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Redaktørens hjørne
Kjære leser
Denne vinteren tok det 
lang tid å vente på våren. 
Kanskje har det noe med 
alder å gjøre. Nye farger 
i kulissene viser at na-
turen omsider går over i 
ny årstid.
Hvert år skjer noe med 
frø i jorda, vannmassene 
som øker i elver og inn-
sjø og åker og eng som 
blir til jordens grøde. De 

er alle i bevegelse rundt våre liv.

I vår egen loge nr. 99 Petrus Beyer har vi vært aktive med 
arbeid og møtevirksomhet hele vinteren og våren. Vi nærmer 
oss sommeravslutning. Snart gir kalenderen oss pusterom til 
å tenke på alle disse dagene som kom og gikk.

Et underlig teater på Ordenens lukkede Facebook-side har 
fylt terminen. Stor Herold trekker seg med øyeblikkelig 
virkning og etterlater seg en person- og ordkrig på nettsiden. 
Store avstander mellom liv og lære ser vi sjeldent under Or-
denens paraply. Læren gjelder dannelsen av vår egen person. 
Meninger blir brutt i skarpe ordelag. Når noen gjør seg til 
kritikernes og vokternes vokter blir personer i Storlogen med 
Stor Sire i spissen målet. 

Konflikter påskynder endringsprosesser i alle organisasjoner. 
Selv om motsetninger er et tegn på engasjement i vår Orden, 
er faren til stede for at vår Orden også kan bli en arena for 
personlig strid. Det er da det er påkrevet å ha en skipssjef 
som holder Odd Fellowskuta på rett kjøl.

Med årstidenes brytninger og for den saks skyld stormene 
Odd Fellowskuta må gjennom faller vi for Bjørnstjerne 
Bjørnsons berømmelige dikt:

 Jeg velger meg april. Jeg velger meg april,
 I den det gamle faller. fordi den stormer, feier  
 I den det nye får feste, fordi den smiler, smelter,
 det volder litt rabalder,- fordi den evner, eier, 
 dog fred er ei det beste, fordi den krefter velter,-
 men at man noe vil. I den blir sommeren til.

Siden PB-Posten kommer ut i mai er det nærliggende å se 
nærmere på Bjørnsons valg av måned. Mai er mild som en 
fønvind, gir sommeren en velkomst blant grønne trær, nasjo-
nens flagg og mikroskopiske påskudd for sydenturer. Derfor 
supplerer vi vår dikterhøvding med følgende:

 Jeg velger meg mai.                      
	 I	den	det	norske	flagget	vaier.								
 I den den norske vinteren faller,    
 dog fred er nok det beste,               
 det vil vår nasjonaldag befeste,
 den evner våre verdier å eie,
 og Odd Fellow sine mål å veie,
 mot grunnen av de tre kjedledds ranker
 som humlen gjennom sommeren sanker.
                 Håkon R.

Vi møtes igjen 29. august i vårt ordenshus klare for første 
etappe av høstens termin. Vi kan selvsagt ytre om at vi alle 
bør møte så ofte vi kan. 
I mange tilfeller er det lyst og vilje blandet med vennskap og 
følelse av felleskapets bånd som trekker og avgjør mest. Vi 
har et godt miljø i vår loge, og en god samtale kan være like 
mye verdt enn alt annet en slik kveld. Av egen erfaring er 
det jevnlige møter over lang tid som former våre holdninger 
i støpeskjeen og ikke betegnelsen:  «sporadiske fremmøter».  

Statistikken viser 29 utmeldte de siste 12 åra. Finner vi svar 
på årsaken til det eller er vi i det hele tatt interessert i å finne 
den?  PB-Posten har dessverre ingen «orakelsvar», derfor 
slutter vi oss til Jonny Cash :
«Walk on with the wind,  walk on through the rain, walk on 
with hope in your heart..»  og satser på å fortsette med full 
styrke og kraft fra høsten av. Det ser vi fram til !

Dette nummeret av logeavisa blir den siste før det store jubi-
leumsnummeret kommer ut i november. Redaksjonen håper 
våre lesere har forståelse for at vi hopper over det planlagte 
oktober-nummeret.

Vi ønsker deg og alle dine en riktig fin sommer!  

                                                  Håkon Rønnevig, redaktør 
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Overmester har ordet!
Gode brødre!
Vårterminen 2019 nær-
mer seg avslutning. Det 
samme gjør min periode 
som Overmester i loge 
nr. 99 Petrus Beyer. I mitt 
stille sinn gjør jeg meg 
opp tanker og refleksjoner 
over hva denne tiden har 
gjort med meg som men-
neske. Jeg ser klarere enn 
før at etiske verdier er en 
sentral del av å være bror 
av Odd Fellow Ordenen. 
Nettopp gjennom å jobbe 
bevisst med seg selv blir 

vi trygge på at vi er en del av disse verdiene. Jeg opplever at 
erfaring fra tidligere verv og deltakelse i spill er noe jeg tar 
med meg. Min periode som Overmester er noe jeg alltid vil 
huske med gode minner livet ut.

Å være mot andre slik du ønsker andre skal være mot deg er 
ikke like enkelt å leve opp til. Arbeidet med logen innebærer 
å arbeide med seg selv. Det er kun oss selv vi kan endre til å 
bli mer menneskekjærlige.  

For de fleste brødre er sommeren en god avkobling fra loge-
møtene. Vi har tid til å være sammen med familie og venner. 
Vi har også tid til å vise andre vi kjenner en oppmerksomhet. 
Et hyggelig ord på veien eller din egen støtte i hverdagen kan 
gjøre stor forskjell for mennesker rundt deg.

Siden det blir et skifte i sammensetningen av embedskol-
legium til høsten vil jeg få takke valgte som utnevnte em-
bedsmenn og medlemmer av ulike nevnder for det gode 
samarbeidet vi har hatt denne perioden. 
Jeg vil også ønske påtroppende bror UM Øistein Nettum 
og det nye kollegiet lykke til i arbeidet som Overmester og 
EK-medlemmer  2019 – 2021. Jeg vil også takke alle brødre 
for fremmøte som har bidratt til at vi kunne gjennomføre 
logemøtene. Jeg takker også de av brødrene som dessverre 
ikke fikk muligheten til å møte av ulike personlige årsaker. Jeg 
ser fram til at dere en dag kommer tilbake til møtekveldene.    

Jeg ønsker alle brødre i loge nr. 99 Petrus Beyer med familie 
en riktig god sommer.

       I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
       Jan Erik Karlsen
       Overmester

NY  LÆRDOM   

Utrolig lenge var eg sterk og sprek
eg kunne halde fram min vante veg
og eg trudde ikkje at slik vondt som råkar
så mange gamle folk, skulle råke meg.

Eg såg på gamle skrøplingar, og tenkte
at om dei for alvor satte viljen inn
kunne dei vel te seg mindre ynkelege. 
Jo, det er sant. Så hard var eg, så blind.

No har eg lært nytt.  Min eigen kropp
har drive meg på plass i skrøplinganes hær.
Ikkje kall oss stakkarslege når du ser oss.
Kall oss heller tapre. Det er det vi er.

   Halldis Moren Vesaas



4

LOGENS GANG
Torsdag 28/2: 
Arbeidsmøte

Torsdag 14/3: 
Besøk fra loge nr. 37 Voluntas. 
Gradspassering med bror Kjetil Myrberg-Hoff.    
Ny bror i loge nr. 99 Petrus Beyer: Tor Morten                              
Rønningen overført fra loge nr. 75 Veritas. 

