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Noen tanker rundt en
leirslagning
L E D E R

Da jeg fikk spørsmål om jeg kunne skrive lederen i
Nore-Nytt var jeg litt betenkt på hva jeg skulle
svare, men som den enkle karen jeg er har jeg for
vane og si ja, sånn ble det også denne gangen. Men
hva skulle jeg skrive om. Jo, som Leirens HovedKåre Mons Bye
patriark var det det naturlig for meg å profilere
denne.
Leieren anvender metaforer som beskriver menneskets møte med de store, eksistensielle spørsmål. Leieren minner oss
om menneskehetens evige og hvileløse vandring.
I logen er den store verden lukket ute bak tak, vegger og to dører.
I leiren er vi midt i den store og ofte ugjestmilde og fiendtlige verden.
I logen møter vi det som Jams L. Ridgely beskriver som «broderlig nestekjærlighet og enhet».
I leiren skal vi kjenne at verden kan være et ytterst brutalt sted, men
også et sted hvor Ordenens verdier også skal praktiseres, ikke på grunn
av, men på tross av dem vi møter.
Her stiger det frem to rituelle universer, dypt forskjellige, men hvor livet for Ordensmedlemmene skal være tuftet på de samme verdier og
den samme etikk.
Leirslagningen finner sted i et åpent lende uten vegger hvor himmelen
med stjernene er taket, og bakken med bålet er gulvet. Dens sentrum og
fundament er Det jordforankrede bålet
og dens tak er Stjernehimmelen.
Det er i disse størrelser – tak og fundament – vi finner symbolene i våre
leirslagninger.
Her er det ingen dører, og heller ingen som vokter dørene.
«Her står vi midt i den store verden»

Alltid på vandring mot det ukjente .....
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Jubilanter høsten 2019

Turid Diskerud
Turid Mohrsen
Tone Bjørnstad
Randi Arnesen
Anny Synøve Heggen
Evy Thora Marie Nøkleby
Solveig Bergholtz
Anny Ospedal

Jubilanter høsten 2019

22.09.2019 Erling Hagen
27.10.2019 Hans Richard Huse
07.11.2019 Per Ivar Karlsrud

80 år
80 år
70 år
90 år
75 år
70 år
100 år
65 år

SEKRETÆRENS SPALTE
Ida Ankher Lind
Lill Margrethe Eiken Hanssen

13.07.39
15.07.39
20.07.49
12.09.29
13.09.44
16.09.49
23.10.19
26.11.54

Veteranjuveler høsten 2019
Anne-Mari Lunder
Randi Karlsrud

90 år
60 år

50 år
50 år

13.12.29
26.12.59

22.09.69
08.12.69

Vi gratulerer!

SEKRETÆRENS SPALTE

Veteranjuveler høsten 2019

80 år
70 år
70 år

22.09.2019 Tormod Høilund

25 år

Vi gratulerer!

Nytt bilde

Mange har sikkert registret
at det har kommet opp et
nytt bilde i festsalen vår,
Håkon Håkonsson bilde.
Dette er anskaffet av Seniorgruppa til Loge Håkon
Håkonsson og er tenkt
som en gave. Det vil bli offisielt overrakt i anledning
Håkon Håkonsson sitt 60
års jubileum.
Per Erling Fladberg/
Helge Rindal

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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60 års Veteranjuveltildeling

25. februar 2019 fikk vi
gleden av å være med
på den ærefulle sermonien hvor Boja fikk tildelt 60- årsjuvel. Vi
hadde storfint besøk av
Bror Stor Sire med sine
embedsmenn. Det var
en vakker og ærefull tildeling inne i salen. Vakker musikk og et eget
stykke som Boja ønsket
med Solveigs Sang skrevet av Edvard Grieg.

ne kveld som var Boja
sin.

Først ut til å holde tale
var Bror Stor Sire Morten Buan.
En flott tale om logen,
verdier og livet som blir
vevd sammen. Han
nevnte at Boja har vært
med å starte opp Loge
nr. 31 Cecilia og at det
har vært store forandringer gjennom 60 år.
I gave fikk Boja rødvin
og et kubbelys med etikett på begge deler fra
Storlogen.

Ettermøtet var også en
flott seanse. Bordene var
vakkert dekket, i hvitt
og med rosa servietter
og nydelige roser. Foran Dagens 60 års Veteran i Loge nr. 31 Cecilia sammen med
Neste taler var OM Inger
jubilanten var det en ny- Stor Sire Morten Buan.
Stenshol. Hun takket for
delig roseoppsats i frisalt Boja har gjort og vært
sket alle velkomne til bords, og
ke flotte farger. Den passet godt
for logen. I gave fikk denne sprepresenterte bror Vidar Kjærheim
foran Boja.
ke jubilanten et morsomt bildet
som holdt et fint innlegg angåVi ble servert ovnsstekt kyllingfiav Boja selv på trimsykkel. Et
ende reiser. Boja har alltid vært
let med urtekrydret, stekte potesymbol på evig ungdom blant oss
glad i å reise så han mente dette
ter og grønnsaker til. Jubilanten
Cecilia søstre. OM takket også
passet godt. Han takket for at
selv stod for nydelige bløtkaker.
Bror Stor Sire og hans embedsVåre flinke brødre serverte. Dette han ble spurt og sa det var en
menn for å gjøre denne kvelden
stor ære å få lov til å komme den- enda litt mer spesiell.
ble en fin og flott kveld. UM øn-

OM Inger Stenshol taler.

Så ble det fin tale fra str. Jorunn
Altenborn. Faktisk var den så fin
at vi gjengir den her i sin helhet.
Den forteller så mye om Boja:

Gruppebilde av de som foresto tildelingen av 60 års Veteranjuvel. Foran fra
venstre sitter Stor Sire Morten Buan, jubilanten Ingeborg Evensen «Boja» og
OM Inger Stenshol. Bak ser vi fra venstre Stor Marshall Kirsten Aarvaag
Storaker, DSS Ann-Helen Torgalsbøen Pedersen, Stor Skattmester Renee
Baarud Backer, Storrepresentant Ellen Haarr Nuttall og Eks DSS Unni
Beate Bergsland.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Kjære Boja
Hvordan har du klart det? 60 års
jubilant!
Jeg synes jeg har kjent deg nesten
hele livet mitt, men regner jeg et-

•

SANNHET

over i Tyskland: Det stod mange
skilter langs motorveien med teksten ausfart. Til slutt sa unge
Mona: “fært å mange veier det
går til Ausfart a?”
Mona avsluttet en fin tale med
ordene, veldig glad i deg, og fikk
svar fra Boja, i lige måde.
Så var det jubilanten selv som
holdt en flott tale. Her gjengitt i
sin helhet:

Bror Stor Sire, Overmester, mine
Søstre
Først og fremst må jeg takke for
60 års juvel. Det er stort for meg å
oppleve denne dagen. Jeg må
bare si takk for alle årene også.
Jeg ville ikke vært dem foruten.
Jeg har hele tiden følt at jeg har
hatt støtte i mine søstre.

Jorunn Altenborn holdt en personlig tale til sin gode venn.

ter må du ha hatt ett langt logeliv
føre vi treftes.
Det var tidlig på 80 tallet du
kjøpte hjemgården din og ble
bonde.
Første gangen vi treftes plantet
jeg hekk hos deg.
Den hekken ble ikke et hinder,
men starten på et godt og langt
vennskap.
Boja, du passet veldig godt inn i
det gode sosiale miljøet i kroken
vår.
Boja, du er raus – du er vennlig.
Boja, du er kunnskapsrik.
Til deg kan jeg komme og spørre
om råd, og hos deg får jeg kloke
råd.
Til deg kan jeg komme når jeg
har behov for å gråte – og når jeg
må le.
Til deg kan jeg komme sent og
tidlig.
Jeg er fryktelig mørkeredd, og en
natt for noen år siden skulle jeg
sove alene i huset mitt, men da
mørket kom – sviktet motet – så

da ringte jeg til deg og spurte
“Boja kan jeg får sove hos deg i
natt?”
Hva tror dere Boja svarte?
Ja, jeg sov hos Boja.
Takk for at du introduserte meg
for logen.
Takk for alle fortrolige samtalene
i bilen hjem fra losjemøtene.
Takk for at du har beriket livet
mitt Boja!
Gratulerer med dagen som 60 års
jubilant.
Jorunn Altenborn

Også Mona Kolstad Wold holdt
en fin og gripende tale. Hennes
mamma, Marit Kolstad og Boja
var mye sammen. De ble tildelt
sin 50 års juvel sammen, og det
ble et ekstra savn denne kvelden
nå som Marit ikke var med.
Mona har vokst med Boja nærmest som en tante og de har hatt
mange fine reiser og opplevelser
sammen. Blant annet nevnte
Mona følgende fra en tur ned-

Det har på en måte vært en lang
reise i seg selv. Fra den dagen
Svanhild Støen spurte meg om
jeg kunne tenke meg å bli med i
Logen Rebekka. Vi hadde arbeidet sammen under krigen, så vi
kjente hverandre godt. Hun var
allerede logesøster, og hun ble
min fadder.

