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STOR SIRE
Jeg er stolt av å være en Odd Fellow
Våren har vært preget av at vi
markerer Odd Fellow Ordenens 200 års jubileum. Vi kom i
mål med vår største landssak i
Ordenens historie og bidragene
kommer fortsatt inn. Dåpen av
RS Odd Fellow III og signingsferden er gjennomført, vi
har overlevert verdens mest
moderne redningsfartøy til
Redningsselskapet. Vi regner
med at vi ved årets slutt har
finansiert brorparten av skøyta.
Odd Fellow Ordenen er
synliggjort både gjennom
dåpen og signingsferden med
mange gode arrangementer
og god mediedekning. Det har
vært en flott oppslutning fra søstre og brødre langs hele
kysten. Det har gitt oss samhold,engasjement og ikke
minst stolthet over å være en Rebekkasøster eller en Odd
Fellow bror. En stor takk til alle som har stått på for saken
og sørget for at vi kom i mål. Vi har til fulle vist at Odd
Fellow Ordene ikke bare snakker om verdier, men viser
det også i praksis.
I jubileumsåret er det vårt mål å fremheve Odd Fellow
som en verdibærende Orden. Dette blant annet med boken
«Verdier i vår tid?», samarbeidet med NRK P2 i programmet «Verdibørsen» og gjennom Norsk Odd Fellow
Akademiets symposium i Stavanger. Tiltak som alle har
som mål å markere oss som en verdibærende Orden.
I Ordenens jubileumsspill, som har blitt gjennomført på
en utmerket måte for de fleste loger, blir vi bevisste våre
lange linjer, tradisjoner og utviklingen av Odd Fellow
Ordenen gjennom de 200 årene vi har eksistert. Kjernen,
etikken, verdiene og det rituelle budskapet har vært med
oss gjennom alle disse årene, selv om vi til enhver tid må
finne en form som møter samtidens aktuelle generasjoner.
Odd Fellow Ordenen er ikke en hvilken som helst organisasjon. Odd Fellow Ordenen har sin egenart og sine
særegenheter. Selv om vi skal finne vår plass i dagens

samfunn, har vi en arv og en
identitet som vi må holde i hevd.
Det er rom også i dag for mystikken, ritualene og vårt etiske budskap for å utvikle personligheten
til hver søster og bror. Rammene
og den organisatoriske delen kan
vi tilpasse, men Ordenens kjerne,
verdiene og identitet må vi holde
på også i de kommende årene.
Hva kjennetegner en Orden,
hva er det som skiller oss fra en
alminnelig organisasjon? Den
beste beskrivelsen jeg har sett,
finner jeg i boken om Odd Fellow
Ordenens historie bind 1 skrevet
av Kjell-Henrik Hendrichs. La
meg trekke frem noen kjennetegn.
Veien inn til et medlemskap i en Orden er av langt mer
alvorlig og personlig karakter enn å melde seg inn i
en forening eller en klubb. Informasjon, samtaler og
kunnskap om hva et medlemskap innebærer er en nødvendig del av en forberedelse før man innvies og starter
sitt ordensliv. Et medlemskap som på mange måter er
langt mer forpliktende enn i en vanlig organisasjon. I en
Orden stilles det krav til hvert enkelt medlem og en viktig del av en orden er at medlemmene må gi forpliktende
løfter om egen adferd og forholdet til sine søstre og
brødre og til ordenen. Et ordensmedlemskap innebærer
et mål om personlighetsutvikling for å bli et bedre medmenneske basert på ordenes verdier og etikk.
Vi kan endre administrasjonen, språket og organiseringen av Odd Fellow Ordenen, men verdier, etikken og
rituelle innholdet skal vi foredle og holde i hevd. Det er
vår egenart og kjerne og viser at Odd Fellow er en Orden
og ikke en hvilken som helst organisasjon.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan Stor Sire
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Hvordan har vi det
i Odd Fellow?
DSS Espen Rud/redaktor@oddfellow

n Trivselsundersøkelsen gir oss noen klare svar på viktige spørsmål om

hvordan vi har det som Odd Fellows. Men den gir selvsagt ikke svar på alt.

Trivselsundersøkelsen er gjennomført av DSS Espen Rud på vegne av Storlogen

Odd Fellow gjennomførte sin største
undersøkelse da vi i mai 2018 sendte
ut spørreskjema til samtlige medlemmer som har en registrert epost
adresse. Responsen var veldig bra,
halvparten av de som fikk undersøkelsen, svarte på den. Svarene er
godt fordelt på alder, kjønn og
ansiennitet. Vi kan derfor si at
undersøkelsen representerer medlemsmassen i Odd Fellow Ordenen.
Som ved tidligere undersøkelser
spurte vi denne gangen også om
antrekk, og et overveldende flertall
er enige i at gallaantrekk er viktig på
spesielle møter. 3 av 4 av alle svar, er
helt enige i at vi skal bruke galle på
spesielle møter. Det spennende er at
blant de yngste var det 4 av 5 som var
helt enig i bruk av galla.
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Vår kleskode er en del
av vår egenart og
verdsettes av våre medlemmer. Debatten om
antrekk kan legges død.
«Møt så ofte som du kan» sier vi
ved avslutningen av logemøtet. I
undersøkelsen får vi tilbakemelding
på at 3 av 10 medlemmer har møtt
mindre enn 3 ganger gjennom 2017.
Det interessante er at de ber om et puff
i ryggen for å komme seg i logen. De
savner at noen tar kontakt.
Dette må være et viktig tema å ta
tak i for Nevnd for Styrkelse og
Ekspansjon i logene og i leirene. Her
er det mye god Odd Fellow gjerning
som kan utveksles i godt frammøte.

Når vi spør om årsak til fravær, finner
vi selvsagt de vanlige årsakene som
jobb, familie og helse. Men vi ser også
at interne forhold i logen og mangel
på inspirasjon og motivasjon i møtene
gir utslag. Det skal sies at de fleste er
stort sett fornøyd. Men det er viktig
å dykke ned i tallene for den enkelte
loge og finne ut om tiltak bør iverksettes.
En annen viktig opplysning i undersøkelsen er at 1 av 10 sier at de
ikke kommer til å være medlem i
Ordenen om 5 år. Underforstått,
de har tenkt på å melde seg ut av
Ordenen. Dette er et kritisk tall som
vi må ta på største alvor. Det rammer
logen hva gjelder antall medlemmer
det gjør rekrutteringsarbeidet til
embeder vanskelig og det gir et inntrykk av at trivselen ikke er der den
bør være.
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De yngre medlemmene ønsker å delta
mer i logens indre og ytre liv. De vil
bidra mer i sosiale utadrettede tiltak
og de ønsker å bli engasjert i logearbeidet. Og dette er jo som musikk i en
orkesterleders ører. Her finnes det bare
muligheter.

Å engasjere og
begeistre er viktig om
vi skal beholde våre
medlemmer.
Undersøkelsen viser at det ikke alltid
er samsvar med medlemmenes ønske
om å bidra og logens evne til å la
medlemmer bidra og ha innflytelse.
Dette er avgjørende for logens
styrkelse og må prioriteres høyt i
handlingsplan og tiltak.
Undersøkelsen viser en klar sammenheng med trivsel og opplevelsen av

medlemskapet i Odd Fellow Ordenen, når informasjonen er god før
innvielse og at opplæringsprogrammet er satt i system. Det er tydelige
forskjeller i oppfatning, og gode,
veldrevne loger scorer betydelig
bedre enn de som ikke har fått satt
dette i system.
Undersøkelsen viser at det oppfattes
som relativt ok balanse mellom det
rituelle og det sosiale i møtene. Noen
ønsker mer etisk arbeid, mens andre
er tilfreds slik det er. Nå har vi ikke
full oversikt over hva hver loge driver
med på sine møter, men vi kan gå ut
fra at der gradtildelinger blir supplert med gode etiske foredrag, øker
trivselen og utbyttet av et logemøte.
Når vi så stiller spørsmål om medlemmet kan tenke seg å invitere inn
en til venneaften, er det skremmende
mange som ikke vurderer det som
sannsynlig. Hele 1 av 4 sier at det er
usannsynlig.

Det gjør 25% av våre
medlemmer ikke anser
det mulig eller ønskelig
å ta med seg noen eller
anbefale noen å bli med
i Odd Fellow Ordenen.
Vi ser at noe skyldes dette medlemmets forhold til logen i negativ forstand. Men alle andre som ikke har en
negativ opplevelse – de lar også være
å rekruttere.

Dette er dårlig nytt og
bør være en klar
oppgave for ethvert
kollegium å jobbe med.
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Hvem er Rebekka i dag
av Britt Eva Bjerkvik Haaland (OM)

n I forrige nummer av De tre kjedeledd kunne vi lese om Rebekka og

hennes historie. Denne historien utspant seg for snart 4.000 år siden så
hvilken relevans har den i dag? Hvem er Rebekka i dagens samfunn?
Hvem er det som er Rebekkasøstre, hvordan identifiserer de seg med
Rebekka og hva kan vi lære av Rebekka i dag?

Hva er det som gjør at Rebekkasøsken i dag identifiserer seg med
Rebekka?
Medlemmene av Rebekkalogene
rundt om i landet er et mangfold av
damer. Vi er leger, advokater, frisører,
pensjonister, selvstendig næringsdrivende, hjemmeværende, revisorer,
sykepleiere, renholdere og ingeniører
for å nevne noen. Noen bor i storbyer,
andre bor på landet. Noen er politisk
på venstresiden, noen på høyresiden,
noen er grønne og noen mener at politikk ikke er så interessant. De yngste
er tidlig i tyveårene og de eldste over
hundre år. Noen har store familier og
noen bor alene. Noen har god råd og
noen får så vidt regnskapet sitt til å
gå rundt. Hva er det som gjør at alle
disse damene føler en eller annen
form for tilhørighet til Rebekka og til
hverandre?
I det gamle testamentet hører vi om
Rebekka som i ung alder blir hentet
for å bli kone til sin fars fetter. Det
at man drar tilbake til hjemlandet for
å hente en slektning for et arrangert
ekteskap er antagelig noe få av oss
føler at vi kjenner oss igjen i.
Hva er det da i historien om Rebekka
som gjør at hun fortsatt er aktuell i
dag og at hennes historie kan føre til
refleksjoner for mennesker i så mange
forskjellige livssituasjoner.
Historien om Rebekka handler om
noe mer og viktigere enn det arrang-
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behov for det – også når vi ikke kjenner dem – er like aktuell i dag.
Etter å ha drukket seg utørst viser det
seg at mannen har et tilbud til henne.
Han vil ha henne med som kone til
Isak. Rebekka vet lite om hva dette
egentlig innebærer. Hun forstår at hun
blir gitt en mulighet og hun forstår
at det er fordi noen har sett en verdi i
henne. En verdi hun kanskje ikke selv
har sett.

erte ekteskapet med Isak. Hun er
en ung jente som nettopp har hentet
vann i brønnen. Mens hun står der og
speider ut over landskapet rundt seg
dukker karavanen opp.
Det første som skjer, er at Rebekka
tilbyr seg å sørge for at alle i følget
skal få drikke seg utørste. Når vi vet
at en enkelt kamel kan drikke over
hundre liter vann, så betyr dette at Rebekka risikerte å måtte arbeide hardt
i mange timer for å oppfylle løftet
sitt. Denne viljen til å sette andres
velferd foran sin egen, er noe som
gjerne trekkes frem. De fleste av oss
er villige til å hjelpe, men hvor mye
tid og krefter er vi beredt til å ofre når
vi faktisk står i situasjonen? Denne
grensegangen mellom ivaretagelse av
seg selv og det å hjelpe de som har

Samtidig krever denne muligheten
mye av henne. Hun kommer ikke til
duk og dekket bord, men må gjøre
store endringer i sitt eget liv. Kanskje
er det dette dagens Rebekkasøsken
rundt i Norges land ser og ønsker å
leve opp til. Når vi står foran en ny
mulighet i livet vårt, så tar vi på oss
Rebekkas sko og forsøker å forstå
at noen har sett noe verdifullt i oss.
Samtidig må vi innse at det å endre
seg selv også kan være vanskelig og
det krever at vi selv må bidra og kanskje må vi til og med gi opp noe som
det er vanskelig for oss å gi slipp på.
Rebekkas historie handler også om
å trå feil og om å ta valg i livet som
man kanskje ikke alltid er så stolt av.
Etter at Rebekka giftet seg med Isak
og de fikk tvillingene Esau og Jakob,
førte Rebekkas handlinger til hat
og splittelse i familien. I likhet med
valget om å forlate familien sin for å
gifte seg med Isak, var også dette valg
som fikk store konsekvenser for Re-
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bekka selv. Det har blitt sagt om Rebekka at hun var kvinnen som gjorde
feil ting av de riktige grunnene. Slik
er det vel også for mange av oss i dag.
Vi ønsker gjerne å gjøre rett, men ser
ikke hvilke følger handlingene våre
får før det er for sent. Det at Rebekka både er modig og hjelpsom, men
ikke fullkommen, er kanskje noe
av det som gjør at vi også i dag kan
kjenne oss igjen og føle at hun er en
rollemodell å leve opp til. Det er ikke
enkelt å ta gode valg og vi klarer ikke
å bli perfekte. Det skal likevel ikke
stoppe oss fra å jobbe med oss selv
og derfor er Rebekka også aktuell i
dagens samfunn.