Vår nye bror av loge nr. 99 Petrus Beyer var tidligere 
innviet i loge nr. 75 Veritas på Fagernes. Bror Tor Mor-
ten bor på Dokka, midt i mellom Gjøvik og Fagernes                               
Vi er i vår loge glad for at vår nye bror valgte å reise                               
motsatt veg til logemøter. Vi ønsker han lykke til i vårt                               
felleskap og håper han snart vil føle seg hjemme her. 

Torsdag 28/3: 
1. gangs nominasjon av EK og valgte Nevnder.

Torsdag 11/4: 
Innvielse av ny resipiend: Frank Arne Eltoft.
2. gangs nominasjon. Valg av EK og Nevnder.
Nominasjon og valg ble foretatt samme kveld. Vi viser til 
eget innslag rundt valgte embedsmenn og nevnder i PB-
Posten.

Vår nye bror Frank Arne Eltoft  

Frank Arne ble denne kvelden tatt opp som ny bror av                               
loge nr 99 Petrus Beyer. Fadder er bror Patrik Hurtig.
Frank er født og oppvokst i Svolvær, Lofoten. Han har 
sin grunnutdanning innen helse, hatt ulike arbeidsst-
eder opp gjennom åra og driver i dag med omskolering                               
som radiograf på NTNU. 
Under innvielsen var hans far, Svenn Eltoft, til stede, en 
mangeårig bror av Odd Fellow Orden i loge nr. 54 Lofot-
kjeden. Vi håper og tror at vår nye bror Frank vil trives i 
vårt felleskap.

F.v. bror Eks DSS Johnny Lund, bror OM Jan Erik 
Karlsen, bror Frank Eltoft og fadder for den nye 
resipienden, bror Patrik Hurtig. 

Torsdag 25/4:
Arbeidsmøte.
På denne kveldens ettermøte ble det holdt foredrag under   
tittelen «Kommunikasjon – så enkelt men så vanskelig». 
Foredragsholder var tidligere informasjonsleder i Gjøvik                               
kommune, Tom Torkehagen, Gjøvik. 

Lørdag 27/4:
Markering av Odd Fellow Ordenen sitt 200 års jubileum i   
ordenens lokaler på Gjøvik. 
I logesalen ble markeringen utført gjennom en seremoni i 
et skuespill bestående av aktører fra logene i Gjøvik.
Av bildene fremgår at festen ble en høytid for venner av                               
Odd Fellow med innslag av taler med vår egen bror DSS   
i spissen. 
Se eget innslag om feiringen av 200-års jubileum for de 
fire Gjøviklogene i PB-Posten.                    

Torsdag 9/5:
25 års Ve.Ju.  og 40 års Ve.Ju.
Siste møtedag i vårterminen 2019 ble en stor kveld for våre 
tre jubilanter. Brødrene Rune Skybak og Odd Terje  
Østgård som begge feiret 25 års jubileum, fikk tildelt sine 
utmerkelser under en høytidelig seremoni ledet av bror 
DSS Ole Svein Ødegaard. I tillegg ble bror Knut Ebbe 
Kristoffersen tildelt sin 40-års Veteran Juvel, like høyt-
idelig utført av Distrikts Stor Sire.
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VENNSKAP  
Stein Mehren
                      

 Hva jeg søker i vennskapet. Nesten ingen ting og likevel mer
enn	jeg	kan	finne	alene.	For	ennu	leter	jeg	og	jeg	søker

ikke lenger trøst og trygghet, ikke en gang bekreftelse søker jeg.
Det har jeg fått eller stjålet som barn, det forsøker jeg å gi mitt eget barn.

Jeg er langt over førti år. Det er ikke mer å hente av slike ting.
Min ensomhet blir ikke mindre av å støtte seg til andres.                       

Hva er det da jeg søker, jeg går å bærer på biter av visdom.
Brokker av mening, ilanddrevne skår av skjønnhet,

bruddstykker som ikke passer sammen.
Og det jeg søker er noe som stemmer med mine funn,

de få og forferdende øyeblikk da min ord og en annens ord
plutselig faller på plass i hverandre, og jeg ser mer enn

jeg kan se alene.
Jeg ser!

Alle tildelingene ble behørig markert og feiret under                              
ettermøtet med innslag av taler.                    

Lørdag 25.5:
Sommeravslutning:  Kastad gård med foredrag og 3 – 
retters middag.
Vi viser til egen orientering i PB-Posten. 

Onsdag 29/5:
Besøk til loge nr. 75 Veritas, Fagernes.
Denne årlige begivenheten er åpen for å melde seg på for 
brødre i både loge nr. 99 Petrus Beyer og loge nr. 37 Vol-
untas med felles befordring fra Gjøvik. 

På bildet til venstre:
Jubilantene, foran fra venstre bror Rune Skybak, bror Knut 
Ebbe Kristoffersen og bror Odd Terje Østgård. Bak fra ven-
stre Storrepresentant Roger Grindstrand, Eks DSS Johnny 
Lund, DSS Ole Svein Ødegaard, OM Jan Erik Karlsen og 
Storrepresentant Tore Engen.
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Nominasjon og valg av EK og Nevnder 2019 - 2021 er i mål
Nominasjonsnevnden har lagt fram sitt forslag til valget av 
nye embedsmenn og nevnder i logen for kommende to-års 
periode 2019 – 2021. Det har ikke kommet inn noen for-
slag til andre kandidater. Valg ble derfor foretatt samtidig 
med den andre kvelden 2. nominasjon ble gjennomført, 
torsdag 11. april 2019.

Det er ikke vanlig å foreslå endring av nominasjonsnevn-
dens forslag til valg av nye medlemmer til EK eller til 
nevnder. Det som kan skje er at kandidater trekker sitt kan-
didatur av personlige eller andre grunner og dermed gjør 
det påkrevet for nominasjonsnevnden å bringe inn ny kan-
didat. I tillegg til at fungerende Sekretær blir den valgte 
kandidaten til UM og fungerende UM blir den valgte kan-
didaten til OM kan etter nye regler fungerende Kapellan 
også bli valgt til UM. 

De som ble valgt til nye medlemmer av EK for perioden 
2019 – 2021 etter 2. gangs nominasjon er:

 Øistein Nettum - Overmester
 Jørn Børresen - Undermester
 Erik Kristoffersen - Sekretær
 Jan Erik Vold - Seremonimester
 Svein Hellerud - Skattmester 
 Arild Haugen - Kapellan

Utover valg av medlemmer til de enkelte nevndene vil 
også den nye OM utnevne kandidat til bl.a. Herold. I den 
sammenheng er det naturlig at Herold i logen blir den som 
innehar vervet som formann i redaksjonskomiteen.
PB-Posten vil komme tilbake til en utfyllende oversikt 
over navn knyttet til nevnder og utnevnelser.

Som ny leder av loge nr. 99 Petrus Beyer vil PB-Posten 
gratulere påtroppende OM Øistein Nettum og ønske ham 
all tillit og støtte til et viktig verv åra fremover. Vi ønsker 
de øvrige valgte embedsmenn lykke til. Til deres oppga-
ver knytter det seg et stort ansvar gjennom arbeidet. De 
vil alle kunne påvirke driften til beste for logen og etter-
komme brødrenes forventninger. Som medlemmer av Em-
bedsmannskollegiet vil de stå som gode eksempler på or-
densbrødre og samtidig kunne følge opp med å bevare og 
forsterke det gode miljø.

I alle valgte og utnevnte verv er målet klart: 
alt arbeid skal være til beste for logen og brødrene slik 
at hver enkelt kan utvikle seg i forståelse med Ordenens 
verdigrunnlag.   
                                                                     Håkon R.

200 års jubileumsfest for de fire Gjøviklogene
Lørdag 27. april var det duket for 200 års jubileumsfeiring 
for Ordenen med deltakere fra logene 35 Arnica, 128 Sa-
rah, 37 Voluntas og 99 Petrus Beyer.
Brødrene i loge 37 Voluntas stod som arrangør og hadde 
satt sammen et flott gjennomført arrangement som de skal 
være stolte av.