Jeg var jo med i andre foreninger,
men det jeg festet meg ved logen,
var dette: Du skal arbeid med
deg selv, slik at du kan bli et bedre menneske. Nå vet jeg ikke om
jeg har oppnådd det, men jeg synes det påvirker, det som blir
sagt på hvert logemøte.
Jeg ble altså tatt opp i Loge nr. 17
Unitas i Halden 16.2.1959 sammen med Marit Kolstad og Mary
Ann Pettersen. Jeg savner dem i
dag. Det var vel en to, tre år at vi
kjørte til Halden, og vi var flinke
til å møte. Jeg husker Overmester
i Halden tok seg ekstra av oss
som hadde så lang vei.
Men den største opplevelsen i losjesammenheng, var å få lov til
være med å starte egen loge her
på Mysen. Herrelogen, Håkon
Håkonsson startet sin loge i 1959.
Det var på tide at det ble startet
en søsterloge også. Vi hadde jo
eget hus og ny logesal. Vi damene startet da Loge nr. 31 Cecilia 17.11.1962.

hjelp dine medmennesker der du kan
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Vi var bare 32 søstre. Først hadde
vi en søsterforening i et år, og vi
ble en veldig sammensveiset
gjeng. Vi hadde en masse møter,
vi sydde alle draktene til spillene,
vi broderte Antipendier til alle
stolene, trente på skuespill, og vi
dannet komiteer, vi hadde mer
enn en jobb hver. Elsa Hansen og
Guro Lie var de som ledet arbeidet. Elsa ble vår første Overmester og Guro Undermester. Jeg ble
Kapellan. Det var en rik tid.
Jeg har hatt anledning til å bli
Overmester i min tid, men jeg synes jeg måtte prioritere det jeg
hadde hjemme. Jeg hadde en travel mann som forretningsmann
og tre barn. Men jeg føler nok at
jeg ikke har gjort nok for logen,
for jeg føler at den har gitt meg så
mye.
Derfor sier jeg nå som forfatteren
Saaby Christensen: “Gi meg en
time ekstra, gi meg en åttende
dag, slik at jeg kan gjøre opp for
meg og prøve å få balanse i det
regnskapet som aldri stemmer
når livet tar en ende.”
Tusen takk for i dag.
Boja

Kvelden ble avsluttet av at May
Sørby takket for maten. Hun husket Boja fra dans på Bøndenes
Hus, hvor Boja hadde flotte lange
kjoler. Hun takket også for de
mange fine samtalene og la ikke
skjul på at Boja er en dame med
meningers mot.
Hun rundet av med et sitat fra
barnemunn, og vi fikk oss alle en
god latter.
I V, K og S
Anne-Lise, Brita og Lene

En samtale med Boja
Evensen

Vi var hos Boja (Ingeborg) den 18.
februar for å snakke med henne
om livet. Over en kopp kaffe og
noe godt til kaffen, så hadde vi
det veldig hyggelig. Litt av en
historie hun hadde å fortelle etter
et langt liv og 60 år i logen.
Indre Østfold visste lite om hva

Hun traff mannen i sitt liv, Paul, i
1942, giftet seg i 1943 og stiftet familie. Med en travel forretningsmann, så var Boja hjemmeværende med 3 barn i mange år.
Hun ble spurt om å bli overmester, men følte at tiden ikke strakk
til, og i perioder følte hun at hun
ikke gjorde nok for logen.

loge var. Bojas mann, Paul, begynte i logen i Sarpsborg i 1956.
Det var under et fantastisk flott
ball i Odd Fellow-logen med 100
damer og 100 menn at Boja traff
Svanhild Støen. Boja hadde jobbet sammen med henne under
krigen. På ballet ble hun spurt
om hun ville være med i logen i
Halden. Hun ble, naturlig nok,
Bojas fadder, og Boja ble logesøster den 19.2.1959. Boja forteller at
hun lurte veldig på, når øyebindet ble tatt av, hva hun hadde
blitt med på når hun så alle de
sortkledde damene.
Marit Kolstad, Mari Ann Pettersen og Boja kjørte til Halden i all
slags vær i nesten 3 år. Overmester tok veldig godt vare på de
som kjørte så langt. De møtte på
alle møtene og skofta aldri.
På grunn av at herrene hadde
dannet loge i Mysen, så tentes
gløden blant damene om at de
også måtte klare det. 32 søstre
dannet en søsterforening som
jobbet med å sy krager, drakter,
brodere antependier til alle stolene og alterduk. Innimellom alt
dette trente de på gradspillene.
Dugnadsånden var upåklagelig,
og det var en hektisk tid over en
2 års periode. De ble en veldig
sammensveiset gjeng, og det var
en rik tid.
Loge nr. 31 Cecilia hadde sitt første møte den 17.11.1962. Elsa
Hansen var logens første OM,
Guro Lie UM, Marit Kolstad
skattmester og Boja ble kapellan.
Det var flere av dem som måtte
ha flere jobber, fordi de var så få.
Boja syns at innholdet i logen og
ritualene gir henne mye. Mottoet
hennes har alltid vært at vi må
jobbe med oss selv for å bli et
bedre menneske. Støtten fra søstrene og felleskapet betyr mye for
henne.
Boja har aldri angret på at hun
ble logesøster. Hun er av den generasjon som har blitt opplært til
å gjøre sin plikt.

Boja hadde lyst til å få seg en utdannelse, så hun tok først handelskolen på kveldstid. I en alder
av 49 år tok hun artium samtidig
med sin datter Ingjerd. Godt
gjort! Så fortsatte hun med forberedende på Universitetet i Oslo,
med tanke på å studere fransk videre. Men skjebnen ville det annerledes. Birgit Borgersen Wiik,
eier av Øvre Smaalenene, kom
inn i Bojas liv og tilbød henne
jobb som korrekturleser. Det satte
en stopp for videre utdanning.

Boja og Paul begynte tidlig å reise. Første tur var i 1953. Telttur
med barna nedover i Europa var
en gjenganger. Etterpå gikk det
slag i slag med fotturer, slalomturer og mange utenlandsturer. De
dro gjerne til steder med bademuligheter. Selv i dag er Boja en
som elsker å bade i sjøen.

Boja og Paul ble bønder i 1979, da
de tok over barndomsgården til
Boja, og ringen var sluttet. I en alder av 60 år, gikk de i gang med
oppussing av hele gården. Boja
og Paul var heldige som fikk 73
år sammen. Boja bor fremdeles
alene på gården.

Vi ønsker at du får en uforglemmelig kveld når du får tildelt din
velfortjente 60 års Veteranjuvel.

Takk for praten Boja. Det har
vært en lærerik historie for oss.
Jorunn Altenborn og Berit Karlstad

Boja er født og oppvokst i Askim
på Huset Gård, nest eldst av fire
søsken.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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50 og 40 års Veteranjuveltildeling i Loge Cecilia

For første gang i Loge nr. 31
Cecilia ble det tildelt 50 og 40 års
juveler samtidig den 29. april
2019.

De som ble tildelt juveler var
søster Anne Lise Piwowarski og
søster Lene Marie Eek.
Det var en enestående seremoni
som vi fikk oppleve inne i
logesalen. Vi hadde også besøk
av 3 søstre fra Loge nr. 50 Kjeden
fra Sarpsborg som ville oppleve
seremonien.

Da vi hadde satt oss til bords,
som for øvrig var pyntet med
vårfarger, ble det pianospilling
ved Sivert Minge. Kokken hadde
laget rødspette m/grønnsaker og
poteter, som ble servert av
privatnemnda. Jubilantene hadde
ordnet med marsipankake.

Under middagen ble det holdt
mange fine taler, bl.a. fra: Eks
DSS Unni Beate Bergsland, UM
Inger Stenshol, Eks Stor Sekretær
Liv Berit Johansen. Søster Lene
Marie Eek takket for tildelingen
for begge to.

Søster Solveig Hunstad takket for
maten og leste et dikt fra boka
Juvelen – Jubilanten.
Brita

Foran fra venstre: 40 års jubilant Lene Marie Eek, OM Inger Stenshol og 50
års jubilant Anne Lise Piwowarski. Bak Eks DSS Unni Beate Bergsland,
Storrepresentant Ellen Haarr Nuttall, Eks Stor Serkretær Liv Berit Johansen
og CM Bjørg Skjenneberg.

En hilsen til Lene Marie

Lene Marie Eek ble innviet i Rebekkaloge nr. 31 Cecilia 23.
04.1979 og ble tildelt 40 års Veteranjuvel 29. april 2019.
Hun ble født 18.03.1945 og vokste
opp i et trygt og godt hjem sam-

OM Inger Stenshol holder tale til jubilantene.

men med sine 2 eldre brødre. Familien Eggen hadde gartneri og
blomsterforretning i Mysen.
Hun hadde en god barndom og
fine ungdomsår, sier hun.
Etter skolegang ventet arbeidslivet. Hun jobbet først på et bibliotek i Moss, så på et antikvariat i
Oslo. Noen år var hun i familiebedriften i Askim, før hun gikk
over til Arbeidsformidlingen,
som senere ble NAV i Askim og
Mysen. Der var hun til hun gikk
av med pensjon.
Hun møtte sin kjære Per Olav i
1964 og de giftet seg i 1969. De
bodde en kort tid i Mysen før de
flyttet til Ski.
Etter noen år gikk ferden til Askim til et stort hus med god tumleplass for 3 aktive barn, som
kom etter hvert: Hans Olav, Per
Christian og Ann Christin. Her
var det stor gjestfrihet og god
plass til familie og venner. Nå er
ringen sluttet – i 2013 er de tilbake i Mysen i ny leilighet.
Undertegnede var Overmester da
Lene Marie ble Rebekkasøster, og
hennes mor Mary Ann Pettersen

hjelp dine medmennesker der du kan
7

var hennes fadder. Hennes søster
Lillemor Eek var svigermor og en
god mentor.
Lene Marie ble raskt en aktiv søster – dette var noe for henne.

40-års Veteranen takker for juvelene.

Lene Marie som her har mottatt sin
vel fortjente 40 års Veteranjuvel.

Hun fikk tidlig store oppgaver,
som hun alltid løste på en fin
måte. Hun gikk gradene fra CM,
Sekretær, UM, OM, Eks OM og
Storrepresentant.
Samtidig ble hun kallet til Rebekkaleir nr. 2 Borg 29.11.1989. Her
brukte hun også sine krefter i store embeder, som Fører, Yppersteprest og Hovedmatriark.
«Treriksmøtene» har vært viktige
for Veteranen. Besøkene i Sverige
og Finland har gitt henne trofaste
venner/søstre for livet.
Lene Marie er og har vært et «ja»menneske – positiv, varm og inkluderende, med stor omtanke
for sine nære.

25 års Veteranjuvelen, som hun
fikk 24.04.2004 hadde undertegnede den glede og ære å tildele
henne. Jeg føler meg som «reservefadder», da min mor gikk bort
så altfor tidlig.
De siste årene har dessverre helseproblemer gjort at Lene Marie
ikke har kunnet møte så ofte som
hun gjerne vil. Men, på «gode»
dager kommer hun med sitt herlige smil og en god klem til søstrene.
Gratulerer med en velfortjent 40
års Veteranjuvel!
Ønsker deg gode dager i fremtidige år!
Liv Berit Johansen

Sannheten om eit jenteliv

skriver ny historie
og lager nye overskrifter.

Eg liker å teikne,
og å skrive
eller ikkje slik skriving,
men å skrive forskjellige skrifter.

Men me vert og viska ut
slik som bokstavane vert.
Kanskje livet er eit stor ark
med masse ord og bokstaver,
i forskjellige storleikar og fasongar.

Forskjellige storleiker,
fasongar og farge,
likt oss menneske igrunn.