Noen søstre om
deres forhold til
Rebekka og til
Ordenen
Laila Strand Bugge (68) er medlem
av Rebekkaloge nr 126 Safir i Larvik
og har vært med i Ordenen siden
2003. Til daglig jobber hun som helhetsterapeut og i logen har hun blant
annet vært Kapellan og hun har ledet
prosjektet Det gode ettermøte.

Min fadder spurte meg om å bli med
i Ordenen når Rebekkaloge nr 37
Verdande skulle deles og det skulle
lages en ny loge. Det var ikke så mye
vi fikk vite på forhånd, men jeg fant
så mye informasjon jeg kunne og

tenkte at dette kunne være et fristed
for meg og et sted jeg kunne drive
selvutvikling – noe jeg alltid har vært
interessert i.
Jeg har mange fadderbarn i ulike
loger rundt omkring i landet og når
jeg besøker logene opplever jeg
hvordan vi har veldig ulike kulturer
i landet vårt. Kulturen i nærmiljøene
gjenspeiler seg selvsagt i logene,
men samtidig som det likevel alltid er
noe kjent og jeg har opplevelsen av å
komme «hjem» uansett hvor jeg drar.
For meg er etikk og moral noe av
det viktigste i logen. Jeg er veldig
glad for at Kapellanens rolle nå blir
viktigere slik at det blir enda tydeligere hvilken viktig plass disse temaene
har. Det er også positivt at Ordenen
har blitt mer åpen i årene siden jeg ble
medlem.
Rebekka er for meg et bilde på noen
som står og speider og som får en
uventet mulighet. Dette har jeg tenkt
på når det har dukket opp mennesker som har sett potensiale i meg og
har gitt meg muligheter jeg ikke var
forberedt på.
Hvis det er noe jeg har savnet i logen,
så er det kanskje mer toveis kommunikasjon. Dette var også noe jeg
ønsket å ta med i prosjektet Det gode
ettermøte. Jeg tenker også at når vi
opplever ting i logen som vi ikke
synes er bra, er det viktig å ikke bli
likegyldige. Selv om det kan koste
mye, så er det viktig for meg å ikke
bli lei meg, men å jobbe med å se hva
som går an å gjøre med det vi ikke er
fornøyde med.
Pia Karlsen (49) har vært medlem
av Rebekkaloge nr 124 Hinnøy i
Harstad siden 2011. Hun jobber som
husbestyrer for Odd Fellow huset
i Harstad og har vært Ceremonimester i logen.
Jeg har vokst opp med logen, men
var egentlig skeptisk til å gå inn i
Ordenen. Foreldrene mine var veldig
engasjerte og når jeg så hvor mye tid

de brukte på ordensarbeid, tenkte jeg
at jeg hadde ikke lyst til å bruke så
mye tid. Min mor ga ikke opp og når
barna begynte å bli store, følte jeg
at jeg manglet et samhold. Fotball,
svømming og andre aktiviteter barna
hadde vært med på, var ikke der
lengre og jeg ønsket meg noe som
var mitt eget. Nå som jeg er blitt med
i Ordenen, forstår jeg hvorfor mine
foreldre alltid har vært så engasjerte
og nå er nok jeg like engasjert som de
var den gangen.
Ved å bli med i Ordenen, føler jeg
at jeg har blitt mindre selvsentrert.
Jeg bryr meg mer om andre og spør
oftere hvordan de har det. Samtidig
føler jeg også at jeg har blitt mye
tryggere på meg selv. Noe av det jeg
synes er veldig fint, er muligheten for
å få hjelpe andre – både nasjonalt og
lokalt.
Det sosiale i logen er veldig viktig for
meg. Vi er mange forskjellige damer
som er med og det er fint å treffe alle
mulige typer folk i alle stillinger. Det
at det er høytidsstemt både i antrekk
og i samvær inne i logesalen betyr
også mye for meg og det er noe jeg
håper at vi ikke endrer på.
Jeg vet ikke hvor mye jeg kjenner
meg igjen i Rebekka for det tar tid å
sette seg inn i spillene og jeg føler at
det først var når jeg ble Ceremonimester at jeg fikk godt innblikk i
spillene.
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Herold i logen og er valgt til
Sekretær for neste periode.
Logen og Odd Fellow Ordenen var
veldig ukjent for meg når en venninne
av meg spurte om jeg ville bli med.
Jeg hadde akkurat mistet moren min og
jeg følte at jeg samtidig hadde mistet
mye av kontakten med generasjonen
over. For meg var en viktig grunn til å
gå inn i Ordenen at jeg kunne få tilbake
denne kontakten med damer som er
noen år eldre enn meg og få inn en
annen dimensjon i livet mitt.

Bente Irene Johannessen (45) er
IT-konsulent/dataingeniør og har
vært med i Rebekkaloge nr 65 Teresa
i Oslo siden 2010. Hun er i dag

Jeg synes vi har et fantastisk fellesskap i logen. Det å kunne møtes
på tvers av interesser og utdanning,
men likevel ha noe større, varig og
uforanderlig til felles betyr mye for

meg. Kombinasjonen av høytid og
alvor inne i logesalen og de lettere
ettermøtene er noe av det som gjør at
jeg trives godt på møtene. De beste
møtene for meg er der jeg føler at noe
«treffer» meg inne i salen samtidig
som jeg har en god samtale med en
eller flere søstre på ettermøtet.
Min loge var den første som hadde en gradpassering med den nye
tredjegraden og jeg var en av søstrene
som da ble tildelt Den Høye Sannhets
Grad. Denne gradpasseringen ga meg
et nytt syn på hvem Rebekka er og
var en viktig grunn til at jeg valgte å
bli i logen. Mitt inntrykk av Rebekka
nå, er at hun er ydmyk og at det er
rom for å feile. Vi blir aldri perfekte,
men vi skal likevel prøve å bli litt
bedre for hver dag.

Hun hadde langt skjørt og skaut pa hodet
I skjørtekanten hang en liten pode
Om jeg kunne yte en slant til den lille....?
Det var ikke det at jeg ikke ville
Men kunne jeg tro det? Hadde jeg noe med det?
HVOR LANG ER EN SØSTERKJEDE?
Nok en kvinne, sa ung og sliten
mon tro hun visste hva jeg med min viten kunne,
- fordi jeg ogsa var der en gang
Veien til lykken er lang
Kan jeg hjelpe deg søster, gi deg litt glede?
HVOR LANG ER EN SØSTERKJEDE?
En annen kvinne, på fly fra det fjerne
Nysgjerrig jeg var og skulle sa gjerne
forstatt at DU reddet liv og ga håp under stjerne
Kan hende vi møtes når JEG trenger det mest
når du gjør opprør og står opp for flest
for frihet og likhet, hvem er da mest rede?
HVOR LANG ER EN SØSTERKJEDE?

Anita

8

DE TRE KJEDELEDD

”Wenn jemand eine Reise
tut, so kann Er was
erzählen”
Av Dag-Runar Pedersen / foto Informagiovani Italia

n Et sitat fra den tyske forfatteren Matthias Claudius (1740-1815)

er absolutt gjeldende fortsatt. (fritt oversatt: når noen gjør en reise,
så kan det alltid fortelles noe)

Aldri har vel så mange reist til flere
steder over så lang tid. Det å reise
inneholder alltid to reiser, en utover
og en innover. Den utover-fokuserte
reisen forfører oss, den indre reisen
inneholder ofte større opplevelser.
Reiser har alltid utfordret selvinnsiktet.
Og det å reise er jo i all hovedsak
positivt. Å kunne reise ut i verden med
et åpent sinn og et ønske om å lære
noe, det har alltid fasinert oss mennesker. Og ofte har det vært nødvendig
for å se vårt eget liv og vårt eget folk
på en mer reflektert måte. Vi har alltid
noe å lære av andre.

Tar vi med oss
Ordenens lære når
vi reiser ut i den
store verden?
Møter vi våre
medmennesker
med en åpen hånd?
Mange nordmenn reiser for kortere
eller lengre perioder til varmere strøk.
Å leve alderdommen i et mer gjestmildt klima, er for mange en måte å
holde ut på. Vinteren her hjemme kan
være tung og mørk. Snø, is og slaps
hindrer mange i å leve det livet de

ønsker. Og da finner de gode steder å
reise til. Bare det å ha den muligheten, bør vi være takknemlig for.
Tar vi med oss Ordenens lære når vi
drar? Møter vi våre medmennesker
med en åpen hånd? Blir vi tatt i mot på
samme vis når vi reiser til fremmede
land og fremmede kulturer? Har du
noen gang reflektert over hvordan du
selv bidrar eller hindrer møter mellom
medmennesker på din vei? Mange Odd
Fellows reiser ut. Og jeg er sikker på at
mange kommer hjem med ladede batterier og gode opplevelser i minnet. Har
du en god historie å fortelle oss andre?
Noe som er ordensrelatert? Gjerne noe
om gode møter mellom mennesker. En
opplevelse eller en anekdote. Da vil
vi gjerne ha den til De Tre Kjedeledd.
Bilder, tekst og informasjon er nyttig.
Så bearbeider vi i redaksjonen dine
innspill og ser hvordan det kan passe
inn i neste nummer eller nummeret
etter det.
En av mine sterkeste opplevelser
hadde jeg i Lucca, Italia for fem, seks
år siden. Lucca er en fantastisk by der
etruskerne bygget en ringmur som
fremdeles er en viktig del av byens
dagligliv. Napoleon innsatte sin søster,
Elisa Bonaparte som storhertuginne av
Lucca. Hun sørget for å plante trær på
byens forsvarsmur. Det gjør at den brede muren er omkranset av skyggefulle
trær og gjør muren til et yndet område
for ettermiddagsturer for store og små.
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Her jogger man, lufter hunden, triller
bestemor i rullestolen eller bare flanerer. Og om søndagen går familiene opp
på muren før lunsj. Da kan man vise
seg frem for sine bysbarn og skryte av
sin nye garderobe. Og de unge nyforelskede finner en rolig gresslette og
flørter som bare italienerne kan.

Det ble montert opp ett eller annet
rundt alle vinduer og dører i hele byen.
Hva det var forsto jeg ikke før om
kvelden. Jeg så folk pynte seg, noen
i gammeldagse drakter. Det var faner
og det var musikk. Trommer. Fløyter.
Dette måtte jeg bare finne ut av.

Luccas trange gater er nesten bilfrie.
Sykkel er ofte brukt og sykkelbjellene
lyder ofte og gjerne. Ikke aggressivt
fordi du skal flytte deg. Nei – det er et
signal om at nå kommer jeg på sykkelen, ikke gjør noe overilt. Kaffeduften
sprer seg i smauene og frister til en rolig
start på dagen. Lucceserne tar sin morgenkaffe, snakker sammen, gestikulerer
og tar livet stort sett med ro. De har en
herlig fatalistisk holdning til livet og
tilværelsen. De er hyggelige mot oss
turister. Byen er en velstående by. Du
ser det på folket i gatene. Du ser det på
renholdet i byen. Søppel finnes ikke
annet enn i søppelkassene. Hundebæsj
– neitakk. Du finner små holdere med
plastposer til den slags. Overalt. Alltid.
Politiet frekventerer gatene ofte og
gjerne. De viser fram sine uniformerte
biler, Alfa Romeoer eller BMWer.
Stramme politifolk, med flotte uniformer med røde eller hvite beiser langs
buksebeinet og pistol i beltet. Kriminaliteten er meget lav i Lucca.
Men så til min sterke opplevelse.
Tilfeldigvis var jeg var i Lucca den 13.
september. Det var høy aktivitet i byen.