Vi møttes i overkant av 80 påmeldte i salongen kl. 18.00 
og ble snart ført inn i logesalen til et nydelig jubileumsspill 
skrevet av vår kjære SDSS Kjell-Henrik Hendrichs. Spillet 
gjennomgikk utviklingen fra England til Amerika og vi-
dere til dagens ordensliv. Et fint og reflekterende innhold 
til ettertanke for oss alle.
Det var engasjert gode aktører fra alle fire logene og de 
gjennomførte spillet på en billedlig måte til stor glede for 
oss som var tilskuere.

Fra vår loge deltok brødrene Jan Erik Wold som smeden 
Thomas Wildey og Arild Haugen som en ny og vitebegjær-
lig interessent, og vi kan bare gratulere begge to med vir-
kelig godt spill. 

Etter møtet i logesalen ble det invitert til bords og vi fikk 
servert nydelig svinestek med tilbehør, elegant servert av 
representanter for alle fire logene.
Ved taffelet var det fin underholdning ved Isobel Kvaavik 
fra loge 35 Arnica.
DSS Ole Svein Ødegaard holdt en fin jubileumstale og 
avsluttet med å dele ut en stor eske konfekt til hver av lo-
genes Overmestre, dette muntert utført sammen med DSS 
Ragnhild Lybeck.

Overmester Knut Pedersen i 37 Voluntas talte for arrangø-
rene, og søster Anne-Line Didriksen Nygård fra loge 128 
Sarah takket for maten.
Deretter var det kaffe med litt attått i salongen hvor praten 
gikk fint på tvers av logegrensene.

Det  var et flott og hyggelig gjennomført arrangement som 
ga alle som var tilstede gode minner for ettertiden.

     Øyvind Schnell
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Bilder fra 200-års feiringen
Foto: Dag Kvernsveen, loge nr. 37 Voluntas.
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Vel, det er ikke så enkelt å svare på, sier du. Hva skulle det 
egentlig være?
Ta bare gjessene, disse dyrene med lange vinger som blir 
7 – 8 kg tunge, har langstrakt hals og vinger som fører dem 
over 450 mil i ett jafs. Var det tilfeldig at Selma Lagerløf 
valgte gjessene i sitt prisbelønte forfatterskap med boka 
«Nils Holgerson underbare resa»? I Boeingfabrikkene vil 
produksjon som kunne sammenliknes med gjessene blitt 
kalt for langdistansemaskiner. Se alene på stripegjessene 
som holder til i India og som trekker nordover til Kina og 
Mongolia. De kommer opp i en høyde av 7000 meter når 
de passerer Himalaya.
I slike høyder vil menneskene ha for lavt oksygentrykk til 
å kunne klare seg. 
Gjessene er slett ingen døgnfluer med sine opp til 24 år.

Som vi vet danner gjessene en V-formasjon når de flyr. Det 
som skjer er at hver gås skaper oppdrift for den gåsa som 
flyr rett bak. Det sies at gjessene i flokken på denne måten 
klarer å fly 70 % lengre enn om hver fugl fløy hver for seg.

Hva kan vi lære av dette? Mennesker som deler samme 
mål og føler felleskapet kan komme fortere og lettere dit 
de skal fordi de stoler på dem de reiser sammen med. Når 
en fugl faller ut av formasjonen merker den med en gang 
at den blir trukket nedover når den flyr alene. Er vi kloke 

Kan vi lære noe av naturen?
som en gås vil vi bli i formasjonen sammen med dem som 
har samme mål og retning som oss.

Når den gåsa som flyr fremst i formasjonen blir sliten skif-
ter den plass og flyr bakerst og en annen går fram i leder-
posisjonen. Det lønner seg å skifte på å gjøre de vanskelige 
jobbene og dele lederskapet.

Gjessene som flyr bakerst i formasjonen skriker for å opp-
muntre de som flyr fremst til å stå på og fly fortere. Vi må 
være sikre på at vår «skriking» bakfra er oppmuntrende og 
ikke det motsatte.

Når ei gås blir syk, såret eller skutt ned, flyr to gjess ut 
av formasjonen og følger med ned for å beskytte den. De 
blir der sammen med den inntil den enten er i stand ti å fly 
igjen eller dør. Så gjør de alt de kan for å nå igjen resten 
av flokken.

I vår Orden, loge eller leir, er det å oppmuntre og ta vare 
på hverandre som ledd i våre verdier noe av det samme 
som skjer under vegs når gjessene danner formasjonen på 
sin reise. Det er grunn til å se sammenhenger med natu-
ren. Slik kan vi lære å leve i felleskap som nettopp gir den 
samme oppdriften mot målet. 
                                                                   Håkon R.



9

Lukker vi øynene mot virkeligheten?
Når du åpner døra inn til Odd Fellow Ordenens lokaler, er 
det inngangen til en dannelsesreise og en egen verden av-
sondret fra virkeligheten rundt oss. Når vi lukker døra inn 
til vår egen loge kan tanken om å stenge virkeligheten ute 
dukke opp. Media og aviser omtaler hele tiden virkelighe-
ten i ferske ordelag. Vi opplever at det er langt mellom de 
gode nyhetene. Kan det skape bekymring med alt vi lukker 
øynene for når logens dører stenger? 

Slår vi opp aviser eller sjekker nyhetene på mobil er det 
første vi møter: «En lærer helt ned på barnetrinnet blir an-
grepet av niåring med stein. Tenåringer filmer angrep på 
en 17-åring og bruker det som trussel. Ordbruk mellom 
elever har fått mer karakter av råskap og seksuell trakasse-
ring. Uskyldige tilfeldige blir knivstukket på åpen gate og 
sykehus varsler om at stadig flere liv går tapt. Kriminelle 
får alburom uten at politi eller samfunn makter å følge 
opp.  Redselen for å falle utenfor konformitetens jerngrep 
blir for mange unges liv en smertefull reise som for ofte 
ender fatalt».

Er det grunn til å spørre hva det er som skjer der ute?  Det 
er lett å slippe destruktive tanker inn. Foran Odd Fellow 
Ordenens loge dør er vi selv en del av den virkeligheten 
som beskrives uten at vi alltid helt kjenner oss igjen. Mot-
gang eller medgang må vi alltid forholde oss til selv på 
terskelen inn i vårt eget ordensrike. Alt i alt er virkelighe-
ten bare slik den er. Ingen gir resept på hvordan hverdagen 
skal bli for noen av oss. 

Har vi likevel oversett en spesiell dato, ukedagen da vi 
møtes i logen vår til arbeid ? Kontrastenes tid er ikke over. 
Denne kvelden er også en del av virkeligheten som verken 
kommer til syne i media eller for utenforstående bortsett 
fra her i PB-Posten. 40-60 brødre møtes i svart antrekk 
gjennom et håndtrykk. Atmosfæren er omgitt av vennskap, 
gjensynsglede, hyggelige samtaler, ritualer og måltidet 
rundt bordet og alt det vi kjenner til innen vårt miljø.
 
Går vi tilbake til verden der ute er overraskelsen over men-
neskelig svikt i samfunnet umerkelig liten. Den moralske 

kløften mellom rett og galt blir stadig mindre synlig i sam-
funnet. Med oljealder i ryggen har vi penger i overflod,   
forsøpler havene og forurenser luft og vann i stadig større 
målestokk. Endringer i klimaet truer vannkvalitet og vår 
egen eksistens. Våre forfedre i Odd Fellow Ordenen 200 år 
tilbake snur seg muligens i sine graver. Grådighetskultur 
innbyr lite til frivillighets arbeid. Hva skjer med utviklin-
gen av Odd Fellow Ordenen?