"Eg var her" ville eg ha skrevet.
Ikkje namn, ingen helsing, ingen ting.

Me blir skrivet på jorda,
me får kanskje, i ei setning
større skrift og
av og til litt mindre,
og me lager nye kapittel,

Ukjent forfatter

BESØK DE SYKE
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25 års Veteranjuveltildeling
til Ingegjerd Garai og
Synnøve Forvik

Etter en verdig, flott og nydelig
seremoni den 25. mars, hvor veteranene arm i arm kom inn til
utdelingen kom vi ut til nydelig
dekket bord. Under seremonien
inne i salen hadde veteranene
selv ønsket sang. Det ble “Har du
fyr” av Ola Bremnes. Gruppen
heter Hekla Stålstrenga.
Bror Svein Oshaug viste oss film
laget av Sverre Mørk. Han hadde
i anledning Bjørn Smebys 70 års
dag, filmet Bjørn som tar oss med
langs Mysenelva. Flott turterreng
med mye historie langs elven.
Etter denne fine filmen ble vi servert deilig biff stroganoff med ris.
En stor flott marsipankake hadde
Ingegjerd og Synnøve ordnet.
OM holdt en tale. Hun nevnte
bla. hvor rørt hun ble når disse
flotte damene kom inn til seremonien, arm i arm. De har siden
de ble tatt opp vandret veien
sammen. Sammen hadde de fadder i Liv Brynjulvsrud. Gjennom
25 år har det nok vært en reise
med mye endringer både i livet
og i losjelivet. OM mimret litt om
ordet tid. Hun synes bl.a. at disse
to søstrene må ha brukt tiden bra,
de har jo vært meget aktive medlemmer begge to, og brukt mye
av tiden her i logen.
En klem og et hyggelig ord fra
alle oss til dem begge to. OM gleder seg også til tiden fremover
med Ingegjerd og Synnøve.
Til slutt fikk de 3 rosa nelliker
som takk for alt gjennom 25 år og
et Odd Fellow Hurra. 7xHurra.
Neste søster ut var søster Unni
Gangnes.
Hun nevnte at Liv Brynjulvsrud
var fadder for dem begge og at
hun var savnet her i kveld.
Liv, Ingegjerd og Unni har vært
venner siden 1964. De var 8 stk.
som møttes hver 14 dag.
Nå er det i det stort sett bare Ingegjerd og Unni igjen, men det
har vært mange fine år med samling siden 1964.
Livet har lært hva ekte vennskap
er.

25-års Veteranene med Synnøve til venstre og Ingegjerd til høyre foran. Bak
står OM Inger Stenshol, Storrepresentant Ellen Haarr Nuttall og CM Bjørg
Skjenneberg.

takknemlige for at vi er kvinner i
Norge. Hun minnet også om at
det er viktig å ta vare på øyeblikkene. Mange sannheter var det i
Ingegjerd sin tale. Til slutt takket
hun for denne fine kvelden og for
25 fine år her i losjen vår. En ekstra takk til fadder Liv Brynjulvsrud var det også fra Ingegjerd.
Til slutt takket søster Oddrun
Korsvik Kure for maten.
Hun gratulerte begge søstrene
som hadde fått juvelen og så leste
hun opp følgende dikt:
Vi satte oss til bords med sulten
mage,
retten som ble satt frem kunne
både øyner og tunge behage.
Vi koste oss utrolig med den deilige smaken,
jeg må bare få sagt at dette var
deilige saker.
Tusen takk for maten.

Hun leste et dikt som har stått i
flere Nore-Nytt som hun synes er
så fint.
Diktet heter Venner og det tilegnes til begge 25 års veteranene,
både Ingegjerd og Synnøve.

Så skulle 25 års veteranene holde
en tale.
Synnøve tok mikrofonen og
startet talen. Hun sa: Jeg var så
heldig å bli innviet i loge Cecilia
14. mars 1994 sammen med deg
Ingegjerd, men vi hadde kjent
hverandre før det også. I hele 45
år har vi kjent hverandre. Du førte ordet for oss for 25 år siden og
jeg har overtalt deg til å gjøre det
i dag også. Jeg vil bare være assistent. Sammen har vi tent et
ekstra lys, til minne om vår felles
fadder Liv.
Til slutt avsluttet Synnøve med
følgende dikt:
Teller du år, blir livet kort.
Teller du dager går livet fort.
Teller du timer, varer livet en
stund.
Men lengst varer livet om du nyter hvert sekund.

Så endte denne flotte kveld.

Så tok Ingegjerd over mikrofonen.
Hun holdt en fin tale om bla. at vi
får være som vi er og sånn er livet. 25 år er en lang tid. Hun
nevnte også bla. at vi skal være

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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25 års Veteranjuvel tildelt Steven Tørholen

På vårt logemøte i Håkon Håkonsson 25. april ble bror Steven
Tørholen tildelt velfortjent 25
VeJu. Tildelingen ble høytidelig
og ritualmessig utført av Logens
Storrepreprentant Kåre Mons
Bye.
På ettermøtet takket bror Steven
Tørholen for en fin seremoni og
samtidig ga han tanker om sine
logeopplevelser.

Bror Steven ble innviet i Logen 3.
februar 1994, tildelt den Høye
Sannhetgrad 23. mai 1996
Ble kallet til leiren og innviet 27.
februar 2002, tildelt Den Kongelige Purpurgrad 4. mai 2004.
Bror Steven har svart JA mange
ganger til embeter:
I Logen: OM høyre ass, CM høyre
ass, Ytre Vakt, Kapellan, Arkivar
Nevder: Logens styrkelse og ekspansjon, hjelp og støtte, Nominasjonsnevden
I Leiren: Sekretær
Nevder: Leirens Finansnevd,
styrkelse og ekspansjon
Helge Rindal

Intervju
med bror Steven Tørholen

Fortell litt om deg selv:
Oppvekst, utdanning, arbeidskarriere, sivil status og fritidsaktiviteter
Jeg ble født på Long Island i USA
i 1956. Flyttet til Norge i 1962.
Første to skoleår på Skjønhaug
skole i Trøgstad. Deretter resten
av barne/ungdomskole i Askim
og handelskole på Mysen.
Jeg avtjente militærtjenesten på
fregatt i Marinen samt noen år i
Heimevernet.
Har hovedsaklig arbeidet med
salg, bortsett fra 2 år i byggebransjen.
Gift – 1 sønn og bor på Vangsjordet i Askim.
Fritidsaktiviteter i oppveksten
har bestått av fotball, langrenn,
håndball og svømming.

Storreprentant Kåre Mons Bye som foretok tildelingen, veteranen Steven
Tørholen og Fung OM Svein Oshaug.
Hva fikk deg til å søke medlemskap i vår loge?
Min svoger Frank Johansen mente at dette var noe for meg og han
inviterte meg til en vennemøte.
Likte veldig godt det jeg fikk av
informasjon på dette møtet.

Hvordan opplevde du den første
tiden i logen?
Den første tiden var veldig spen-

nende. Alltid noe nytt som ble
formidlet. På mange måter en
bratt læringskurve, men jeg forsto etter hvert at læringskurven
aldri slutter eller flater ut.

Kan du fortelle kort og generelt
om embetene du har hatt i logen?
Alle embedene har jo sin funksjon og utfordring og er viktige i

Steven takket for Veteranjuvelen og en høytidelig seremoni. Til høyre for taleren ser vi Storrepresentant Kåre Mons Bye, UM Svein Oshaug (fung. OM),
Eks OM Per Christian Frøshaug og borterst Halvor Kure.

oppdra de foreldreløse
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har man ritualbøker og kan da
studere tekstene.

Kan du si litt om hva logen har
gitt deg av gode opplevelser?
Logen har gitt meg veldig mye.
Liker veldig godt den tredelingen
Logen har. Seremoniene, belæringene og samholdet på ettermøtet. Det henger veldig godt
sammen.
Er det ting du savner i logen?
Synes at Logen har et meget bra
innhold. Har vel egentlig ikke
savnet noe på dette området.
Bror Per Erling Fladberg nevnte i
Norenytt blant annet at brødre
som kan være borte i lang tid kan
være et savn. Det gjelder også for
meg.

Er det ting i vår loge du mener
sterkere burde betones?
Seremoniene betyr mye for meg.
Kunne det være mulig at man på
noen møter i året samtalte om det
etiske i våre seremonier. Hvordan
overføre lærdommen til det daglige livet.
Har du noen ord avslutningsvis?
Jeg vil takke alle de som gjennom
mange år legger ned et stort stykke arbeid for Logen vår. Om det
er som embedsmann, på dugnad,
nevndsarbeid, på kjøkken eller
annet, tusen takk til dere alle.

Nore-Nytt takker for svarene fra
Steven og gratulerer med Veteranjuvelen!
Hans Petter Ringstad

Steven i en noe mere avslappet positur. (Foto: privat)

seg selv. Det er to av dem som
har lært meg mest. Kappelanembedet som har gode og fine tek-

ster og sekretærembedet som jeg
hadde i Leieren hvor man deltar i
driften. I begge disse embedene

Landssaken 2016-2019 er avsluttet og totalt har Cecilia nr. 31 bidratt med kr 123.000,Summen fordeler seg slik:
Fra søstre:
Sosialfondutlodning kr 11.638,-

Privatnemnd
kr 11.186,Mannekengoppvisning kr 14.311,Diverse
kr 66.000,Direkte innbetalinger
til Landssaken
kr 5.000,og div. beløp
kr 14.865,-

Landssaken 2016-2019 er avsluttet

––––––––––––––––––––––––––––––
Totalt
kr 123.000,-

HJELP DE TRENGENDE
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Kilde:
Nina-Christin Aaseby
Skattmester

Vårt julemarked omtalt i Smaalenenes Avis 15.12.2018

I dette innlegget som dekket over
en halv side kunne vi lese om det
populære julemarkedet vårt.
Teksten som ble skrevet av Guri
Rønning forteller litt om vår loge
og at vi gir penger til helsesøstrene i de kommunene vi har
medlemmer.
Det er også nevnt at Overmester
inviterte disse helsesøstrene til
Villa Nore på et treff.

Gavekort, mat, barneklær og
opplevelser slik som badebilletter
til familier som har det vanskelig
rent økonomisk.

Der ble det informert om logen
og litt om logens arbeid. Det ble
bl.a. nevnt at vi også gir penger
både internasjonalt, nasjonalt og
til lokale tiltak. Slik som redningsskøyte, SOS barnebyer og at
vi støtter medisinsk forskning.