Gå da videre og lær
at ingen bønn er mer
effektiv enn uskylden
når det gjelder å
avstedkomme mirakler.
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Det er en legende – om Volto Santo - der Nicodemus skal ha laget et
krusifiks i sedertre, et sted i MidtØsten. Han holdt på i dagevis, men
på et tidspunkt måtte han gi seg. Det
var bare Jesus’ ansikt som ikke var
skåret ferdig. Da Nicodemus dagen
etter oppdaget at ansiktet var skåret
ferdig, påsto han at det var engler som
hadde fullført hans jobb. Krusifikset
ble gjemt i flere hundre år i Palestina.
Men en dag ba krusifikset om å bli
sendt ut på havet og havnet etter hvert
utenfor Via Reggio der luccesere fikk
det på land. Man anså det, i seg selv,
for å være et mirakel og brakte så
krusifikset til en kirke i Lucca – San
Frediano kirken. Senere ble det flyttet

til Duomo San Martino. Krusifikset
kunne utføre mirakler. En historie
forteller om Giovanni di Lorenzo som
ble dømt til halshugging for en forbrytelse han faktisk ikke hadde begått.
Dagen før henrettelsen ber han om å
bli ført til krusifikset. Han ber for sin
uskyld og legger sin skjebne i Volto
Santo-krusifikset. Dagen etter blir han
ført til skafottet og tok plass. Bøddelen
er klar, men idet bøddelen slipper tauet
som holder kniven oppe, kiler kniven
seg fast. Henrettelsen var stoppet. Hele
tre ganger forsøker avretteren å få
kniven til å falle. Men det lykkes aldri.
Og etter datidens lover, var den tiltalte
dermed fri. Hans bønner var hørt og
miraklet var et faktum. Volto Santo
hadde forhindret en uskyldig manns
død.
Går du inn i San Martino-kirken finner
du krusifikset, Volto Santo på venstre
side av kirkeskipet. På en plakett som
er festet ved siden av krusifikset står det
en lengre forklaring, som ender med
følgende: «Gå videre og lær, at ingen
bønn er mer effektiv enn uskylden når
det gjelder å avstedkomme mirakler.»
Men tilbake til min opplevelse; når
mørket faller på tennes det stearinlys rundt alle vinduer og dører i hele
Lucca. Alt elektrisk lys utendørs,
slås av. I prosesjon går fakkelbærere
med krusifikset midt i opptoget. Det
er flaggborger, bannere, musikk. Fra
duomoen og opp til battistere San Frediano der krusifikset opprinnelig hadde
tilhold. Til tunge trommedrønn og
liflige fløyter stanser prosesjonen opp
foran kirken for så å bevege seg tilbake
gjennom de trange gatene til utgangspunktet – dumonoen. Idet prosesjonen
ankommer piazzaen foran katedralen,
starter alle kirkeklokkene innenfor
bymuren å ringe. Og de er mange, jeg
lover. Og klokkenes kiming går så over
i et fantastisk festfyrverkeri. Det skåles
og det jubles i gatene.
Så husk derfor - ingen bønn er mer
effektiv enn uskylden.
Lucca – miraklenes by.
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MOT – et eventyr
uten ende?
Av Arve Lønnum

n «Det var en gang……» «Snipp, snapp snute – så var eventyret ute.»
Slik er vi vant til å si og høre det. Alle magiske historier både barn og
voksne elsker, fordi de slutter godt med drømmer som blir oppfylt.
Virkeligheten har også sine eventyr med drømmer og visjoner.

Foto: Ludvig Killingberg

Julaften 1977 spiser Atle Vårvik
middag med sin familie og en innsatt
ved Trondheim kretsfengsel. Atle ble
fascinert av et menneske som hadde
misbrukt sine positive talenter og som
ikke hadde blitt tatt på alvor av sine
medmennesker da han var ung. En interesse for mennesker og livet vekkes.
Januar 1979 nærmer Atle seg
forsiktig Eric Heiden på Trondheim
stadion og får autograf. Drømmen
om å delta i OL er nå rotfestet.

OL på Lillehammer er over. Atle
var med og gledet seg over prestasjonene til sin beste venn Johann Olav
Koss før han luftet sin ide om å lage
plakater for kampanjen Ungdom mot
narkotika. Atle har funnet målet i livet
– å bygge noe som er større enn seg
selv – en organisasjon som skal bygge
robust ungdom. Under VM på ski i
Trondheim i 1997 stiftet Atle Vårvik,
Johann Olav Koss, Dag Otto Lauritzen og Rune Bratseth MOT.

Hvorfor MOT?
MOTs arbeid bygger på to påstander:
Mennesket er robust og kan takle
utfordringer hvis det får støtte fra
omgivelsene. Mennesket er sårbart og
kan knekkes dersom det blir utstøtt
fra fellesskapet. Vi kjenner alle den
fysiske opplevelsen i halsen og brystet når vi føler oss sterke og sårbare.
Vi føler energi eller gråt. Følelsessenteret er i hjertet der motet sitter med en
enorm styrke og derfor måtte navnet
på Atles drøm bli MOT.
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i tre kjerneverdier: Mot til å leve Mot til å bry seg - Mot til å si nei.
Disse tre kjerneverdiene er ikke
ulike Odd Fellows kjerneverdier
Vennskap – Kjærlighet –Sannhet.

Foto: Ludvig Killingberg

Det begynte i det små. Atle og hans
kone Sigrun arbeidet natt og dag de
første årene før det ble årsverk. Med
glød spredte Atle budskapet til de
unge, først og fremst ved besøk på
skoler. Det er jo der ungdommen er.
Sterke trær trenger lang tid på å vokse
og langsomt kom nye grener og nytt
løvverk til. MOT-logoen ble mer og
mer synlig og verdiene gikk inn hos
de unge. Ved MOT-skolen ble ledere
og kontinuitetsbærere utdannet slik
at hele landet etter hvert ble nybrottsland for MOT.

ramme og påvirke den enkelte til å
søke å være et godt medmenneske.
Odd Fellow har fokus på enkeltmenneskets utvikling ved å legge
vekt på vennskapets, kjærlighetens
og sannhetens grunnprinsipper og
sanne vesen. Målet er å skape trygge
mennesker med verdier som styrker
både den enkelte og kretsen rundt
ham/henne. Denne tryggheten består
blant annet av mot til å stå for egne
meninger innenfor rammer som er
til nytte for kretsen rundt en selv.
MOT har en filosofi som munner ut

Odd Fellow og MOT
– en felles plattform?
Odd Fellow er en ideell organisasjon som arbeider ut fra generelle og
universelle etiske verdier som ethvert
samfunn bør bygges på. Odd Fellows virke går ut på å styrke individet i en felles, mellommenneskelig

Foto: Kristian Helgesen

MOT sine verdier har vært hovedinnholdet i all aktivitet rettet mot skole
og ungdom og har vist seg å bære
frukter. Kjerneverdiene anvendes
innenfor bedrifter og organisasjoner, i
kommuner og lokalsamfunn fra øverste leder til barn i skole og fritidsarenaer, og mot andre grupper enn bare
ungdom, for eksempel eldre gjennom
Mot til å eldes. MOT påpeker at gode,
varme og trygge miljøer og samfunn
bygger på de tre MOT-pillarene.
Som enhver suksesshistorie – eller
eventyr – dukker ofte Janteloven opp
med spørsmålet uttalt med en grad
av skepsis: Hva er nå det her da?
Professor Edvard Befring, som har
skrevet en offentlig rapport om MOT
som idebærende organisasjon, har
sagt: MOT-prosjektet er genuint i sitt
forebyggende arbeid blant ungdom.
Rapporter viser at skoler med MOT
har lavere prosentdel mobbing,
uansett kommune eller region. 200
kommuner har samarbeidsavtale
med MOT og forankrer arbeidet
fra kommuneledelse til MOT-ansvarlige i kommunen, lærere på de
enkelte skoler, og påvirkningsarbeidet
utføres i stor grad av ungdom med
MOT som selv er elever ved skolen.
Regionsledere søker konstant mot
skoler for å nyrekruttere ungdommer
som ønsker å utgjøre en forskjell
for sine miljøer og sine medelever.
Edvard Befring
og Bjørg Elin Moen’s rapport:
“Organisasjonen MOT under lupen”
oppsumerer følgende konsekvenser:

• Styrket selvtillit og optimisme
• Styrket oppvekst og opplæringskvalitet
• Økt forståelse for viktigheten av
og bry seg om andre
• Begrenset mobbing
• Redusert bruk av alkohol og nikotin
• Styrket læringsorientering
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Ethvert menneske har
potensiale til å vokse seg
så sterkt som det selv
vil. Det kreves mot til å
si nei til negativt påtrykk,
det kreves mot til å bry
seg når man ser urett og
det kreves mot til å ta
valg for å få et godt liv.
Filosofien man arbeider
etter er i dag et forbilde
for offentlige og private
institusjoner, og bedrifter
og samarbeidspartnere
deltar på MOT-samlinger
med stort utbytte. Ledere
i næringslivet sier at
MOT-samlinger er
lederskolering så godt
som noe annet tilbud.
Det geniale – og enkle
– er at man ser på
hele mennesket.

Hvem står bak?

Hvordan slutter eventyret?

MOT har gjennom årene hatt gode
og nære samarbeidspartnere. Det
begynte med Olympiatoppen, og
senere har Reitan-gruppen, Gjensidigestiftelsen, Torghatten, Sparebanken
Midt-Norge og flere gått inn i samarbeid. I tillegg driver NTNU samarbeid med MOT der MOTs filosofi
og arbeidsmetoder blir gjenstand for
forskning innen samfunnsfag. MOTs
daglige arbeid utføres av omtrent 25
fast ansatte og 2500 frivillige som
holder hjulene i gang. Toppidrettsutøvere og eliteserielag i fotball profilerer MOT ved sine besøk i skoler og
på idrettsarenaer.

Det begynte med plakater som oppfordret ungdom til å ta avstand fra
narkotika. Det har blitt et gjennomarbeidet konsept som fungerer like
godt blant ungdom i skole som blant
ledere i offentlig og privat næringsliv.
Alle melder om det samme – MOT
styrker immunforsvaret mot mobbing, gir selvtillit og inspirasjon,
gjør mennesker til ledere og bringer
faktisk verden framover.

Hvorfor MOT og Odd Fellow?
Både Odd Fellow og MOT har
samme mål – et bedre samfunn
gjennom nærhet mellom mennesker,
støtte der det er nødvendig og styrke
til å tåle livets med- og motgang. For
meg synes det fornuftig og meningsfullt å ha en form for kontakt mellom
de to organisasjonene. Den enkleste
og raskeste måten å begynne slikt
samarbeid på er å gå inn i det frivillige arbeid MOT er så avhengig av.
Jeg tror alle distriktsledelser i Odd
Fellow ville finne glede og nytte i
å kontakte regionsledere i MOT og
få en innføring i MOTs arbeide. Jeg
viser i denne sammenheng til hjemmesiden mot.no.
Foto: Ludvig Killingberg

Hvis man kaller MOTs historie et
eventyr kan vi glede oss over flere
kapitler. I løpet av de siste 10 årene
har MOT etablert seg i Sør-Afrika, Danmark, Thailand og Latvia.
Resultatene i disse landene viser det
samme – MOT styrker ungdommen
og gir dem håp og tro på en framtid
der de stoler på sine egne krefter og
egenskaper. Ved inngangen til 2019
kommer innledende samtaler med
Russland og USA. Kanskje er slutten
på eventyret Atles drøm om at vi skal
se MOT-logoen på månen en gang.
På MOT Camp har jeg møtt mange
ungdommer som har overbevist meg
om at vi trygt kan overlate samfunnet
i deres varetekt og forvaltning. Jeg
følte fra første stund at Odd Fellows
verdier og MOTs verdier er to sider
av samme sak. Hvis de unge i dag
vokser opp under de beste vilkår som
er mulig vil Norge være på riktig
kurs på alle områder. De viktigste
vilkår er at man føler trygghet, at
man blir sett, hørt og ivaretatt. At
man blir bygget opp i stedet for
mobbet eller forulempet. Alt hva
MOT arbeider med og har som fokus
er å bygge ungdom som er sterke,
rause og empatiske. Viktigere arbeid
kan ikke en organisasjon utføre.
Jeg tror at vår Orden kan lære mye
av de metoder MOT benytter. Og
hva ledelse angår har jeg aldri møtt
en organisasjon som bedre klarer å
engasjere og begeistre mennesker til
positiv innsats for hverandre.
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Festningsball i 200
redaktor@oddfellow.no

n Pinseaften var det invitert til jubileumsball på Christiansholm Festning i Kristiansand for alle Odd Fellows på Agder.
Og for et festningsball det ble.

Foto av Festningen, © visit Sørlandet, andre fotos: Ivar Ø Eidsaa

For ett år siden satte felles distriktsråd
for distrikt nr 14 Vest-Agder ned en
prosjektgruppe med ett mandat: Lag
en uforglemmelig jubileumsfest på
Festningen pinseaften 2019 til ære for
Ordenens 200 års jubileum. Tett på 200
gjester i sin fineste stas gikk inn i borggården til festningen, til fløyelsmyke
toner fra saksofonisten Tore Ljøkjel.
Gjesten ble møtt med stetteglass og
bobler i alle varianter, og en herlig
tapasforrett.
Litt mingling og stemningen steg mens
gjestene fant sine plasser i et festpyntet
lokale. Bare å sette seg til et slik bord,
der man så tydelig har lagt seg i selen
for gjestene, er jo en fryd.
Så brytes samtalene av en riktig
gedigen hymne; prosjektlederen, DSS
Frank Ellefsen kunne ønske velkommen. Str Deputert Stor Sire Selle Marie
Horntvedt utbragte Hans Majestet
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Kong Harald V skål, og Kongesangen
ble høytidelig sunget. Som seg hør og
bør ble det så skålt for Den Uavhængige Norske Storloge. Og så var vi i
gang.
DSS Torild Hundal og DSS Frank
Ellefsen. Spente og klare

med den. Men budskapet og verdiene
ligger fast.
DSS Torild Hundal holdt en strålende
jubileumstale med fokus på verdier og
handlinger.

SDSS Kjell-Henrik Hendrichs holdt
jubileumsprologen.