Personlige beretninger på seniortreff onsdag formiddag vi-
ser hvilken betydning logen og Ordenen har i den enkeltes 
liv. Logen har fått en helt spesiell plass hos svært mange av 
oss. Intervjuene i PB-Posten forteller at logen er et sted de 
henter krefter som oppveier mye av den mentale slitasjen 
livet ellers gir. Hvor viktig er det ikke å finne et dypere 
vennskap som gir energi, ro og livsmot i en virkelighets-
verden som til de grader flommer over oss til daglig.   

Vi er en verdibærende organisasjon i likhet med en del an-
dre organisasjoner i samfunnet. Vår Ordens identitet bærer 
i seg en pedagogikk og et sosialt grunnlag som harmone-
rer med dagens samfunn nesten på samme måte som for  
200 år tilbake. Det viser hvor tidløse verdiene faktisk er 
og hvor lite grunnlaget er for å endre disse. De er kjernen i 
vårt felleskap og det vi bygger arbeidet på. 

Moralsk opprustning, endring av livsstil, mer medmen-
neskelighet, aktiv støtte og hjelp til de som trenger det er 
verdier som overlever dypere samfunnskriser på toppen av 
høyere levestandard.

Kanskje lar vi døra inn til vårt eget ordensrike stå mer 
åpent og formidle utad de verdiene vi vet er til stede. Åp-
ner vi øynene for det som skjer rundt oss og påvirke aktivt 
vårt samfunn i riktig retning kan det tenkes at vi også står 
stødigere som organisasjon i fremtiden.
 
Har den lukkede døra inn til logen også lukket våre øyne 
mot virkeligheten?
                                                                    Håkon R.

En ekte venn deler fritt fra sitt hjerte,
gir gode råd, er snar til å hjelpe,

er tålmodig når du er syk, forsvarer deg modig
og fortsetter å være den samme vennen.
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Etisk Post - Innslag
Den Gyldne Leveregel
Hva er det og hvordan tolker vi denne i 
dagens samfunn.

Hver gang vi åpner våre møter starter Kapellan med: Du 
skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot 
deg. Det er den gyldne leveregel.

Hva vi ønsker at andre skal gjøre mot oss vil variere fra 
person til person. Alle er forskjellige og ønskene likedan
. 
En ting kan vi vel være enige om og det er at vi må se på 
hvordan vi lever og bruker denne planeten vår. Hva er det 
vi gjør mot våre medmennesker og ikke minst barna våre 
som skal overta denne etter oss? Vi ser alle i dag hvor stort 
engasjement barna legger i dette og til og med går til streik 
for å få nok oppmerksomhet mot denne utfordringen. Ha-
vet er forurenset av plast som fisken spiser og temperatu-
ren stiger og vi får mer ustabilt vær. Klimaendring fører til 
at mennesker mister livsgrunnlaget sitt og det vil føre til 
store folkevandringer.

Det er nok på tide å se på hvordan vi driver rovdrift på 
denne planeten vår og hvordan vi står i fare for å utrydde 
oss selv.

Planeten vår har allikevel en ufattelig evne til å tilpasse 
seg. Vi ser vel at vi snart har nådd en grense. Er det en ting 
jeg er sikker på så er det at planeten vår fortsatt vil være her 
om 500 år. Jeg er ikke like sikker på at vi er her på jorden. 
Naturen og skaperverket er så intelligent at det vil fjerne 
oss som den største trussel for videre eksistens.

Vi mennesker har sterke drivkrefter i oss. Det ene er egoet 
på den ene siden og det andre er kjærlighet på den andre 
siden. Egoet er for å overleve og beskytte oss og kjærlighet 
for å skape liv, vekst og harmoni.

Utfordringen i dag er at egoet som har ført til grådighet og 
begjær har fått så stor plass i våre liv og vårt samfunn at 
kjærligheten blekner og blir svak.

Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg

Hva innebærer det for nettopp deg?

Hvordan ønsker du at dine nære, naboen, venner, frem-
mede, andre kulturer osv. skal samhandle med deg om du 
kunne velge?

Dette handler om verdier, noe som ligger dypt inne i oss. 
Hvor ofte tar du deg tid til å stikke innom deg selv og for-
høre deg om hvilke verdier du ønsker i livet ditt? Sjelden, 
aldri eller i hvert fall ikke ofte nok.

Vi ser vel heller utover og lurer på om vi kan skaffe oss 
mer penger makt og begjær. Vi bruker også mye tid på å 
tenke på alt vi ikke vil ha i livene våre. Det kan være syk-
dom, personlige kriser, negative mennesker, dårlig vær el-
ler bussen som ikke kommer i tide osv… Og hva får vi da, 
jo mer av det vi ikke vil ha.

Det er kanskje på tide å ta en titt i vårt indre å spørre om 
hvordan vi virkelig vil ha det for å skape det livet vi øn-
sker? 

Da kommer vi til det å dele med andre det som er viktig 
for oss. Vi sender ut den godhet og energi som våre verdier 
representerer. Snart vil du møte mennesker som synes det 
er godt å være i din nærhet, og ubevisst sende tilbake det 
du sender dem. Kanskje det kan være et lite bidrag til at vi 
kan leve i sameksistens med hverandre og naturen som blir 
mer og mer viktig i tiden som kommer.

Så skal jeg avslutte med et lite vers av Ole Bjørhalt:

Vi er så få i dette landet
Vi er så få på denne kloden
Vi er så få i denne verden
Men mange nok til å ødelegge alt

    Takk
    Jon Hegge, Kapellan
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PB-Posten har gitt bror Svein Hellerud “pennen”:

Bror Herold har bedt noen av oss om å komme med noen 
frie betraktninger om vårt logeliv og hva som har påvirket 
oss. Jeg er vel en typisk «gjennomsnittlig person», men har 
likevel tatt noen valg som nok har påvirket meg som per-
son og kanskje derfor også mitt forhold til logen og dens 
verdier.

I yngre år var jeg som de fleste opptatt av familie og jobb. 
En oppfordring om å søke medlemskap i en loge (ikke Odd 
Fellow) var derfor helt uaktuelt.

Jeg ble født 1946 i Fluberg som en av Norges største års-
kull. Der vokste jeg opp i et typisk arbeidersamfunn hvor 
de aller fleste hadde samme bakgrunn. Jeg liker å tenke at 
jeg hadde en god oppvekst i et trygt miljø. Vi hadde det 
nødvendigste av materielle goder og vi hadde våre plikter. 
Men vi hadde det også fritt, kunne leke og utforske livet, 
nesten fritt for innblanding fra voksne (utenom lærerne når 
vi var på skolen). Det var en god mestringslæring, men 
ikke uten diverse småskader.

Realskole og gymnas ble unnagjort på Gjøvik på begyn-
nelsen av 1960-tallet. Økonomiutdannelsen tok jeg på BI, 
som deltidsstudent over totalt 6 år.

Jeg stiftet ganske tidlig familie og har etter hvert fått 3 barn 
og 7 barnebarn. I første tida med familie skiftet jeg jobb 
flere ganger og vi flyttet derfor like mye. Etter hvert endte 
jeg opp på Mustad og trivdes der. Der jobbet jeg for øv-
rig sammen med bror Eks. OM Øyvind Schnell. Men etter 
hvert ble det veldig rutinepreget og forutsigbart, holdnin-
gen hos mange der var at «her blir du til du går av». Kona 
og jeg hadde nok litt andre forventninger til livet kan en si. 

På den tiden var jeg opptatt av de store forskjellene i ver-
den og var bl.a. med på stiftelsesmøtet til Fremtiden i våre 
hender og prøvde å få i gang et lokallag i Land men det 
gikk heller dårlig. Men troen på at det skulle være mulig å 
bidra til en bedre og mer rettferdig verden var der.