Det var et positivt innlegg om vår
loge, og det er lurt at vi viser
frem det fine arbeidet vi i logen
gjør.

I teksten står det litt om hva helsetestajonene har valgt å bruke
tildelte penger på:

Lene Nybakken

Cecilias julemøte på Villa Nore 10.12.2018
Den 10. desember ble nok et
stemningsfullt julemøte inne i logesalen holdt.
Da vi var ferdige inne i logen
fortsatte vi med ettermøte i festsalen og tradisjon tro serverte

Under middagen var det flere taler, blant annet fra både overmester, undermester og søstre. Det
ble blant annet informert om en
svært vellykket julemesse med tidenes overskudd.
Brita

brødre fra Håkon Håkonsson oss
deilig julemat og riskrem til dessert.
Før vi fikk servert middag fikk vi
flott sang fra Hillevi Risbråthe
Kleppe, akkompagnert av Syver
Minge.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Nytt Styre i Nore SA

Nore SA avholdt sitt årsmøte 19. mars 2019.
Følgende Styre ble valgt:
Helge Rindal
Leder
1 år
Berit Hafstad
Styremedlem 1 år
Styremedlem 2 år
Wenche Stenberg
Per Ivar Karlsrud
Styremedlem 1 år
Jan Erik Kjølstad
Styremedlem 1 år
Mona Kolstad Vold Styremedlem
Sekretær
1 år
Wenche Ekeberg
Varamedlem 1 år
Ernst Sjursen
Varamedlem 1 år

Min konklusjon:
På grunn av valgt leder for Nore og valgt sekretær i
Leir 23 Smaalenene som begge er omfattende oppgaver har jeg valgt å trekke meg som medarbeider i
Nore- Nytt som har vært en fin og positiv oppgave.
Gode Brødre, anbefaler å ta oppgaven!

Vi i felleskap er valgt til å styre vår eiendom Villa
Nore sammen med et godt samarbeide med våre
faste leietagere.

Helge Rindal

Randi Marie Jansen til minne

Det triste budskap om at søster
Randi Marie Jansen avgikk ved
døden den 7. februar har rørt oss
alle. Hun ble innviet i vår Loge i
1981. Fra november 1990 også innviet i Leir nr. 2 Borg.
Vi har mistet en kjær og høyt respektert logesøster.
Vi minnes henne i dag, men ikke
bare nå, for selv om hun ikke
lenger er blant oss, vil minnene
leve videre i våre sinn.
Vi vil huske hennes gode smil og

latter, og hennes kjærlige ord.
Vi vil også huske og takke henne
for sang gjennom 16 år.
Fred med hennes minne.
Inger Stenshol

Søster Mary Birgitte Præsthus, avgikk ved døden den 5. april. Hun
ble innviet i Rebekkaloge nr. 31
Cecilia 13. oktober 1986.
Hun fikk Den Høye Sannhets
Grad 26. september 1988.
Ble tildelt 25 års veteranjuvel 28.
november 2011.
Vi har mistet en kjær og høyt respektert logesøster.
Vi minnes henne i dag, men ikke
bare nå, for selv om ikke lenger er
blant oss, vil minnene leve videre i
våre sinn.

Søster Mary var en svært aktiv
person på mange områder før hun
ble innviet i vår Orden – 67 år
gammel. Aktiv var hun også som
logesøster. Hun sammen med tre
andre søstre sydde alle draktene
til våre spill ved gradspasseringer.
Våre tanker vil gå til henne hver
gang draktene er i bruk.
Fred med hennes minne.
Inger Stenshol

Mary Birgitte Præsthus til minne

hjelp dine medmennesker der du kan
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Frank Lind til minne

Fredag 22. februar 2019 døde bror
Eks DSS Frank Lind brått og
uventet, 88 år gammel. Han hadde
vært på Seniortreffet dagen før, og
var da tilsynelatende i fin form,
men plutselig var det altså slutt.
Våre tanker i sorgen går i første
rekke til hans nærmeste familie:
hans kone Ida og barna Erik, Marianne og Christian.
Frank Lind var opprinnelig fra
Buskerud, og ble født 3. februar
1931 i Vestfossen. Han var enebarn, og en gang han holdt tale i
Logen, gjorde han et poeng av
dette: Han kunne nok savne søsken, men gjennom logen fikk han
mange nye brødre, noe han satte
stor pris på.
I 1947 flyttet familien til Bærum,
hvor faren etablerte eget rørleggerfirma, og Frank gikk i farens
fotspor og utdannet seg til rørlegger, samtidig som han tok Oslo
elementærtekniske aftenskole. I
1956 giftet han seg med sin kjære
Ida, og de bosatte seg på Nesodden.
Til Østfold flyttet de på midten av
1960-tallet, først til Trøgstad, hvor
han drev privat rørleggerpraksis,
deretter til Mysen, hvor de slo seg
ned i nybygd villa i General Ruges
vei.
Frank fikk et langt virke i logen. I
mars i år skulle han ha mottatt 50
års veteranjuvel. Nesten 50 års
medlemskap er imponerende i seg
Vita for Frank Lind:
Innviet
13.03.1969
Den Høye Sannhets
grad
07.10.1971
Kallet til Leiren
01.04.1986
Den Kongelige
Purpurgrad
07.02.1989
Embeter Loge:
CM høyere assistent, Inspektør,
Ceremonimester, Undermester,
Overmester, Fung Eks OM
Embeter i Leir:
Yppersteprest, Hovedpatriark,
Fung Hovedpatriark, Storrepresentant
Storloge: DSS

selv, men langt viktigere er det at
han var en aktiv bror som påtok
seg de største og tyngste oppgaver, og som dessuten nesten alltid
kom til logemøtene, unntatt i de
aller siste årene. Hans ordensvita
forteller det meste, men ikke alt.
Jeg hadde gleden av å få være en
del av kollegiet i Franks tid som
OM rundt 1990. Da ble vi naturlig
nok godt kjent, og jeg fikk stor respekt for hans klokskap, hans arbeidskapasitet og hans samvittighetsfullhet. Han var den gang ansatt i oslofirmaet Sønnico, og inkludert pendling til Oslo ble det
lange arbeidsdager. Han var sikkert sliten da kollegiemøtene
startet, men det merket ingen.
Han var alltid sprudlende og opplagt. Alle saker ble grundig behandlet på kollegiemøtene, og de
ble både lange og mange. Frank
tok aldri lett på oppgavene. Han
stilte høye krav, mest til seg selv.
Alt skulle gjøres skikkelig.
Frank var en del av grunnfjellet i
loge 62 Håkon Håkonsson. Men
ikke bare der. Som hans ordensvita viser, var han aktiv på alle plan:
I Seniorgruppa, i Leiren, som Storrepresentant og DSS og leder for
Distriktsrådet. Han var også tildelt ordenen erkjentlighetstegn.
Han var ved sin væremåte og sin
personlighet et kraftsentrum i alle
fora hvor han deltok, han var en
gledesspreder og en humørskaper.
Samtidig var han dypt seriøs. Han
ville noe med sitt engasjement i
Ordenens tjeneste. I senere år var
han opptatt av at Odd Fellow måtte følge med i tiden for ikke å
stagnere. Og han så en fare for at
ritualene skulle stivne og bli bare
vakre ord. De må gis innhold, og
de må følges opp i handling, mente Frank.
Og Frank var en mester i kunsten
å gi ordene mening. Han leste alle
tekster fra sin embetsstol med forståelse og stor innlevelse, og når
han hadde en rolle på gulvet,
kunne han alltid sine replikker, og
han førte seg med eleganse og sikkerhet.

Også på ettermøtene kunne han
bidra med opplesning til glede for
alle brødrene.
Men han var ikke avhengig av å
tolke andres ord, han skapte også
sine egne tekster. Han var en glimrende taler, og han diktet sanger
og skrev prologer. Jeg husker med
glede tilbake på et julespill som
han forfattet og var med på å
framføre. Det var stemningsfullt.
Hans kulturinteresser favnet vidt.
Vi var sammen i styret for Seniorakademiet i Indre Østfold i mange
år, og da opplevde jeg hans engasjement for kultur på nært hold.
Han hadde spesielt store kunnskaper og dyp kjærlighet til klassisk
musikk. Opera stod nok hans hjerte aller nærmest.
Frank Lind fikk et relativ langt liv,
men han virket aldri gammel. Han
var høyst oppegående fysisk som
psykisk helt til det siste. Jeg fikk
ikke vært til stede ved begravelsen, da jeg befant meg i utlandet på det tidspunktet. Det er jeg
oppriktig lei meg for. Jeg skulle så
gjerne ha vært der. Men da får disse minneordene i stedet være min
avskjed. Takk for alt, Frank, gode
venn og bror.
Vidar Kjærheim

hjelp dine medmennesker der du kan
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Nyttårsloge 14. januar 2019

Loge 31 Cecilia inviterte loge 62
Håkon Håkonsson til nyttårsloge,
dette var tredje året på rad at logene feiret nyttår sammen. Etter
en høytidelig seremoni inne i logesalen fortsatte feiringen i festsalen. Vi var heldige og fikk flott
underholdning/sang av The Killer Queens som sang et par sanger fra sitt nye show som settes
opp høsten 2019, en hyllest til Elton John og to-tre sanger fra gamle show. Etter underholdningen
ble det middag m/kalkun og til-

behør som smakte meget godt.
OM Inger Stenshol sa i sin tale
under middagen at nå har dette
blitt en tradisjon. Hun ønsket alle
et godt nyttår. Vi har lagt ett år
bak oss med mye fellesskap i logens tjeneste. Sammen skaper vi
medmennesker, brødre og søstre
viser omsorg og har styrke og
mot til å bry seg om andre. OM
avsluttet med et dikt av Phil Bosmans: «Menneske jeg er glad i
deg»
OM Knut Arne Bodal takket for

maten, han la trykk på at samarbeid er viktig og at det styrker logen. Og han avsluttet med å si at:
Er vertinnen vakker – er maten
alltid god.
Etter middagen ble det invitert til
kaffe og kake og gode samtaler i
salongen. Det ble servert bløtkake og daimkake som smakte fortreffelig. Praten gikk livlig og
brødre og søstre koste seg utover
kvelden.
Brita

Til høyre et par glimt fra festbordet
og under ser vi «The Killer Queens»
som underholdt for oss.