SDSS Kjell Henrik Hendrichs holdt
jubileumsprologen. Et historisk overblikk fra den industrielle revolusjonen
til dagens Odd Fellow. Mye har endret
seg i verden og Odd Fellow Ordenen

Under planleggingen av jubileumsfeiringen ble det sendt ut en utfordring til alle logene – kan vi klare
å samle inn 200.000 kroner til et
formål som er verdig og passer inn i
vår Orden og som dekke, hele VestAgders interesse?
Leder for Blå Kors i Kristiansand,
Arvid Solheim ble bedt om å entre
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Fra bordsetet.

ner, Tone Svaland og Elisabeth Wærp.
Flott grafiske verk, innrammet og klare
til å henge på veggen.
Gevinsten i Kunstlotteriet skapte glede

scenen og ble overrakt en sjekk på kr
200.000 til arbeid for Blå Kors Ung
av prosjektleder DSS Frank Ellefsen
og DSS Torild Hundal. I sin takketale
bemerker han at disse pengene går i
sin helhet til aktiviteter for unge mennesker. Han poengterte også at for

hver eneste ungdom som vi kan redde
unna gatelivet, sparer samfunnet 1.5
mill kroner pr. år. Så dette arbeidet er
særdeles verdifullt, både for ungdommen og for samfunnet.
Ginger Ale – en festlig, ungdommelig kvartett tok oss så med over i
musikalske slagere. Med fart, ynde og
talent skapte de stemning og entusiasme blant gjestene.
Nydelig mat ble servert, og det ble tid
for trekning av Kunstlotteriet, et
lotteri som var med å finansiere den
store jubileumsgaven. Det var solgt
900 lodd à 200 kroner stykke. Det var
5 flotte grafiske trykk av kunstere som
Per Fronth, Kjell Nupen, Frank Brun-

Ginger Ale.

Etter «takk for maten talen» var det
tid for Rabbersviken Jazzforening å

Rabbersviken Jazzforeningen
ved 2 av dem.

innta scenen. Til glade jazztoner startet
polonesen og det ble en lang hale før
dansen kunne starte. Og det var livlig
dansemusikk for gulvet var stort sett
fullt helt til slutt.
Kvelden ble, som tante Gudrun ville ha
sagt det: «Det æ som et eventyr, det æ
som en presang.» Og det var det jo. En
presang til alle flotte Odd Fellows på
200 års dagen.

Eks OM fra loge nr 28 Agdesiden, Jan
Øyvind Rasmussen og Svein Pedersen
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En dannelsesreise
redaktor@oddfellow.no / fotos Gunnar Graff

n Aldri hadde jeg trodd at jeg kunne reise til Stavanger for å få større
klarhet i begreper som toleranse, sannhet og respekt. Men det var
akkurat det som skjedde.
Neste symposium er i Bodø, 12.-14. juni 2020
Når varaordfører Bjørg Tyrdal Moe
i sin åpningstale til Symposiet sier
at Stavanger er en historisk åpen og
inkluderende by, er jeg egentlig litt
skeptisk. Et Stavanger preget av
haugianere, misjon, avholdsbevegelse
skal liksom være tolerant og
inkluderende? Men varaordføreren
overbeviste meg. Den internasjonale
byen som Stavanger i dag framstår
som, med 189 ulike nasjoner representert innenfor kommunen, med et
mangfold av kulturaktiviteter og med
schwung på industri og internasjonal
handel, framstår som en mangfoldig
og inkluderende by med sunn innstilling til sine borgere. Mine fordommer
ble gjort til skamme.

Historisk vandring i Stavanger.

er flinke og har et helt spesielt talent.
Dette var rett og slett imponerende.
Symposiets deltakere ble tatt med
på en byvandring i gamle Stavanger
og havnet på Bjerksted - institutt for
utøvende kunst og og konserthus.
Et imponerende koppel av utøvende
musikalske kunstnere fanget publikum. Unge, talentfulle og virkelig imponerende musikere i mange sjangre.

Under symposiet fikk vi i flere omganger oppleve unge, lovende talenter
innen musikk. Det var klassisk gitar,
det var kammermusikk, det var opera
og visesang og det var en kvintett av
klarinetter i ulik tone og størrelse.
Unge mennesker, alle deltakere i
kulturskolens talentprogram. Fordi de

Årets Symposium hadde en litt annen
regi enn tidligere år. Foredragene var
i år erstattet med samtaler. Og første
samtale ut var forfatteren Thorvald
Steen og filosofen Elin Svenneby.
En samtale som berørte alle i salen.
Under ledelse av programverten Anne
Grosvold ble det en samtale om skam,
destruktive tanker, håp, respekt og
mangel på respekt. Thorvald Steen
snakket åpenhjertig om sin diagnose
og ikke minst morens totale fortielse
og skam. Om hans egen kamp for
å bli værende i livet og ikke minst
hans syn på manglende respekt for

avvik eller annerledeshet. Det være
seg handicap, Downs eller innvandrere. Elin Svenneby drøftet med
utgangspunkt i filosofene Immanuel
Kanp og Iris Murdoch, hva filosofene
mener om respekt og mangel på respekt. Respekt med og uten følelser,
ord som sårer og ord som styrker. En
opplagt og meget pålest og engasjert
programvert fører samtalen og dialogen videre. Hele tiden videre slik at vi
alle kan forstå.

Å sette seg inn i filosofien
og tankene rundt temaer
som for oss vanlige hverdagsmennesker er
vanskelig tilgjengelig,
ble framstilt på en mer
forståelig og aktuell måte.
Problemstillingene blir belyst med
gode eksempler, ikke minst fra
Thorvald Steen og med god hjelp av
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Å søke det som er sant krever dialog.
Ikke en monolog mellom to mennesker der de framfører sin argumenter
uten å lytte til hverandre, men en
ærlig, genuin samtale/dialog der
begge lytter, forsøker å begripe og
akseptere hverandres argumenter og
ikke minst anerkjenne den andres
mulige sannhet.
Mennesker er sannaktige, i forståelsen
av at de tror ting er sant, selv om de
kjenner fakta og det de sier er sant er
feil. Og det ledet samtalen videre inn
på facebook og ekko-kammere. At vi
mennesker lett søker bekreftelse på

Anne Grosvold og Lars Svendsen

spørsmålene Anne Grosvold stiller.
Uredde, personlige og utdypende.
Utvilsomt var seansen sterk og mange
var berørt etter at samtalen var over.
Utladet var et ord som gikk igjen. Så
sterk var berøringen.
Lørdagen startet med en samtale
mellom Anne Grosvold og filosof
og professor Lars Svendsen. Hva
er sannhet, og kan noen definere en
absolutt sannhet?
Filosofien har gjennom 2000 år
forsøkt å definere begrepet sannhet.
Men som Svendsen konstaterte, vi er
ikke kommet så veldig mye nærmere
å kunne definere et eksakt begrep.
Men vi søker sannhet. Ofte er det mer
presist å definere hva som er sant.
Sannhet henger nøye sammen med
tillit.

Thorvald Steen, Anne Grosvold og Elin Svenneby

på Henrik Ibsens forfatterskap – om
sannhet. Noe filosofen avviste.

Ibsen krevde ikke å sitte
på sannheten. Ibsen søkte
ikke sannhet, men hva
som var sant.

det vi allerede tror er sannhet, i stedet
for faktisk å søke etter hva som er
sant.

Å navigere etter
stjernene, betyr ikke at
du kommer dit.

Uten sannhet. ingen tillitt.
Og ethvert demokratisk
samfunn baserer seg
på sannhet eller at
tingene er sanne.
Undergraves sannheten, vil løgnen i
seg selv kunne være like lett å
akseptere som noe annet og vi har forlatt det liberale demokratiet. Trusselen
fra Trumps manglende forhold til hva
som er sant, er et godt eksempel.
Grosvold og Svendsen var også inne
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Norsk Odd Fellow Akademi skal
gjennom forskning og studier ta
fram og formidle kunnskap og
forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og tradisjon.
Akademiet er et verktøy for å skape
grunnlag for en fortsatt bærekraftig
og tidsmessig utvikling av Odd Fellow Ordenen i Norge.
Preses og Stor Sire Morten Buan
understreket i sin tale til forsamlingen
Ordenens verdibærende tradisjon. Og
hvor viktig det er at vi i dag står opp
for disse verdiene i et samfunn som
er i konstant endring og mange av
verdiene utfordres i det daglige.

Stor Sire Morten Buan og den finske Stor Sire Kai Johansson

Vi mennesker er ikke gjennomsiktige
og det gjør at vi ikke alltid opptrer
sant. Vi skjuler det vi ikke vil at andre
skal se. Men løgnen fratar den andre
parten muligheten til å agere i sin
interesse. Og det er et etisk uføre. Vi
påfører altså den andre en ulempe
eller skade ved ikke å være sann.
Den siste samtalen på symposiet
hadde tema toleranse. Filosofen Einar
Øverenget og forfatter Ida Hegazi
Høyer samtalte med Anne Grosvold
om toleranse, intoleranse, det å bli
såret eller krenket.
Forskjellen mellom å bli såret og å
bli krenket er definert som at i en
krenkelse ligger det en trussel.

En professor emeritus uttalte en gang
følgende: «Det å bli pensjonist gjorde
at jeg nå kan se at de som under tiden
var uenig med meg, tok nødvendigvis
ikke feil». I det ligger at vi bør være
ydmyke for andre sannheter og sette
våre holdninger og fordommer i et
nytt perspektiv. Den gyldne leveregel er i det tilfellet et godt verktøy.
Hvordan ville jeg reagert om noen
hadde sagt eller gjort det samme mot
meg som nå jeg har gjort mot dem?
Og i Facebook-sfæren: Det jeg nå
skriver, ville jeg hatt mot til å si det
samme ansikt til ansikt med vedkommende jeg skriver om?

8 regionale akademier er nå i gang
med foredrag og samlinger for å gi
alle Odd Fellows viktige bidrag til
å forstå Ordenens kjerneverdier og
ikke minst bringe de ut til samfunnet. Og flere er på gang. Dette er en
bærekraftig utvikling.
Det Akademiske Råd er utvidet til
12 medlemmer, der Odd Gulbrandsen
går av som sekretær, men tar plass i
Rådet. Ny sekretær for Akademiet er
Hans Emil Ratvik og øvrige nye
medlemmer er Karin Lilleskare,
Sissel Idland og Tor Arne Strand.
NOFA Rogaland hadde laget et flott
opplegg for Symposiet. Et velsmurt
apparat ga deltakerne en god opplevelse på alle måter.

Meninger som sårer
er ikke krenkende i seg,
det må ligge en trussel
om konsekvens hvis
du uttaler deg.
Uenighet er ikke intoleranse. Det å
måtte endre perspektiver, medfører
ofte at toleransevinduet blir utvidet.
Toleranse er i seg selv å kjempe til sin
død for andres rett til å ytre seg, men
med alle lovlige midler motbevise
vedkommendes argumenter.

Nye medlemmer av Rådet, fra venstre: Karin Lilleskare, Hans Emil Ratvik,
Tor Arne Strand og Sissel Idland
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Gode minner kan være tunge å bære. Når en nær har
gått bort, vil det dukke opp mange spørsmål.
Hos oss får du svar på det du lurer på i forbindelse
med en begravelse. Les mer på jolstad.no.
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Turen
vi pleide
å gå
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ETISK INNLEGG

Å finne vår vei, vel vitende
om at livet alltid
ligger foran oss.
av Stor Kapellan Kjell Aas

n Nedenstående epistel er skrevet på grunnlag av at det

ble avholdt HM/HP seminar første helgen i juni. Alle de
nye Hovedmatriarkene og Hovedpatriarkene var samlet for å få påfyll av
kunnskap for å stå godt rustet til å begynne sin nye gjerning i leiren.
Det var en meget givende helg og mye positivitet å spore som gjør godt
for leirarbeidet. Vi ønsker de nye embedsmennene LYKKE TIL!

Å finne vår vei er framtid. At vi er
vel vitende om at livet alltid ligger
foran oss er og framtid. Alt det andre
som har skjedd med oss mennesker,
er det som hendte da dagen i går for
forbi. Det som ligger bak oss er det
levde livet som har blitt til erfaringer
og minner. Vi skal søke ut i verden
og finne vår vei, ut i Paran, ut å møte
medmennesker hvor hen det måtte
være. Det er ikke alltid like lett å
finne denne livsveien hvor vi skal leve
våre liv.

”Livet må forstås baklengs, men det
må leves forlengs.” sier Søren Kirkegaard. Med det mener han at det er
livet og håpet som ligger foran oss
som vi må satse på. De gode erfaringene fra i går tar vi med oss videre i
livet som nyttig lærdom og som vil
påvirke de valgene vi tar. Noen av
erfaringene er kanskje så bra at vi
kan bruke dem om igjen, og noe er
sikkert så dårlig av vi må gjøre mye
nytt for få det til å fungere etter mål
og hensikt.

De siste årene har gitt meg mange
gode erfaringer gjennom leirarbeidet, spesielt etter at revitaliseringen
av leiren begynte. Det å være i en
kontinuerlig læringsprosess er en god
opplevelse og som vi med glede skal
dele med hverandre. Revitaliseringen
av leiren har vært viktige erfaringsår i
vår Orden og negative spørsmål har så
å si stilnet. Leiren skal være åpen og
raus for der skal alle mennesker finne
sin plass.
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Vi sier: ”I logen lukker
vi den store verden
ute, i leiren står vi midt
ute i den store verden.”
Det er en stor utfordring
å tjene som matriark
og patriark.
Toleranse, gjestfrihet, tro, håp og barmhjertighet har stor betydning og er store
etiske siktepunkter for å fungere som
patriarker/matriarker på veien gjennom
livet. Det er dette som er basisen for
vårt ordensliv.

