.

relse og ritiuale stod sentralt.
Søstermåltidet i spisesalen ble
preget av den varme Constantiasøstrene viste sine gjester. Nydelig dekkede langbord, deilig tillaget mat. Menyen var velduftende
Provence lammegryte servert i
egne skåler, fulgt av fløtegratinerte poteter i ildfaste fat. Alternativt drikke etter eget ønske. Str.
UM ønsket alle velkommen til
bords med en spesiell hilsen til
Ceciliasøstrene og kveldens hovedperson, str. Lone Malmåsen
som opplevde aftenens gradspassering i logesalen. Str. UM ga uttrykk for hvor glade de var for
gjestebesøket og at de hadde
lenge sett frem til å hilse på oss.
Vår egen str. OM Reidun Lie Larsen takket for den varme mottakelse og sa at gleden var vel så
meget på Ceciliasøstrenes side.
Str. Lone Malmåsen takket sin
loge for den store opplevelse

gradspasseringen hadde vært for
henne. Hun følte seg varmt ivaretatt av alle i logekjeden. Hennes
fadder og storesøster, str. UM
Eva Bjørnstad Flatmo talte til sitt
fadderbarn og det var tydelig at
hun var stolt og glad over å ha
kunnet tilføre sin loge en så positiv medsøster.
Under middagens løp ble vi godt
kjent med hverandre, og praten
gikk løst og ledig. Logens vakre
sanger viste seg for flere av dem
å være forfattet av str. Else Kari
Heier – avsunget med kjent tonefølge.
Alle gode ting har en ende. Str.
Eks OM Unni Gangnæs fra loge
nr. 31 Cecilia var gitt oppgaven å
takke for maten før kaffen ble
servert og oppbrudd kom etter
en svært hyggelig aften.
Det må til sist nevnes at det var i
spisesalen maleriene av Rebekkaordenens Rådspresidenter var å
finne. Der fant vi vår egen str.
Eks Rådspresident Guro Lie
veggplassert.
Unni Gangnæs

Logesøstre fra
vår egen loge på
besøk i Loge nr.
102 Constantia i
Oslo.

hjelp dine medmennesker der du kan
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Om å samtale

net menneske. Du skal følge samtalepartnerens tanker uten å ta styringen eller forsere tingene.

Det er viktig å skille mellom det å
snakke og å samtale. Det som kjennetegner samtalen, er nettopp at
man snakker med et annet menneske og ikke bare til. En dialog
består i at to mennesker anstrenger
seg for å forstå hverandre ved å
lytte oppmerksomt til innholdet i
det som blir sagt. Å lytte er kanskje
den viktigste faktoren i en samtale.

Det er viktig å vise at du lytter, for
eks. ved bare å si med mer, skyte
inn bekreftende utsagn og nå og da
gjenta det som blir sagt. Å omformulere med egne ord det du hører,
oppmuntre eller utvikle resonnementet, er også en måte å bringe
samtalen videre på og samtidig få
bekreftet at du virkelig har forstått.

Å lytte innebærer at man for øyeblikket glemmer seg selv og konsentrerer seg fullt og helt om et an-

Også kroppsspråket ditt viser om
du lytter. Ha en åpen og avslappet
kroppsholdning ; sitt eller stå
vendt mot den du lytter til, konsentrer deg om samtalepartneren.
Å tromme nervøst med fingrene i
bordet eller være ivrig opptatt med
å studere egne negler, er en dårlig
måte å vise interesse på.

En god lytter: Tilpasser seg samtalepartnerens rytme og takt. Har
øyekontakt. Er interessert i emnet
og i samtalepartneren og viser dette med alle sanser og kroppsspråk,
minespill osv., viser respekt. Avbryter ikke. Er positiv og ser flere
muligheter enn hindringer. Tolker
alle slags signaler, som kroppsholdning, minespill, tonefall osv.
Våger å være taus.

Du bør alltid se på den du lytter til,
ha øyekontakt. Men pass på å flytte blikket nå og da, slik at ikke
samtalepartneren føler situasjonen
påtrengende.

Å lytte innebærer også å vise respekt for samtalepartneren, for
vedkommendes egenart og meninger, selv om man ikke er enig
med ham. La alltid samtalepartneren snakke ferdig. Å avbryte er
nok det vanligste og tydeligste måten å vise manglende respekt på.

Å lytte er å tolke det man ser, hører
og opplever. Å lytte intuitivt er i
tilegg å fange opp det man ikke ser
og hører.

Det er flere grunner til at man ikke
lytter. Den viktigste årsaken er
selvopptatthet. Å lytte krever at
man setter seg selv tilside for en
stund, og det har enkelte mennesker vanskelig for å gjøre, fordi ens
eget jeg krever all tid og engasjement.

Når du snakker, lærer du bare noe
du vet fra før, men når du lytter,
gir du deg selv en sjanse til å lære
noe nytt.
Boja
Gjengitt fra Nore-Nytt nr. 2-2002.

Nore-Nytt i PERMER

Sakset fra nr. 1-2008: ”Redaksjonskomiteen ønsker å få laget permer med komplett samling av
Nore-Nytt fra 1990 og fremover …….”

gjorde. Det var virkelig et stort arbeid å få dette i
stand, mange aviser å holde styr på.