Utleie av Villa Nore
Villa Nore blir utleid til blant annet minnestunder, runde tall jubilerer, konfirmasjoner, brylluper,
barnedåper. Medlemmer i våre

loger har god rabatt, halv pris. I
tilfelle behov kontakt Helge Rindal på telefon 992 80 443.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Odd Fellow Ordenen 200 år
– Jubileum for våre loger på Villa Nore

Torsdag 11. april 2019 inviterte
Loge Håkon Håkonsson og Loge
Cecilia til jubileumsmarkering på
Villa Nore.
Det ble gjennomført en flott
jubileumsseremoni med spill i
logesalen. Jubileumsfeiringen var
felles for Rebekka og Odd Fellow
logene.
I festsalen var bordet pyntet med
lys, tulipaner mm, og det var 86
søstre og brødre til bords. Vi fikk
servert laks m/agurksalat,
gulrøtter, poteter og sandefjordsmør. Til dessert fikk vi Crème
Brulèe. Servitører for kvelden var
elever fra Mysen videregående
skole.
Tilstede var Distrikt Stor Sire for
Rebekka, Ann-Helen Torgalsbøen
Pedersen og DSS for Odd Fellow,
Arve Rognerud, det ble skålt for
kongen og sunget kongesangen,
samt skålt for Den Uavhengige
Norske Storloge.
Bror DSS hold tale og gratulerte
oss med dagen, det var en
spennende festloge hvor vi ble
satt 200 år tilbake i tid. Det ble
sådd et lite frø som ble til et stort
tre, litt av historien ble
gjenfortalt. Norden er den
sterkeste loge i verden. Han
nevnte også at vi imponerende
nok, klarte å samle inn 25
millioner til ny redningsskøyte
som skal hete Odd Fellow 3. Han
oppfordret oss til å møte opp i
Fredrikstad 13. mai hvor den nye
redningsskøyta skal vises frem.
Bror overmester Knut Arne Bodal
fikk ordet og sa at han var stolt
over å være en Odd Fellow. Det
hadde vært en fin seremoni inne i
logesalen, og han bemerket det
gode samarbeidet mellom søstre
og brødre – sammen er vi sterke.
Han fortalte også at søstre og
brødre i fellesskap hadde bestemt
at Mortenstua skole skulle få
20.000,-kr til sommertur.
Bror Storrepresentant Kåre Mons
Bye takket for det fine spillet inne
i logesalen. Han hadde fått et
oppdrag å fortelle om logens 200

Oversiktsbilde fra det store festbordet.

Vår OM Knut Arne Bodal holder tale. Til høyre på bildet ser vi DSS Arve
Rognerud. Til venstre Eks OM Per Olav Eek og i bakgrunnen Storrepresentant i Cecilia Ellen Haarr Nuttall.
årige historie, og det ble
formidlet til forsamlingen
Underholdning for kvelden var
ved brødrene Lars Fredrik
Øvstegård Bodal på flygel og
sang, og Bjørnar Andreassen på
gitar og sang. Bror Jørn Vidar
Lillestrand spilte til sangene i
festsalen, og ble også takket for
orgelspill inne i logesalen.
Overmester Inger Stenshol takket
for maten.
Det ble deretter servert kaffe, og
alle som ønsket marsipankake
kunne forsyne seg selv, og praten
fortsatte ved bordet en stund til.

Det hadde vært en begivenhetsrik og lang kveld både i logesalen
og festsalen.
Brita Engan Ekhaugen/
Terje Ekhaugen

– Utdrag av
Ordenens historie

Odd Fellow Ordenen er under
sin utvikling en åndelig verdimåler for sin tid. Som kulturbærende har Ordenen begynt
nedenfra. Derfor vil jeg orientere
litt om Ordenens eldre historie,
slik at våre medlemmer kan for-

oppdra de foreldreløse
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sine bestillinger hos verten. Når
alle var forsynte, utbrakte han en
skål, og derpå oppfordret han
embedsmennene efter tur å gjøre
det samme.
For å skaffe midler til dens
underhold og for å muliggjøre
understøttelse av brødre, var det
et fast ritual at logens Inspektør
gikk rundt til medlemmene med
«Øksen» (håndverkers symbol)
og «hjertet i hånden».

Storrepresentant Kåre Mons Bye kåserte om Ordenens historie. Til høyre på
bildet sitter Vigdis Bye og til venstre Eks Stor Sekretær Liv Berit Johansen.

stå at Ordenenes pionerer startet
på bar bakke.

Hvor kommer Odd Fellow Ordenen fra, man vet at i den grå oldtid har eksistert «hemmelige selskaper», og man kjenner til at
disses formål, seder og skikker
har visse likhetspunkter med
våre. Det er for alvor påstått at
Odd Fellow Ordenen har kommet til England med Romerske
soldater under keiser Titus regjeringstid rundt året 98.
Det første sikre vi vet om Odd
Fellow Ordenen er et fribrev som
er datert 7. mai 1643, og forteller
at Ordenen er stiftet den 5. februar 1537. Dette ble funnet i et mu-

seum i Hardwich i Skottland.
Fra den senere tid kjenner vi til at
Manchester Unity i England regner sin stiftelsesdag fra den 10.
oktober 1810, og vår egen Ordensgrens stiftelsesdag er, som
kjent 26. april 1819.
Livet i logene artet seg helt annerledes enn i dag. På grunn av
mangelen på egnende lokaler var
en loge vanligvis knyttet til en eller annen skjenkestue. Med datidens skikk og bruk – når mannfolk kom sammen – ble det røkt
og drukket og sunget jevnt under
møtene. Det var helt vanlig etter
at logen var åpnet, var det første
skritt i forretningsorden at Overmester ba medlemmene gjøre

I 1809 ble det stiftet en loge i
Manchester. Denne tok initiativet
til å få bannlyst tobakken og de
sterke drikker fra møtene, og isteden rådslå om alvorlige emner
for derved å foredle hele institusjonen. Flere loger gikk sammen
og dannet «Independens Order
of Odd Fellow» I.O.O.F.
Av denne Ordensgren oppsto
den 21. januar 1814 den første
offisielle Storloge «Manchester
Unity».
Det er denne Storloge som den
dag i dag er Odd Fellow Ordenens høyeste myndighet i England, og det er fra denne Storloge
at den engelske grovsmeden Thomas Wildey fikk Fribrevet til dannelse av den amerikanske gren av
Ordenen hvorfra vi stammer.

Litt om vår grunnlegger Thomas
Wildey.
Han ble født den 15. januar 1782 i
London og kom som 14 åring i
lære hos en smed. Boklig kunnskap var ikke hans sterke side,

To av Loge Håkon Håkonssons gode brødre underholdt med sang og musikk. Til venstre Bjørnar Andreassen som spilte og sang og til høyre Lars Fredrik Øvstegård Bodal som spilte flygel for oss.

HJELP DE TRENGENDE
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flere år med diverse møter og forhandlinger med Stavangerbrødrene med anmodning om å få
overlevert den tidligere loge Noreg’s eiendeler ble «Odd Fellow
Foreningen» konstituert. Det tok
nesten ett år med forberedelser
og den 18. februar 1908 ble Loge
Nr. 1 Norvegia instituert.

Rebekkainstutisjonen historie

Her må nevnes Schuyler Colfax
som var forkjemperen og grunnleggeren av Rebekkainstitusjonen.

Den kvinnelige del av Odd Fellow Ordenen – Rebekkainstitusjonen har også sin historie.
Grunnlaget ble lagt i USA og den
direkte foranledningen til at Rebekkainstitusjonen ble dannet,
anses å være Ordenens 4. bud.
Det var spesielt barmhjertighetsarbeidet eller det utadvendte arbeidet, som opptok Odd Fellow
brødrenes interesse i Ordenens
første tid. Her innså man at kvinnene kunne yte dem verdifull
hjelp.
Umiddelbart etter at Odd Fellow
loge Nr. 1 Norvegia var begynt å
virke i daværende Kristiania, tok
dens Overmester Sam. Johnson
initiativet til å innføre Rebekkainstitusjonen i Norge.
Foreningen ble stiftet under navnet Kristiania Rebekkaforening,
og allerede den 28. mai 1909 ble
Rebekkaloge Nr. 1 Sct.a Sunniva
instituert med 27 kvinnelige og 2
mannlige medlemmer med br.
Sam. Johnson som logens første
OM.
I 1926 ble det stiftet en forening
av Eks OM og OM fra samtlige
landets Rebekkaloger, og dette
førte i 1933 til dannelse av Det
Norske Rebekkaråd som ble ledet
av en Rådspresident.

UM Svein Oshaug takket serveringshjelpen fra Mysen Videregående Skole.

men han ble en dyktig håndverker. Allerede i 1804 ble han medlem av Loge nr. 17 i London, og
her gikk han hurtig gjennom ikke
bare grader, men også embeder.
Den 30. juli 1817 sa han farvel til
London og ankom Baltimore 2.
september. Her traff han John
Welsh som også var Odd Fellow
medlem, og de ble gode venner.
Det gikk ikke lenge før begge
hadde ønske om å opprette en
Odd Fellow loge i Baltimore, og
den 13. februar 1819 rykket de
inn følgende annonse i «The Baltimore American»:

Noen få medlemmer av Odd Fellow Ordenen ville være glade
over å møte sine brødre for med
dem å drøfte muligheten av å
opprette en loge. Møtet vil bli
holdt fredag 2. mars 1819.

Etter en ny annonse møttes 5 brødre (det krevdes 5 stk. til dette)
den 26. april i vertshuset «The Seven Stars», og under alle de seremonier og med den høytidelighet
de kunne oppdrive ble «Washington Loge No 1» stiftet med
Thomas Wildey som Overmester.
Søknad om godkjennelse ble
forelagt Ordenen i England og
den 1. februar 1820 fikk logen sitt
Fribrev. I hurtig tempo ble det
opprettet flere loger, og etter mye
forarbeide og forhandlinger reiste

Thomas Wildey til England våren
1826. Etter visse forhandlinger
ble han ved sin tilbakereise gitt et
fribrev – datert 15. mai 1826 til
den nasjonale juridiske «Storloge
for USA».
I 1833 – 51 år gammel – trådte
Thomas Wildey tilbake som Ordenens Overhode.