GJESTFRIHET
Gjestfrihet er en viktig del i
matriarkenes og patriarkenes liv og vi
vet at deres telt alltid er åpent for mennesker i nød.
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Vi skal møte våre medmennesker med
åpne armer og et åpent sinn. Som medmenneske er vi forpliktet til å gi dem mat
og drikke og tak over hodet slik at de kan
leve et verdig liv. Vi skal gi verdighet,
ikke ta den fra noen. Patriarkenes/matriarkenes gjestfrihet handler om de store
linjene i det å møte mennesker. I vår
leirverden har vel ikke budskapet om
gjestfrihet vært mer høyaktuelt enn det er
i dag. Leirritualene har med ett brakt oss
inn i virkelighetens verden.
Hvor pliktoppfyllende er vi overfor
det som blir oss meddelt gjennom
ritualene? Hva gjør vi overfor dem vi
møter hvor enn de kommer fra?

TOLERANSE
Vi kjenner Den gylne leveregel og vi
kan den sikkert utenat - toleransens
grunnlov. Dette er en overordnet regel i
vår Orden, den rommer alle våre verdier. Ofte blir vi minnet om denne regelen
som vi alle vil være en del av. Vi vil det
så vel, men det er så vanskelig.

På min arbeidsplass deler jeg samvær
med kolleger fra ca 25 nasjoner. Mange
av dem har ikke fått særlig relevant
utdannelse når de begynner sitt arbeid.
Noen har kommet hit fra vanskelige
leveforhold i sitt hjemlands Paran.
Mange har kommet langveisfarende
fra der verdenskartets Paran ligger for å
skape seg et nytt her oppe i nord.
De har sine drømmer og stort sett går
de ut på å ha et arbeid og å skape seg et
hjem. I tillegg vil de leve i sameksistens
og fred med dem de møter på sin vandring. Paran har mange ulike varianter.
Å møte så mange forskjellige mennesker på en arbeidsplass gjør noe med
deg som menneske. Vi må spille på
lag og lære av hverandre og ikke minst
må man utvise toleranse. Det skaper
igjen gode og bedre holdninger overfor gjestene som kommer inn i leirens
telt. Man kan føle seg privilegert i en
slik jobbsituasjon. Dessverre kan det
ikke stikkes under en stol at noen av
samfunnsetikkens primitive tanker i
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forhold til fremmede mennesker melder
seg hos meg som hos mange andre.
Tankene sniker seg inn som en ond
ånd om natten og stiller oss mange
ubehagelige spørsmål. Da gjelder det å
ta utfordringen og gjøre noe med det.
En ting er helt klart – verdens nasjoner
og dets mennesker har mye å lære av
hverandre. Per Fuggeli sa: ”Om ikke
menneskene lærer seg toleranse blir det
aldri fred i verden.”
Våre ritualer gir oss klare lærdommer
om at vi skal møte våre medmennesker
med verdighet og ærefrykt.
For en patriark/matriark skal det være
helt naturlig å møte mennesker som er
fremmede, uten frykt og fordommer –
ideelt sett. Og her kommer utfordringen
om å være forberedt slik at vi ikke tyr
til primitive følelser og holdninger, når
vi står overfor utfordringen, når det står
en fremmed framfor oss.
Denne utfordringen gjelder for alle
de vi møter på vår vandring. Og her
kjenner vi oss igjen i vår samvittighet,
at vi ikke strekker til. Dette er et av

leirens store etiske siktepunkt. Samme
hvilken konfesjon, kultur eller hudfarge.
Vi stilles overfor enorme utfordringer
som igjen utfordrer vår samvittighet, til
å takle egne fordommer, hat, rasisme,
antisemittisme, ja, listen er lang.

Å være empatisk er en
del av barmhjertighetsbegrepet. Det å kunne
sette seg inn i et annet
menneskes lidelse og
utøve barmhjertighet
fjerner hovmod. Er vi
empatiske og barmhjertige overfor våre brødre
og søstre? Besøker vi
de syke, hjelper vi de
trengende? Vi har etiske
utfordringer som venter
på oss hver dag.

OM Å SØKE KUNNSKAP
Å lykkes med å lede en leir og det å
være patriark/matriark får man kun til
gjennom hardt arbeid. Hele tiden må vi
søke kunnskap og å være dynamiske.
Vi har alle vårt eget Paran hvor hen vi
måtte befinne oss. I hjemmet, i logen,
i leiren eller hvilket som helst sted der
vi lever våre liv. Leirene i det gamle
Paran flyttet stadig på seg og karavanene var stadig og se på stiene til
nye steder.

LEIROPPDRAGET
Ritualene er selve fundamentet i
vårt leirarbeide. Vi skal kontinuerlig
videreutvikle leiren inn i en ny tid. Da
er det viktig at vi er oppfinnsomme og
kreative. Vi skal alle bidra, stå sammen
og kjempe for Tro, Håp og Barmhjertighet. God sommer!

Vi lager merker og emblemer i sølv og emalje.
Alt lages for hånd på verkstedet, hvor norsk
håndverk og kvalitet står i fokus.

Ta kontakt for mer info:
Tlf: 22 17 50 50
Email: opro@opro.no
www.emaljesmykker.no

AnnonseOddFellow.indd 1

05.03.2019 13:57:50
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ODD FELLOW ORDENEN over alt
Oddbjørn –
en bamse til trøst

Trine Lill Johansen
1. Du er jo nylig innviet i Odd Fellow
Ordenen. Hva er de 3 viktigste årsakene
til at du vil bli medlem i vår Orden?
- De tre viktigste grunnene til at jeg ble
medlem er først og fremst den varme
måten jeg ble møtt av alle medsøstre,
muligheten til mange nye bekjentskaper
på tvers av alder og samtidig være en del
av dette fine felleskapet.
2. Hvordan føler du at du er blitt møtt av
dine Ordenssøsken så langt? Og er noe
positivt eller mindre bra du allerede nå
kan peke på?
- Jeg ble møtt på en utrolig flott og varm
måte da jeg første gang kom på venneaften, og sånn har jeg blitt møtt hver
eneste gang etter dette også. Fantastisk!
3. Hva er forventningene dine til ditt
medlemskap, hva ønsker du å oppnå ved
å være medlem i Odd Fellow Ordenen?
- Mine forventinger er å bli kjent med
mine medsøstre og utvikle meg som ett
bedre medmenneske.
4. Når ble du innviet og hvor?
- Jeg ble innviet 26 februar 2019, i
Rebekkaloge nr 77 Malmfrid i Narvik.

Cheko Haji Abbasi
1. Du er jo nylig innviet i Odd Fellow
Ordenen. Hva er de 3 viktigste årsakene
til at du vil bli medlem i vår Orden?
- Det vil være alle de positive sidene ved
å være i Odd Fellow. Som broderskapet,
samhold og “Besøke de syke, hjelpe de
trengende, begrave de døde og oppdra
de foreldreløse”.
2. Hvordan føler du at du er blitt møttav
dine Ordenssøsken så langt? Og er noe
positivt eller mindre bra du allerede nå
kan peke på?
- Alt har vært veldig bra. Hos oss har de
vært inkluderende og møtene har vært
veldig bra. Ikke noe negativt.
3. Hva er forventningene dine til ditt
medlemskap, hva ønsker du å oppnå ved
å være medlem i Odd Fellow Ordenen?
- Her vil jeg gå for Ordenens motto og
bli et bedre menneske, med god etisk
opplæring.
4. Når ble du innviet og hvor?
- 18.02.2019 Odd Fellow loge nr 12
Kongssten Fredrikstad.

Det meldes om
deltakelse i 17. mai
tog flere steder i landet
og det gleder oss. Vi
oppfordrer alle loger
til å delta i stedets tog
neste år. Her ser vi fra
borgertoget i Trondheim.
Foto: Harald Storli.
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Rebekka- og Odd Fellow logene i
Distrikt nr 10 Hedmark og Oppland
har siden 2016 kjørt prosjektet
«Oddbjørn» - en liten bamse som
gis til barn som opplever å måtte bli
fraktet i ambulanse.
Prosjektet kom fra en loge i Sverige
og har siden oppstarten distribuert
1400 bamser ut i distriktet.
- Bamsene blir pakket i plast av hygieneårsaker og samtlige ambulanser
i området vårt mottar slike bamser.
Vi opplever at Oddbjørn er til stor
trøst for en liten gutt eller jente som
er i en tøff situasjon.
Oddbjørn er også et godt pedagogisk
verktøy for å fortelle barnet om hva
som har skjedd og hva som skal
skje, ved å kunne vise det på
Odd-bjørn, forteller OM Ida Holm
Grindstrand, i Rebekkaloge nr 128
Sarah. Er det flere loger og distrikter
som har lyst til å vite mer om dette,
er det bare å ta kontakt, avslutter
hun.
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- vi vil presentere nye medlemmer i vår Orden og ha innslag fra forskjellige sterder i Norge og resten av verden

100 års jubileumsbok

Benedicte Hovind

Odd Fellow loge nr 7 Ragnvald Mørejarl har i år 100 års jubileum og har i
den anledningen gitt ut en jubileumsbok som forteller logens historie fra
begynnelse til idag. Boken er bygget
opp med fakta, historier og betraktninger, fortellinger og innlegg fra datid
og nåtid. Det er intervjuer og det er
beretninger. Et spennende og meget
godt arbeid som er utført av
en komite, bestående av bror Eks
Dep Stor Sire Per-Arne Vidnes,
Storrepr. Inge-Arne Olsbø, bror
Arne I. Edvardsen og bror Kjell Arne
Slinning.
Et flott historisk manifest, laget spennende og lesverdig.

Ole Fjelldal daglig leder i Stortingsgaten
28 informerer litt om prosjekt Stortingsgaten 28; Vår reguleringssøknad er nå
til behandling hos byråden for byutvikling, den ble oversendt fra Plan- og
bygningsetaten 06.11.2018. Vi håper
at hennes innstilling oversendes byutviklingskomiteen i bystyret i løpet av
sommeren. Det er et sterkt ønske å
komme i gang. Saken har hittil tatt fem
år og kostet like mange millioner.

1. Du er jo nylig innviet i Odd FellowOrdenen. Hva er de 3 viktigste årsakenetil at du vil bli medlem i vår Orden?
- Ordenen har verdigrunnlag jeg kan
identifisere meg med. Jeg er tredje generasjon i familien som er tatt opp i Ordenen, hvilket gjør det trygt og gjenkjennelig. Jeg ønsker å bidra til en lavere
gjennomsnittsalder, og en loge som passer for alle.
2. Hvordan føler du at du er blitt møtt av
dine Ordenssøsken så langt? Og er noe
positivt eller mindre bra du allerede nå
kan peke på?
- Uten å ha noe å sammenligne med,
så følte jeg meg veldig godt tatt imot.
Søstrene virket genuint opptatt av at jeg
skulle føle meg velkommen.
3. Hva er forventningene dine til dittmedlemskap, hva ønsker du å oppnå
ved å være medlem i Odd Fellow
Ordenen?
- Jeg ønsker å føle en tilhørighet til noe
og noen, og bli del av et unikt fellesskap
med mine medsøstre. Jeg håper også å
oppnå en selvutvikling i tråd med Ordenens etiske verdier som vil hjelpe
meg i møte med andre mennesker videre i livet.
4 Når ble du innviet og hvor?
- 28.03.19 i Rebekkaloge Måken nr 104 i
Grimstad.

Ole-Einar Askerud
1. Du er jo nylig innviet i Odd Fellow Ordenen. Hva var de 3 viktigste årsakene
til at du ville bli medlem i vår Orden?
- Felleskap, nysgjerrighet, personlig
utvikling.
Min kone og jeg har nylig flyttet til
Ås fra Oslo, og i søken på et felleskap
virket Odd Fellow som noe jeg kunne
trives med. En fin måte å forplikte seg i
nærmiljøet.
2. Hvordan føler du at du er blitt møtt av
dine Ordenssøsken så langt? Og er noe
positivt eller mindre bra du allerede nå
kan peke på?
- Varme og godhet. Jeg kan komme som
den jeg er. Ikke måtte jage status og
prestisje som til vanlig er fokus i verden
rundt oss. Det er rett og slett blitt et fri
sted, hvor jeg kan få påfyll til livet ellers.
3. Hva er forventningene dine til ditt
medlemskap, hva ønsker du å oppnå ved
å være medlem i Odd Fellow Ordenen?
- Mine mål er å utvikle meg både som
person og ikke minst som en leder.
Verden, landet, nærmiljøet og famillen
trenger gode ledere som kan peke på
det som er viktig. Være en motvekt til
stress og anerkjennelse. Bygge selvtillit i mennesker som trenger det og lede
dem til deres potensiale.
4. Når ble du innviet og hvor?
- 22. november 2018 i Odd Fellow loge nr
129 Oscarsborg i Ski
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«Verdier i vår tid?»

Odd Fellow Ordenens jubileumsgave
av redaktor@oddfellow.no

n Tar vi de mest grunnleggende verdiene i vår kultur for gitt i dag?

Er de framme i samfunnsdebatten på en måte som folk flest er i stand til
å registrere? Er vi opptatt av dem, etterleves de?

Storlogens gave til samfunnet
og til hver enkelt loge og
logemedlem er, i anledning
200 års jubileet, en bok. Boken
med den spørrende tittel
«Verdier i vår tid?» I denne utgivelsen behandler fagfilosofer
og skjønnlitterære forfattere
verdiene medfølelse, vennskap,
takknemlighet, kjærlighet,
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tilgivelse, respekt, sannhet,
toleranse og nøkternhet.
Hvilken rolle har de spilt
gjennom historien? Og hvilket
uttrykk og praksis ser vi i
livene våre i dag?