Så oppfordrer vi medlemmene til å se i bøkene. De
blir lagt ut på logemøtene i selskapslokalet. Mye lokal logehistorie å finne der.
Hvis det er et nummer dere vil lese mer nøye, kan
dere gå til logens Arkivar. Hun/han har ansvar for
utlån av Nore-Nytt.
Rigmor Løes

Det ble br. Erling Hagen som fikk ansvaret med å
samle og arkivere alle avisene. Responsen på vår
etterlysning var god. Det var flere enn redaksjonsmedlemmene som så verdien i få samlet dette stoffet. Likevel tok det nesten tre år før vi hadde fem
komplette sett. Vi ønsket at hver loge skulle få et sett
bundet inn, hver arkivar skulle ha et sett de kunne
låne ut til medlemmene og et sett burde ligge hos redaksjonskomiteen. Det dreide seg om 40 aviser i
hver samling, i alt 200 eksemplarer.
Men innbinding koster penger. Stor var gleden i redaksjonen da vi fikk en hyggelig tilbakemelding fra
de to kollegiene våre. ”Sett i gang. Vi skal betale.”
På to januarmøter i 2011 kunne Redaksjonskomiteen
v/ br. Erling Hagen og str. Rigmor Løes
overrekke fire flotte mørkeblå bøker med komplett
samling av Nore-Nytt fra nr. 1 1990 til og med nr. 2
2009 til hver loge.
Og så fortsetter vi å samle eksemplarer av NoreNytt. Hver gang det er 5 årganger vil numrene bli
oppbevart på samme måte.
Redaksjonskomiteen vil igjen få takke alle velvillige
givere. Br.Erling har gått ut av redaksjonskomiteen.
Vi som står der nå, vil få takke han for innsatsen han
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OM Hans Christian Foss og OM Reidun Lie Larsen
har mottatt inbundne årganger av Nore-Nytt fra redaksjonskomiteen ved Rigmor Løes og Erling Hagen.

SOS-barnebyer og Odd Fellow

Atter en gang ble SOS-barnebyer den nye landssaken for
Odd Fellow. Sett fra SOS barnebyers side er dette en svært
gledelig beslutning som vil ha
betydning både for SOS-barnebyer og for Odd Fellow i
mange år framover. I følge
Odd Fellow bladet legger Stor
Sire Morten Buan stor vekt på
landssakens betydning for å
skape et godt omdømme for
organisasjonen ved at den vil
gjøre Odd Fellow mer synlig
og også kunne gi et grunnlag
for rekruttering og ekspansjon. I tillegg vil den naturlig
nok også bevisstgjøre den enkelte søster og bror på de verdier og budord som preger
Odd Fellow, og utfordre oss til
å omsette ord til handling.
Som frivillig fylkesleder for
SOS-barnebyer i Østfold vil
jeg gjerne oppsummere noen
av de aktiviteter organisasjonen tar del i. Fremst i den store verden som omgir oss, men
også i en egen norsk barneby
som er etablert i Bergen.

I en SOS-barneby får barn som
ikke har andre muligheter et
trygt hjem og en SOS-mor som
er glad i dem.
I barnebyen bor barna i familiehus med SOS-moren sin helt
til de er voksne og kan klare
seg selv, akkurat som i en vanlig familie.
Barn i SOS-familien vokser
opp som søsken, og biologiske
søsken bor i samme familiehus.
I barnebyen får barna sin
identitet og kulturelle tilhørighet. Det legges også vekt på at
barnebyen er en integrert del
av lokalsamfunnet. Alle barna
får utdanning.
SOS-barnebyer har eksistert
siden 1949 og driver i dag
over 2000 prosjekter i 132
land; barnebyer, barnehager,
skoler, yrkesopplæringssentre,
medisinske sentre, familieprogram og nødhjelpsprogram.
Mer enn 1,2 millioner barn og
deres familier får hjelp
gjennom SOS-barnebyers arbeid.

Logenes kollegier ønsker å
takke alle søstre og brødre for
et flott semester for logene.
Samtidig ønskes alle en riktig
god sommer med håp om at
ferietiden vil styrke alle til innsats i den nye embedsperioden
som starter til høsten.

Inntektene kommer i vesentlig
grad fra private bidrag
gjennom fadderskap. I Norge
er det nesten 100 000 faddere
som hver måned bidrar med
250 kr. I Østfold er det ca. 4000
faddere og organisasjonen har
aktive frivillige grupper i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad,
Moss og Spydeberg.
I tillegg til bidrag fra faddere
er det mange små og store bedrifter som sponser ulike aktiviteter. SOS-barnebyer samlet
i 2010 inn nesten 500 millioner
kroner i Norge. Dette er et betydelig beløp sett i forhold til
folketallet i vårt land.
Som leder av fylkesforeningen
kan jeg garantere for at vi,
sammen med de ulike loger i
fylket , vil arbeide hardt for at
landssaken skal bli en suksess.
Bjørn Ring Opjordsmoen
Fylkesleder