Ordenen til Europa

I 1869 stadfestet den amerikanske
Storloge en beslutning om å opprette Ordenen i Tyskland, og den
1. april 1870 ble loge Wurttenberg
i Stuttgart opprettet, og alt i 1873
ble det utstedt fribrev til opprettelse av en Storloge for det Tyske
rike. Ordenen kom til Danmark i
1878 og til Sverige 1884.
Hele 20 år etter at Ordenen var
innført i Danmark kom den til
Norge, og i den forbindelse møter vi på det første store navn i
den norske Odd Fellow Ordenen,
nemlig Stor Sire Petrus Beyer i
Danmark.
Den første loge ble innviet i Stavanger 26. april 1898 og fikk navnet Loge Nr.1 Noreg, dermed var
Ordenen også innført i Norge.
Dessverre fikk ikke denne loge så
lang levetid i Stavanger. Allerede
etter 5 år måtte den innstille sitt
arbeide på grunn av vanskelige
lokalforhold og uheldige konsekvenser som følge av det. Etter
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Etter beste evne er dette en kort
beretning om Odd Fellow Ordenens tilblivelse og utvikling.

Med dette ønsker jeg alle Søstre
og Brødre en riktig god ferie.
Kåre Mons Bye

•

SANNHET

Et møte med den nye redningsskøyta

Etter dugnad med å lage mat på
Gallamøter i 2016-2018 ble Brr.
Roar Hanson og Einar Sunde invitert på omvisning og prøvetur
på Redningsselskapets base i
Skjebergkilen tirsdag 30. oktober
2018.
Vi ble først invitert på basen og
fikk en forklaring på hvordan en
slik frivillig base ble drevet. Her
var det pr. dato ca. 35 frivillige
mannskaper, som dekket vakter
på alle dager med lag på 4 personer pr. vakt.
Dagens lag besto av: Befal Geir T
Kopperud, Bestmann Rune Fredriksen, Matros Andre Simonsen
og Matros Freddy Mass.

Brødrene Roar Hanson og Einar
Sunde orienterte om Odd Fellow
generelt og spesielt om Loge nr.
62 Håkon Håkonsson. Vi orienterte også om nasjonalsaken, spesielt inneværende aksjon som tar
sikte på å finansiere en ny redningsskøyte av Ulstein-klassen
som skal stasjoneres i Bodø, Odd
Fellow 3. Dette er største type
redningsskøyte.
Etter orientering og omvisning
på land, gjorde vi oss klar til å få
omvisning ombord «Horn Stayer» Denne var ny i august 2018
og hadde en toppfart på 40 knop
og var utstyrt med alt tenkelig utstyr. Vi fikk sko og overlevelsesdrakt med ombord før vi kastet
loss. Turen startet med en «lete-

Redningsskøyta for full maskin.

Roar Hanson til venstre og Einar Sunde fikk styre skøyta.

aksjon» etter savnet person i sjøen. Øvelsen var realistisk, med
telefoner fra hovedredningssentralen, lokal politi og, ikke minst,
pressen. Etter at «personen var
reddet» og tatt opp av sjøen, ble

det en fartsetappe, og det sparket
fra. Til slutt fikk vi mulighet til å
styre dette fantastiske vidunder.
En utrolig opplevelse. Stor takk
til redningsselskapet.
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Einar Sunde

Landssaken 2016 – 2019
Innsamling til ny
redningsskøyte

Landssaken er avsluttet og totalt har Håkon Håkonsson bidratt med kr 143 200.
Summene fordeler seg slik:
• Fra Brødre:
kr 37 100
• Fra Kokkene
kr 75 200
• Fra Magne
Skadsheims Båre kr 31 000
Kilde:
Skattmester Håkon Håkonsson

Einar Sunde på kaia før prøveturen.
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Dugnad på Villa Nore

Jeg har blitt spurt om jeg kan skrive litt om dugnad på Nore.

Seniorgruppa i HH har i alle år hatt i oppgave å
klippe plen, luke og rydde ute.
Det ble i 2018 kjøpt inn en «gårdsgutt» som hele
sommeren gjør unna plenklippinga.

Når det gjelder dugnad på huset og uteområdet
gjøres dette fast 2 ganger pr. år, vår og høst.
(Datoene blir satt opp for hver termin).

Søstrene har satt opp arbeidsgrupper, som annen
hver måned skal utføre arbeidsoppgaver som vi
har blitt pålagt. Vi er såpass mange at det tar ca. 1
½ år mellom hver gang vi er innkalt.
Det er Kari Aasgård som har oversikten over disse
gruppene.

Brødrene holder i orden ute med raking, luking og
ellers det som trengs.
Søstrene pusser vinduer, vasker i baren og ellers
går over det vi ser trengs i hele huset.
Når dugnaden er ferdig koker vi kaffe og hygger
oss med noe spiselig.
Det er her noen av de søstrene som ikke orker så
mye gjør en god jobb.
Dette er en fin måte å bli bedre kjent med både
søstre og brødre.

Når det gjelder større dugnader som vasking og
maling av hus utvendig, viser det seg at
det er vanskelig å samle noen til dugnad. Det er
stort sett de samme som går igjen. Det er derfor
vurdert om slike jobber skal settes bort, men det
koster…….

Da vi bygde «nye Nore» i 2007 var dugnadsinnsatsen stor. Logesalen og kjøkkenet ble pusset opp
og bygd om. Det ble lagt nytt tak over denne delen med samme takstein som resten av huset. Nye
vinduer ble satt inn. Ny kjøkkeninngang ble snekret.
Hele kjelleren ble pusset opp. Hele uteområdet
ble oppgradert.
All utvendig panel til det nye huset ble beiset av
seniorene i HH. Huset ble deretter malt
utvendig 2 strøk. Alle gamle møbler som skulle
brukes på nytt ble pusset opp og trukket om.

Dette var virkelig dugnadsånd, og jeg håper at
noe av den gløden vi hadde den gangen vil komme tilbake. Det var utrolig moro.
Med hilsen i V, K og S
May Sørby

May i full sving med malerkosten.

Logenes nevnder for Omsorg

Søstre og brødre: Nevndene er avhengig av at dere melder fra når dere vet om medlemmer
som er syke eller vil sette pris på et besøk eller en telefon fra logene.

Loge Cecilia – Nevnden for 2017 – 2019 er:
Vigdis Bye – Askim, leder –
Tlf. 97485230
Ingegjerd Garai – Mysen –
Tlf. 69892616
Turid Mohrsen - Mysen –
Tlf. 99505858
Anny Ospedal - Mysen –
Tlf. 45217915
Eileen Rådahl Baastad – Båstad – Tlf. 97429454

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 2017–19 er:
Fung. Eks OM Per Chr Frøshaug, Trøgstad, leder
934 80 400
Eks OM Johan Hvalshagen, Spydeberg 913 77 208
Eks OM Harald Rømuld, Askim
951 42 849
Bror Øyvind Ladim, Skiptvet
907 54 452
Bror Arne Henning Sørby, Trøgstad 922 56 249
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SANNHET

Cecilia med Lovring
LES LOVENE NØYE

Tirsdag 26. mars, ny kurskveld.
Noen hadde meldt avbud, men
ca 20 søstre møtte på ny opp.
Fantastisk!

Jeg har i min tid som Storrepr.,
lenge tenkt på å få i gang en såkallt lovring. En arena hvor søstre kan lese og diskutere de lover
som gjelder for vår Orden.
Storlogemøte i mai 2018 ga meg
en spesiell god inspirasjon til å
ivitere søstre til å utdype og forstå vår Ordens lover bedre.

Det ble en Trang Fødsel på dette
tiltaket, men endelig 27. febr.
hadde vi vår første kurskveld.
Eks OM Reidun Lie Larsen og
undertegnede hadde på forhånd
planlagt og satt oss mål for
gjennomføring av kurset.

29 søstre møtte opp 27. febr. Det
var over all forventning, men vi
tolket det som om dette var av
interesse for mange.
Den aller første oppgaven på
agendaen var å identifisere hvilke lovverk vi faktisk er underlagt
av Ordenen.
Praten gikk livlig og responsen
var stor.

Neste oppgave var å gjennomgå
nye og endrede lover fra Storlogemøte 2018.

UM Anne Floeng, her ved siden av
sin kjødelige søster, en av initiativtakerne til lovringen Eks OM Reidun
Lie Larsen og i bakgrunnen OM
Inger Stenshol.

Loven om nytt Inntaksreglement
skapte selvfølgelig stor furore,
men gemyttene roet seg ved nærmere gjennomgang og forklaring.
Kanskje Storm i et Vannglass!
Lærdommen er nok at det er nyttig, sammen, å kunne utdype
hvilke konsekvenser endringer
innebærer.

Ellers denne kvelden koste vi oss,
som bare Ceeiliasøsre kan, med
Reiduns hjemmebakte kringle og
kaffe, selvfølgelig!

Konsentrerte deltakere på Lovringens møter.

Oppgaven denne kvelden var
SIRKULÆRENE.
Definisjonen på Sirkulærene tolker vi som regler, i og utenfor logesalen.
Reidun og undertegnede, hadde i
forkant planlagt også å gjennomgå Etiketten denne kvelden, men
det ble det jo absolutt ikke tid til.
Temaet SIRKULÆRENE, fenget
oss alle.
Meningene var mange, og tiden
gikk fort. 2 timer var litt snau tid,
men nok en gang, en hyggelig og
lærerik sammenkomst var det.
Neste kurskveld er 30. april.
Agendaen er Etiketten og Forskrifter til lovene.
Håper på like godt fremmøte!

Jeg vil benytte anledningen til å
takke Eks OM Reidun Lie Larsen
for et supert samarbeid, og for
delig hjemmelaget bakverk.