Samspillet mellom de filosofiske
og de skjønnlitterære tekstene
viser en unik dynamikk på tvers
av sjangere om høyst sentrale
temaer. Slik sett er boken
spesiell*

Her er det mange tolkninger
og mange svar.

*utsnitt fra forlagets tekst på bokens
omslagsside bokhandlerversjon..
(Stor takk til Dinamo Forlag og bror Hans
Emil Ratvik for ide, tilretteleggelse og
distribusjon av boken.)
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Storlogen har gjennom Norsk Odd
Fellow Akademi gitt ut denne boken i
samarbeid med Dinamo forlag. Boken
distribueres til samtlige loger i et
antall på 10 stk pr. loge. Meningen
er at den skal selges for kr 250,- pr.
stk og at disse pengene i sin helhet til
utadrettet formål logen beslutter. Det
er Storlogens gave i forbindelse med
200 års jubileet.
I tillegg selges boken ved at hver og
en kan bestille boken direkte fra forlaget. Men da vil frakt komme i tillegg
til prisen på kr 250,- (se annonse
i bladet). Boken skal også selges
gjennom bokhandlere og vi håper at
innkjøpsordningen vil ta inn boken på
biblioteker over hele Norge.

Hvorfor skal så du
lese denne boken?
Først og fremst fordi vi tror at
verdiene står under et sterkt press i
dagens samfunn. Og at disse verdiene
er viktige for å opprettholde et godt
samfunn. Gjennom å lese boken, vil
du finne dine egne svar på verdiene,
hva de betyr for deg og hva de betyr
for samfunnet. På den måten vil du
selv være mer komfortabel med å
diskutere verdier i vår tid. Du styrker
din mentale beredskap.

Uten å gå inn den konkrete politiske
hverdagen, er det liten tvil om at
samfunnet og samfunnsdebatten
endrer seg. Mediene har søkelys på
å selge sine historier. Antall klikk på
en artikkel bestemmer prisen på en
annonse. Politikere søker oppmerksomhet og må spissformulere seg for
å bli hørt. Eller de kan komme med
kontroversielle påstander og forslag.
Kampen om oppmerksomhet og
penger er viktigere enn verdier, ideologi og kultur. Normer for oppførsel,
høflighet, respekt og toleranse flyttes
eller viskes ut. Hva gjør det med oss
som mennesker og samfunn?
NRKs program «Verdibørsen» er et
program som setter verdispørsmål på
dagsorden; så vel etiske, moralske,
politiske som filosofiske og religiøse
sider av livssyn og samfunnsliv.
Verdibørsen på NRK P2 har vår bok
i totalt 9 programmer – der alle
temaene i boken blir samtalt om. Det
er programlederen, filosofen og
forfatteren som snakker om temaene
på en inngående, men lettfattelig
måte. Et program det er all grunn til
å lytte til. Fikk du ikke med deg de
faste sendingene, kan du laste den
ned som podkast via nrk.no

Under symposiet i Stavanger ble
også noen av temaene gjenstand for
samtale og fordypning. Med Anne
Grosvold som debattleder, drøftet filosofer og forfattere temaer fra boken.
Det ble utrolig spennende samtaler.
Ordenens hensikt med boken er å
sette fokus på våre verdier. Å være
en tydeligere stemme i samfunnet og
ikke minst stå opp for de verdiene vi
tror på og som vi mener er viktige for
ethvert samfunn eller organisasjon for
den del. Uten verdier blir det litt som
Alice i eventyrland - hvis du ikke vet
hvor du skal, kan du jo gå dit veien
fører deg. Å tro på forankring i
vennskap, kjærlighet og sannhet er
viktig. Å stå opp for tro, håp og
barmhjertighet likeså. Alle disse
verdiene må vi forsvare for å bevare.
Og det må være i vår interesse og i
vår visjon å kjempe for disse verdiene
innad som utad.
Derfor er denne boken et så viktig
bidrag til Ordenens synliggjøring og
bevisstgjøring.
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RS Odd Fellow III døpt
av redaktor@oddfellow.no

n Det var folksomt på Honnørbrygga i Oslo da Redningsselskapets nye
skøyte skulle døpes.

Litt usikkerhet på om
regnet skulle ødelegge
noe av stemningen, men
da rådhusklokken ringte
brøt skydekket opp og
solen tittet fram.
Og det var mye fint folk, presidenten
i RS, Nicolai Jarlsby, det var Stor
Sire Morten Buan, generalsekretær
Rikke Lind i RS, det var samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines
Tybring-Gjedde og ikke minst gudmor

28

DE TRE KJEDELEDD

Wenche Myhre. I tillegg var brødre
fra Odd Fellow loge nr 68 Landego på
plass. De fikk hedersplass da de var
den logen som bidro mest pr. medlem
i landsaken som finansierte skøyta.

14 steder langs kysten der det skal
holdes fest og åpen skøyte for publikum.
Turen starter i Fredrikstad og går via
Svolvær og ender så opp i Bodø til en
heidundrende mottakelse.

Vi observerte at også et nytt tilskudd til
ordensaktiviteten var tilstede, nemlig
Odd Fellow Riders.

Etter den høytidlige dåpshandlingen,
var inviterte gjester klare til å innta
Stortingsgaten 28 for lunsj. De ble
ønsket velkommen av str. Dep Stor
Sire Selle Marie Horntvedt og br. Dep
Stor Sire Geir Småvik. Ved flygelet i
salongen spilte bror Kjell Bakken taffelmusikk før gjestene ble bedt til bords.

Til feiende marsj spilt av Marinemusikken, ble de honorære gjestene ledet
opp til podiet. Trompetisten Tine Ting
Helseth spilte så en prolog før Nicolai
Jarlsby talte om Redningsselskapets
oppdrag, Rikke Lind takket Odd Fellow
Ordenens 22000 medlemmer for bidraget og benyttet anledningen til å gratulere Ordenen med 200 års dagen. Stor
Sire Morten Buan fortalte om Ordenens
200 årsdag, vårt verdigrunnlag og
hvordan Ordenen gjennom våre budord,
fant det riktig å støtte Redningsselskapet
med en ny redningsskøyte, faktisk den
3dje i rekken av Odd Fellow skøyter.

Det var hyggelige taler, gaveoverrekkelser og god stemning. Gudmor Wenche
Myhre og hennes mann Anders Eljas
ga oss noen herlige sanger, bl.a. «Vi
lever» som gudmoren mente passet inn
for anledningen. Spontant tok Wenche
Myhre og Anders Eljas også ur-rapen
«Jag diggar dej» – en låt som Wenche
Myhre gjorde med Povel Ramel for
40 år siden i «Peppar och Salt». Herlig
acapella med flere ord enn toner.
Et hyggelig taffel ble avsluttet med
RS Odd Fellow III-kake og kaffe.

RS Odd Fellow III skal bli stasjonert
i Bodø og på Træna. Etter dåpen går
båten til verftet i Sverige for å få montert
noe mer utstyr og hektisk opplæring av
mannskapet om bord. Så starter signingsferden der båten skal innom
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En tur med
RS 169 Odd Fellow III
redaktor@oddfellow.no

n “Kan jeg gå ned å se på maskinrommet?” spør jeg forventningsfullt

skipsfører Jostein Johansen. “Helt greit, men ta av deg skoene. Her er
det ingen unntak”, svarer han kontant.
med dagens kommunikasjonskanaler,
ble det en hyggestund på telefonen.
- Å jobbe og bo sammen 4 uker i
strekk, alltid på alerten, klar for å løse
enhver mulig og umulig oppgave, kan
være utfordrende.

Forholdet mellom
mannskapet bygger på
tillit, respekt, fellesskap
og toleranse.
Og at hver enkelt kan sin jobb og vet
sin plass. Her kan ikke noe gå galt, sier
skipssjefen. Vi må fungere sammen for
å overleve dette noe spesielle livet.
RS 169 Odd Fellow III er en flott
skøyte i redningstjeneste. Guttene om
bord er staute, erfarende og særdeles hyggelige folk. Skipper Jostein
Johansen bor i Bodø med sin familie.
Kommer fra en av øyene utenfor Bodø
og har jobbet i mange år for Redningsselskapet. 4 uker på, 4 uker av, sier
Jostein. Det fungerer for oss, fortsetter
han.
Maskinisten Thomas Iversen kommer
fra innlandet. Hamargutt, ungkar med
Porsche i garasjen. Snusen ligger godt
gjemt under overleppen når han flirende sier at han også er musiker; blues og
rock. Mest for å sjekke damer, sier han
med et flir.
Styrmann Alexander Åkerøy Hundal
er en ung mann fra Dønna på Helgelandskysten, men bor nå med sin lille
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familie i Bodø. Det var 17. mai da
redaktøren var med skøyta, og savnet
etter datteren på 2 år var påtagelig. Men

Tidlig 17. mai la RS 169 Odd Fellow
III fra kai i Kristiansand. Om bord var
mannskapet, president Nicolai Jarlsby

DE TRE KJEDELEDD

RS 169 Odd Fellow III er altså Redningsselskapets båt nr 169 siden
starten for 128 år siden. Det er en båt
i Ulstein-klassen, en av de kraftigste
redningsbåtene i flåten. Båten er 22
meter lang, 6,3 meter bred og stikker
1,3 meter ned. Båten gjør 40 knop.
Dieseltanken tar 10.000 liter drivstoff.
Den er breddfull av tekniske hjelpemidler, alt det siste i redningsutstyr, en
vannkanon som pumper ut 4000 liter
vann i minuttet. Det er selvfølgelig
vannscooter om bord, full dykkerutrustning samt slep, kraner og medisinsk
utstyr.

i RS og Geir Bie som er arrangementsansvarlig fra Redningsselskapet
og DTK redaktøren.
De 4000 hestekreftene tok oss raskt
opp i fart. Vannjeten spruter ut kaskader av vann i akter og båten stamper
i ganske lett sjø – men det blåser
kraftig. Snart er Møvik,og Flekkerøya
tilbakelagt. Vi ser Sognvår fyr inn mot
land. Bølgesprøyten står over rekka.
Samtalen om bord går lett. Det er en
humørfylt gjeng som skal feire 17. mai
om bord. Målet er Haugesund.
Ryvingen fyr i Mandal ligger snart bak
oss og vi nærmer oss Lindesnes. Der
blir vi kalt opp av RS Hans Herman
Horn som er stasjonert i Farsund
midlertidig og RS Kaptein Skaugen
som nå snart skal til full overhaling og
ombygging. Et hyggelig treff utenfor
innseilingen, hyggelig prat med folkene
fra Farsund og så var det litt kappkjøring utaskjærs, så takk og farvel,
igjen med retning Haugesund.
Båten oppfører seg helt magisk i vannet, det er helt rolig og stille i styrhuset
– samtalene går ganske lavmeldt. Når
vi så rundet Lindesnes fyr har vinden
løyet og det er «pølsevann» som skipperen sa. Helt flatt – bare små krusninger. Jærstrendene flyter forbi oss før
vi begynner innseiling mot Haugesund,
der vi blir møtt av RS Bergen Kreds
og deres mannskap; bunkring, 17. mai
kake, Ja vi elsker og omkledning til
festlighetene i Haugesund.

Om bord har mannskapet ulike oppgaver, men de er alle dykkere og godt
utdannede førstehjelpere med utvidet
fullmakt under legekonsultasjon.

Oppdragene kan være
svært dramatiske. Men
de fleste oppdragene
er ofte temmelig hverdagslige, som å hjelpe
en fritidsbåt med tau i
propellen, et dieselfilter
som er gått tett
og slike ting.

Redningsskøytene utfører også losoppdrag.
Men den tryggheten som redningsskøytene gir langs kysten av Norge,
kan aldri overvurderes. Det gjør
sjøfarende og pårørende der hjemme
tryggere. Det er alltid hjelp å få, om
uhellet skulle være ute. Derfor er det så
fantastisk at Odd Fellow Ordenen og
Redningsselskapet har funnet sammen
for tredje gang og kan utføre livreddende oppdrag i en redningsskøyte
med navn ODD FELLOW.
Takknemligheten uttrykkes med store
bokstaver av mannskapet og ikke
minst presidenten Nicolai Jarlsby. Uten
donatorer kunne ikke Redningsselskapet operert med så stor flåte og med så
god dekning langs kysten. Staten er en
mindre bidragsyter til Redningsselskapets virksomhet. Pengene hentes inn
av frivillige, donasjoner og aktiviteter
og budsjettet ligger tett mot 700 mill.
kroner årlig.
Haugesund var i god 17. mai stemning
da vi stevnet inn og la til kai. Fortroppen som rigger til alt utstyr, Emil og
Lene, hadde brukt natten på å kjøre til
Haugesund. Nå sto alt klart til å starte
programmet. Slipsene ble strammet,
mannskapet kledde seg om til representasjonsantrekk og vi kunne gå i
land.
Tusen takk for en fantastisk opplevelse
på turen fra Kristiansand til Haugesund.
Utrolig artig å lære gutta om bord å
kjenne og føle litt på det gode arbeidsmiljøet som både båt og mannskap gir.