Så på begynnelsen av 80-tallet dro hele familien til Tanza-
nia i Afrika, for å arbeide med utviklingshjelp. Der bodde 

vi i 6 år fordelt på to perioder. Hele tiden ved de store sjø-
ene i midten av Afrika. Der jobbet jeg for Norad med vann-
forsyning og for Danida med landbrukskooperativer. Mine 
oppgaver var innen økonomi og logistikk.

I ettertid ser jeg at oppholdet i Afrika har betydd mye for 
mitt forhold til min tilknytning til Odd Fellow Ordenen og 
logen. I møtet med andre kulturer ble det å være åpen og 
tolerant helt vesentlig for meg. Ulike kulturer og religioner 
fungerte sammen i et mangfold som i det store og hele var 
tolerant. Tanzania har full religionsfrihet og mange deltok 
i andre religioners høytider og fester. Landet har grovt sett 
1/3 kristne, 1/3 muslimer og resten «tradisjonelle religio-
ner». 

Men jeg har også lært at det er en grense for toleranse. Vi 
skal ikke tolerere det som går ut over andre. Det er verdt 
å sjekke ut mot Kardemommeloven «man skal ikke plage 
andre, man skal være snill og grei, og forøvrig kan man 
gjøre som man vil».

Jeg ble opptatt i logen da jeg var 59 år og er glad for at 
Rune Skybak inviterte meg inn. I Petrus Beyer trives jeg 
og har fått et nettverk av hyggelige og velmenende brødre. 
Jeg har prioritert egen loge, og å delta så ofte jeg kan, og ta 
de verv jeg kan. Derfor er jeg ennå ikke med i leiren.

I møtene finner jeg ritualene meningsfulle og bidrar til å 
gjøre oss til mer reflekterte og derved bedre mennesker. 
Likevel må jeg si at jeg synes enkelte av ritualene er vel 
lange og inneholder for mange inntrykk og formaninger. 
Selv etter mange repetisjoner er det fortsatt vanskelig å ta 
til seg alt.
Dessuten vil jeg nevne at jeg savner mer av saker som 
kunne vært under etisk post. Gjerne både i logesalen og på 
ettermøtet. Ser en økning i slike innlegg på ettermøtene; 
fortsett med det. Tror det kan gjøre møtene mer interes-
sante, spesielt for de nye brødrene. Jeg tror mange av brø-
drene kan bidra med interessante foredrag, og vi har sett at 
mange trukket inn bekjente.

Videre mener jeg at vi bør involvere flest mulig i verv så 
tidlig som mulig.

Jeg er nok av dem som fortsatt er litt redd for å ta kon-
takt når andre har vanskeligheter. Vi er fortsatt redde for å 
trenge oss på. Men jeg jobber med saken!

Som avslutning må jeg bekjenne at min ungdoms idealer 
og innsats om å bidra til en bedre og mer rettferdig verden 
har tapt seg og er nå blitt mest noen almisser. 

    Gjøvik 6. mai 2019
    Bror Svein Hellerud

Svein Hellerud til venstre i bildet



12

Sommeravslutning 2019 - Besøk på Kastad Gård
Vi merker oss lørdag 25. mai kl. 18.00 på Kastad Gård, 
vis a vis Lundstein skole mot Kollstoppen. Komiteen som 
inviterer brødre med ledsagere eller venner har skrinlagt 
fjorårets gjentakelse, nemlig tur til Eidsvold og Hamar 
inkl. middag.
Vi skulle derfor tro at den reviderte versjonen som bringer 
oss opp til en storslått beliggenhet og fantastisk utsikt over 
Mjøsa og nærmeste Kastadtjernet vil påkalle brødrenes 
nysgjerrighet og interesse for en spennende og hyggelig 
kveldstund hos vertskapet Patrick og Eva Braastad.

Ingrediensene består av et foredrag i omgivelser som nær-
mest kan kalles for  den utsøkte drikkens vugge. Sverre 
Braastad har satt Gjøvik på verdenskartet med sin produk-
sjon av Braastad Cognac i Frankrike. At Eyvind Hellstrøm 
tar med Eva Braastad sin spesialitet, som er is med cognac, 
i sin bok forteller noe om det raffinerte innslaget våre som-
meravsluttere får servert sammen med en autentisk historie 
fra Cognac-kongens sommersted på Gjøvik sitt tak. 

Om ikke det var nok så varter vertskapet opp med 3 retters 
gourmet middag denne kvelden i flotte omgivelser. Vi vet 
at mat farges av tingene i rommet, av venner i selskapet 
og opplevelsene der og da. Med mange nok gjester rundt 
bordet vil dette kunne bli en verdig og minnerik avslutning 

på en lang vårtermin. PB-Posten oppfordrer deg som har 
tid og lyst til å bli kjent med en pioner i Gjøviks historie 
å melde deg på dette. Du kan dele opplevelsene i samme 
atmosfære som den Sverre Braastad fanget opp i sitt som-
merhjem på Gjøvik. 

Etter ca. 30 minutter med foredrag om cognac-produsenten 
til en aperitiff benker vi oss rundt bordet til et gourmetmål-
tid. Kartet viser en forrett bestående av skagenrøre med 
avocado på toast, hovedrett av boeuf bourguignon med 
mandelpure og karamellisert stjerneløk og dessert med 
kaffe attåt. Drikke til maten holdes av den enkelte. I den 
sammenheng lar det seg gjøre å samarbeide om kjøring til 
og fra.

Påmelding innen 15. mai skjer til bror UM Øistein Nettum, 
b-oeist@online.no, mobil 951 15 515. Vår UM påpeker at 
for å gjennomføre denne sommeravslutningen på Kastad 
Gård må vi være minst 30 påmeldte. Pris: 500 kroner pr. 
pers. Gode minner gjennom sommeren etter en lang vinter 
er godt å ta med seg for unge som eldre brødre av vår loge.. 
Vi sier bare:
Velkommen til sommerfest!
     Håkon R.  

Odd Fellow Koret Gjøvik
 Jeg er blitt bedt om å skrive litt  
 om koret vårt, og det gjør jeg  
 gjerne.

 For å danne og drive et kor, er  
 det minst to ting som må være  
 til stede: Folk som gjerne vil 
synge, og en leder som vet noe om hva som trengs for å 
gjøre noe ut av det. 

Koret vårt har vært i god drift i drøye 20 år. En trofast 
gjeng på rundt 20 brødre møtes annenhver mandag, og har 
halvannen times øving. De siste årene har vi blant medlem-
mene et par som blir med og spiller til enkelte av sangene 
våre. Det betyr at koret har hevet seg fra bare å synge a 
capella, som det heter, altså sang uten akkompagnement av 
instrumenter, til å ha med både gitarer og ukuleler. Dette 
gjør framføringene våre artigere og mer variert.

Odd Fellow-korene i Norge har hvert tredje år korfestival. 
Disse blir arrangert på forskjellige steder i landet. Vårt kor 
har vært med på 5 av disse festivalene, og gjort seg godt 
(positivt!) bemerket. Vi besøkte Hamar, Stavanger, Har-
stad, Ålesund og Skien.
Denne sommeren skulle vi ha vært med i Stavanger igjen, 
men vi ble forhindret fra å delta.

Da er vi ved sakens kjerne.

I løpet av 20 år er det klart at noen har kommet, og noen 
har gått. Vi savner de gode stemmene som av naturlige 
grunner ikke er med lenger.  Derfor er vi ytterst  takknem-
lig om flere av brødrene kunne delta i dette ganske unike 
fellesskapet innenfor våre to herreloger.
Det at vi ikke har kunnet stille kor som er representativt i 
en festivalsammenheng, bunner i akkurat dette. Vi mangler 
sterkere stemmer, både i lysere og mørkere stemmeleier.