Storrepresentant
Ellen Haarr Nuttall

Mange diskusjoner og hygge under møtene.

hjelp dine medmennesker der du kan
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Vår søster Magnhild Moe

Hun kan fortelle om en spesiell
oppvekst. Pikenavnet hennes er
Horvei, og hun ble født i ei lita
grend med samme navn ikke så
langt fra Voss. Der bodde det
rundt 200 mennesker som livnærte seg ved jordbruk i småskala eller som tok seg arbeid på jernbanen som gikk forbi. Heldigvis var
det skole i bygda samt et kombinert bedehus og forsamlingslokale. Dessuten var de fleste i slekt,
og Magnhild hadde tre ugifte
tanter i nærheten, så det var ingen mangel på hjerterom. På sommerstid dro folk og fe til stølen.
Så også Magnhild sammen med
en av sine kjære tanter. De produserte smør, for dette var handelsvare for bøndene. Veslejenta var
travelt opptatt med arbeid av
ulikt slag, og kanskje nettopp
derfor minnes hun barndomstida på stølen som ei rik tid. Fortsatt samler Magnhild familien i
det gamle barndomshjemmet
flere ganger i året.
Som femtenåring fikk hun reise
til Voss for å gå på folkehøgskole.
Der gikk hun faktisk sammen
med Tove Granli, en senere logesøster! Bemerkes må det også at
Margot Aldal, enda en logesøster,
har røtter i Horvei. Dernest fulgte handelsskole, arbeid i butikk
og realskole i Bergen. Så lokket
det store utland, og Magnhild tok
seg arbeid som aur-pair i Manchester. Trolig gav dette mersmak,
for vel hjemme startet hun på
barnepleierutdannelse etterfulgt
av sykepleiestudium. Helst ville
hun ha blitt jordmor, men eget familieliv kom i veien for videre
skolegang.
Etter å ha bodd flere år i Bergen
har Magnhild nå vært bosatt mer
enn 30 år i Askim. Her har hun
arbeidet som sykepleier på Askim Sykehus, på Ringvollklinikken og på palliativ enhet på Løkentunet. Alt i alt blir det 47 år i
tjeneste for andre.
I 2005 fikk Magnhild tilbud om å
komme på venneaften i Loge Cecilia. Dette var noe som passet for
henne, - dette med å gå inn i seg

Søster Magnhild i logeantrekk.

sjøl med de tre pilarene som rettesnor, dette med fordypning gav
mye og gjør fortsatt det. Magnhild er et tenksomt menneske.
Logen har hatt stor glede av
Magnhilds positive væremåte.
Hun har f. eks. hatt mer kjøkkentjeneste enn de fleste, hun er assistent for Inspektør, og hun har
vikariert som UM`s assistent.
Dessuten er hun kasserer i Søstertreffet. Hun er et ja-menneske, og
hun vet selv hvor viktig det er å
ha noen å spørre.

Ellers forteller Magnhild at hun
lett kan føle seg «liten» i den selskapslige delen av logesamværet.
Det virker som om alle kjenner
hverandre så godt, og selv synes
hun ikke det er så lett å bare bryte inn når noen er travelt opptatt i
en samtale. Men egentlig er det jo
nettopp det vi skal, sånn at vi alle
kan bli bedre kjent med hverandre. Vi skal være som søstre!
Anne H.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Årsmøte i Søstertreff 2019

Styrets sammensetning
2017/2019:

Formann Anne Lise Foss, på valg
Sekretær Kari Aasgård, gjenvalg
Kasserer Liv Berit Johansen, på valg
Anne Jorunn Elvestad, tar gjenvalg
May Loe Trippestad, tar gjenvalg
Reidun Grefsli, tar gjenvalg

STYRET I SØSTERTREFF I PERIDEN 2019/2021 ble enstemmig
valgt således:
Formann Anne Jorunn Elvestad
Sekretær Kar Aasgård
Kasserer Ingegjerd Garai
Styremedlem Laila Westbye
Styremedlem May Loe Trippestad
Varamedlem Reidun Grefsli

Valgkomiteen 2017/2019 er Anne
Jorunn Elvestad og Kari Aasgård
Valgkomiteen 2019/2021 er Anne
Jorunn Elvestad og Kari Aasgård.

ÅRSMELDING FOR SØSTERTREFF 2018
I 2018 har det vært avholdt 7 møter i SØSTERTREFF med
gjennomsnittlig 16 søstre til stede.
I første møte i februar holdt søster Liv Berit en liten minnetale
om vår kjære søster Marit Kolstad som døde 24. januar 2018.
Søster Boja mintes også søster
Marit som hadde vært en kjær
venninne og logesøster gjennom
60 år.

I marsmøtet leste søster sekretær
årsmelding for 2017, og søster
kasserer leste regnskapet. Det var
ikke valg i 2018.

I junimøtet tok søster formann
ordet for å forklare hvorfor det er
vanskelig for styret å skaffe kulturelle innslag til møtene våre. Vi
forsøker å benytte egne krefter til
lesing av dikt og historier mm.
Og vi synger mange sanger vi er
glade i, og trekning av gevinster,
som utpekte søstre tar med hver
sin gang. Dette skaper glede og
munterhet. Vi mener at ved å
komme sammen denne første
mandag i måneden er det å

skravle, utveksle minner og meninger det mest populære.

I første møtet etter den lange og
varme sommeren var alle så fornøyd med at vår søster Unni,
med mye kunnskap om historie,
holdt et meget interessant foredrag om CECILIA. Hun var datter av Håkon Håkonsen og hans
frille Kanga Unge. Cecilia ble
født i 1248, ble enke etter Gregorius, men ble senere gift med
Kong H. Svarte. Cecilia omkom i
et skipsforlis. Det er Cecilia vår
loge har fått sitt navn fra.

Søster Boja er også en søster som
bidrar med historier fra sitt eget
lange liv, f.eks. "Liv i bygda i 30årene" og "min barndoms jul".

På SØSTERTREFF får vi hver
gang servert snitter, hvor ingrediensene er innkjøpt av styret,
smurt og anrettet pent på fat. Og
vi koser oss med kaffe, noen
ganger med "kjøpekake" eller andre ganger hjemmebakt som søstre har med hjemmefra.

REKRUTTERING TIL SØSTERTREFF:
I 2018 har i gjennomsnitt 16 søstre deltatt på våre møter. I 2017
møtte gjennomsnittlig 23 søstre.
Dessverre har det falt fra eldre
søstre i den siste perioden og
noen er for syke til å delta. Bl.a
dette har ført til at antall oppmøtte har sunket, og det bekymrer
styret. Vi oppfordrer derfor om at
dette tas opp i logen. Det vil henstilles til de søstre som har tid,
lyst og anledning om å komme
på disse hyggelige møtene første
mandag hver måned i tiden kl.
12.00–14.00. Det koster kr 50 for
kaffe, snitter og kake + en billett
som det trekkes gevinster på.
Husk at alle er velkommen til
Søstertreff, kjære søstre i Loge nr.
31 Cecilia.
Kari Aasgård
Sekretær

Rettelse

50-års Ve Ju-tildeling til
Turid Diskerud
“I referatet fra søstermåltidet i
anledningen av 50 års Ve Ju til
Eks. Rådskapellan Turid Diskerud den 14. mai 2018, står
det at Dep. Stor Sire Svanhild
Sandem holdt den første talen.
Svanhild Sandem var Stor
Sekretær.
Det var Dep. Stor Sire Toril
Grundtvig Skougaard som
holdt den første talen til 50 års
Veteran Turid på vegne av
Den Uavhengige Norske Storloge og seg selv som god
venninne.”
Nore-nytt beklager inkurien.

Med hilsen i V, K og S
Lena Utsigt Karlsen

Betaling

På ettermøtene hos søstrene kan
man nå betale med minibankkort.
Du kan også betale med Vips eller kontanter. Dog foretrekker
Privatnemnden at vi bruker kort.

Beklager igjen ...

Redaksjonen beklager dårlig
undersøkelse ang. «You raise me
up». Rolf Løvland og Brendan
Graham har skrevet både tekst og
melodi. All ære til dem for denne
flotte teksten.

NORE-NYTT på nett:

Redaksjonen gjør sitt ytterste for å få
delt ut NORE-NYTT sine utgaver til
alle brødre og søstre, i tilfelle der ektefeller er medlemmer begge to, er
det kun søstrene som får.
MEN det er mulighet på internett til
å finne NORE-NYTT, for dere som er
på datanettet:

Gå inn på:
www.oddfellow.no/ klikk videre på
Loge/Leire, under Odd Fellow Loge
finn Håkon Håkonsson 62 og klikk
videre til Nore-Nytt.
Redaksjonen ønsker dere en god leseopplevelse.
HR
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JUBILANTER

Fra nå av vil vi kun bringe omtaler av våre flotte 80, 90 og 100 årsjubilanter i Nore-Nytt.

Guro Lie 90 år

Jubilanten bor på Edwin Ruuds
Omsorgssenter og dagen ble feiret med de aller nærmeste til stede. Hennes 4 barn og svigerbarn,
svigerinne og en god venninne
var til stede. Vi satt rundt et vakkert dekket langbord, pyntet med
blomster fra veldig mange som
husket på henne på den store dagen . Vi hadde en koselig lunsj og
minnene strømmet på om det

Odd Karsten Buraas
80 år

Bror Odd Karten Buraas ble født
29. april 1939 og har derfor rundet 80 år. Han ble innviet i Logen
i mars 1993 og kallet til Leiren i
april 1999 og mottok Den Kongelige Purpurgrad i april 2001. Han
har blitt tildelt 25 VeJu. I den forbindelse er det omtale av bror Buraas i Nore-Nytt Nr 1-2018.
Nore- Nytt Gratulerer!

innholdsrike livet hun har levet.
Hun ble født i Moss, bodde noen
år i Kristiansand og på Strømmen, før familien flyttet til Mysen
da hun var 8 år. Her har hun
bodd siden, med et avbrudd
under krigen hvor de hadde det
trygt og godt på Berger gård i
Hærland.
Hun traff sin Alf på Mysen, giftet
seg og fikk 4 barn. Bodde så sammen med svigerforeldre og senere sin mor hjemme på «Alfheim». Hun hadde mange å stelle
for og hjalp også til i forretningen som de hadde.
Da barna vokste til, tok hun utdannelse, startet en førskole og
jobbet en tid som lærervikar.
Hun har alltid vært entusiastisk
og fått til veldig mye. Hun har
likt å lede. Først som storesøster,
senere speiderleder, administrert
stort hus med gamle og unge.
Hun har alltid vært glad i mennesker, og hjemmet var alltid

åpent for alle som måtte ønske å
komme inn. En åpen hånd!
Ikke rart hun hadde stor glede
av å være med å starte loge 31
Cecilia på Mysen, og senere ble
RådsMarshall og så Rebekkarådspresident.
Både med familien og senere som
Rådspresident, var det stor glede
for henne å være på reise. Vi opplevde mye med campingvogn
langs veien eller snekke langs
kysten. Hun fortalte også levende
om alle flotte søstre hun traff på
sine reiser rundt omkring i innog utland.
Hun har selv skrevet i sine memoarer: «Jeg vil si som Arja Sajoma: Jeg vil takke livet som har
gitt meg så mye!»
At hennes aktive liv skulle ende
med sykdom på sykehjemmet, er
ingen ønskesituasjon. Men vi tror
feiringen av dagen ga henne glede!
Anne og Reidun