President Nicolai Jarlsby
og Arrangementssjef Geir Bie

Alle søstre og brødre
i Odd Fellow Ordenen
kan være stolte over det
bidraget vi har gitt
for at folk på og ved
havet kan leve i visshet
om at hjelpen er aldri
langt unna.
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En tur m
av redaktøren

n Kan jeg gå ned å se på maskin

RS 169 Odd Fellow III er en flott
skøyte i redningstjeneste. Guttene
om bord er staute, erfarende og
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Kurs
for nye embedsmenn
Av SDSS Per Arild Nesje

n Hva ønsker vi å oppnå med disse opplæringsprogrammene?

HVORFOR TRENGER VI
OPPLÆRING?
Jeg er ganske sikker på at det er
flere enn meg som har følt en viss
usikkerhet når man tar fatt på en ny
rolle i livet, som man har tatt på seg,
men som man ennå ikke helt kjenner innholdet i. Slik er det også for
mange av våre nye embedsmenn og
for aktørene i våre spill. Kursene gir
den enkelte en mulighet til å sette seg
grundig inn i oppgavene eller rollene
man skal ivareta. Det er lagt opp til at
man arbeider med stoffet i en gruppe
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sammen med andre i samme rolle og
det resulterer i en god gjennomgang
og diskusjon om både innhold og
gjennomføring. Det er også en del i
programmet som tar for seg opplæring
i fremføring av replikker og opplesning.
I tillegg så vil kursene gi en overordnet
informasjon til alle som deltar slik at
deltakeren skal få en god forståelse av
helheten i hvordan et embedskollegium
fungerer sammen, eller for det rituelle,
hvordan et logemøte eller en seremoni
bør gjennomføres for å få en god flyt.

Dette gjør at hver enkelt deltaker blir
tryggere på sin oppgave, selvtilliten
øker tilsvarende og man føler seg inkludert i gruppen. Dette er like viktig i
alle ledd i våre loger, uansett om oppgaven man innehar er liten eller stor.
Ettersom tryggheten kommer så vil
interessen for oppgaven øke og man
blir bedre på gjennomføringen. Dette
virker selvfølgelig positivt på de andre
embedsmennene og aktørene og målet
er at man får et godt samspill mellom
alle som bidrar i en eller annen rolle i
logen.
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Dette er oppskriften på suksess, jo
bedre gjennomføringen av et logemøte
eller et ettermøte blir, jo mer interessant blir det å være tilhører på benkene. Regner med at mange kjenner
seg igjen og husker noen logemøter
som spesielt stilige og godt gjennomførte og hvor godt det gjør å være
tilskuer på slike logemøter. Noen
slike logemøter bidrar helt klart til økt
fremmøte og da er målet nådd.

DSS og de øvrige kurslederene har
her et hjelpemiddel som vil gjøre det
enklere å planlegge og utarbeide et
kursopplegg som vil være nyttig og
som dekker deltakerenes behov på en
fullgod måte.
Veiledningen for DSS er nettbasert
og vil derfor oppdateres fortløpende
ved behov for endringer. DSS finner
veiledningen inne på sin innlogging
på Ordenens nettsider under fanen
“veiledning kurs embedsmenn”.

KORT STATUS
OM KURSHEFTENE
Kursheftene for nye embedsmenn ble
som nevnt i forrige utgave av DTK
splittet i en administrativ del og en
rituell del. Den administrative delen
er nå dekket av et felles hefte for
Rebekka- og Odd Fellow logene.
De administrative kursheftene ble
sendt ut til alle Distrikts Stor Sirene
i mai måned for videre fordeling i
logene og de ligger også tilgjengelig
elektronisk på nett for DSS, OM, HP,
HM og Storrepresentantene.
Kurset er utarbeidet som et hjelpemiddel for opplæring i de administrative oppgavene til de valgte embedene
samt Herold og Inspektør i Rebekkaog Odd Fellow logene, Storrepresent-

antene vil fra nå av bli en egen gruppe
som skal være deltakere på kurset.
Kursheftet gjelder også for Sekretær,
Skattmester og Herold embedene i
leirene og det er lagt opp til at
disse deltar på kurset. Leirens øvrige
embedsmenn har også muligheten til å
delta på kurset men dette må eventuelt
avklares mellom DSS og HP/HM.
For å lette planleggingen og gjennomføringen av kurset og samtidig sørge
for et ensartet innhold så er det laget
en veiledning til DSS.

For den rituelle delen av kurset vil
det bli separate hefter for Rebekka- og Odd Fellow logene. Kurset er
utarbeidet for opplæring i de rituelle
oppgavene til følgende av logens embedsmenn og aktører: Storrepresentant, Fungerende Eks OM, OM, UM,
Sekretær, Skattmester, CM, Inspektør,
Kapellan, Herold, Musikkansvarlig,
OM Hass/Vass, UM Hass/Vass,
CM Hass/Vass, IV og YV og alle
deltagere i spillene i de forskjellige
gradene.
Den rituelle delen av kursheftet er
planlagt å være ferdig til høsten i år
(ca. oktober).
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Odd Fellow Ordenen
på Arendalsuka 2019
av B.M.Vonen / redaktor@oddfellow.no

n Arendalsuka er blitt en viktig møteplass på nasjonalt nivå.

Ledende politikere, næringslivstopper og fremtredende debattanter
ellers møtes for å drøfte aktuelle samfunnsproblemer.
Odd Fellow Ordenen i Norge inviterer også
i år medlemmer og andre til å bli mer kjent
med Ordenen gjennom stand og arrangement under Arendalsuka! Ser vi deg der?
Du finner oss på stand nummer 107 i
Gågata, ikke langt fra Pollen. Her er alle
hjertelig velkommen til en prat!
I år har vi et arrangement med tittelen
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Verdier i vår tid? Odd Fellow Ordenen har til
årets arrangement under Arendalsuka fått
besøk av Stor Sire Morten Buan. Mer om
innhold og form og endelig tidspunkt vil bli
bekjentgjort etter hvert på https://arendalsuka.no/event/view/10989. Vi ønsker alle,
både medlemmer og andre, velkommen
til arrangementet, som i år er hos Kirkens
Bymisjon i Torvet 2, 13. august ca. kl. 16:00.

Ta med en venn, da vel!
Kontaktperson:
Benedikte Muruvik Vonen
UM Rebekkaloge nr. 51
Fortuna
Epost:
r51um@oddfellow.no
mobil: 90589043
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Den Europeiske Storloge
utvikler seg
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs, fotos: Stor Sire Morten Buan

n 23. til 25. mai 2019 samlet de ni Odd Fellow jurisdiksjonene i Europa

seg til sitt toårlige møte. Denne gangen var det hovedstaden i Sveits, Bern,
som var sentrum for begivenheten. Til sammen var det 90 utsendinger fra
de ni landene. Et spesielt innslag i disse møtene er den rituelle del hvor
nye Storembedsmenn fra alle de ni landene blir tildelt Den Europeiske
Storlogegrad – Visdommens Grad. Dette gjør resipiendene rituelt
kvalifisert til å påta seg embeder i Den Europeiske Storloge.
Litt om Grand Lodge
of Europe (GLEs)
bakgrunnsteppe
Det var faktisk i Australia at Odd
Fellow Ordenen kom først etter at
den hadde forlatt England og slått seg
ned i USA. Kontakten mellom Australia og USA var uhyre krevende på
1850 og 1860-tallet. Den geografiske
avstanden var enorm med datidens
transportmuligheter. Av helt praktiske
grunner fikk Australia sin egen australsk Storloge allerede i 1868. Det var
altså før Odd Fellow Ordenen kom til
Tyskland og Europa i 1870. Etter hvert
spredte Ordenen seg til mange land
i Europa. Men kontinentet ble også
herjet av to kriger som satte Ordenen
kraftig tilbake. Fra slutten av siste
verdenskrig har europeerne tatt opp
spørsmålet om å få en egen europeisk
Storloge, uten at det har lyktes. Etter
hvert som Ordensvirksomheten i USA
og Canada har gått tilbake, har Europa
blitt tilsvarende sterkere. Selv om
arbeidet har foregått i mange tiår, har
arbeidet både intensivert, strukturert og
styrket seg i det nåværende århundre.
En av de viktigste pådriverne for å få
en europeisk Storloge, var den norske
Eks Stor Sire og Eks Europeisk Stor
Sire, Harald Thoen.
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Ved The Sovereign Grand Lodges møte
i 2006 ble vedtaket fattet om å opprette
Den Europeiske Storloge. Denne ble
instituert og installert i Oslo i 2007.

De mange møter
Tyskerne har det kjente ordtaket om
at «alle begynnelser er vanskelige».
Det er en erfaring mange gjør. Da
Den Europeiske Storloge kom i gang
med sitt arbeid, skulle alt innkjøres
og ny prosedyrer og rutiner utvikles.
Det medførte mange, lange og til dels
uoversiktlige forhandlingsmøter. I de
første årene var møtene årlige. Fra
2015 ble de toårlige. Prosedyrene fant
sin form. Styreformene ble avklart
og anerkjent. Dermed ble det plass
til etiske og verdimessige drøftelser.
De formelle møter til saker, budsjett
og regnskap og valg ble holdt på et
minimum. Det var vel i Oslo hvor
man markerte GLEs første ti år, at det
virkelig ble et omfattende seminar av
mer verdimessig karakter i tillegg til
formalia.

Hvor kommer vi fra og
hvem er vi?
Seminaret i Sveits i 2019 var en videreføring av det vi kan kalle «Oslo-
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modellen» fra 2017 hvor hoveddelen
av møtet dreier seg om etisk, historisk
og verdimessig fordypning. Sveitsiske

Odd Fellows hadde konsentrert seg
om hva de kalte «Milestones» som
deltakerne skulle drøfte og se rele-
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vansen til opp mot vår egen tid og
fremtiden.

søskenkjede. Er dette en utopi eller en
naiv illusjon?

Det først merket var spørsmålet
om hvordan Odd Fellow Ordenen
kunne knyttes opp mot Opplysningstiden. Opplysningstiden var jo et brudd
med føydalsamfunnet og ga store
grupper adgang til utdannelse, spesielt
med lesning og skrivning.

De mange spørsmål
og de fruktbare samtaler

Det andre merket var knyttet
til Odd Fellow Ordenens verdier.
Filosofen John Locke (1632-1704)
skrev om toleransen i sin tid. Han
gjorde avgrensninger som ikke virker
naturlige på oss. Hvordan skal Odd
Fellow Ordenen fremme toleranse i
vår tid?

Det utspant seg mange samtaler
både i plenum og i nasjonale drøftelsesgrupper. De fleste mente vel at
spørsmålene ble for omfattende på
så kort tid. På den annen side berørte
alle spørsmålene en forståelse av Odd

Fellow Ordenens opprinnelse, rammebetingelser og vesentlige spørsmål , for
fremtidens Odd Fellows. Som en etisk
og verdibærende Orden, må vi i stigende grad stille eksistensielle spørsmål
og føre verdiavgrensende samtaler. Det
er på den måten vi skal føre Ordenen
inn i fremtiden.
Å ha slike samtaler på GLE2s toårlige
møter kan være det som etter hvert
bringer de ulike jurisdiksjonene i Europa tettere sammen.

Det tredje merket er knyttet til
en kritikk av Francois-Marie Auroet
(1697-1778) bedre kjent under pseudonymet Voltaire. Han stilte spørsmål
hvordan vi skal tro på et Høyeste
Vesen som ikke griper inn overfor det
onde i verden?
Det fjerde merket er spørsmålet
om hvordan vi i dag ser på Odd Fellow
Ordenens store ideal om å samle alle
mennesker til en verdensomspennende

12 deltagere fra Norge som fikk den europeiske Storlogegrad – Visdommens grad
– den høyeste graden i vår Orden.
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En digital Odd Fellow

Fellow gjør jeg gjerne det første, og prøver å stå
opp mot det siste.

«Kjære landsmenn», sier kongen på tv.
Hvordan ville det vært om han så sa;
«Märtha og Haakon, dere er invitert på
middag på søndag, mamma regner med at
dere kommer!»

Etiske refleksjoner om hva som er rett og galt er
verdifullt, men det er handlinger som setter etikken ut i livet som virkelig teller. Spørrende blikk,
et smil eller en arm rundt skuldrene finnes ikke
på nett. Ordvalg og tone kan oppfattes helt annerledes enn vi hadde tenkt, når skrevne ord står
svart på hvitt. Jeg tror jeg skriver noe nøytralt, og
ungdommen sier; «det kan du ikke skrive, mamma! Da høres du sur ut!». Ta høyde for det, bruk
positive ord.