Derfor går vi ut med et innstendig ønske til alle våre brø-
dre:
Har du lyst og mulighet til å være med oss en stund an-
nenhver mandag i en og en halv time, synge, ha det sosialt 
og hyggelig sammen med brødre med humoren på plass, 
så ta kontakt!

Vi oppfordrer deg til å vurdere dette og uforbindtlig ta kon-
takt med undertegnede over e-mail: n-lister@online.no el-
ler over mobilnr. 92238077. 
 
 Med vennlig hilsen
 I vennskap, kjærlighet og sannhet,
 Nils-Erik Lister
 Odd Fellow Koret Gjøvik
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Jubileumsutvalgets arbeid
Lørdag 23. november 2019 er en dato alle brødre av loge 
nr. 99 Petrus Beyer bør merke av. Et 40-års jubileum skal 
markeres etter oppstarten av logen 24. november 1979. 
Planleggingen og forberedelser av festlogen er allerede i 
gang. Utvalget som har 3 møter før sommeren består av 
påtroppende OM bror UM Øistein Nettum, påtroppende 
UM bror Sekretær Jørn Børresen, bror Eks OM Øyvind 
Schnell og bror Herold/redaktør Håkon M Rønnevig. 

Før vi går sommeren i møte er det klarlagt hvilke gjester 
fra andre loger som blir invitert i tillegg til Storlogen og 
våre egne m/følge. Alle skal ha bordkort med navn, sanger 
og meny som består av treretters middag med raust tilbe-
hør. 
Søstre og brødre av Arnica, Sara og Voluntas har sagt seg 
villige til å stille opp for servering. 

Det er mange oppgaver som skal falle på plass når dagen 

kommer. Det jobbes med å forfatte utkast til jubileumstale 
som utvalget håper en av brødrene kan holde. En jubile-
umsutgave av PB-Posten i papirformat blir distribuert ut til 
alle. Her er det duket for å vise hvordan logen vår ble til. 
Hilsninger fra mange kanter  og historien fortalt av en av 
veteranene fra 1979 ser vi for oss. 
Redaksjonen søker å fremstille logens mange aktiviteter, 
alt fra Sirius Øst, Odd Fellow Koret Gjøvik, seniortreffene 
onsdager, PB-Posten, Vennskapslogen nr. 119 Erik Glip-
ping, til sommeravslutninger og aktiviteter i utvalgene og 
på ettermøter. 

Jubileumsutvalget håper at lørdag 23. november blir en 
fargerik markering av en 40 åring som svært mange brødre 
har lært å kjenne som en viktig del av tilværelsen og også 
fått et livsvarig forhold til. Vi gleder oss.

     Håkon R.  

Møtekalender for høsten 2019

29.08 O/Arb.møte
12.09 EI Galla
26.09 O/=+
10.10 O/-+
24.10 O+ Galla Innvielse
07.11 M□ felles med □ 37 Voluntas
21.11 O/Arb.møte/Venneaften
23.11 40 års jubileum NB Lørdag
05.12 O/Arb.møte

Vi gratulerer følgende jubilanter 
sommer og høst 2019

28.05 Erling Skovly  80 år
03.06 Ørjan Bertelsen 50 år
30.08 Erik Følling  70 år
04.09 Olav Mariendal 70 år
22.09 Karl-Anton Nilsen 80 år
10.10 Jan Henrik Simensen 60 år
13.10 Arild Hansen  70 år
12.11 Kjell Vangestad 85 år 

Ord til ettertanke
 				•	 Intelligente	mennesker	er	aldri	så	skarpsindige	som	når	de	har	urett
					•	 Det	går	en	hårfin	grense	mellom	etikk	–	og	seigpining
					•	 Hun	leste	ham	som	en	åpen	–	refusert	–	bok
					•	 Hun	ga	oss	alltid	et	vennlig	ord	–	for	mye
					•	 Han	var	alltid	i	tvil	om	hva	som	var	medaljens	bakside
					•	 Han	opplevde	ingen	virkelighet	han	kunne	flykte	fra
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Odd Fellow ordenen 200 år. Loge nr 119 Erik Glipping 10 år
Her i Viborg fester vi, har receptioner, åbent hus, donatio-
ner osv..
En ny broder har også søgt om optagelse i vor loge, så alt 
ser fint ud her i det midtjyske.

Vort nye embedskollegium har haft meget at gøre i den 
sidste tid. Der skulle forberedes mange forskellige gøre-
mål.

Vi startede torsdag den 25. april med vort eget 10-års ju-
bilæum.

Fredag den 26. april med åbent hus i forbindelse med 
200-års jubilæet. Her var der donation til to modtagere. 
Logesøstre/brødre havde stemt om hvilke foreninger, der 
skulle modtage pengene. Alle fire loger i huset var fælles 
om dette projekt. 
Der var enkelte besøgende, som var endog meget interes-
serede i logearbejdet, så måske får vi ad denne vej nogle 
nye ordenssøskende.  De helt store donationer blev over-
rakt i Odd Fellow-palæet i København.

Lørdag den 27. april var der for alle fire loger fælles 
brunch i Viborg Stadion-loungen. Vi var ca. 250 mennes-
ker forsamlet til en rigtig hyggelig dag. Der var underhold-
ning, loge-koret sang mange dejlige sange og vi fik god 
mad og drikke. Specielt til denne dag havde en søster skre-
vet en helt ny logesang. Sangen følger vedlagt. Melodien 
må være kendt af de fleste i Norge !!!

Onsdag den 1. maj blev der afholdt festloge i vor egen 
loge med deltagelse af overmestrene fra de andre tre loger 
i huset. Gaver blev overrakt og aftenen forløb festligt med 
fantastisk mad og drikke, som er et 10-års jubilæum vær-
digt. Der blev bl.a. drukket en rødvin med vor egen etiket, 
fremstillet til lejligheden. DKK 20,- fra hver solgt flaske 
går til velgørende formål, så med 4 loger i huset, skulle der 
være mulighed for godt med penge i kassen.

Lørdag den 25. maj holder vor egen loge så en stiftelses-
fest med hustruer/samlevere i privat regi. Vi har sat penge 
af til denne fest i god tid, så vi ser frem til rigtig god mad 
og god underholdning. 

Med denne sidste fest trænger vi til sommerferie ovenpå 
al den gode mad og drikke og festivitas. Det har været en 
hektisk, men god periode. Det er jo ikke så ofte, vi har 
mulighed for at fejre både Orden og egen loge samtidig. Så 
må vi slappe af efterfølgende.

Alle embedsmænd og brødre i nr. 119 ”Erik Glipping” sen-
der herved PB Posten og alle, der læser dette, en rigtig god 
og afstressende sommerferie. Efter ferien begynder vi på 
lidt forberedelser til vort besøg på Gjøvik i høsten 2020. 
Dette ser vi - som altid – frem til.

   Med sommerhilsen i VKS
   Jens-Chr. Nyholm
   Formand for Norges-udvalget

På neste side gjengir vi Odd Fellow-sangen våre venner har laget i anledning 200-års 
jubileums festen. Det er hyggelig at nettop den norske Fedrelandssangen, 

komponert av Richard Norderaak, er benyttet som melogi.

Bildet over viser Odd Fellow-label på jubileumsvinen.
Håkon R.
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Jeg døper deg RS 169 til Odd Fellow III

Med disse ordene av Gudmor Wenche Myhre kan vi si at 
Landssaken for Odd Fellow kom vel i havn. Mange stolte 
deltakere møtte opp til den høytidelige handlingen på Hon-
nørbryggen 26. april 2019 i Oslo. Etter ordene i overskrif-
ten fulgte: «Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap i 
din ansvarsfulle gjerning langs den norske kyst». 