Her er noen av Kongens beste gullkorn:

«Å møte en annen med respekt, er å lytte til en tanke og ta imot et hjerte – og trå varsomt i ukjent terreng». (Nyttårstalen 31. desember 2006).
«Min erfaring er at vi sjelden angrer på det vi må presse oss litt for å tørre. Det er ofte det vi ikke gjorde, vi angrer på». (Nyttårstalen 31. desember
2010).
«Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det
imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier». (Nyttårstalen 31. desember
1996).
«Jeg tror ingen kan leve et helt liv uten kjærlighet». (Nyttårstalen 31. desember 2013).
«Det krever sterk rygg å gå med verdighet gjennom krenkelser. Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen «samfunnets svakeste». I realiteten
er noen av dem de sterkeste blant oss». (Nyttårstalen 31. desember 2008).
«Én lærdom jeg tror vi kan sitte igjen med, er at livet ikke trenger å være
fullkomment. Det alminnelige og gjennomsnittlige er ofte bra nok. Ingen
har rett til å kreve at en alltid er perfekt, ikke engang en selv». (Nyttårstalen 31. desember 2000).
«Det sies at visdom kommer med alderen. Min erfaring er at alderen ofte
kan komme helt alene også!» (Den årlige middag for Stortinget, 23. oktober
2008).
«Ingen vet hvordan det ser ut ved neste årsskifte. Når alt kommer til alt
er dagen i dag det eneste vi kan være sikre på». (Nyttårstalen 31. desember
1995).
Kilde: «Gullkorn fra Kong Harald V»
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Formiddagstreff hos Kari Skadsheim

Høsten 2018 flyttet Kari Skadsheim til leilighet i Smedgaten 34 i
Mysen.
Da hun fikk spørsmål om hun
ønsket besøk i sin nye leilighet,
var hun svært positiv til det.
I Smedgaten 34 bor også søstrene
Sol Johansen, Solveig Bergholtz
og Mary Præsthus.
Da vi spurte Kari om hun syns
det ville vært hyggelig om vi inviterte de tre andre søstrene i

samme etage til selskap hjemme
hos henne, var hun positiv til
det.
Vi, Ellen Haarr Nuttall, Inger
Stenshol, Lena Utsigt Karlsen,
Gunvor Egeberg og Liv Berit Johansen gikk i gang og planla selskap hos Kari onsdag den 14. november 2018.
De tre andre søstrene takket begeistret ja til invitasjonen!
Den 14. november kom og «ar-

rangementskomiteen» troppet
opp hos Kari kl 13.00.
Dessverre var ikke Mary Præsthus frisk nok til å delta, men hun
fikk et lite besøk av undertegnede, som måttet love at dette måtte vi gjenta for hun hadde gledet
seg sånn til denne dagen!
Formiddagen gikk med til spising av medbrakte rundstykker,
eplekake og kaffe. Og med svært
hyggelig prat rundt bordet!
Inger Stenshol

Til venstre ser vi søstrene samlet hos
Kari og OM Inger Stenshol som tok
bildet fikk være med på bildet over
her.

Grasrotandel ved spill i Norsk Tipping

Det er nå blitt bestemt at grasrotandelen ved spill i Norsk Tipping skal heves til 7 %.
Dette gjør at noe mere penger vil bli overført til logene våre når medlemmene spiller og har
begunstiget Cecilia eller Håkon Håkonsson. Takk for velkomne bidrag gjennom Norsk Tipping!

Til medlemmene i Cecilia

Til medlemmene i Håkon Håkonsson

Loge Nr. 31 Cecilia er registrert i Frivillighetsregisteret i
Brønnøysund. Vi deltar også i grasrotandelordningen.

Loge Nr. 62 Håkon Håkonsson er nå registrert i
Grasrotandelordningen.

Logens organisasjonsnummer er: 988 920 053.
Skattmester

Logens organisasjonsnummer er: 989 036 262.

Logen oppfordrer sine medlemmer om å begunstige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnummer
ved kjøp av spill som f.eks Lotto/tipping.
Når organisasjonsnummeret er registrert på spillkortet i
Norsk Tipping går dette automatisk hver gang medlemmet kjøper et nytt spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotandelen) av
spillbeløpet til vår loge.

Logen oppfordrer sine medlemmer om å
begunstige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnummer ved kjøp av spill som for eksempel Lotto/
Tipping. Når organisasjonsnummeret er registrert
på spillkortet i Norsk Tipping går det automatisk
hver gang medlemmet kjøper spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrot-andelen)
av spillbeløpet til vår loge.
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Ny brødre

Inge Heier ble
innviet i Logen, 14. februar
2019
Inge er bosatt
på Mysen. Han
er utdannet
ambulansearbeider og arbeider ved ambulansetjenesten
Østfold - avd. Brennemoen.
Jeg traff Inge første gang som kollega på Brennemoen i 2012 – intet
visste vi da om at vi var i slekt,
men fant etterhvert ut at min bestemor som er fra Mysen var Inges tante – slik startet vårt gode
vennskap og vi har holdt sammen siden da.
Inge er en friluftsinteressert mann
med mange meritter på sin cv.
For å nevne ett par så jobbet Inge
på slutten av 1990 tallet som frivillig for Kirkens Nødhjelp i Kosovo som brønn-rydder. Og han
har skutt flere svære dyr på kloss
hold med pil og bue i Afrika og
tilbakelagt mange mil på vidda
med hundespann.
Inge er en mann jeg tror vil finne

Venneaften i
Loge Cecilia

Mandag 11. februar var
det venneaften og vi var
44 medlemmer og to
gjester. Når vi var ferdige
i logesalen, gikk vi ut i
selskapslokalene. Der ble
det servert roastbiff-tallerken og det ble quiz.
Søster Anne Lise Stenberg fortalte om sine erfaringer i Logen. Hun
var meget positiv og fortalte at møtet med Ordenen har overgått hennes
forventninger.
Til slutt ble gjestene sammen med OM og Eks
OM ført inn på kollegierommet for å få mer informasjon angående logen.
Brita

seg godt til rette hos oss i logen.
Han har mange gode historier på
lur og sier sjeldent nei om han
blir spurt om noe.
Jeg er stolt over at han nå er innviet i vår orden, og at jeg kan kalle han min bror.
Christian Kopperud
fadder

skjellige stillinger og sist som
driftsteknikker.
Han var også begeistret for andre
land og deres kulturer.
Han jobbet flere år utenlands
blant annet i Japan, Polen, Spania
og Skottland i lengere perioder
med skipsbygging og hadde da
stilling som innkjøper/logistic
controller i tiden 1995-2000.
Fra 1985 til dags dato er han ansatt i samme firma ved navn Teekay.
Gunnar har alltid hatt stor interesse og glede for mekanikk og bil.
Familie og slektsforskning og generell historie finner han også
stor interesse og engasjement i.

Gunnar Godtfred Gruer ble
innviet i vår
loge den 14. februar 2019.
Gunnar ble
født den
13.05.1958 i
Sarpsborg.
Han vokste opp i Trøgstad sammen med sin mor, far, søster og
ett søskenbarn.
Familien Gruer drev sammen
bygdas bensinstasjon, bilsalg og
verksted.
I 1976 reiste han for første gang til
sjøs som førstereis hvor han ble
værende i flere år og seilte verden
rundt flere ganger.
Siden 1980 har han jobbet fast
innen oljeproduksjon i flere for-

Fra tidligere forhold har Gunnar
2 voksne barn.
I dag er han gift med en ung Tysk
sykepleier og de bor i Trøgstad.

Gunnar er dyktig og kunnskapsrik noe logen vil ha glede av.
Vi ønsker Gunnar velkommen i
vår kjære loge og håper han vil
trives.
Knut Arne Bodal
fadder

Informasjon om Seniorklubben i
Loge Håkon Håkonsson
Medlemmer i Seniorklubben er brødre som har nådd den generelle pensjonsalderen på 67 år, eller har tidligere pensjonsalder i sitt yrke, samt
brødre som har fått varig uførepensjon i tidligere alder.
Seniorklubbens formål er å være et
kontaktorgan med god og interessant
sosial atmosfære for brødre som
kommer i pensjonistenes rekker og
dermed bidrar til en pensjonisttilværelse med mest mulig rikt og meningsfylt livsinnhold.
Seniormøtene avholdes i hovedsak
siste torsdagen i måneden på Villa
Nore i månedene september til mai. I
august arrangeres som regel en reisevirksomhet.
På møtene er det godt sosialt samvær
med forskjellige temaer og foredragsholdere. Noen ganger innlegg fra
medlemmene om sin livshistorie,

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
26

oppvekst, utdannelse og yrkesliv.
Møtene avsluttes bestandig med en
enkel servering, utlodning og hyggelig prat. Seniorklubben har nå 32
medlemmer.
Seniorklubben ledes for tiden av:
Per Erling Fladberg, formann
Borger Larsen, sekretær
Kjell Wilhelmsen, kasserer
Ulf Kolstad, styremedlem
Årsmøte avholdes i løpet av januar
hvert år.
Dersom noen som oppfyller kravene,
har lyst til å være sammen med oss,
er det bare å møte opp på møtene
våre, se møtedatoene i møteplanen.

Broderlig hilsen Per Erling Fladberg

•
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Dugnad på Villa Nore

Det møtte bra med dugnadshjelp
på Villa Nore den 23 april. Utearbeidet ble utført av brødrene og
forskjellig innearbeid, deriblant
vinduspussing og sjekking av
kjøkkenet var det søstrene som
stod for. Ute ble det lagt ny takpapp på uteboden, hekker ble
klippet og stygg plen ble påført
jord som med tiden skal tilsåes.
Robotklipperen ble forsøkt kjørt i
gang, men med diverse brudd i
grensekabelen ble dette litt «detektivarbeide». Det var god stemning i dugnadsgjengen og det var
en god sosial pause med servering av mat og drikke utført av
søsterene med Berit Hafstad i
spissen.
En stor takk rettes til alle som
bidro i dugnaden!
Helge Rindal, leder Nore
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God sommer ønskes
alle våre logebrødre og logesøstre!

Hilsen fra Nore-Nyttredaksjonen
Kom gjerne med tips og råd, og aller helst med egne bilder, innlegg og artikler.
Hva som helst egentlig. Både ting innenfra og utenfor huset.
Nore-Nytt blir aller best med samarbeid -:)
Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 2-2019 er 20. oktober.
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