Et budskap for to mennesker, delt med fem millioner. Kanskje er det ikke en middagsinvitasjon vi har
på hjertet - men en bekymring, kritikk, mistillit.
«Du kan ikke være alene hjemme i helgen. Jeg
stoler ikke på vennene dine.» Når det man vil
formidle kan oppfattes som kritikk, særlig mot
enkeltpersoner, er det personlige møtet ofte
det beste. Vi er borgere, noen ganger digitale
borgere. Hvordan forvalter jeg Odd Fellows
verdier på internett? Hvordan bruker vi våre
verdier i vår tid?
De sosiale spillereglene er skrevne og uskrevne. Er
det forum- eller grupperegler i forumet vi deltar i
på nett, er det nyttig å lese dem godt. Er jeg på rett
sted? Er det jeg har på hjertet noe dem jeg deler
med her kan bruke til noe etter gruppens formål?
Som Odd Fellow har jeg lært at kritikk tas opp
med logens OM. Det kan jeg bringe ut i livet
utenfor logen. Er jeg opprørt, er det ikke tiden for
å skru på mikrofonen til høyttaleranlegget på det
lokale kjøpesenteret og si min hjertens mening om
stedet mitt og deres innbyggere, kanskje med en
pils innabords.
Du husker kanskje ikke din kollegas gode salgsresultater, men at han overhøvlet Gunnar foran
hele firmaet på julebordet i 1995, det glemmer du
aldri. På det digitale torget kan det også være lurt
å vente til jeg får tenkt gjennom om det er rett tid
og sted.
Internett er et fantastisk sted for å stille spørsmål,
lære og for å dele kunnskap om noe vi kan mye
om. Dessverre er det også et sted for å spre rykter,
misnøye og udokumenterte påstander. Som Odd

Hvordan oppfattes det av andre når vi klistrer en
«sinnamann» eller «ler så jeg gråter» på noe en
annen har skrevet? Andre kan ikke lese tankene
som førte til klistremerket. Er det en kommentar
til ytringen? Til ytreren? Å lese gjennom, tenke
gjennom en ekstra gang før man trykker publiser
vil spare for mange misforståelser og forklaringer
etterpå. Noen ganger kan det være best å la kommentaren ligge, likevel. «Slett» kan være min beste
venn.
«Vi kan bevare hjertet vårt ved å være vennlige
mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale
på tross av uenighet. Ved å løfte andre frem.
Vi bevarer det også når vi gjenkjenner et medmenneske i en fremmed», sa Kong Harald i sin
nyttårstale. Det jeg sier, presenterer meg, og det
presenterer en Odd Fellow. På internett presenterer jeg meg skriftlig, i full offentlighet og for alltid.
Vennlighet vil alltid oppnå mest. Også for en
digital Odd Fellow.

LISELOTTE AUNE LEE
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Odd Fellow
Sangkorfestival 2019
av redaktor@oddfellow.no

n Stavanger står sentralt i mange av Ordenens aktiviteter denne våren og
byen inviterer så gjerne. Når da Odd Fellow Sangkorfestival skulle velge
sted, hva var da mer naturlig enn akkurat Ordenens arnested i Norge.

Det er en god sangtradisjon i Odd
Fellow Ordenen. Og den er viktig å
bevare. Mange Odd Fellow kor har blitt
etablert, men dessverre er det slik at
også korene opplever at rekrutteringen
er en utfordring. Kanskje er det blitt slik
at vi helst vil underholdes. Vi vil nyte,
ikke yte.
Men heldigvis er det fortsatt noen ildsjeler som tror på fellesskapet gjennom
sang- og kortradisjonen. Under Odd
Fellow Sangkorfestival i 2019, ble det
presentert 7 flotte kor fra nord til sør.
Som en glad amatør opplevde jeg en
konsert i Bjersted kulturpark av god

Foaje, med sprudlende i glasset.
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klasse. Det var Rebekka-kor fra Mo i
Rana og Hamar. Det var Odd Fellowkor fra Harstad og Hamar og det var
blandede kor fra Telemark, Narvik og
Stavanger. En god, stemningsfull og
vakker presentasjon av Odd Fellow
sangkorbevegelse.
Det er et stort potensiale rundt om
i Odd Fellow Ordenen for korister.
Mange gode stemmer som bare brukes
en gang iblant. Oppfordringen må være
å få disse til å samles, synge gamle
sanger om igjen og om igjen. Til glede
for seg selv og de som hører på. For
kor og korsang er fellesskap, helse og
trivsel.
Men tilbake til Stavanger og Odd
Fellow Sangkorvestival. Etter en flott
konsert, var det duket for festmiddag
i Stavanger Hall. Det var høye glass,
talenes aften og hyllest til korsang og
Odd Fellow Ordenen. Salen var jo full
av sangere, så fellessangene gikk som
smurt. Og det var herlig at man nå

Avtroppende og påtroppende president
i Odd Fellow Sang-og Musikkforbund –
Eva Fossland Ervik og Sturle Grøsfjeld.

endelig kunne slippe seg litt løs, etter
dager med øvelse og konsert.
Odd Fellow Koret i Stavanger tok oss
med i et revyinnslag om Stavanger fra
tusentallet til i dag. Dette var historien
om byen der alt startet. Om sildå, brislingen og oljå og forbindelsene til det
store utlandet. En by å være stolte av.
Neste Sangfestival skal gå i Mo i Rana
og nyvalgt president i Forbundet for
Odd Fellow Sangkor, Eva Fossland
Ervik ønsket velkommen til sin by.
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Når oppdateringene på Facebook og Snapchat gjør at vi overhører våre barns fortellinger om hendelser i barnehage og
skole, en ektefelles hjertesukk over en problematisk kollega
eller glemmer en gammel mors fødselsdag fordi den ikke
dukket opp som et varsel på telefonen – da må vi stoppe opp
og finne oss selv.
Og det er her vi i Odd Fellow Ordenen kan utgjøre en forskjell. Vår Ordens form og innhold inviterer til noe helt annet.
En verden som bare er for deg. Fra det tidspunkt du bytter ut
hverdagstøy til logetøy, tar deg til Ordenshuset og der møter
dine søstre og brødre med et varmt håndtrykk og øyekontakt,
da kan du ikke lenger være flyktig. Du må være tilstede, her
og nå. Og når vi kalles inn i logesalen eller leiren, skapes det
en form for høytid. Vi kan la skuldrene falle, ta et dypt pust
og ledsaget til musikk tre inn i logesalen eller leirens varme,
ro og tilhørighet. Det er her du kan hente påfyll i hektiske
hverdager. Det er her du kan finne ro til å reflektere over eget
liv. Det er her du finner kilden til forståelse og medmenneskelighet. Det er her du kan reise din indre drivkraft.

Så er det plutselig blitt sommer.
Og vi underes over hvor tiden blir av.
Tid er jo et spennende begrep. Kommer tiden
eller går tiden? Om det er slik vi formaner,
at livet alltid ligger foran oss, da er det vel en
naturlig konsekvens at tiden kommer til oss.
Men samtidig er det jo slik at vi føler at tiden
flyr litt fra oss. Tiden går.
Det er vel også slik at når en hygger seg og
har mye å stelle med, da flyr tiden tilsynelatende enda fortere. I vår har det vært hektiske
aktiviteter over det ganske land. Vi har nominert og valgt logenes og leirenes nye embedsmenn. Vi har hatt båtdåp og signingsferd for
RS Odd Fellow III, vi har feiret vårt 200 års
jubileum med festloger over det ganske land.
Vi har deltatt på sangerstevne for Odd Fellow
kor i Stavanger og det har vært NOFA Symposium i Stavanger. Det er mye som skjer.

Dette, kjære søstre og brødre, er det vi kan tilby våre medmennesker. Å la dem forstå at et
medlemskap i Odd Fellow Ordenen
SIGBJØRN JOHNSEN
ikke handler om enda en ting å måtte
planlegge og gjøre. Det handler om en
mulighet til å finne deg selv igjen. Et
sted hvor du kan søke sannhet.

Åpne hender

Vi burde gå gjennom livet
med åpne hender.
Vår tid trenger hender
som kan gi.
For det er så mange
knyttede never blant oss.
De som slår, lemlester
og som dreper.
De som snakker hatets
og ondskapens språk.

Men de åpne hendene
snakker til oss
om forsoning og om tilgivelse.
De bærer med seg håpet
og selve livet.

Livene vi lever er flyktige, og nå kanskje mer
enn noen gang. Øyeblikkene teller i nuet, de
dukker opp som poster og innlegg på Facebook, instagram og twitter. De forsvinner like fort som de
dukket opp. Vår digitale hverdag gjør oss til nomader i våre
fysiske og mentale liv. Det er krevende å hele tiden være
på; være tilstede. Og da trenger vi noen pauser. Vi trenger å
finne oss selv. Men hvor kan vi mestre å finne oss selv, når
verden befinner seg i en telefon som oppdaterer andres liv og
meninger i en ustanselig strøm? Der det forventes at du skal
henge med, like og dele, hele døgnet?

Er dette vårt bakteppe, forstår vi også at
alle aktørene i våre loger og leire har et
ansvar. Et ansvar til å gjennomføre våre
møter slik at medlemmene kommer
igjen og igjen. At de, på vei hjem,
tenker at «dette var et godt møte. Nå
føler jeg at jeg fikk noe med meg ut i
hverdagen.» Derfor er det også så viktig
at vi har gode opplæringsprogrammer
for våre embedsmenn. At vi forstår våre
plikter og utfører dem så korrekt, verdig
og entusiastisk som overhodet mulig.
For ingen kjede er sterkere enn det
svakeste ledd. Å delta, er en forpliktelse til å se den andre og gjennom din
oppførsel bidra til at han eller hun får et
godt møte.

Jeg ønsker hver og en,
en riktig god sommer.

Dag-Runar Pedersen
Redaktør
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Odd Fellow Riders
redaktor@oddfellow.no

n Det er utvilsomt noe annerledes med

gruppen som står på Honnørbrygga og skal
overvære skipsdåpen av RS Odd Fellow III.
De er pyntet, men helt tydelig på sin måte.
Og når de snur ryggen til, ser jeg hva det
handler om, Odd Fellow Riders
starte en MC klubb i Odd Fellow,
fortsetter Jan.
Mange brødre og søstre kjører mc
og vi så det som samlende med flere
felles interesser enn bare loge.

Jeg spør presidenten i klubben, Jan
Short Gibson:
- Fortell meg litt om hva Odd Fellow
Riders er!
- Klubben ble stiftet 1. mai 2018. Det
er en uavhengig klubb i Odd Fellow,
for brødre og søstre som kjører
motorsykkel.
For å bli medlem må du være godstående medlemmer av Odd Fellow
eller Rebekkaloge og inneha gyldig
førerkort på MC.
- Noen av Ordenens medlemmer,
inklusive Stor Sire, hadde i lengre
tid snakket om at det var på tide å

Høsten 2017 tok Ove Bell-Andersen
fra Odd Fellowloge 132 Albert
Schweitzer initiativ til et møte i AS
Stortingsgaten 28s lokaler, for å se
om det var interesse og muligheter
for å få til dette. Stor Sire var raskt på
banen og stilte med lokaler og kaffe.
Det var 10 brødre og søstre tilstede på
dette første møtet og vi klarte å stable
et interimsstyre på bena.
Interimstyret fikk i oppgave å få på
plass vedtekter og utarbeidelse av
patcher (merker/logo)
Dette arbeidet pågikk med stor iver
gjennom vinteren og noen møter senere
var vedtekter, patcher, regnskap og
innkallelse til første generalforsamling
på plass.

Stiftelsesdato ble satt til 1. mai 2018 og
første generalforsamling ble avholdt i
Odd Fellow huset i Tønsberg.
Her ble også det første styret valgt.
President br Jan Short Gibson,
Vice President br Freddy Klemetsen,
Secretary s Cathrine Iser, Treasurer s
Ann-Christin Gibson, Board Member:
br Haakon Aas, br Ove BellAndersen og s Ellen Cathrine “Tine”
Knobelauch
Patchen som ble utarbeidet ble vi så
fornøyde med at Stor Sire viste denne
for Sovereign Grand Master på Storlogemøtet i 2018. Sovereign Grand
Master ble så begeistret for denne at
han tok den med seg tilbake til USA
for å vise den frem der.
- Vi er en aktiv gjeng, vi har laget en
fb side, vi har grasrotandel og fra vår
spede start i 2018 så teller vi i dag ca
60 fullt betalende medlemmer.
22. mai i år ble det første Chapter
stiftet i Trondheim, og vi har blitt
kontaktet av brødre i Sverige som
gjerne vil stifte klubb etter norsk
modell og vi har blitt invitert til
Danmark av danske OF brødre.
I tillegg har vår President vært rundt
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og alle er velkomne til å ta kontakt
med oss. Vi har medlemmer i absolutt
hele landet, men vi ønsker oss enda
flere.
Ønsker du mer informasjon gå til vår
fb side eller send en mail til

oddfellowriders@gmail.com

i loger og informert om Odd Fellow
Riders. Vi har fortsatt flere på listen
over besøk, sier Jan Short Gibson.
Mange av oss opplever å bli stanset på
gata av brødre og søstre og fremmede som lurer på hvordan de kan bli
medlemmer og vi har rekruttert noen
få til Ordenen på bakgrunn av mc
klubben, eller Riders som vi kaller oss
i kortform. Men det er foreløpig.
Program med turer ligger på Odd Fellow Riders Norge sin Facebook side
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Lykke
Hva lykke er?
Gå på en gressgrodd setervei
i tynne, tynne sommerklær,
klø sine ferske myggstikk
med doven ettertenksomhet
og være ung og meget rik
på uopplevet kjærlighet.
Å få et florlett spindelvev
som kjærtegn over munn og kinn
og tenke litt på vær og vind.
Be prestekravene om råd
og kanskje ja – og kanskje nei
– han elsker – elsker ikke meg.
Men ennå ikke kjenne deg.
Inger Hagerup (1945 diktsamlingen Videre)