En bedre dag enn Ordenens 200-års dag kunne ikke ha blitt 
valgt for denne handlingen. Presis kl. 12.00 startet sere-
monien med en fanfare fra Marinemusikken og noen ord 
om Odd Fellow Ordenen kort fortalt av generalsekretær i 

Her ser vi skipet som ligger ved Honnørbrygga i Oslo

Mange var samlet under dåpsseremonien i Oslo

Redningsselskapet Rikke Lind. I forkant av dåpsseremo-
nien holdt presidenten i Redningsselskapet Nicolai Jarlsby 
en tale. Det samme gjorde statsråd for samfunnssikkerhet 
Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Som kjent har Odd Fellow Ordenen hatt en tre-årig lands-
sak hvor det er samlet inn 25 millioner kroner til denne 
flotte, nye redningsskøyta Odd Fellov III.

Odd	Fellow	III	er	en	av	Redningsselskapets	fineste	båter,	
noe både  vår Stor Sire Morten Buan og vår påtroppende 
OM i loge nr. 99 Petrus Beyer, Øistein Nettum, med 
stolthet kan bekrefte.
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PB-Posten i samtale med bror Kjell Vangestad           

Vi lar bror Kjell fortelle med egne ord:
Jeg ble født 12. november 1934 i Sogndal i Sogn og Fjor-
dane og vokste opp på en vanlig vestlandsgård som besto 
av kuer, sauer og hester ved siden av fruktdyrking. Jeg var 
den yngste av en søskenflokk på 5. Det var mye hardt ar-
beid på gården. Spesielt husker jeg høyonna som kunne 
vare i 6-7 uker. Bestefaren min slo høy med langorv fra 
tidlig om morgenen til sen kveld. Alt arbeid ble gjort med 
håndmakt helt til maskiner tok over. I dag er det bare jor-
dene der traktoren kommer til som egner seg for dyrking. 
Resten gror igjen. 

Spesielt husker jeg dagene på setra med stølshelger og mye 
moro. Jeg hadde en god oppvekst.

Søsknene mine som var over 13 år eldre enn meg fikk lite 
skolegang utenom 1 år på folkehøgskole. Jeg var nok hel-
digere siden jeg fikk med meg realskole og Voss offentlige 
landsgymnas. Hva skulle jeg bli ? Valget sto mellom inge-
niør og veterinær. For å finne ut av det spurte jeg dyrlegen 
i bygda om hans mening. Han sto midt i sauelamminga og 
var uten søvn over flere netter.  «Dette her er en uriasjobb, 
finn på noe annet» var svaret. Dermed ble det ingeniørfag 
på NTH i Trondheim.

Det ble en flott tid og jeg fikk mange venner. Det siste året 
traff jeg også Ebba som ble min kone. Ett år i Statens veg-
vesen fulgte før vi i 1962 flyttet til Oslo med jobb i et råd-
givende firma innen byggeteknikk. Etter 7 år i Oslo ble det 
Gjøvik Tekniske skole, siden Gjøvik Ingeniørskole eller 
Høgskolen i Gjøvik og etter hvert NTNU. Jeg ble i denne 
jobben fram til 2004 og opplevde en fantastisk utvikling, 
fra bruk av regnestav til data og informasjonsbehandling. 
All opplæring var mer praktisk anlagt i starten, mens det 
har gått i retning av å gjøre studentene til teoretikere uten 
praktiske kunnskaper, med mer matematikk, data og andre 
teoretiske fag. Vi ser i dag at NTNU har fått stor betydning 
for Gjøvik, noe som har blitt til alles beste. 

Jeg hadde permisjon fra skolen i tidsrommet 1972 – 1974. 
Da hadde jeg nesten 3 års opphold i Zambia med oppdrag 
for NORAD gjennom staten der.
Prosjektet gikk på å bygge skolebygninger over hele lan-

det. Vi hadde 16 norske byggeledere og det var min jobb 
å være bindeleddet mellom de og hovedkontoret i hoved-
staden Lusaka. 

Det var dårlig med veier så vi brukte fly til å reise rundt. 
Disse noe tvilsomme flyturene er noe av det jeg husker 
best fra oppholdet.

Våren 1972 ble jeg tatt opp i loge nr. 37 Voluntas. Fadder 
var Eigil Eriksen, men det var Sigmund Hval som ville ha 
meg med i starten. Jeg husker at OM Otto Fjell «trykket 
på» til tross for at jeg skulle til Afrika på oppdrag.
Han mente at tidspunktet passet slik at de kunne få noen 
gode historier fra Afrika.

I 1978 ble jeg med og dannet Broderforeningen. Det be-
gynte å bli mange brødre i Voluntas, ca 130 medlemmer, 
og bl.a. Magne Høgetveit gikk i spissen for å stifte foren-
ingen som etter hvert ble til loge nr. 99 Petrus Beyer. Det 
var mange som tok del, Sverre Bolstad, Alf Juul, Ingvar 
Berge og Sigurd Eriksen må nevnes sammen med flere. 
Selv fikk jeg ansvaret for anskaffelser, satt som Inspektør 
1979 – 1981 og Sekretær 1989 – 1991. 

Bror Kjell forteller om en tid med stort samhold og enga-
sjement. Han legger mest vekt på det året Broderforenin-
gen ble til med 30 medlemmer. Da jobbet de målbevisst 
med å tømre sammen det som skulle bli en fullverdig loge 
som etter hvert fikk tilslutning av et betydelig antall nye 
medlemmer.

Litt rart er det for bror Kjell å tenke på alle de som ikke 
lengre er med, kun fem som har fulgt logens utvikling 
gjennom 40 år, nemlig Ingvar Berge, Oddbjørn Owren, Alf 
Juul, Knut Ebbe Kristoffersen og han selv.

Kjell Vangestad mener at det er særdeles viktig å tilføre 
brødrene noe mer på ettermøtene som kan få opp frem-
møteprosenten. Han nevner aktiviteter med eksterne som 
interne foredragsholdere, konserter eller liknende som kan 
gi noe mer utenom måltidet. De nye opptaksreglene går 
greit. Noe av tekstene under innvielser blir vel langtrukne 
og kjedelige, ellers er logemøtene i sal bra. Det er flott å 
se hvordan embedsmennene utvikler seg i løpet av denne 
perioden. Nåværende OM har gjort en god jobb. Kanskje 
Odd Fellow Koret kunne ha brukt noen av øvelsene sin på 
ettermøtene.  Ellers nevner vårt intervjuobjekt at ettermø-
tene noen ganger kunne ha bestått av enklere kost. 

Til vårt spørsmål hvem bror Kjell Vangstad vil sende en 
hilsen til, svarer han: Jeg velger å sende min hilsen til to 
tapre brødre, for måten de bærer sin «ryggsekk» på, nemlig 
bror Eks OM Jan Østvold og bror Eks OM Eirik Asplin. En 
sommerhilsen til dem begge.

                                                                       Håkon R.
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Min orden er min borg
Jeg sitter og ser opp på et skilt godt plassert i øyehøyde 
over computeren der det står : «My desk is my castle». Det 
er en påminnelse til omgivelsene om at jeg er fraskåret fra 
alle andre gjøremål så lenge fingrene tikker trofast over 
tastaturet. I tillegg betyr det at muren rundt skrivebordet 
er ugjennomtrengelig for hver den som ønsker å minne om 
andre gjøremål. 

En borg er i mitt bilde en opphøyet bygning med skyte-
skår som ligger på en høyde over landskapet med utsikt 
over terrenget. Innenfor sysler borgere med sine gjøremål 
ganske uforstyrret. Angrep blir besvart med motangrep og 
forsvarsverket med sine metertykke murer gir advarsel til 
enhver som utenfra planlegger å invadere. Utenforstående 
skaper seg et bilde av hva som foregår innenfor murene. 
Sannsynligvis tenker vi på borger fra middelalderen lenge 
før Mozart og Bethooven vandret gatelangs med blikk for 
udødelige symfonier.

My desk is my castle eller like gjerne min Orden er min 
borg. Odd Fellow Ordenen er på mange måter et spesielt 
byggverk som del av et lite og innholdsrikt søskenskap. 
Ordet orden kan ha en mangslungen betydning. Holder vi 
oss innenfor biologi, religiøs sammenheng, samfunn eller 
det som betegnes som utmerkelser av samfunnsmessig be-
tydning ligger det i ordet.  I biologi er orden en kategori 
som systematiserer en eller flere beslektede familier. Flere 
beslektede ordener kan sammenfattes i en klasse som f.eks. 
pattedyr, fugler, krypdyr etc. 

I religiøs sammenheng er likheten størst med vår egen Odd 
Fellow Orden. Her snakker vi om en sammenslutning be-
stående av mennesker som lever etter et spesielt sett regler 
i tråd med sin religiøse overbevisning. Vår egen Orden 
fraviker betydningen i religiøs sammenheng når vi ser på 
munkeorden og nonneorden. Troen på et høyere vesen er 
mer flytende og innebærer en utvidelse av kristendommens 
kjerne og tro. Budskapet som følges i vår Orden er basert 
på langt de samme verdiene, som vi prøver å etterleve hver 
for oss og i felleskap – først og fremst det å bli et bedre 
medmenneske. 

Odd Fellow Ordenen bygger på et hierarki i sin konstruk-
sjon og likner det gamle kongedømmet fra historien. Norge 
var i århundrer underlagt Kongen i København og hadde 
liten innflytelse på styre og stell her hjemme. Sammenlik-
net med vår egen Orden ligger det en slags eneveldig makt 
i avgjørelser som gjelder alle loger og leire i Norge. På et 
tidspunkt da demokrati var ukjent var Ordener opptatt av 
å bevare denne type konstruksjon. I møte med seinere tids 
generasjoner er konstruksjonen blitt bevaringsverdig ikke 
minst fordi den for oss medlemmer har gjort oss i stand til 
å rette ryggen mot våre omgivelser. Videre er vi kapable 
til å rekke fram hånden til nye recipiender. Er det umulig å 
bevare dette som fungerer bra i dagens demokrati når vi ser 
at utviklingen snur om på det meste rundt oss? 

Er vår Orden i likhet med andre Ordener blitt et offer for 
vår tids endringshysteri, eller er vi utsatt for å bli stående 
som en middelalderborg kun til nytte for fremtidens histo-
riegranskere? 

Det avgjørende kan være hva vi gjør eller ikke gjør frem-
over. For Odd Fellow Ordenens medlemmer vil det «nes-
ten» bli som i Shakespeare: To be or not to be, what is the 
question? Det er viktig å stille de vanskelige spørsmålene. 
Verre er det å finne svar på dem. Hvordan det er å leve i 
morgen eller i fremtiden. Tenker vi egentlig på det?  I en 
alder av 200 år vet vi ingenting om de neste 200. 

Dermed lar jeg blikket senke seg fra skiltet «My desk is my 
castle» og vender meg mot dagens huslige utfordringer.

For i øyehøyde på den andre siden av bordet står det et an-
net skilt: «Carpe Diem – grip dagen!»

På neste side:
Bildet viser pub og overnattingssted på de britiske øyer, 
med følgende adresse: 64 Frodsham Street Chester, som 
i likhet med mange andre puber kaller seg OddFellow 
Arms. Navnet vekker nysgjerrighet og kan sikkert tolkes 
på	flere	måter	her	hjemme.	Tar	vi	ordet	«Odd»	kan	det	
knyttes	med	det	engelske	«God»,	på	norsk	Gud.	Med	
«Fellows»	i	tillegg	har	det	noe	å	gjøre	med	de	som	følger	
Gud	(	rekker	«Arms»	=	armer	til	Odd	Fellow).	Som	kjent	
er tro på Gud i dag erstattet av troen på et høyeste vesen. 
Disse pubene skriver seg fra hundretalls år tilbake. Sam-
menliknet	med	våre	egne	«Turistforeningens	hytter»	som	
er åpne for medlemmer av DNT og andre vil jeg tro at 
ODDFELLOW ARMS -pubene i England spilte noe av 
den samme rollen for datidens brødre og er i dag et åpent 
tilbud annonsert gjennom booking.com. 
Foto: Øyvind Schnell.
                                                                       Håkon R.
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Hvorfor er himmelen så rød ?
Hvorfor er himmelen så rød 
når stillhet gir tausheten håp.
Er det natten som slukner sin sorg
eller dagen som utfører sin dåp?

Hvorfor vandrer vi alltid mot lyset
og hever vårt ansikt mot vest,
er det troen og håpet som fryser
eller dagen vi lykkes som mest?

I flammer som kaster et ildskjær
mot de sårbare tankers flukt, 
ligger kimen av liv i et rødglimt,
som en sommersol dag oppbrukt. 

                                                             Håkon R.

Litt medlemsstatistikk 5 år etter
Vi hadde et innlegg i PB-Posten våren 2014 om medlems-
statistikk. 

Ved å analysere medlemslista i dag, fem år etter, ser vi at 
det har vært noen endringer i aldersfordelingen siden vi 
skrev innlegget i 2014.

Største endringen er det for brødre mellom 20 og 50 år og 
81 til 90 år. 
Mellom 51 og 80 år er det ganske stabilt med litt forskyv-
ninger oppover.

Aldersfordeling i dag og 2014:
 Alder: 2019: 2014:
 20-30 år Ingen 1 bror
 31-40 år Ingen 1 bror
 41-50 år 5 brødre 13 brødre
 51-60 år 19 brødre 15 brødre
 61-70 år 21 brødre 28 brødre
 71-80 år 29 brødre 25 brødre
 81-90 år 14 brødre   7 brødre

Det vi ser er at vi må legge en større innsats på å få flere 
medlemmer under 50 år, men også under 70. Vi ser også at 
vi har størst mulighet til å beholde de yngre som kommer 
inn i en alder av 40 til 50 år. 

Videre ser vi at medlemsstokken under 71 år har gått ned 
fra ca. 64% til 51%, og det er vel kanskje også noe vi bør 
tenke alvorlig på at vi må gjøre noe med.
Snittalderen i logen har derfor endret seg, den er nå på 68 
år, 3 år opp fra sist.
Men når det er nevnt, så er helsa til eldre blitt så god at vi 
har velfungerende brødre i hele aldersspekteret helt opp til 
90 år, så det er bare positivt om vi tar inn nye brødre over 
70 år. 

I 2014 hadde vi en bror på 30 år som yngste, og 2 brødre 
på 87 som eldste.
I dag er brødrene Jørn Thore Aashaug og Helge Kingswick 
de yngste med sine 47 år, og bror Trygve Onsrud er eldste-
mann med sine nylig fylte 90 år.

Vi har samme antall medlemmer i dag som i 2007 med 88, 
men vi har i samme perioden hatt 45 innvielser og overfø-
ringer. Det største frafallet er dessverre med utmeldte med-
lemmer, men det ser ut til at det er noe vi må leve med. Vi 
må akseptere at ikke alle trives i vårt flotte fellesskap, men 
vi bør vel ta en diskusjon på hvorfor det er så mange som 
melder seg ut.
Vi har hatt 14 dødsfall, 2 overføringer til andre loger, og 
hele 29 utmeldinger i denne perioden på 12 år, dvs. det 
samme antall nye brødre som vi har fått inn.

    Øyvind Schnell


